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Helsingissä 17. huhtikuuta 2013

Käy katsomassa
Sotaveteraaniliiton

internet-sivut ja
verkkokauppa.

www.sotaveteraaniliitto.fi

Suomen Sotaveteraaniliitto on saavut-
tanut yhden keskeisimmistä tavoit-
teistaan, kun eduskunta hyväksyi ku-
luvan vuoden tulo- ja menoarviossa 
määrärahan lisäyksen sotaveteraanien 
kuntoutukseen sekä kotiin vietäviin 
palveluihin. Liitto kykeni tuomaan 
keskusteluun perustellut esitykset so-
taveteraanien aseman parantamiseksi 
tavalla, jota sotaveteraanien edunval-
vontajärjestöltä edellytetään. Liitto oli 
uskottava neuvottelukumppani. Re-
hellisyyden nimissä on todettava, että 
tavoitteeseen pääsemisessä edesauttoi 
yhteistyö muiden sotiemme veteraa-
nien järjestöjen kanssa. Mutta emme 
voi jäädä lepäämään laakereillamme, 
jos niitä edes on. Meidän on katsottava 
eteenpäin kyetäksemme vastaamaan 
edessä oleviin haasteisiin.

Tampereen liittokokouksen päätös-
ten mukaisesti on aloitettu valmistelut 
vuoden 2014 Oulun kokousta varten. 
Valmistelujen keskiössä on tulevien 
toimintavuosien suunnittelu. Meidän 
on huolellisesti ennakoiden kyettä-
vä löytämään sellaiset ratkaisut, jotka 
takaavat Sotaveteraaniliiton toimin-
takyvyn myös edessä olevina suurten 
muutosten vuosina. Me emme voi toi-
mia irrallaan ja erossa niistä kehitys-
kuluista, joita toimintaympäristös-
sämme tapahtuu sekä kunnallisella 
toimintakentällä että terveydenhuol-
lon alalla. Sotaveteraaniliiton kaikil-
la toiminnan tasoilla on seurattava 

Näkökohtia järjestökentän 
kehittämiseen

oman toimintaympäristön kehitystä, 
jotta kyetään tekemään oikeita ratkai-
suja oikea-aikaisesti. Tulevina vuosina 
tarvitaan vahvoja toimijoita – vahvoja 
jäsenyhdistyksiä.

On selvää, että yhdistyskentässä 
tulee tapahtumaan seuraavan neljän 
vuoden aikana merkittäviä muutoksia 
jäsenmäärän kehityksen myötä. Ei ole 
varmaankaan tarkoituksenmukais-
ta eikä tavoitteiden kannalta tehokas-
takaan ylläpitää niin suurta paikallis-
yhdistysverkkoa kuin nyt. Voimava-
ramme eivät taida siihen riittää. On 
kyettävä katsomaan järjestökenttää 
piiritasolla ennakkoluulottomasti ja 
samalla aktiivisesti jatkettava keskus-
telua etenemisestä kohti vahvoja seu-
tukunnallisia emoyhdistyksiä tarvitta-
essa kielirajatkin ylittäen. Piiriorgani-
saatio on tässä työssä avainasemassa. 

Työ ei ole suunnittelua suunnitte-
lun vuoksi, vaan sitä tehdään siksi, että 
Sotaveteraaniliitto säilyttää kykynsä 
perustehtävänsä toteuttamiseen ja voi 
kulkea sotaveteraaniensa rinnalla niin 
kauan kuin liittoa tarvitaan. Järjestö-
rakenteen muutos vaatii ennen kaik-
kea kykyä ja tahtoa nähdä muutok-
sen tarpeellisuus. Kun henkinen kyn-
nys kyetään ylittämään, on käytännön 
toimien aloittaminen ja toteuttaminen 
merkittävästi helpompaa.

Finn-Göran Wennström

Huhtikuu on tärkeiden merkkipäivien 
aikaa. Kansallista veteraanipäivää vie-
tetään Jyväskylässä 27. kerran. Tam-
menlehvän Perinneliiton (TaPe:n) pe-
rustamisesta tulee 24. huhtikuuta kym-
menen vuotta. 

Neljän veteraanijärjestön perusta-
ma TaPe on kymmenen vuoden aika-
na rakentanut ympärilleen hallinnon, 
toimivien jäsenyhdistysten verkoston 
ja yhteydet sidosryhmiin. Työryhmis-
sä on kartoitettu perinnetyön osa-alu-
eita. Työryhmäpohdintojen lopputulok-
sena on syntynyt julkaisuja, jotka ovat 
perusselvityksiä kunkin osa-alueen asi-
oista. Aineistot ovat myös kaikkien asi-
aa harrastavien käytettävissä. 

Tammenlehvän Perinneliitto on 
päättänyt, että se ei perusta omaa jä-
senyhdistysverkostoa, vaan hyödyntää 
kenttätoiminnassa Suomen Sotavete-
raaniliiton (SVL:n) tukityöstä alueelli-
seen perinnetyöhön muuntuvaa verkos-
toa. 

Perinnetyö saa myös uusia muotoja. 
TaPe ja SVL kartoittavat yhteistyössä 
kaikissa Suomen kunnissa olevien vii-
me sotien muistomerkkien kunnon ja 
tarvittaessa tallennettavat kuvat ja si-
jaintitiedot. 

Hanketta koordinoivat sotaveteraa-
nipiireissä piirien perinneyhteyshenki-
löt, jotka valitsevat kuntatasolle osaavat 
tekijät. Tässä on konkreettinen tehtävä 
perinnetyön saralla ja lisää tehtäviä on 
tulossa.   

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen 
keskeinen toimintakohde on ollut Val-
tioneuvoston kehysriihi 2014-2017. Mei-
tä eniten kiinnostava kohta on ollut 
eduskunnan 5.12.2012 hyväksymän ve-
teraanimäärärahojen taso tulevien vuo-
sien kehyksessä. Jos kehyksessä on jak-
solle riittävän kokoiset määrärahat, 
helpottaa se tulevina vuosina käytäviä 
neuvotteluja ja vähentää vaikuttamisen 
tarvetta.  Tätä kirjoitettaessa julkisuu-
teen tulleista tiedoista ei ole ollut pää-
teltävissä, millaisin tuloksin kehysriihi 
tältä osin päättyi. Luotamme eduskun-
taryhmien yksimielisen lupauksen to-
teutumiseen. 

Sotaveteraanien kuntoutusta ja kotiin 
vietävien palveluiden järjestämistä pitää 
jatkuvasti seurata. Vastaavatko kuntien 
tarjoamat palvelut sotaveteraanien tar-
peita? Emme myöskään vielä ole sel-
laisessa tilanteessa, että määrärahoilla 
saataisiin kaikkialla kaikille vuosittain 
kuntoutusjakso. Myös monilla kunnilla 
on edelleen vanhana jäänteenä sääntö, 
laitoskuntoutukseen joka toinen vuo-
si. Lähes kymmenen vuotta sitten Val-
tiokonttorin kuntoutusohjeissa kunnil-
le oli maininta: puolet laitos- ja puolet 
erilaista avokuntoutusta. Kunnissa ohje 
siirtyi yksilötasolle. Nyt viimeistään on 
aika purkaa tämä jäänne. Laitoskuntou-
tuksen osuus on enää kolmannes.

Markku Seppä  

Perinnetyötä ja 
sotaveteraanien tukemista

Jyväskylän kaupunki isän-
nöi tämänvuotisen kan-
sallisen veteraanipäivän 

pääjuhlan. Juhlaan odotetaan 
2000-2500 veteraania ja heidän 
läheistään.  

Perjantaina 26.4. Sotavete-
raaniliiton Naisjärjestö järjes-
tää 22. sisarpäivän Jyväskylän 
Paviljongissa. Sisarpäivä on sa-
malla järjestön 45-vuotisjuh-
la. Sisarpäivään odotetaan eri 
puolilta Suomen 500-700 osal-
listujaa, joista suuri osa jää 
myös Kansallisen veteraanipäi-
vän tapahtumiin.

Perjantain ohjelma jatkuu 
klo 18.00 pidettävällä aseveli-
illalla. Lauantain ohjelma al-
kaa klo 10.00 lipunnostolla ja 
hartaudella. Klo 11.00 on lou-
nas ja pääjuhla alkaa klo 13.00. 

Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhla Jyväskylässä

(Yleisön tulee olla paikalla klo 
12.45.) Juhlapuheen pitää tasa-
vallan presidentti Sauli Niinis-
tö. Pääjuhlan juontavat Anna-
maija Manninen ja Jussi Karhu-
nen. Juontojen pohja rakentuu 
aidoista sota-ajan kirjeistä.

Paviljongissa on myös oheis-
ohjelmaa, kuten puolustusvoi-
mien, poliisin ja pelastuslai-
toksen kalustonäyttely ja muita 
näyttelyjä.  Pääjuhla ja oheisoh-
jelmat ovat kaikille avoimia ja 
niihin on vapaa pääsy. Veteraa-
neille järjestetään juhlaan kulje-
tukset Keski-Suomen kunnista. 
YLE lähettää pääjuhlan suora-
na tv-lähetyksenä.

Lisätietoa tapahtuman jär-
jestelyistä ja ohjelmista: http://
www.jyvaskyla.fi/tapahtumat/
veteraanipaiva

Veteraani,  
muista hakea 

kuntoutukseen.
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Jyväskylä 27.4.2013
Valtakunnallinen pääjuhla

Jyväskylä 27.4.2013
Riksomfattande huvudfest

Nuoria ei unohdeta
Veljeä ei jätetä,

Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte
www.kansallinenveteraanipaiva.fi

Uudet alueelliset sanka-
rivainajien muistotaulut 
paljastettiin 2. syyskuuta 
2012 Keikyässä, Kiikassa 
ja Vammalassa. Suoden-
niemellä vastaava julkis-
tamistilaisuus pidettiin 
itsenäisyyspäivänä.

Sastamalassa uusien san-
karitaulujen hankintaan 
ryhdyttiin, kun alkupe-

räiset Pro Patria -taulut olivat 
olleet hajasijoitettuina ympä-
ri kaupunkia silloisiin yhteis-
kouluihin ja osin nyt jo lak-
kautettuihin kansa- ja kylä-
kouluihin. Joistakin paikoista 
sankaritaulut olivat mystisesti 
kadonneet. Kirkkovaltuutettu 
Tarmo Seppä teki tammikuus-
sa 2009 aloitteen kaikkien ole-
massa olevien taulujen kartoit-
tamiseksi. Hän esitti myös, että 
tauluilla olisi niiden arvon mu-
kainen esillepano. Kirkkoneu-
vosto perusti työryhmän hoita-
maan asiaa. Selvityksessä todet-
tiin, että sankarivainajatietojen 
kerääminen uudelleen ja alueel-
lisesti yksiin tauluihin on pe-
rusteltua, ja että esillepano oli-
si hyvä olla seurakuntataloissa. 

Tehty työ on nyt kaikkien 
nähtävillä. Sastamalan Vam-

malan seurakuntatalon juh-
lasalin seinälle on kiinnitetty 
kolmen suuren metallilaatan 
triptyykki, jossa on mainittu 
kaikki sodissa 1939–1945 kal-
leimman uhrinsa antaneet ni-
met Tyrväältä. Sankarivaina-
jien nimiluettelossa on 278 ni-
meä. Mukana on myös sellaisia 
tyrvääläisnimiä, joita alueen 
kirkkomaitten sankarihaudois-
ta ei löydy. Sastamalan alueen 
sankarihautoihin on Keikyäs-
sä laskettu 60 vainajaa, Kiikas-
sa 155, Sammaljoella 31 ja Tyr-
vään kirkolla 224. Uusi esille-
pano ja arvokas muistojuhla 
antoivat vahvan viestin siitä, 
että jälkipolvet eivät koskaan 
unohda itsenäisen Suomen 
eteen tehtyjä raskaita uhrauk-
sia ja ponnistuksia. 

Tuoreiden muistolaattojen 
kustannukset kaupunki ja seu-
rakunta päättivät jakaa keske-
nään tasan.

Rovasti Timo Kökkö 
puhui väkevästi
Tyrvään kirkossa pidetty juh-
lajumalanpalvelus ehtoollisi-
neen sai väkevää jatkoa, kun 
rovasti Timo Kökkö kertasi 
kansakunnan kohtalonhetkiä 
kirkkomaalla Aseveli-patsaalle 

lasketun muistoseppeleen saa-
tepuheessa. 

– Sellainen kansakunta, joka 
tuo sotatantereelta kaatuneet 
miehensä ja naisensa oman ko-
tiseurakuntansa multiin, ei voi 
hävitä. Eikä sellainen muis-
to häviä. Sellainen yhteenkuu-
luvuus lujittaa kansakuntaa ja 
antaa uskoa parempaan tule-
vaisuuteen sukupolvesta suku-
polveen, rovasti Kökkö julisti.

Kiikassa kaksi uutta 
sankaritaulua
Samaan aikaan Vamma-
lan muistojuhlan kanssa Kii-
kan seurakuntatalossa paljas-
tettiin vastaavin seremonioin 
kaksi uutta Pro Paria -taulua, 
joissa ovat Kiikan alueen san-
karivainajien nimet. Muisto-
laatat paljasti kirkkoherra Jou-
ni Pihlajamaa. Tilaisuudessa 
puhunut Sastamalan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Ulla Yli-Hongisto muistutti 
seurakuntalaisia kaatuneitten 
omaisten kärsimyksistä, pelon 
ja ikävän tunteista ja erityisen 
ankarista sota-ajan kohtaloista.

Sankarivainajan poika, so-
taorpo Timo Junnila jatkoi 
omassa puheessaan siitä, mi-
hin Yli-Hongisto jäi:

– Äitini harteille jäi 23-vuo-
tiaana 2-vuotias poika ja viikko 
isäni kaatumisen jälkeen syn-
tynyt veljeni. Lisäksi äitini veli 
kaatui samana päivänä samas-
sa paikassa isäni kanssa. Näin 
kävi myös tutulle työmiehel-
le, vapaaehtoisena sotaan läh-
teneelle siirtolaiselle, joka asui 
kanssamme samaa taloa. Li-
säksi äitini kontolle jäivät myös 
mittavat taloudelliset velvoit-
teet.

Mannerheimin 
päiväkäsky vaikuttaa 
vieläkin
Joulukuun 15. päivänä 1939 
marsalkka C.G.E. Manner-
heim antoi päiväkäskyn, joka 
saattoi olla ratkaiseva lisäteki-
jä lujittamaan talvisodan sytty-
essä puhjennutta yhteiskunnal-
lista yhteenkuuluvuutta. Käsky 
määräsi, että taistelukentälle 
perustettujen kenttähautaus-
maitten sijaan kaatuneet eva-
kuoidaan, siunataan ja hauda-
taan kotiseurakuntansa kirk-
komaalle, mikäli se suinkin 
olisi mahdollista. 

Käskyn takana oli linnoitus-
töissä olleiden sotilaiden soti-

Pro Patria -hanke eteni teoiksi Sastamalassa

Hankkeen alullepanija, muistolaattatoimikunnan puheenjohta-
ja, kirkkovaltuutettu Tarmo Seppä katsoo tyytyväisenä loppuun 
saakka viedyn projektin tulosta Vammalan seurakuntatalon juh-
lasalin seinällä.

Seppelpartiossa olivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja Suvi Si-
anoja yhdessä sylirepussa olleen 5 kk:n ikäisen Sakari-poikansa 
kanssa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Andersson sekä 
seppeleen kantajana ja laskijana Vammalan Kaatuneitten Omaiset 
ry:n puheenjohtaja Veikko Topi. 

laspapeille antama suora pa-
laute kuin myös perheenäitien 
viestit seurakuntien hallinnol-
le. Kirkolliskokous hyväksyi 
esitetyt ajatukset, päätti ja oh-
jeisti paikallisseurakunnat san-
karivainajien hautaamiseen. 
Seurakuntien sankarihauta-
alueet saivat alkunsa.

Ensimmäiset sotilaat siu-
nattiin omien seurakuntiensa 
sankarihautoihin tammikuus-
ta 1940 alkaen. Näissä tilai-
suuksissa olivat mukana kaatu-
neitten omaisten lisäksi kunta, 
seurakunta, suojeluskunta- ja 
lottajärjestö sekä kansalaisjär-
jestöt.

Sastamalan kaupungin alu-
een seurakuntatalojen juhla-
salien seinille nostetut uudet, 
2. syyskuuta 2012 paljastetut, 
kaikki alueelliset sankarivaina-
janimet sisältävät muistotaulut 
kertovat koruttomasti kansa-
kuntamme suurista uhrauksis-
ta ja nöyrästä kunnioituksesta 
kalleimman uhrinsa antaneita 
ja isänmaatamme kohtaan.

Teksti ja kuvat: 
Jaakko Lampimäki
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Upseerikerhon juhla-
salin pöydät täyttyi-
vät 24.3., kun runsas-

lukuinen sotaveteraanijoukko 
seuralaisineen marssi perintei-
selle palmusunnuntain juhla-
lounaalle. 

Jonkin aikaa unohduksissa 
ollut tapahtuma herätettiin nyt 
henkiin. Ajatuksen taustalla 
oli visio saattaa kaksi Lahdes-
sa toimivaa sotaveteraanien yh-
distystä yhteen. 

Järjestelyjen taustalla vah-
vasti toiminut Keski-Lahden 

Palmusunnuntain viihteellinen 
juhlalounas Upseerikerholla
Lahtelaiset Sotaveteraaniyhdistykset yhteisessä pöydässä

Sotaveteraanien sihteeri Pertti 
Vesenterä kertoo: 

Yhdistysten tuominen sa-
maan pöytään on vaatinut pal-
jon työtä, mutta näin saavute-
taan varmasti runsaasti etuja. 
Monenkirjavan toiminnan yh-
tymäkohtia riittää. Yhdistyksis-
sä on vielä lähes 2000 jäsentä, ja 
suuri osa jäsenistöstä haluaa ak-
tiviteetteja.

Juhlalounaalla riitti ohjel-
maa. Tanssiorkesteri Jermut 
tarjosi mukavaa tausta- ja tans-
simusiikkia. Päijät-Hämeen 

Upseerikerho Hennalassa täyttyi lahtelaisista sotaveteraaneista, puolisoista, leskistä ja tukijoista. 

Rauhanturvaajat ry:n kuoro 
Kuorokillit liikutti yleisöä hie-
noilla sovituksillaan monista 
klassikoista. Vauhdikasta ohjel-
maa riitti myös samban ystävil-
le, kun Samba Maracana - tans-
siryhmä näytti osaamistaan. 

Upseerikerhon lounaspöytä 
oli tutun laadukas, ja näin ti-
laisuudesta poistuikin tyyty-
väinen joukko sotiemme vete-
raaneja. 

Teksti: Jarmo Laine  
Kuva: Markku Selonen

Pyhäjoen Sotaveteraanit 
isännöivät puheenjohta-
jansa Jukka Kestin joh-

dolla Pohjois-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin perinteisen 
liikuntatapahtuman siihen liit-
tyvine veteraani- ja koululais-
konsertteineen.  Juhlallisen li-
punnoston ja kenttähartauden 
jälkeen lähdettiin lenkille pa-
rinsadan kävelijän joukkona. 
Maaliskuinen leppoisa lumi-
sade saatteli hilpeää kulkuetta. 
Maukas lihakeittoateria nautit-
tiin seurakuntatalolla.  Suku-
polvet kohtaavat -konsertti oli 
Pyhäjoen kirkossa. 

Kirkkosali likimain täyttyi 
pirteän koululaisnuorison liit-
tyessä veteraaniväen seuraan. 
Ohjelma koostui Oulun Sota-
veteraanikuoron ja Kainuun 

Sukupolvet kohtasivat 
Pyhäjoella

Nuoret kuuntelivat tarkkaavaisina veteraanien ja muun aikuisvä-
en tervehdykset.  Kuva: Pekka Koivisto

Sotilassoittokunnan sekä Saa-
ren koulun kuoron ja soitin-
ryhmän esityksistä. 

Nuorten puheenvuoron esit-
ti Anni Mattila pohtien,  mil-
lainen on ”minun maani”,  jo-
hon ei ole koskaan kuulunut 
Neuvostoliittoa eikä Kekkosta. 
Kaiken kansainvälisyyden ko-
rostumisesta huolimatta Anni 
tunsi olevansa ennen muuta 
suomalainen. Perinteisen Va-
pauden viestikapulan ottivat 
veteraaneilta vastaan Janne 
Keskitalo ja Jonna Haapakan-
gas.

Jukka Kesti saattoi päätös-
sanoissaan tyytyväisin mielin 
lausua kiitokset onnistuneesta 
tapahtumasta niin juhlaväelle 
kuin juhlan järjestelyiden lu-
kuisille tukijoille.

Kanta-Hämeen Sotave-
teraanipiiri ry luovut-
ti 12.2. Ricohille rau-

tasormustaulun kiitoksena pit-
käaikaisesta tuesta ja hyvästä 
yhteistyöstä. Taulun Ricohille 
ja toimitusjohtaja Petteri Ko-
lille osoitetun kunniakirjan ja 
sotaveteraanityön tukimitalin 
kävivät luovuttamassa toimin-
nanjohtaja Pertti von Hertzen 
ja Hämeenlinna-Vanajan Sota-
veteraanit ry:n hallituksen jä-
sen, sotakamreeri Teuvo Mah-
rberg.

– Meidän sukupolvemme 
ei voi täysin ymmärtääkään, 
millaisen ihmeen sotaveteraa-
nit toteuttivat. Saatoimme hä-
vitä sodan, mutta se oli meille 
torjuntavoitto. Sotien jälkeen 
maksettaviksi lankesivat myös 
ylimitoitetut sotakorvaukset, 
jotka maksettiin viimeistä pen-
niä myöten takaisin. Näissä te-

oissa mukana olleiden ihmis-
ten asioita me haluamme sota-
veteraaniyhdistyksissä ajaa, ja 
Ricoh on auttanut meitä enem-
män kuin uskottekaan, von 
Hertzen totesi kunniataulun ja 

mitalin luovutuksen yhteydes-
sä.

Sotien aikana kansalaiset 
antoivat tukensa valtiolle luo-
vuttamalla sille kultaesinei-
tään. Monet antoivat esimer-

Sotaveteraaneilta kiitosta Ricohille

Kuvassa vasemmalta oikealle: sotakamreeri Teuvo Mahrberg, Ri-
coh Finlandin toimitusjohtaja Petteri Koli, toiminnanjohtaja Pertti 
von Hertzen ja Ricoh Finlandin asiakkuusjohtaja Jorma Tanninen

kiksi lyyransa, mutta useim-
mille ainoa kultainen esine oli 
vihkisormus. Sormuksensa 
luovuttaneille annettiin vasti-
neeksi rautasormus, joita löy-
tyikin vielä varastosta erä joi-
takin vuosia sitten. Ricohilla 
oli suuri kunnia vastaanottaa 
Kanta-Hämeen Sotaveteraani-
piiriltä rautasormuksesta tehty 
kunniataulu, ja molemminpuo-
linen toive on, että yhteistyötä 
jatketaan yhtä hyvässä henges-
sä myös tulevina vuosina.

– Sotaveteraaniyhdistysten 
tukeminen on myös Ricohin 
tapa osoittaa, että olemme si-
toutuneita yhteiskuntavastuu-
seemme. Ricoh Finland tukee 
monenlaisia tahoja, mutta so-
taveteraanien asia on näkynyt 
erityisen paljon yrityksessäm-
me myös yhteistyön avulla jär-
jestettyjen monien tapahtumi-
en kautta. Sotaveteraanit ovat 

monen ricohlaisen sydäntä lä-
hellä aina toimistusjohtajaam-
me myöten, totesi Ricoh Fin-
land Oy:n asiakkuusjohtaja 
Jorma Tanninen, ja Petteri Koli 
totesi heti asettavansa saaman-
sa kunniamitalin näkyvälle 
paikalle työhuoneessaan.

Rautasormustaulu pääsee 
puolestaan kunniapaikalle Ri-
coh Finlandin päätoimiston 
aulaan.

Teksti ja kuva:  
Henriikka Front
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Onnittelemme Kuolleita

Antti Pajala 100 vuotta
Antti Pajala vietti 100-vuotis-
juhlaa Falköpingissä Ruotsissa 
1.3. Aamulla tuli mm. Skarabo-
rin läänin veteraaniosaston pe-
rustajajäsen Aune Mykkänen 
juhlistamaan päivää. Antti itse 
kuuluu myös perustajajäseniin. 
Vuonna 1984 jäseniä yhdistyk-
sessä oli 50 ja v. 2012 oli enää 
elossa viisi veteraania. Ant-
ti vietti lapsuutensa Vimpelis-
sä 12-lapsisen perheen kahdek-
santena lapsena. 

Vartuttuaan hän joutui Lap-
peenrannan ratsuväkeen ja pa-
rin vuoden päästä sotaan. Hä-
nen joukko-osastojaan olivat 
JR 26, Pion.P1 ja RJP 4, taistelu-

Ylöjärven Sotaveteraanit ry:n 
vanhin jäsen, sotaveteraani 
Niilo Petäjä juhli 100-vuotis-
syntymäpäiväänsä 25.2.

Petäjä suoritti asevelvolli-
suutensa Hämeen Ratsuryk-
mentissä ja  kotiutui sotaväestä 
440 palvelusvuorokauden jäl-
keen vuonna 1937.

Vuonna 1939 Petäjä toimi 
Suojeluskunnassa. Hän kävi 
nuorena miehenä kaksivuoti-
sen puutarhakoulun ja työs-
kenteli ensin Lapinniemen teh-
taanpuutarhurina.

Toisen maailmansodan syt-
tyessä Niilo Petäjä palveli yli-
kersanttina eri taistelurinta-

Niilo Petäjä 100 vuotta
milla sekä talvi- että jatkoso-
dassa. Sodan jälkeen hänestä 
tuli reservin vääpeli.

Petäjä toimi Kylmäkoskel-
la Sumarin puutarhalla, jonka 
jälkeen työt jatkuivat Lielah-
den tehtaanpuutarhurina sekä 
Tampereen kaupunginpuu-
tarhurina. Hän piti Ylöjärvel-
lä noin 25 vuotta omaa Petäjän 
puutarhaa 1950 luvulta lähtien.

Tänäkin päivänä erittäin 
pirteä ja huumorintajuinen so-
taveteraani liikuskelee kaupun-
gilla ja käy mielellään keskuste-
luja nuorten kanssa.

Mikko Selin

Tuntemattoman sotilaan vän-
rikki on poissa

Timo Tapio Karhunen kuo-
li Puuppolan Hoivasairaalas-
sa 18.2.2013. Hän oli syntynyt 
Kuopiossa 6.6.1922. Timo osal-
listui suojeluskuntatoimintaan 
1938-40 ja oli kesällä 1939 lin-
noitustöissä Karjalan Kannak-
sella. Talvisodan aikana hän 
vartioi Haapamäen ja Jyväs-
kylän välistä rautatieyhteyt-
tä. Asepalvelukseen hänet hy-
väksyttiin vapaaehtoisena hel-
mikuussa 1940.  Jatkosotaan 
hän lähti heti sodan alussa ja 
toimi pohjoisen Keski-Suo-
men miehistä kootun Jalkavä-
kirykmentti 50 kranaatinhei-
tinkomppanian tulenjohtoa-
liupseerina. Näitä Karstulan 
miehiä hän muisteli usein läm-
möllä. JR 50:n sotatie noudat-
teli hyökkäysvaiheessa Tunte-
mattoman Sotilaan -rykmen-
tin maisemia läpi Aunuksen 
Äänislinnaan ja sitten Syvärin 
taakse odottamaan saksalais-
ten vastaantuloa, jota ei kos-
kaan tapahtunut.

Hyökkäysvaiheen päätyt-
tyä syksyllä 1941 hänet arvioi-
tiin sopivaksi koulutettavaksi 
upseeriksi. Upseerikoulun 53. 
kurssin jälkeen hänet määrät-
tiin kranaatinheitinjoukkueen 
johtajaksi Jalkaväkirykment-
ti 8:aan. Siinä Timo palveli ko-
tiuttamiseen, marraskuuhun 
1944 asti.

Lakiopinnot Timo aloitti jo 
rintamakorsussa syksyllä 1943 
ilmoittauduttuaan Helsingin 
Yliopistoon. Ylemmän oikeus-
tutkinnon hän suoritti 1949 ja 
sai varatuomarin arvon 1952. 

Työuransa Timo Karhunen 
suoritti Äänekoskella omassa 
lakiasiaintoimistossa ja sitten 
verojohtajana kunnes 1960 pe-
rusti oman asianajotoimiston 
Jyväskylään. 

Timo Karhunen oli viimei-
sen päälle isänmaan mies ja ny-
kyisen hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentaja. Hän osallistui 
aktiivisesti Jyväskylän Rota-
ry-klubin, Asianajajaliiton ja 
Tammisunnuntain Killan toi-
mintaan. Lakimiehenä hän 
aina asetti kysymykset siten, 
että sekä kantajan että vastaa-
jan näkemykset tulivat huomi-
oiduksi. Vanha tuomarin ohje 
siitä, että mikä ei ole oikeus ja 
kohtuus, ei saata olla lakikaan, 
hänellä oli aina hyvin mielessä.

Sotaveteraanityö oli kuiten-
kin Timolle se läheisin. Hän 
liittyi Jyväskylän Sotaveteraa-
nien jäseneksi 1966. Yhdistyk-
sen hallituksen jäsenenä hän 
toimi 1997-2012 ja Rintama-
miesten Huoltosäätiön valtuus-
kunnan puheenjohtajana 1986-
2006. Keski-Suomen Sotave-
teraanipiirin puheenjohtajana 
ja Suomen Sotaveteraaniliiton 
hallituksen jäsenenä hän toimi 
vuosituhannen vaihteessa. 

Ansioituneena sotaveteraa-
nina hänelle on sodanajan an-
sioista myönnetty VR 4 ja VM 
2. Rauhan ajan ansioista hänel-
lä oli mm. SVR R1 ja Suomen 
Sotaveteraanien kultainen an-
sioristi.

Timoa jäi kaipaamaan suu-
ri ystävien joukko sekä vaimo 
Lilli Karhunen, joka on myös 
sotaveteraani.

Tämän kirjoittajalle Timo 
Karhunen edusti kaikkea sitä 
hyvää, mitä isiemme sukupol-
vet ovat maamme hyväksi teh-
neet. Toivon, että meistä suu-
rista ikäluokista löytyisi vielä 
miestä ja naista huolehtimaan 
noin 600 Jyväskylässä asuvasta 
sotaveteraanista osallistumalla 
vapaaehtoistyöhön heidän hy-
väkseen.

Kari Korhonen

Timo Karhunen 1922-2013
paikkoina mm. Vuoksela, Kor-
piselkä, Salmi ja Loimola. Antti 
haavoittui Loimolassa kranaa-
tin sirpaleista, jotka jäivät hä-
nen kylkeensä.

Antti Pajala avioitui Klaudi-
an kanssa ja pieni perhe muutti 
Ruotsiin. Nyt Antti viettää rau-
hallisia eläkepäiviään vanhus-
tenkodissa, jossa hänen poi-
kansa Jaakko käy häntä usein 
katsomassa. Toivomme pitkän 
iän saavuttaneelle Antille Ju-
malan Siunausta ja kaikkea hy-
vää.

Helena Tuohimaa

Monen ammatin mies Oskari 
Nuolikoski täytti 4.4. Vimpe-
lissä 100 vuotta. Hän vietti juh-
lapäiväänsä lähinnä perhepii-
rissä hoivakoti Niikoolissa.

Oskari Nuolikoski on sepän 
sukua kolmannessa polvessa ja 
hän aloittikin työuransa seppä-
nä. Hän teki sotilassuksia lä-
hes koko talvi- ja jatkosodan 
ajan. Oskari Nuolikoski astui 
10.6.1944 palvelukseen Jalka-
väen Koulutuskeskus 22:een ja 
palveli jatkosodan loppuvai-
heet kiväärimiehenä.

Oskari Nuolikoski 100 vuotta
Sotien jälkeen Nuolikos-

ki työskenteli maalarina. Hä-
net tunnettiin erikoisesti kirk-
komaalarina. Nuolikoski hoiti 
monen lähiseudun kirkon ul-
komaalausurakan. Viimeiset 
työvuotensa Oskari Nuolikoski 
toimi valokuvaajana. Mies oli 
taitava käsistään ja eläkkeelle 
jäätyään hän puuhaili kellojen 
ja monenlaisten koneiden kor-
jaajana tehden mm. yli 20 eri-
laista Könnin- tai muuta kelloa. 

Seppo Kataja

Kiitän huomionosoituksista 4.3.2013

Pertti Kortesniemi

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton
internet-sivut ja verkkokauppa.

www.sotaveteraaniliitto.fi
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Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi myönnettiin 
seuraaville:
Paavo Gratschev, Pori
Olli Hemminki, Valkeakoski
Kaino Hurri, Loimaa
Hanna Hynynen, Maaninka
Annikki Häkkinen, Joutsa
Toivo Järvinen, Mänttä-Vilppula
Jaakko Karjalainen, Pukkila
Seppo Karppinen, Siikalatva
Heimo Kiuru, Joutsa
Urpo Koivukoski, Padasjoki
Aimo Kopsala, Kokkola
Veikko Korkka, Lahti
Tapio Korpi, Viitasaari
Samuel Koskimäki, Jalasjärvi
Väinö Koskinen, Loimaa
Paavo Kotkanen, Helsinki
Mauno Kukkumäki, Kankaanpää
Helge Kuosmanen, Haaparanta
Toivo Lautaoja, Kankaanpää
Jukka Lehtisalo, Hämeenkyrö
Veikko Leinonen, Lahti
Eero Martikainen, Kouvola
Harry Matso, Helsinki
Erkki Merikallio, Kauniainen

Sotaveteraaniliitolta huomionosoituksia
Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus myönsi Sotaveteraanien 
kultaisen ansioristin 44 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton an-
siomitalin 56 henkilölle. Liiton esittämät huomionosoitukset 
jaettiin Talvisodan päättymispäivän vuosipäivänä 13. maa-
liskuuta Katajanokan Kasinolla järjestetyssä tilaisuudessa. 
Isäntien puolelta paikalla olivat Sotaveteraaniliiton varapu-
heenjohtajat Antti Henttonen ja Erkki Heikkinen. 

Onni Mikkonen, Tampere
Aira Mäkinen, Mänttä-Vilppula
Raimo Nuutinen, Tampere
Anja Ojala, Ulvila
Kerttu Peltoniemi, Kokkola
Veikko Penttinen, Iisalmi
Sakari Peurala, Kankaanpää
Olavi Puranen, Tervo
Helmi Pöyhönen, Hamina
Väinö Rissanen, Kuopio
Lahja Salminen, Lempäälä
Paavo Salo, Espoo
Olavi Sandberg, Pori
Esko Seppälä, Ulvila
Teuvo Törmänen, Pudasjärvi
Seija Vaara, Jyväskylä
Pertti Vesenterä, Lahti
Tauno Vesterinen, Masku
Keijo Vähä-Ettala, Rauma
Lasse Österdahl, Riihimäki

Sotaveteraanien kultainen an-
sioristi voidaan myöntää tun-
nustuksena liiton tarkoitusperi-
en hyväksi tehdystä erittäin mer-
kittävästä ja pitkään jatkuneesta 
työstä.

 
Sotaveteraaniliiton ansiomitali 
myönnettiin seuraaville henkilöille:
Appelsin Ulla, päätoimittaja, Helsinki
Dromberg Kaarina, valtiopäiväneuvos, Vantaa
Finström Esko, myyntipäällikkö, Kemi
Grönholm Helena, osastonjohtaja, Helsinki
Hartikainen Kimmo, everstiluutnantti, Lahti
Hautala Lasse, kappalainen, Lavia
Heikkala Väinö, toimitusjohtaja, Oulu
Heinonen Saku, yliluutnantti, Turku
Hurme Tarja, julkaisujohtaja, Helsinki
Huuskonen Vesa, eversti, Ruokolahti
Jaakkonen Pasi, toimittaja, Helsinki
Jaakola Erkka, myyntijohtaja, Helsinki
Jelkänen Aimo, atk-suunnittelija, Lappeenranta

Iltalehden uutispäätoimittaja Panu Pokkista onnittelemassa 
Antti Henttonen ja Anni Grundström. 

Katajanokan Kasinolla ansiomitalin saaneet yhteiskuvassa. Keskellä Antti Henttonen ja oikealla reunassa Erkki Heikkinen. 

Ansiomitalin saajia (vas.) Matti Väätäinen Kouvolasta, Alpo Rautomäki Pirkkalasta, Pasi Jaakko-
nen Helsingistä ja Kari Mänty Helsingistä. 

Kangasmäki Vesa, eversti, Hamina
Karppinen Ulla, viestintäpäällikkö, Oulu
Karttunen Ahti, sosiaalineuvos, Outokumpu
Kaunismäki Jouni, kapteeni, Helsinki
Kesonen Virpi, ravintolayrittäjä, Hollola
Kivelä Kari, päätoimittaja, Helsinki
Kolstela Risto, eversti, Lahti
Kuha Eeva, kanttori, Keminmaa
Kämäräinen Raakel, puheenjohtaja, Lappeenranta
Könönen Raili, Joensuu
Laukkala Anna-Maarit, sihteeri, Jyväskylä
Leinonen Tuulikki, toiminnanjohtaja, Joensuu
Lindfors Jorma, yliluutnantti, Hamina
Maukonen Riitta, toimistosihteeri, Jyväskylä
Mikkola Markku, toiminnanjohtaja, Kouvola
Mikkonen Martti, varatuomari, Espoo
Muhonen Antti, yliluutnantti, Säkylä
Mänty Kari, journalisti, Helsinki
Nenonen Tuomo, sosiaalineuvos, Nokia
Nevala Jukka, lääninrovasti, Vantaa
Pihlajamäki Marjo-Riitta, hallintolakimies, Turku
Pitkänen Matti, toimistopäällikkö, Helsinki
Pokkinen Panu, uutispäätoimittaja, Helsinki
Puranen Lauri, kenraalimajuri, Jyväskylä
Puustinen Ari, tuotantopäällikkö, Kouvola
Ranta Markku, puheenjohtaja, Uusikaarlepyy
Rantanen Sirpa, johtava lääkäri, Lieto
Rautomäki Alpo, tarkastaja, Pirkkala
Sadeoja Tapio, päätoimittaja, Helsinki
Salumäki Heikki, senior adviser, Oulu
Siiki Kari, kenraalimajuri, Kerava
Sipi Kalervo, kenraalimajuri, Tampere
Sorjonen Kauko, kotiseutuneuvos, Jyväskylä
Sytelä Antti, maanviljelijä, Alavus
Tuohela Jorma, agrologi, Hyvinkää
Tynkkynen Vesa, sotahistorian professori, Helsinki
Urpilainen Jutta, valtiovarainministeri, Helsinki
Vitikainen Timo, everstiluutnantti, Lappeenranta
Värri Kristian, kapteeni, Lappeenranta
Väänänen Marjatta, ministeri, Helsinki
Väätäinen Matti, toimitusjohtaja, Kouvola
Äijälä Tauno, viestintäneuvos, Helsinki
Österman Marianne, veteraanineuvoja, Turku

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myön-
tää Sotaveteraanityön päämäärien hyväksi 
kauan ja ansiokkaasti tai muutoin merkittä-
västi toimineelle henkilölle, joka ei ole sotave-
teraani, sekä sotaveteraanille, joka on sanotuin 
tavoin toiminut muussa yhteydessä kuin liiton 
tahi sen jäsen- tai tukiyhteisön antamissa luot-
tamus- tai muissa tehtävissä.

Vas. Marjatta Väänänen, Antti Henttonen ja Kaarina 
Dromberg.
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Eino Siuruainen on saa-
nut kokea raskaasti so-
dan henkilökohtaises-

tikin menetettyään sodassa 
oman Pauli-isänsä. Anni-äiti 
jäi viiden sota-orpopoikansa 
kanssa hoitamaan kotitilaa Li-
vojokivarrassa Pudasjärvellä. 
Ankarin ponnisteluin äiti ky-
keni pitämään perheen koossa 
sekä kasvattamaan ja koulut-
tamaan lapsensa. Varttuessaan 
pojat pystyivät omalla työllään 
auttamaan perheen toimeentu-
loa. Uitosta ja muista tilapäis-
töistä saaduilla tuloilla Einokin 
saattoi rahoittaa koulunkäyn-
tinsä ja opiskelunsa.

”Minulla oli kolme vaihto-
ehtoa: ryhtyä asutustilallisek-
si, hakeutua kauppa-alalle tai 
mennä oppikouluun ja yliopis-
toon”, Siuruainen kertoo. Ko-
tipitäjään saatu oppikoulu hel-
potti ratkaisua. Hän kirjoitti 
ylioppilaaksi Pudasjärven luki-
osta toisena vuotena kuin se oli 
mahdollista siellä. Opiskelupai-
kaksi tuli Oulun yliopisto. Yli-
opistourasta näytti muodostu-
van jopa lopullinen elämäntyö. 
Sen parissä liki pari vuosikym-
mentä toimittuaan Siuruainen 
tuli valituksi kansanedustajak-
si ja ensimmäisen vaalikauden 
lopulla Oulun läänin maaher-
raksi. Sitä tehtävää jatkui yli 18 
vuotta aina maaherrojen virko-
jen lakkauttamiseen saakka.

Julkishallinnon tehtävissä 

Tammenlehvän Perinneliiton työlle tarvitaan tukea
Oulun läänin viimeisenä maaherrana eläkkeelle vuonna 
2009 siirryttyään Eino Siuruainen ei jäänyt lepäämään 
laakereillaan. Hän on yhä monissa riennoissa mukana 
keskeisenä vastuunkantajana. Sydämenasiana hänellä 
ovat sotiemme veteraanit ja erityisesti Tammenlehvän 
Perinneliiton laaja-alainen työ Suomen viime sotia ja jäl-
leenrakennusaikaa koskevien perinteiden vaalimisessa. 

Siuruaisella oli paljon maan-
puolustusta ja sotiemme ve-
teraaneja koskevia työasioi-
ta, kuten lukuisten alueellisten 
maanpuolustuskurssien ja ve-
teraaniasiain neuvottelukun-
nan johtaminen. Nyt jo vuo-
sikymmenen hän on johtanut 
Tammenlehvän Perinneliittoa, 
jonka tarkoituksena on ”hoitaa 
ja vaalia Suomen vuosina 1939-
1945 käymien sotien ja niiden 
veteraanien perinteitä”.

Perinneliiton syntyvaiheis-
ta ja aikaansaannoksista kerto-
minen saa Siuruaisen innostu-
neeksi. Mutta esiin tulee pian 
myös pettymys siihen, kuinka 
veteraanien perinteiden vaali-
miseen vastaanottaneet ja sii-
hen sitoutuneet osapuolet ovat 
hoitaneet leiviskänsä. Hän kui-
tenkin kieltää kirjoittamasta, 
että olisi katkera. ”Mutta po-
liitikkoihin olen kovasti pet-
tynyt”, hän myöntää ja aikoo 
esittää asiasta vakavan kysy-
myksen pääministerille, halu-
taanko perinnetyön lainkaan 
enää jatkuvan.

Poliitikot eivät ole ainoita, 
joihin puheenjohtaja ei voi olla 
tyytyväinen. Perinneliiton syn-
tyessä näytti olevan laajalti tu-
kea sotiemme veteraanien sekä 
sotiimme ja sodasta selviyty-
misen ajanjaksoon liittyvien 
perinteiden vaalimiselle. Siuru-
ainen muistuttaa liiton juhlal-
lisesta perustamistilaisuudes-

ta Helsingin yliopiston juhla-
salissa 23.4.2003. Läsnä olivat 
tasavallan presidentti ja kaksi 
edellistä presidenttiä, Mauno 
Koivisto juhlapuhujana. Jär-
jestöjen pyynnöstä Siuruainen 
toimi valmistelevan työryh-
män vetäjänä. Veteraanijärjes-
töjen ohella mukana olivat val-
tiovallan, puolustusvoimien, 
kuntakentän, sivistys- ja taide-
elämän sekä talousmaailman 
edustajia.

Laajapohjainen työryhmä 
teki yli satasivuisen suunnitel-
man veteraanien oman tahtoti-
lan toteuttamisesta. Laadittiin 
asiakirja perinnetyön siirtämi-
sestä sodat itse kokeneilta ikä-

luokilta nuoremmille ja tulevil-
le sukupolville Tammenlehvän 
Perinneliiton kautta. Kansalli-
sen veteraanipäivän valtakun-
nallisen pääjuhlan yhteydessä 
Torniossa 27.4.2005 tapahtui 
perinnetyön juhlallinen siirto. 
Asia sai laajan julkisuuden mm 
televisiossa. Veteraanijärjestö-
jen allekirjoittaman siirtymä-
asiakirjan vastaanottajina kuu-
luivat perinneliiton rinnalla 
valtioneuvoston, puolustusvoi-
mien, kuntaliiton ja molempien 
kansankirkkojen arvovaltaiset 
edustajat sekä nuorison puoles-
ta kaksi torniolaisnuorta. Pe-
rinneliittoon on sitten liittynyt 
uusia yhteisöjäseniä. Mukana 
on nyt 23 jäsenyhteisöä. 

Perinneliiton perustamat 
useat työryhmät ovat jo saaneet 
arvokkaita tuloksia.  Muisto-
merkkityöryhmä on kerän-
nyt tiedot sotiimme liittyvis-
tä muistomerkeistä, joita on 
yli 3000. Museotyöryhmä on 
kartoittanut sotiimme liitty-
vät museot, noin 280. Omat 
työryhmänsä ovat syventyneet 
naisten sekä lasten osaan so-
tavuosina. Paljon tehtävää on 
vielä jäljellä monissa muissa 
työryhmissä sekä historiasemi-
naareissa, joita on järjestetty jo 
kahdeksan kertaa.

Lupaavan alun jälkeen työ 
ei ole edistynyt toivotulla ta-
valla varojen puutteen vuok-
si. Valtiolta on herunut Tam-
menlehvän perinnetyölle vain 
63 000 euroa kaikkiaan puolen 
miljoonan vuosibudjettiin. Sen 

Eino Olavi Siuruainen
– syntynyt 20.3.1943 Pudasjärvellä
– sotaorpo isän menehdyttyä kesällä 1943  

sotasairaalassa
– ylioppilas 1964 Pudasjärven lukiosta
– luonnont.kand. 1968, fil.kand. 1970 ja  

fil.tohtori 1976 (maantiede)
– Oulun yliopiston Pohjois-Suomen tutkimus-

laitoksen erikoistutkija 1973-1980 sekä  
saman laitoksen vs. johtaja 1984-1987

– Oulun yliopiston maantieteen apul./vs.  
professori 1981-1983 

– kansanedustaja 1987-1991 (kesk.)
– Oulun läänin maaherra 1991-2009
– paljon luottamustehtäviä julkishallinnon,  

tiede- ja elinkeinoelämän sekä järjestöjen piirissä 
– laajaa julkaisutoimintaa
– Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien komentajamerkit
– sotilasarvo kapteeni  
– Tammenlehvän Perinneliitto ry:n puheenjohtaja 2003 – 

kattaminen on ollut säätiöi-
den tilapäistuen varassa. Muut 
perinnetyön vastaanottajata-
hot eivät ole rahoittaneet työ-
tä lainkaan. Yhteistyö veteraa-
niliittojen kanssa on sujunut 
hyvin, mutta järjestöt vahtivat 
tarkoin omia tulonlähteitään 
ja varojaan. Kansankirkkojen 
tuki on ollut vain sanallista; 
kolehdeistakaan perinneliitto 
ei ole päässyt osalliseksi. Suur-
yrityksiltä tukea ei ole tullut, 
vaikka juuri veteraanipolven 
ponnistelut loivat pohjan nii-
denkin menestykselle.

Eräät säätiöt ovat antaneet 
kohdeapurahoina tukea perin-
neliiton hankkeisiin. Vielä ku-
luvan vuoden aikana on määrä 
valmistua dosentti Ari Uinolta 
tilattu historiateos, joka kattaa 
sota-ajan 1939-1945 lisäksi so-
dasta selviytymisen, jälleenra-
kentamisen ja maamme hyvin-
voinnin kehittymisen 1980-lu-
vulle saakka.

Omaa tähänastista 70-vuo-
tista elämänjaksoaan Siuruai-
nen pitää hyvin onnellisena ai-
kana. Työtä siihen on sisälty-
nyt aina paljon ja edelleenkin. 
Henkilökohtaista perinnetyö-
tä hän tekee vapaa-aikoinaan 
kunnostaessaan ja hoitaessaan 
syntymä- ja lapsuuskotiaan Pu-
dasjärvellä. Perhepiirinsä ilon-
aiheisiin kuuluu myös oman 
jälkipolven, kuten kolmen po-
janpojan elämän seuraaminen.

Teksti ja kuva: Pekka Koivisto

Eino Siuruainen on Tammenlehvän Perinnelii-
ton puheenjohtaja.

Tammenlehvän Perinneliiton 5-vuotisvastaanotolla 24.4.2008 ottivat vieraita vastaan (vas.) Tam-
menlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja Pertti Suominen, hallituksen jäsen, Suomen Sotavete-
raaniliiton valtuuston puheenjohtaja Aarno Lampi ja Perinneliiton puheenjohtaja Eino Siuruainen.  
Kuva: Markku Seppä
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Seutukunnalliset kirkkopäivät

Kanta-Häme 
Hämeenlinnassa 6.5.
Klo 10.00 Ehtoollisjumalanpal-

velus Hämeenlinnan 
kirkossa

 Ruokailu hotelli Aulan-
golla

Klo 13.00 Päiväjuhla hotelli Aulan-
gon juhlasalissa

Päijät-Häme Joutjärven 
kirkossa 9.5.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus 
 Ruokailu
Klo 13.30 Päiväjuhla, juhlapuhuja-

na  
arkkipiispa Jukka Paar-
ma

 Sotilasmusiikkikoulun 
Varusmiessoittokunta, 
Isän ääni kuoro

Linja- autot 2,3, ja 11 keskustasta

Suomen 
Sotaveteraaniliiton 
Ruotsin Piirin, Suomen 
Sotainvalidiliiton 
Ruotsin Piirin ja 
Tukholman Suomalaisen 
seurakunnan  
yhteinen hengellinen 
päivä Tukholman 
Suomalaisessa kirkossa 
os. Slottsbacken 2, 19.5. 
Klo 11.00 Jumalanpalvelus,  

seppeltenlasku 
Klo 12.00 Soppalounas ja  

ohjelmaa kirkossa

Pohjois-Pohjanmaa 
Kempeleessä 15.9.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus  

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa (uusi kirkko)

Klo 12.00  Ruokailu Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa

Klo 14.00  Päiväjuhla Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa

Etelä-Pohjanmaa 
Suupohjan seutu Teuvalla 23.5.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Teuvan kirkossa
 Ruokailu seurakuntasalilla
 Päiväjuhla Teuvan kirkossa

Järviseutu  Lappajärvellä  7.8.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Lappajärven  

kirkossa, seppelepartio
 Ruokailu seurakuntatalolla

Härmänmaa Lapualla 14.8.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Lapuan kristillisellä opistolla   

saarna kirkkoherra Matti Salomäki
 Ruokailu ja päiväjuhla Lapuan kristillisellä  

opistolla, juhlapuhe rovasti Juha Ikola

Kuusiokunnat Alavudella 15.8.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Alavuden kirkossa
 Ruokailu ja päiväjuhla Seurakuntatalolla

Kyrönmaa Laihialla 5.9.
Klo 11.00  Jumalanpalvelus Laihian kirkossa
 Ruokailu ja päiväjuhla Seurakuntatalolla

Seinäjoen seutu Seinäjoella 19.9.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Lakeuden ristissä
 Ruokailu ja päiväjuhla Seurakuntakeskuksessa

Kymenlaakso Iitin kirkossa 23.5.
Klo 10.00  Messu Iitin kirkossa,  

saarna kenttärovasti Timo Waris 
Messun jälkeen seppeleenlasku muistomerkillä

 Ruokailu
 Ruokailun jälkeen päiväjuhla,  

puhe kenraalimajuri evp Jukka Pennanen
Ilmoittautumiset yhdistyksittään 14.5. mennessä  
puh 0400 655 283.

Keski-Pohjanmaa Sievissä 26.5.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Rauhanyhdistyksellä
 Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja päivä-

juhla, juhlapuhujana maaherra Eino Siuruainen

Södra Finland i Sjundeå 26.5.
Kl. 12.00 Högmässa i Sjundeå Kyrka 
Kl. 13.15 Uppvaktning vid Hjältegravarna invid kyrkan 
Kl. 14.00  Måltid vid Rantasipi Siuntion Hyvinvointikeskus   

( f.d  Sjundeå bad) 

Lappi; Keminmaa 29.5.,  
Savukoski 19.6. ja Kittilä 14.8.
Klo 10.00 Tulokahvit
Klo 11.00 Arkimessu
Klo 12.30 Ruokailu
Klo 13.45  Päiväjuhla ja lähtökahvi

Pohjois-Savo Kuopiossa 26.5.
Klo 10.00 Messu Kuopion Tuomiokirkossa
Klo 10.00  Ortodoksinen liturgia Pyhän  

 Nikolauksen katedraalissa
Klo 11.30  Ruokailu / Keskusseurakuntatalossa 

ja Alavan seurakuntatalossa
Klo 13.30  Päiväjuhla Kuopion Tuomiokirkossa, 

juhlapuhe piispa Jari Jolkkonen
Ilmoittautuminen yhdistyksittäin 15.5.2013 
mennessä Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiriin.
S-posti: pohjois.savo.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Satakunta Raumalla 12.6.
Klo 10.00 Messu Rauman Pyhän Ristin kirkossa
 Seppelpartion lähettäminen Sankari-

haudalle
Klo 12.00 Lounas, Rauma-sali
Klo 13.15 Päiväjuhla, Rauma-sali, juhlapuhe 

arkkipiispa emeritus John Wikström
 Lähtökahvit, Rauma-sali 
Ilmoittautumiset 30.5. mennessä yhdistyksit-
täin omaan veteraanipiiriin

Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaaksot 
Kalajoella 4.8.
Klo 10.00  Messu Kalajoen kirkossa, saarna 

rovasti Juhani Kajava
 Seppelpartion lähettäminen 
 Ruokailu seurakuntatalossa 
Klo 13.00  Päiväjuhla Kalajoen kirkossa, juhla-

puhe rovasti Mikko Himanka 
 Musiikkia                                 
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 22.7.  
mennessä: laura.siipola@gmail.com  
(puh. 0400 889 252)

Etelä-Karjala Lappeenrannassa 25.8.
Klo 10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus Lappeen-

rannan kirkossa, saarnaa kenttäpiis-
pa Pekka Särkiö

 Ruokailu Varuskunnan ruokalassa
Klo 13.00 Päiväjuhla Lappeenrannan kirkossa, 

juhlapuhe kaupunginjohtaja Kimmo 
Jarva 

Varsinais-Suomi Marttilassa 1.9.
Klo 10.00 Messu Marttilan kirkossa
Klo 12.00 Lounas Martintalolla
Klo 13.00 Päiväjuhla ja päätöskahvit Martinta-

lolla
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoittain 
15.8. mennessä Varsinais-Suomen Sotaveteraa-
nipiirin toimistoon, puh. (02) 233 3602.

Pohjanmaan 
Kiinteistötekniikka Oy

Alavieska, -rakennusautomaatiota-

Remontti Jori Oy
Espoo

Hovila Oy
Espoo

Hanar Ky
Espoo

Vesijohtoliike 
J. Laitinen Oy

Espoo
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Kekkonen löysi älyllisen 
vertaisensa    
Ulkoministeri Erkki Tuomioja 
totesi muistopuheessaan, että 
Max Jakobsonin 1955 julkaise-
ma kirja ”Diplomaattien talvi-
sota” johdatti hänet historian 
harrastukseen ja analyyttiseen 
ymmärtämiseen. Teoksella on 
edelleen ylivertainen asema tal-
visodan diplomaattisen taustan 
ja kulun tulkitsijana.  Jakob-
sonin laaja myöhempi tuotan-
to on yhä vahvistanut hänen 
asemaansa historian ja kan-
sainvälisen politiikan huippu-
analyytikkona.  Jakobsonin 
vuosikymmenet sisälsivät Suo-
men lähihistorian olennaisim-
man vaiheen, jonka läpi käynyt 
sodan runtelema kansakunta 
selviytyi monien vaikeuksien 
kautta itse asiassa voittajana.

Jakobson oli sisäistänyt 
Urho Kekkosen noudattaman, 
historioitsija E.G. Palmenin sa-
nonnan: ”Pienen kansan tulee 
asemansa pelastamiseksi osa-
ta älykkäällä aloitteella torjua 
vaarat ennen kuin ne tulevat 
liian suuriksi.” Jakobsonin suu-
rimpia ansioita on ollut poik-
keuksellinen kyky ymmärtää 
historian isompia polkuja.  Pre-
sidentti Kekkonen sai hänestä 
vertaisensa keskustelijan. Ver-
taisuuteen kuului sekin, että 
yhteistyösuhde pysyi vahvana 
ajoittaisista erimielisyyksistä 
huolimatta.     

Jakobson osoittaa kirjas-
saan talvisodan kansainvälis-
ten seurausten ulottuneen laa-
jalle. Kansainliitto ryhdistäytyi 
hetkeksi ennen kuolemaansa ja 
erotti Neuvostoliiton, länsiliit-
toutuneiden sotilasjohto läh-

ti tavoittelemaan uuden poh-
joisen rintaman kangastusta, 
Ranskassa kaatui hallitus ja 
Ruotsin puolueettomuus joutui 
lähes sietämättömälle koetuk-
selle. Yhdysvaltojen eristymi-
seen syntyi ensimmäinen mur-
tuma ja Hitlerin ja Mussolinin 
ystävyys säröili. Talvisodan 
vaikutuksesta toisen maail-
mansodan voimaryhmittymät 
olivat vähällä suistua raiteil-
taan. Saksa saattoi tehdä kohta-
lokkaita virhepäätelmiä seurat-
tuaan Neuvostoliiton heikkoa 
menestystä Suomen suunnal-
la. Suomi saattoi olla vain pieni 
väliotsikko isossa draamassa, 
mutta ei merkityksetön. Jakob-
sonin kirjoituksista heijastuu 
huoli niinä aikoina, jolloin 
Suomen ja suomalaisten omi-
en arvojen pysyvyyttä koetel-
tiin, arvioi Tuomioja.  Niistä ei 
saa syntyä harmaata kompro-
missien aluetta. Kansakunnal-
la tulee aina olla kestävä henki-
nen selkäranka, vain silloin voi 
kantaa raskaimmankin kuor-
man.

Miten kykenimme 
selviytymään?         
Jakobson joutui vuosien var-
rella monissa yhteyksissä sel-
vittämään ulkomaisille tark-
kailijoille selviämistarinaam-
me aina USA:n presidenttiä 
John F. Kennedyä myöten, mi-
ten tällainen pieni valtio kyke-
ni säilymään itsenäisenä tota-
litaarisen Neuvostoliiton kyl-
jessä uhmaten kaikkia kylmän 
sodan oletettuja lainsalaisuuk-
sia. Eikä totuuden puhuminen 
Suomessakaan ollut aina help-
poa. Hän kertoi TV-toimittajan 

kysyneen 1979, olisiko osoitet-
tavissa joitakin henkilöitä, joi-
den voisi sanoa olleen syypäi-
tä talvisodan syttymiseen. Hän 
vastasi: ”Miten olisi Stalin?”  
Haastattelija ojensi heti tarkoit-
taneensa Suomen puolella.

Max Jakobsonin diplomaat-
tinen rooli ajoittui 1960- ja 
1970-luvulle. Hänen aktiviteet-
tinsa ytimessä oli Suomen na-
vigointi kylmän sodan myrs-
kyissä tavalla, joka vähitellen 
saisi luottamusta ja uskotta-
vuutta. Niitä oli rakennettava 
joka päivä. Asiallisten suhtei-
den kehittäminen Neuvostolii-
ton kanssa oli välttämätöntä, 
jotta Suomi kykeni asteittain 
integroitumaan läntisiin kau-
pan ja muun taloudellisen yh-
teistyön rakenteisiin.

Max Jakobsonin perintö elää 
ja jatkuu hänen rikkaan kirjal-
lisen tuotantonsa muodossa.

Suvaitsevuus  
kantavin arvo
Max Jakobsonin tytär Linda Ja
kobson kertoi puheessaan, että 
suvaitsevuus oli hänen isän-

Ministeri Max Jakobson oli puhumassa Suomen-poikien järjestämässä Suomen itsenäisyyspäivän 
juhlassa Tallinnassa 7.12.2007. Keskustelukumppanina tässä Viron presidentti Toomas Ilves (vas.).
Kuva: Markku Seppä

sä kantavin arvo. Hänen per-
soonansa koostui monesta ker-
roksesta. Hän oli suomalainen, 
juutalainen ja maailmankansa-
lainen. Ennen kaikkea hän oli 
suomalainen patriootti, joka 
taisteli kolme vuotta itsenäi-
syytemme puolesta rintamal-
la. Hän omisti koko elämän-
sä maamme hyväksi. Suvaitse-
vuudesta on todisteena, se, että 
Lähi-Idän muslimivaltiot eivät 
vastustaneet hänen valintaansa 
YK:n pääsihteeriksi. Me muis-
tamme hankkeen kaatuneen 
Neuvostoliiton vastustukseen. 
Sanotaan USA:nkin olleen hie-
man haluton tukemaan, kun 
piti häntä liian itsenäisenä po-
liitikkona.

Muistotilaisuudessa oli Sep-
po Kimasen suunnittelemaa 
herkän kaunista musiikkioh-
jelmaa.  Sen herkimmäksi het-
keksi muodostui Helena Juntu-
sen laulama Aili Runteen lau-
lu, Lapś  olen kauniin Karjalan, 
joka palautti mieliin Max-po-
jan lapsuuden Viipurissa.

Antti Henttonen

Ulkoministeri Erkki Tuomioja:

Ministeri Max Jakobson navigoi kylmän sodan myrskyissä
Suomen viime sotien jälkeisen ulkopolitiikan johtaviin 
ajattelijoihin ja vaikuttajiin kuulunut suurlähettiläs, 
ministeri Max Jakobson kuoli 9. ja haudattiin 12. maalis-
kuuta.  Ulkoministeriö järjesti 15. maaliskuuta Säätyta-
lossa muistotilaisuuden, jota kunnioittivat läsnäolollaan 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä monet valtion-
hallinnon, yritys- ja kulttuurielämän sekä diplomaatti-
kunnan edustajat. Myös sotiemme veteraanit kuuluivat 
järjestöjensä kautta kutsuttuihin. 

 
Max 
Jakobsonin 
uran 
pääkohdat
Kirjeenvaihtajana Lon-
toossa 1948-53, sanomaleh-
tiavustajana Washingto-
nissa 1953-58, ulkominis-
teriön sanomalehtiasiain 
toimiston   päällikkönä   ja 
osaston apulaispäällikkönä 
1958-62,   ulkoministeriön 
poliittisen osaston päällik-
könä 1962-65, Suomen py-
syvänä edustajana YK:ssa 
1965-72, Suomen edustaja-
na YK:n turvallisuusneu-
vostossa 1969-71, Suomen 
ehdokkaana YK:n pääsih-
teeriksi 1971, suurlähetti-
läänä Tukholmassa 1972-74 
ja Evan  ensimmäisenä toi-
mitusjohtajana 1975-84.

Evenflow Oy
Espoo

Schiedel 
Savuhormistot Oy
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Oy Finductives Ltd
Espoo 

www.finductives.fi
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Järjestyksessään 47. sotave-
teraaniviikko sai näyttävän 
alun Huittisissa, jossa juh-

listettiin paikallisyhdistyksen 
50-vuotista taivalta. Maaliskui-
sen veteraaniviikon aikana tuli 
kuluneeksi 73 vuotta siitä, kun 
talvisota päättyi.

Teemaviikon avaustilaisuu-
dessa moni puhuja korosti sitä, 
miten sotaveteraanien arvostus 
on lisääntynyt nyky-Suomessa. 

Esimerkiksi juhlapuheen pi-
tänyt kokoomuksen eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Pet-
teri Orpo sanoi, ettei kykene 
käsittämään aikaa, jolloin so-
dassa taistelleiden saavutuksia 

Sotaveteraanien arvostus lisääntyy 
Huittisissa juhlittiin sotaveteraaniviikkoa ja paikallisyhdistyksen 50-vuotista taivalta

vähäteltiin. Hänen mukaansa 
sotaveteraanit tekivät epäitsek-
kään teon lähtiessään nuorina 
miehinä rintamalle. Monelle 
sotilaalle päätös koitui kohta-
loksi, mutta jälkipolville se on 
tärkeä.

Orpo muisteli puheessaan 
itsenäisyyspäivän alla järjes-
tettyä eduskunnan täysistun-
toa, jossa keskityttiin pelkäs-
tään sotaveteraanien asioihin. 
Tuolloin päätettiin lisätä muun 
muassa sotaveteraanien kun-
toutukseen kohdistuvaa mää-
rärahaa. Orvon mukaan täysis-
tunnot ovat vain harvoin yhtä 
yksimielisiä kuin tuolloin. 

- Sotaveteraanien asiat 
koskettavat kaikkia puolueita 
oikealta vasemmalle. Istunnon 
tunnelma oli ainutlaatuinen, 
hän kuvaili.  

Kansanedustaja muistutti, 
että sodissa taistelleiden saavu-
tukset näkyvät yhä puolustus-
voimien järjestelmässä. Hänen 
mielestään on erityisen tärke-
ää, että jatkossakin Suomessa 
säilyy yleinen asevelvollisuus, 
sillä ammattiarmeija ei riittäisi 
puolustamaan koko maata. 

- Yhteistyötä toki tarvi-
taan niin Naton, Pohjoismai-
den kuin EU:nkin kanssa, mut-
ta Suomella on oltava uskotta-
va kansallinen puolustus, Orpo 
muotoili.

Samoilla linjoilla on kent-
täpiispa Pekka Särkiö. Hänen 
mielestään puolustuksen pe-
rustan ja keskeisten suoritus-
kykyjen on jatkossakin olta-
va Suomen puolustusvoimien 
omissa käsissä, vaikka mate-
riaalihankintoja tehtäisiin yh-

teistyössä naapureiden kanssa. 
- Armeijan pitää varau-

tua uudenlaisiin uhkiin, vaik-
ka tilanne onkin tällä hetkellä 
rauhallinen, Särkiö sanoi. 

Kenttäpiispa piti messun 
Huittisten kirkossa ennen juh-
laa. Tuttuun tapaan messun 
jälkeen kokoonnuttiin sankari-
haudalle kunnianosoitukseen. 

- S a n k a r i h a u d o i s s a 
nukkuu lukioikäisiä nuoria. He 
muistuttavat meitä siitä, että 
Suomen puolustaminen vaa-
ti tuolloin uhrinsa. Kuitenkin 
aurinkoinen juhla-aamu oli en-
nen kaikkea kaunis, kenttäpiis-
pa kuvaili.  Hän halusi muis-
tuttaa tilaisuudessa, että elämä 
jatkuu. 

Myös sotaveteraaniyhdistys-
ten elämän halutaan jatkuvan 
pitkään, vaikka veteraanien 
osalta yhdistystoiminnan tien 
pää alkaa jo häämöttää. 

Satakunnan Sotaveteraa-
nipiirin puheenjohtaja Väi-
nö Vilponiemi peräänkuulut-
ti nuorta sukupolvea aktivoitu-
maan. 

Tällä hetkellä yhdistysten 
tärkein työ on tarjota kaikki 
mahdollinen tuki veteraaneil-
le, mutta hiljalleen perinnetyön 
merkitys kasvaa.  

- On tärkeää, että yhdis-
tysten työssä näkyy jatkossakin 
veteraanien kädenjälki, Vilpo-
niemi korosti. 

Teksti ja kuvat:  
Marianna Langenoja

Huittisten Sotaveteraanit ry
– Perustettiin 28. tammikuuta 1963.
– Satakunnan toiseksi vanhin sotaveteraaniyhdistys. Van-

hin sijaitsee Raumalla.
– Perustajajäseniä oli 32. Heistä on elossa yhä kaksi henki-

löä, Sulo Haavisto ja Uuno Peräniitty.
– Huippuvuosina 1990-luvulla yhdistykseen kuului 320 jä-

sentä.
– Naisjaosto perustettiin Huittisiin vuonna 1994. Sen toi-

minta on yhä vireää. 
– Huittisissa asuu tällä hetkellä noin 70 sotaveteraania.

Kenttäpiispa Pekka Särkiön mukaan Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa elää vahva sotaveteraaneja arvostava perinne. Kenttä-
piispa saarnasi messussa, joka järjestettiin ennen juhlaa.

Nuorten puheenvuoron juhlas-
sa pitänyt Nelli Mäkitalo kiitti 
sotaveteraaneja siitä, että nyky-
suomalaiset ovat vapaita ja voi-
vat toteuttaa unelmiaan. Hän 
muistutti, että nuoret rakenta-
vat identiteettiään suomalai-
suuden pohjalta.

Satakunnan Sotaveteraanipiirin puheenjohtajan Väinö Vilponie-
men mukaan Huittisissa toimii yksi maamme vanhimmista sota-
veteraaniyhdistyksistä. Se on ollut mallina muille satakuntalaisille 
yhdistyksille ja piirin toiminnalle.

Merkkipäivää viettävän yhdistyksen edustajat ottivat vastaan onnitteluja. Vas. Paavo Punkari, Ris-
to Kajander ja Juhani Norri. Onnittelemassa Suomen Sotaveteraaniliiton edustajat Sakari Sippola ja 
Heikki Järvinen.
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Pälkäneen Sotaveteraa-
nit isännöivät 47. Sota-
veteraaniviikon päätös-

tapahtumaa 17.3. Pälkäneen 
Nuijan-talolla, joka täyttyi juh-
lavieraista. Paikallisten reser-
viläisyhdistysten panos juhlan 
järjestelyissä oli merkittävä. 

Juhlapuheen piti valtiopäi-
väneuvos Mikko Pesälä. Pu-

Sotaveteraaniviikko päätettiin Pälkäneellä
heessaan hän korosti sotiemme 
veteraanien mittaamattoman 
arvokasta työtä, josta meidän 
nuorempien tulee jatkuvasti 
olla kiitollisia. 

Tervehdyksessä Pälkäneen 
kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Eero Laesterä kertoi Päl-
käneen kunnasta. 

– Kunta on koettanut pitää 
hyvän huolen veteraaneistaan, 
joita oli vuoden alussa hiukan 
alle 60. Tarjoamme veteraa-
neille viitenä päivänä viikossa 
ilmaisen ruuan joko kotiin kul-
jetettuna tai lounasseteleinä. 
Terveyskeskuksen vuosimak-
sut ovat veteraaneille maksut-
tomat. Lisäksi jaamme rahaa 
kotiin vietäviin sosiaalihuolto-
lain mukaisiin palveluihin, sii-
voukseen, ikkunoiden pesuun 
ja kuljetuspalveluun.

Juhlapäivän musiikista vas-
tasivat Ilmavoimien soittokun-
ta, johtajana Tomi Väisänen, 
Korsukööri, Varpu Aho ja ti-
laisuuden juontajanakin toimi-
nut Aimo Kokkola.  

Paikaliset reserviläiset ryhmittyivät lumipuvuissa lippujen kanssa Sankarihaudalla. Seppeleen las-
kivat Matti Viitanen, Tuomo Tiililä ja Kaarina Lukkaroinen. 

Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä 
piti isänmaallisen ja sotiemme 
veteraanien työtä arvostavan 
puheen. 

Vieraat ottivat vastaan yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tiililä 
ja Kaarlo Matikainen. 

Paikallinen Korsukööri esiintyy erityisesti isänmaallisissa maanpuolustus-
tapahtumissa.   

Vas. musiikin ja esiintymisen monitoimimies Aimo Kokkola, Sotaveteraaniliiton hallituksen varapu-
heenjohtaja, viestintäneuvos Erkki Heikkinen, Varpuliisa Korpivaara, kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Eero Laesterä, sotaveteraaniyhdistyksen monitoimimies Vesa Mellavuo ja yhdistyksen puheen-
johtaja Tuomo Tiililä. 

Nuijan-talo oli täynnä juhlavieraita. Vas. Vesa Mellavuo, Mikko Pesälä ja kirkkoherra Jari 
Kemppainen.

Hangon 
Liikenne-Friman Matkat

Hanko

Kiitos Sotaveteraaneille Haminasta 
Nro 100

Kiitos Sotaveteraaneille Summasta 
Nro 106
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Rintamanaisten Liiton 
purkamiskokous pidet-
tiin Helsingissä 6.3. Lii-

tossa oli vuoden alussa 11 re-
kisteröityä yhdistystä, joissa oli 
1189 rintamapalvelustunnuk-
sen omaavaa jäsentä. Virallisia 
kokousedustajia olisi ollut 18 
ja heistä paikalla oli 13. Koko-
uksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Tammenlehvän Perinne-

Rintamanaisten Liiton purkamiseen 
liittyi iloa ja haikeutta

liiton toiminnanjohtaja Pertti 
Suominen. Hän on toiminut 
neuvonantajana useissa liiton 
purkamiseen liittyvissä asiois-
sa. Purkamiseen liittyviä asioi-
ta oli käsitelty jo aikaisemmin 
mm. 31.1.2013 pidetyssä yli-
määräisessä kokouksessa, jo-
hon oli kutsuttu myös yhdistys-
ten viralliset edustajat. Päätös 
oli molemmissa kokouksissa 

yksimielinen purkamisen puo-
lesta. Liiton purkavan kokouk-
sen päätöksen mukaisesti jäljel-
lä olevat liiton varat siirrettiin 
käytettäväksi liiton toimintaa 
lähellä olevien yhdistysten hy-
väksi.

Ilmassa oli haikeutta mutta 
myös helpottuneisuutta. Liit-
to on työnsä tehnyt, mutta jä-
senet pysyvät huoltotyön piiris-
sä muiden veteraanijärjestöjen 
jäseninä.

Seuraavana päivänä 7.3 oli 
Kiitoksen aika. Liitto kut-
sui Hotelli Arthurissa pidet-
tyyn juhlaan eri yhteistyötaho-
jen edustajia ja ystäviä vuosien 
varrelta. Jopa ”Mannerheim” 
ehti esittämään tervehdyksen 
isänmaan hyväksi eri tehtävis-
sä toimineille naisille. Tam-
menlehvän Perinneliiton pu-
heenjohtaja Eino Siuruainen 
toi juhlapuheessaan esille nais-
ten työn merkityksen sodan ja 
rauhan aikana sekä heidän voi-
mansa myös järjestötehtävis-
sä. Veteraanijärjestöjen terveh-
dyksen ja kiitokset yhteistyöstä 
esitti Suomen Sotaveteraanilii-
ton kunniapuheenjohtaja,  pro-
fessori Aarno Strömmer.

Kaartin soittokunnan Juhla
marssi ja sikermä sota-ajanlau-
luista sekä Elias Kaskisen esit-
tämä Romanssi Peter Niemen 
säestyksellä sai varmasti kyy-
neleen herahtamaan useam-
mankin juhlavieraan poskelle. 

On ymmärrettävää, että 
ikääntymisen myötä tapaami-
set harvenevat, mutta yhteys 
säilyy ja muistot kantavat. Lii-
ton 32-vuotinen toiminta sai 
arvoisensa päätöksen. 

Teksti: Anni Grundström 
Kuvat: Tuomas Sauliala

Juhlan aluksi Rintamanaisten Liiton toiminnanjohtaja Anni Grund-
ström toivotti vieraat tervetulleeksi ja esitti liiton kunniapuheen-
johtaja Laine-Maire Kyöstilä tervehdyksen.

Marskia esittävä näyttelijä Timo Närhinsalo saapumassa juhlaan. 

Rintamanaisten Liiton viimeisen hallituksen jäsenet koolla juhla-
paikalla.

Emeritusmaaherra Eino Siuruainen piti juhlapuheen. 

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita kukitettiin. Vuorossa pitkään 
liiton toiminnanjohtajana toiminut Aino-Maria Havanto. Vasem-
malla Kaarna Peltola, Helvi Hyrynkangas ja Hilkka Rantio.

Hotelli Arthurin juhlasali täyttyi jäsenistä, ystävistä ja yhteistyökumppaneiden edustajista.

Ennen juhlaa oli mahdollisuus tavata tuttuja. Tarjolla oli kahvit. 
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Rintamanaisten Liiton 
kunniapuheenjohta-
ja, Laine-Maire Kyös-

tilä oli useiden vuosien ajan 
aktiivisesti mukana myös 
Maailman Veteraanijärjes-
tön (MVJ) toiminnassa nais-
sotaveteraanien asioita kä-
siteltäessä. Rintamanaisten 
Liitto liittyi MVJ:n jäsenjär-
jestöksi 1985. 

Naisten edustajana Pa-
riisissa MVJ:n toimistossa 
vuosittain pidettäviin koko-
uksiin osallistui aluksi Yh-
dysvalloista saapuva naisten 
edustaja, kunnes hän luo-
vutti osallistumisensa Lai-
ne-Maire Kyöstilälle, joka oli 
saavuttanut arvostetun ase-
man naisten keskinäisissä 
kansainvälisissä tilaisuuk-
sissa. Hän tuli pian arvoste-
tuksi myös Pariisin pääma-
jan tilaisuuksissa. 

Näihin aikoihin oli Tyy-
nen valtameren lähialueilla 
toimivat eri maiden sotave-

Laine-Maire Kyöstilä

Sotaveteraaniasioiden 
osaaja MVJ:ssä

Laine -Maire Kyöstilälle 
myönnetty Maailman Ve-
teraanijärjestön tunnuksin 
varustettu hopeinen mita-
li luovutettiin hänelle Suo-
men veteraaniliittojen val-
tuuskunnan kokouksessa 
2012. 

teraaniyhdistykset saavut-
taneet arvostetun aseman 
omissa maissaan ja kykeni-
vät järjestämään monipuo-
lista toimintaa. Useat niis-
tä kiirehtivät kutsumaan 
MVJ:n pitämään sääntö-
määräisiä kokouksiaan näis-
sä maissa. 

Näiden kokoontumis-
ten yhteydessä oli yleensä 
myös sotaveteraaninaisten 
kokouksia. Kansainvälisen 
naissotaveteraaniyhdistyk-
sen edustajana Laine-Mai-
re Kyöstilä sai tilaisuuden 
perehtyä muutamien itäis-
ten valtioiden sotaveteraani-
naisten toimintaan. 

Luullakseni ainakin sel-
laisten valtioiden kuin Tai-
wanin, Filippiinien, Etelä-
Korean sotaveteraaninaiset 
tulivat Laine-Mairelle tu-
tuiksi.  

Esko Kosunen

Sosiaalineuvojat 16 so-
taveteraanipiiristä oli-
vat mukana perinteisillä 

neuvottelupäivillä Helsingissä 
11.–12.3. Sosiaalineuvojat ovat 
vapaaehtoistyöntekijöitä ja ovat 
tärkeä osa järjestömme toimin-
taa. Neuvottelupäivillä paneu-
duttiinkin veteraaniasioihin 
mutta myös yhteistyön kehit-

Hyvä henki ja paljon asioita – 
sosiaalineuvojat koolla Helsingissä

tämiseen, vastuun jakamiseen 
sekä omien voimavarojen tun-
nistamiseen arkipäivässä. Tä-
män yhteistyön kehittäminen 
on liiton, piirien ja yhdistys-
ten tehtävä.  Neuvontapalvelu-
jen osuus lisääntyy ja avun ja 
tuen tarve kasvaa veteraanien 
ikääntyessä, tämä näkyy sosi-
aalineuvojien arjessa. Kaikkiin 

kysymyksiin ja avunpyyntöi-
hin ei ole olemassa selvää vas-
tausta ja hoito- eikä toimeentu-
lovastuuta voida ottaa, vaikka 
siihen tahtoa olisikin. Moni-
naiset veteraanien arkipäiväs-
sä selviytymisen ongelmat pai-
navat siis myös vapaaehtoisten 
auttajien harteita. Näiden asioi-
den vuoksi liitto pitää erittäin 

Sotaveteraanipiirien vapaaehtoisesti toimivat sosiaalineuvojat kokoontuivat maaliskuussa Helsin-
gissä. 

tärkeänä yhteisiä neuvottelu-
päiviä, jolloin avoin vuoropu-
helu on mahdollista. 

Kuntien työntekijät vaih-
tuvat ja osalle työntekijöis-
tä veteraaniasiat ovat vieraita. 
Pohdimme myös koulutus- ja 
tiedottamistilaisuuksien jär-
jestämistä muille yhteistyö-
tahoille. Liitto jatkaa kes-
kustelua Valtiokonttorin, 
aluehallintoviraston ja veteraa-
nijärjestöjen yhdessä järjestet-
tävistä tilaisuuksista maakun-
nittain. Tämä olisi kustannus-
tehokasta niin taloudellisesti 
kuin henkilöresurssien käytön 
suhteen.

Tietosuojaan liittyvät asiat 
puhuttivat. Kunnat, kuten ei-
vät myöskään yhdistykset saa 
veteraanitunnuksen omaavien 
henkilöiden tietoja, jos he ei-
vät ole jäsenenä yhdistykses-
sä.  Miten siis saavutetaan hei-
dät ja varmistetaan heille kuu-
luvat lakisääteiset etuudet kuin 
myös kuntien ja yhdistysten 
omat palvelut? Jäsenmääräl-

tään pienemmät yhdistykset 
tuntevat lähes kaikki alueensa 
veteraanit, mutta suuremmissa 
kaupungeissa tämä on tuotta-
nut vaikeuksia mm. kotipalve-
lujen järjestämisessä. Kunnan 
työntekijöiden aikaa etsivään 
työhön ei pidetty mahdollisina 
merkittävässä muodossa nyt tai 
tulevaisuudessa. Tehtävät ken-
tällä edellyttävät usein asen-
nemuutosta. Yhdistys on se, 
joka tuntee alueensa veteraanit, 
puolisot ja lesket mutta yksityi-
syyttä on tietysti kaikkien kun-
nioitettava. 

Perinneaikakauteen siirty-
minen edellyttää eri yhteistyö-
tahojen sitouttamista yhteis-
työhön. Yhteinen kysymys on 
se, kuinka huolehdimme vii-
meisistä veteraaneista. Suomen 
Sotaveteraaniliitto tekee nyt ja 
tulevaisuudessa työtä suurim-
man järjestön vastuulla vahval-
la kenttäorganisaatiolla vapaa-
ehtoisvoimin.

Anni Grundström

Rintamanaisten Liiton lip-
pu vihittiin kesäpäivil-
lä Seinäjoella 14.8.1983 ja 

se luovutettiin Liiton toiminnan 
päätyttyä Syvärannan Lottamu-
seolle Tuusulaan 10.4.2013. Lipun 
luovutti Kaarina Peltola (kesk.) ja 
sen vastaanottivat museonjohta-
ja Saija Ylitalo (vas.) ja Lotta Svärd 
Säätiön puheenjohtaja Pirjo Björk. 
Juhlavan luovutustilaisuuden oli 
suunnitellut Tammenlehvän Pe-

rinneliiton toiminnanjohtaja Pert-
ti Suominen. Kunniavartion muo-
dostivat rauhanturvaajien edusta-
jat Kari Kaiposen johdolla. Läsnä 
tilaisuudessa oli Lotta Svärd Sää-
tiön ja rintamanaisten edustajia. 
Rintamanaisten Liitto on saatettu 
kunniakkaaseen päätökseen.

Teksti: Anni Grundström 
Kuva: Eijakristina Sumelius, 

Museoamanuenssi
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Kuljetuspalvelu 
Lintunen&Rothsten Oy

Hattula

Hauhon Myllärit Oy
Hauho

Tamitek Oy
Helsinki

Lihatukku Heikin Liha Oy
Helsinki

Suomen Varustamot ry
Helsinki

Insinöritoimisto 
Saanio&Riekkola Oy

Helsinki, www.sroy.fi

Sentico Oy
Helsinki

Stadin Puhallus Oy
Helsinki

Arkkitehdit Jurvainen ja 
Pesola Oy

Helsinki

Arkkitehtitoimisto 
Arknova Oy

Helsinki

Olympiakylän Huolto Oy
Helsinki

Kauppapuutarhaliitto ry
Helsinki

Tronkko Oy
Helsinki

Secvia Oy
Helsinki 

www.secvia.fi

Hermannin Kuljetus Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

Lektar-Yhtymä
Helsinki

Tapahtumakeskus 
Telakka Oy

Helsinki

Kuljetus Oy Serai
Helsinki

Tilitoimisto Suonranta Oy
Hyvinkää

Hyvinkään Multajaloste Oy
Hyvinkää

Kiljavan 
Lääketutkimus Oy

Hyvinkää

Parketti Suvala Oy
Hämeenlinna

Paletti Oy
Hämeenlinna

Triplan Oy
Hämeenlinna

Immuno Diagnostic Oy
Hämeenlinna

Kuljetusliike 
Matti Löflund Oy

Iittala

Koskisen Betoni Oy
Lammi

Kiitos Sotaveteraaneille Hollolasta 
Nro 109

Juki Remontit Oy
Iisalmi 

www.jukiremontit.fi

Marjahaan 
Autokatsastus Oy

Iisalmi

Arkkitehtuuritoimisto 
Jyrki Kihlakaski Ky

Ikaalinen

Evälahti Oy
Imatra

Rakennus ja Maalaus 
K. Tiippana

Imatra

Imatran YH-Rakennuttaja Oy
Imatra

Inkoo Shipping Oy Ab
Inkoo

Tervakosken Sähkötaito Oy
Tervakoski, Janakkala

Kuljetusliike 
Kai Toropainen Oy

Joensuu

Kuljetus 
Risto Putkinen Oy

Joensuu

Metsäkoneurakointi 
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Joensuun Laivaus Oy
Joensuu

Konekorjaamo Riikonen Oy
Joensuu

NV-Palvelu Oy
Jokela

Kiitos Sotaveteraaneille Imatralta 
Nro 104
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Pekka Moisio Oy
Juupajoki

jpj-wood.fi
Juupajoki

Palokan Kuljetus ja 
Kiinteistö Oy

Palokka

Jussi Louko Oy
-metallin alihankkija-

Jyväskylä, www.jussilouko.fi

Suomen CNC-Koneistus Oy
Jyväskylä

MCT-Tech Oy
Jyväskylä

www.ekokymppi.fi Solarkaihdin Ky
Kalajoki

Kuljetuspalvelu Vatilala Oy
Kangasala

Maanrakennus ja Kuljetus 
Pauli Lehtinen Oy

Kangasala, Tampere

Sähkö-Iskelä
Kangasala

Maalausurakointi Kivinen
Kangasala

Videotuotanto 
Petteri Räsänen
Kangasala, www.cobra.fi

Finn-Savotta Oy
Karstula

RP-Louhinta Oy
Keminmaa

Palstra Oy
Kemiönsaari

Suomen Vibrakone Oy
Kerava

Profecons Oy
Kerava 

www.profecons.fi

Kiitos Sotaveteraaneille!

Merta Oy/ Merta Logistic Oy
Kerava

Linja-autoliikenne 
Helander ja K:nit Oy

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

JP Konetyö Oy
Keuruu

www.golfsarfvik.fi T:mi Mika Tapaninen
Kiuruvesi

Länsirannikon JPT Oy
Kokkola

Kokkolan Pikahitsaus Oy
Kokkola

www.nordstar.fi
Apex Automation Oy

Kokkola 
www.apexautomation.fi

IB Race&Mec
Kokkola

Avection Ky 
Kauko Kivilehto

Kokkola

Kometko Oy
Konnevesi

Sähköasennus 
Jouko Kujala Oy

Koski

Kotkan Talohuolto Ky
Kotka

Insinööritoimisto 
H. Eskelinen Oy

Kotka, www.heske.fi

Kuljetus Lampinen Ky
Kotka

Insinööritoimisto 
Lasse Kilpinen Oy

Kotka

Kotkan Metallityöt Oy
Kotka

SV-Trans Oy
Kotka

PVK-Kaivu Oy
Elimäki

Kymen STG Group
Kouvola

GC Guaranty Cranes Oy
Kouvola

Kymen 
Rakennussuunnittelu Oy

Kuusankoski

Kiitos Sotaveteraaneille Keravalta 
Nro 102

Kiitos Sotaveteraaneille  
Kuusankoskelta Nro 105

Luotettavaa rakennuspalvelua Uudellamaalla vuodesta 1972
erikoisalana teollisuus-, liike- ja julkinen rakentaminen

Sementtitehtaankatu 2, 04260 KERAVA  puh. (09) 2747 260  Fax (09) 2747 2690
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Hakkapeliitoista rau-
hanturvaajiin -näyt-
tely avattiin Sotamu-

seossa 7. maaliskuuta. Näyttely 
esittelee sotahistoriaa Ruotsin 
vallan ajalta 1939-1945 soti-
en kautta nykypäivään. Näyt-
telyssä on mm. talvisodan le-
gendaarisen tarkka-ampujan 
Simo Häyhän asepuku vänri-
kin arvomerkein, hänen kun-
niamerkkinsä ja Ruotsista saa-
tu lahjoituskivääri. 

Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin
Vuosisatojen sotahistoria näyttelyssä

Näyttelyyn liittyy multime-
diaesityksiä, joilla voi täyden-
tää näyttelykokemusta. Piha-
alueelle on tarkoitus tuoda pari 
panssarivaunua. 

Näyttely jatkuu Sotamuseos-
sa vuoden 2015 loppupuolelle. 

Hakkapeliitoista rauhantur-
vaajiin -näyttely Sotamuseossa, 
osoite Liisankatu 1, Helsinki 
www.sotamuseo.fi

Jääkärin varusteisiin 1918 kuu-
lui varsikäsikranaatti ja patruu-
nataskut. Kuva: Vesa Määttä

Jatkosota 
ilmassa 
suomalaisissa 
TK-filmeissä
Näyttelyn avajaistilaisuu-
dessa julkistettu DVD (kaksi 
levyä) sisältää suomalaisten 
TK-kuvaajien filmejä sotilas-
lentokoneiden toiminnasta 
ja ilmasodasta. Kummalla-
kin levyllä on yli kaksi tun-
tia alkuperistä kuvaa. 

Levyä on saatavissa Sota-
museosta. 

Jyväskylän veteraanijärjes-
töt ovat huomanneet, että 
varsinkin leskeksi jääneet 

miehet osallistuvat yhteisiin 
rientoihin vähenevässä määrin. 
Esimerkiksi Jyväskylän Sotave-
teraanit ry:n 2 kertaa kuukau-
dessa järjestämän päiväkerhon 
osallistujista vain n. 10–20 %   
on rintamasotilastunnuksen 
omaavia miehiä. Miten saada 
”pojat” mukaan? Asiaa mietit-
tiin ja sotaveteraanipiirin toi-
minnanjohtaja heitti ajatuksen, 
”tarjotkaa heille ilmainen ruo-
ka vain miesten kesken vail-
la turhia pönöttäviä puheita 
ja mahdollisuus rupatteluun”. 
Kaikkien veteraanijärjestöjen 
yhteisiä asevelilounaita on nyt 
kokeiltu pari kuukautta maa-
nantaisin 2 kertaa kuukaudessa 
Sammon Kotilounaan tiloissa 
ja osanotto on ollut lukumää-
rältään kohtuullisen hyvä, noin 
30 osallistujaa, ehkä n. 10-15 
prosenttia joukosta, joka vielä 

kykenee osallistumaan. Louna-
ille osallistuneet ovat itse olleet 
innostuneita mahdollisuudes-
ta tavata aseveljiä yli järjestö-
rajojen. Yhdistykset maksavat 
jäsentensä ruokailut keräysva-
roista ja kustannus on mini-
maalinen. Ja kohdentuvathan 
keräysvarat sotaveteraaneille, 
kuten julkisuudessa kerrotaan. 

Teksti ja kuva: Kari Korhonen

Jyväskylän  
veteraanijärjestöt
kutsuvat rintamasotilas

tunnuksen omaavia mies
jäseniään lounaalle maanan

taina 18.3.2013 klo 14.00  
Sammon Kotilounaan tiloihin  
os. Sammonkatu 8A. Menu on 
hevosenlihakeitto. Tervetuloa!

Kuvassa jonotetaan 18.3. ihan aitoa hevosenlihakeittoa, johon oli 
hieman lisätty sianlihaa rasvan lisäämiseksi. Ja hyvää oli! Syksyllä 
jatketaan isommalla porukalla…

Veteraanit soppajonossa

 

    

 

www.mpk.fi

Aliupseeriliitto ry  
tervehtii sotiemme veteraaneja

www.aliupseeriliitto.fi

Suomen Sotaveteraaniliittoa
tervehtien

RESERVILÄISLIITTO
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, puh. (09) 4056 2040

Reserviupseeriliitto   Wed Apr 09 13:56:35 2008      Page 1
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Suomessa ja Virossa toi-
mivat järjestöt järjestävät 
monia tapahtumia Viron 
uudelleen itsenäistymisen 
vuosipäivän aikoihin. Seu-
raavassa kooste vuoden 
2013 tapahtumista.

Viron 
itsenäisyyspäiväjuhla 
Tallinnassa
Suomen Sotaveteraanien Viron 
yhdistys vietti yhdessä Viron 
vapaustaistelijoiden Tallinnan 
yhdistyksen kanssa kirkkopy-
hää 23.2. 

Jumalanpalveluksessa li-
turgeina toimivat piispa Einar 
Soone, emerituskirkkoherra 
Ivar-Jaak Salumäe ja pastori 
Jaak Aus. Saarnan piti sotilas-
pastori Peeter Paenurm. Kirk-
komusiikista vastasivat barito-

ni Atlan Karp ja urkutaiteilija 
Ene Salumäe. 

Yhdistys järjesti Estoni-
an konserttisalissa 23.2. Viron 
95-vuotisjuhlan. Juhlassa juh-
lapuhujana oli puolustusminis-
teri Urmas Reinsalu, joka tote-
si Suomen-poikien sukupolven 
olleen siirtämässä perusraken-
teita ja ihanteita, joiden varaan 
nykyvirolaisuus rakentuu. 

Juhlassa tervehdyksiä esit-
tivät Aleksi Härkönen, Finn-
Göran Wennström, Nyyrikki 
Kurkivuori, Harri Raitis, Ari-
Ilmari Iisakkala ja Eero Auvi-
nen. 

Yhdistys kutsui kunniajä-
seniksi suurlähettiläs Aleksi 
Härkösen ja puolustusasiamies 
Pekka Sviilin. 

Historioitsija Peep Pillak 
kertoi tekeillä olevasta täyden-

netystä ja tarkistetusta Suo-
men-poikien matrikkelista. 

Tilaisuuden musiikista huo-
lehtivat Kaaderikuoro Matti 
Orlamon johdolla, Sauen poi-
kakuoro Elviira Alamaan joh-
dolla ja pianisti Gerli Kirikalin 
säestämänä. 

Perinneyhdistyksen 
tapahtumia Helsingissä 
24.2.
Perinneyhdistyksen edusta-
jat Irma Törnström, Reijo 
Tanskanen ja Paavo Nauma-
nen laskivat kukkalaitteen Vi-
ron vapaussodassa taistelleiden 
suomalaisvapaaehtoisten muis-
tomerkille Helsingin Vanhan-
kirkon puistossa. Tilaisuudessa 
oli läsnä myös Viron suurlähet-
tiläs Mart Tarmak ja puolus-
tusasiamies Kaupo Kiis.

Malmilla vapaaehtoisena 
taistelleiden Suomen-poikien 
hauta-alueella laski seppeleen 
suurlähettiläs Mart Tarmak ja 
puolustusasiamies Kaupo Kiis 
sekä perinneyhdistyksen edus-
tajat Nyyrikki Kurkivuori ja 
Reijo Tanskanen.  

Perinneyhdistyksen kokous-
ten aluksi piti kokousesitelmän 
prikaatikenraali Asko Kilpi-

Suomalais-virolaisia tapahtumia

Malmilla kukkalaitteen laskivat Viron suurlähettiläs Mart Tarmak ja 
puolustusasiamies Kaupo Kiis. Kadettikoulun kadetit olivat lippu-
jen kanssa kunniavartiossa.  Kuva: Sampo Martiskainen

Perinneyhdistyksen edustajat Irma Törnström, Reijo Tanskanen 
ja Paavo Naumanen laskivat kukkalaitteen Viron vapaussodassa 
taistelleiden suomalaisvapaaehtoisten muistomerkille Helsingin 
Vanhankirkon puistossa. Töölön Reserviupseerit oli asettanut kun-
niavartion. Kuva: Sampo Martiskainen Kaaderikuoro esiintyi Estonian konserttisalissa järjestetyssä juhlassa. 

nen aiheesta Vapaussodasta tä
hän päivään.  Esitelmän kes-
keinen toteamus oli, että Suo-
men puolustuksen uskottavuus 
määritellään Suomen ulkopuo-
lella, ei Suomessa. 

Vuosikokouksessa ja sitä 
seuranneessa hallituksen ko-
kouksessa valittiin yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi Nyyrik-
ki Kurkivuori, varapuheenjoh-
tajiksi Sampo Martiskainen ja 
Kaarina Dromberg sekä halli-
tuksen jäseniksi Reijo Tanska-
nen, Martti Tuomainen, Mati 

Blumfeldt sekä uudeksi halli-
tuksen jäseneksi Anneli Järvi-
nen. 

Kirsti vos Fieandt ja Olavi 
Larma kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseniksi. 

Seppo Lahtelalle luovutet-
tiin Suomen Viroyhdistysten 
Liiton ansiomerkki.  Koko-
uksen puheenjohtajana toimi 
asiantuntevasti perinneyhdis-
tyksen aikaisempi puheenjoh-
taja Seppo Lahtela. 

Nyyrikki Kurkivuori
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Maassamme toimii täl-
lä hetkellä yhteensä 
23 Veljeskotia, joita 

voi aiheellisesti kutsua veteraa-
nien ja sotainvalidien hoidon ja 
kuntoutuksen osaamiskeskuk-
siksi. Pitkä historia kuntoutus-
osaamisen kehittämisestä ja Val-
tiokonttorin asettamat korkeat 
laatuvaatimukset eri toiminta-
kykyluokissa hoidolle ja kuntou-
tukselle ovat yhdessä myötävai-
kuttaneet siihen, että osaaminen 
ja ammattitaito ovat huippu-
luokkaa kaikissa Veljeskodeissa 

Veljeskotien kuntoutuksen 
tavoite on kohentaa kuntoutu-
jan liikkumis- ja toimintaky-
kyä niin, että kuntoutuja ko-

Veteraanikuntoutus Veljeskodeissa
tiuduttuaan pärjää kotona pa-
remmin joko omatoimisesti tai 
tarvittavien apujen turvin. 

Kuntoutus räätälöidään 
toimintakyvyn 
mukaisesti
Kuntoutusjakson alussa tehtä-
vä alkututkimus on keskeinen 
onnistumisen edellytys.  Kun-
toutujan käytössä on heti kun-
toutusjakson alusta alkaen mo-
niammatillinen työryhmä, jos-
ta työstä veljeskodeissa on pitkät 
perinteet. Veljeskodeissa kun-
toutus räätälöidään jokaisel-
le asiakkaalle hänen oman toi-
mintakykyluokan mukaisesti. 
Iän ja erilaisten toimintakykyä 

haittaavien ongelmien myötä 
kuntoutuksen yksilöllisen suun-
nittelun tarve korostuu. Tähän 
tarpeeseen veljeskodit ovat par-
haita antamaan ratkaisuja.

Kuntoutuja otetaan veljes-
kodeissa vastaan huomioivasti 
ja hienotunteisesti. Hän tuntee 
olevansa turvassa, sillä henki-
lökuntaa on tavoitettavissa ym-
päri vuorokauden. Asiakas voi 
aina kysyä keneltä tahansa hen-
kilökuntaan kuuluvalta neuvoa 
ja tietää myös saavansa vastauk-
sen. Ystävällinen hymy ja asiak-
kaan kunnioitus ovat vastassa 
ja aistittavissa heti ulko-ovelta 
lähtien, kun taloon saapuu.

Veljeskodit ovat vuosien ai-
kana kehittäneet omaa osaa-
mistaan. Monissa taloissa on 
erityisosaamista, mikä selviää 
parhaiten ottamalla taloon yh-
teyttä.  

Yksi yhteinen toiminto vel-
jeskodeissa näkyy kaikkien ko-
tien arjessa, se on monipuoli-
nen vapaa-ajantoiminta, jonka 
järjestämiin ohjelmiin kuntou-
tuja voi osallistua oman jak-
samisen mukaan. Erilaisia lii-
kuntaryhmiä, ohjelmatuokioi-
ta, kädentaitojen harjoittelua 
ja muita hauskoja yhdessä te-
kemisen hetkiä ja mahdolli-
suuksia on asiakkaalle tarjolla 
paljon. Tärkeätä on myös ko-
kemusten jakaminen toisten 
veteraanien kanssa. Veljesko-
tien seurustelutiloissa kuulee 

Sairas- ja veljeskodit
Ilveskoti, Hämeenlinna
Kalevalan kuntoutuskoti, Kuhmo
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, Jyväskylä
Kitinkannus, Kannus
Kivipuron sairas- ja kuntoutuskoti, Seinäjoki
Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskus, Hamina
Lahden Diakoniasäätiön Sotainvalidien Veljeskoti, Lahti
Laitilan Terveyskoti, Laitila
Lamminniemen hyvinvointikeskus, Somero
Lapin Kuntoutus Oy, Rovaniemi
Länsi-Suomen Diakonissalaitoksen Sotainvalidien Sairaskoti 
ja Kuntoutuskeskus, Pori
Nykarleby Sjukhem, Nykarleby
Oulun Diakonissalaitoksen Veljeskoti, Oulu
Oulunkylän kuntoutussairaala, Helsinki
Vetrea Terveys Oy, Iisalmi
Vetrea Terveys Oy, Joensuu
Selkämeren Sairaskoti, Kristiinankaupunki
Tammenlehväsäätiö-Tammenlehväkeskus, Tampere
Tammenlehväsäätiö, Honkala
Taukokangas, Oulainen
Saarenvire, Tornio
Ähtärin veljeskoti, Ähtäri
Kaunialan Sairaala Oy, Kauniainen
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli

Iloinen ryhmä ulkoilemassa Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskuk-
sessa Haminassa.

usein, miten veteraanit jakavat 
niin sota- kuin muitakin elä-
mänkokemuksiaan keskenään. 
Tuttuja tavataan ja, jos ei aikai-
semmin olla oltu tuttuja, niin 
tullaan tutuiksi! 

Tavoitteena 
neuvontapalvelun 
laajeneminen
Useimpien veljeskotien yhte-
ydessä toimii neuvontapalve-
lu sotainvalideille ja heidän 
omaisilleen. Neuvontapalvelu-
työntekijät tekevät kotikäyn-
tejä, kartoittavat asiakkaiden-
sa palvelutarvetta ja auttavat 
asiakkaita erilaisten hakemus-
ten teossa. Veteraanijärjestöt 
ovat esittäneet, että veljeskodit 
antaisivat neuvontapalveluita 
myös rintamaveteraaneille.  

Veljeskotiin tullessaan vete-
raanin ei tarvitse olla huolis-
saan siitä, pärjääkö ja jaksaako 
olla kuntoutuksessa. Kuntou-
tus suunnitellaan yksilöllisesti 
jokaisen asiakkaan toiminta-
kyvyn mukaan ja lähellä on ys-
tävällisiä hoitajia vuorokauden 
kaikkina aikoina. Kuntoutus-
jaksolle voi tulla turvallisin ja 
odottavin mielin. Kuntoutus-
jaksolta lähtiessään veteraanin 
toimintakyky on kohentunut, 
askel nousee reippaammin ja 
mieli on iloisempi. Taas jaksaa 
odottaa seuraavaa kuntoutus-
jaksoa, kun vain muistaa lait-
taa uuden hakemuksen mene-
mään!

Anne Messo-Loukusa  
Sari Lappi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Tarjoamme veteraaneille 
laitos-, päivä-, avo- ja 
kotikuntoutusta. 
 
Kymen Hoito- ja 
Kuntoutuskeskus 
Kokkokallionkatu 2,  
49400 Hamina 
 
Puhelinvaihde 020 7761 700 
neuvonta@hoiku.fi 
www.hoiku.fi 
 

Tervetuloa Haminaan! 
Nykyaikaisten menetelmien ja vahvan ammattitaidon lisäksi 
asiakkaidemme kuntoutumisen ja hoidon takana ovat 
lämminhenkinen ihmisten huomioiminen, kuuntelu ja aito 
välittäminen. Tule sinäkin ihastumaan! 
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Tulevan kesän rosvopais-
titapahtumat järjestetään 
kuudella paikkakunnal-

la, joista yksi on uusi paikkakun-
ta. Aluetoimistot lähettävät kut-
sut alueen veteraanijärjestöil-
le.  Kutsuttavia ovat veteraanit ja 
lesket sekä heille avustajat.

 
Hämeenlinnan jäähalli   23.5. 
Kutsu Pirkanmaan, Kanta-Hä-
meen ja Päijät-Hämeen vete-
raanijärjestöille 

Oulunkylän 
kuntoutussairaala  31.5. 
Kutsu pääkaupunkiseudun ve-
teraanijärjestöille

Vekarajärvi, 
Karjalan Prikaati 14.6. 
Kutsu Kymenlaakson, Etelä-
Karjalan ja Etelä-Savon vete-
raanijärjestöille

Dragsvik, 
Uudenmaan Prikaati  1.8. 

Kutsu Uudenmaan veteraani-
järjestöille. Puolustusministeri 
Carl Haglund on luvannut tulla 
tervehtimään Uudenmaan ve-
teraanisukupolven edustajia. 

Kuopio, Kuopiohalli 13.8.
Kutsu Pohjois-Karjalan, Poh-
jois-Savon, Kainuun sekä Kes-
ki-Suomen veteraanijärjestöil-
le, joilla on helpompi tulla Kuo-
pioon.

Oulu, Ouluhalli 3.9. 
Kutsu Pohjois-Pohjanmaan ja 
osille Keski-Pohjanmaan ja La-
pin veteraanijärjestöjä

Ellei kutsua tule, voi tiedus-
tella myös aluetoimistosta tai 
suoraan Finnairin lentävän 
henkilökunnan puolesta järjes-
telyistä vastaavalta purseri Ka-
levi Rönnqvistiltä puh. 040 703 
9146, tai sähköposti: Kalevi.
Ronnqvist@finnair.com

Esiintyjät ovat entisiä hyväk-

Kesän 2013 rosvopaistitapahtumat
si havaittuja: sotilassoittokun-
nat, Eino Grön, Vieno Kekko-
nen, Marjatta Leppänen, Tui-
ja Saura, solistiyhtye Jermut, 
viihdeorkesteri Metsäntähti ja 
mahdollisia muita kalenterinsa 
mukaan.

Jokainen rosvopaistipäi-
vä alkaa kello 12.00 sotilasko-
din munkkikahveilla ja itse oh-
jelma kello 13.00 kestäen noin 
kello 16.00 saakka.

Viimevuotinen hyvä keräys-
tulos mahdollistaa vielä tämän 
vuoden tapahtumat. Keskei-
sinä tukijoina ovat puolustus-
voimat, Koff, Nokian Renkaat, 
Instra, Kiilto, Panostaja, Kok-
kolan Halpa-Halli, Kaatunei-
den Muistosäätiö, Liikennelen-
täjät ja lennonjohtajat. 

Kalevi Rönnqvist

Lukulasipaketti sisältää kehykset hintaryhmästä 99€ sekä vakioyksiteholinssit (1.5). Muut linssit ja lisämukavuudet hinnaston mukaan.

Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi Suomen Specsavers optikkoliikkeiden  
yrittäjät tarjoavat ilmaiset lukulasit Suomen sotiemme veteraaneille.

Meille on tärkeää tarjota erinomaista näönhuoltopalvelua kaikille vauvasta vaariin. Erityisesti  
vuorovaikutus ja osallistuminen paikallisten yhteisöjen toimintaan ovat meille sydäntä lähellä.  
Tänä vuonna haluamme parantaa kaikkien sotiemme veteraanien elämän laatua tarjoamalla  
heille ilmaiset lukulasit 24.-27.4. välisenä aikana.

Hyvää Kansallista veteraanipäivää ja lämpimästi tervetuloa lähimpään Specsavers Optikko  
-liikkeeseemme.

Kiittäen, 
Specsavers yrittäjät

kaikille sotiemme veteraaneille
ilmaiset lUkUlasit

204997_Specs_Veteraanit_Sotaveteraani_150x210.indd   1 4/4/13   1:10 PM

Hella Wuolijoen perustamal-
la Carelia Timber Co:n sahalla. 
Yhtiö tuotti pääasiassa vanhaa 
ja arvokasta honkapuuta län-
tisen Euroopan puusepänteol-
lisuuden yhä kasvaviin tarpei-
siin Syystä aluetta kutsuttiinkin 
Suomen Klondykeksi, ei keltai-
sen kullan, vaan vihreän kullan 
ansiosta. Carelia Timber osti 
puuta myös Itä-Karjalasta, mis-
sä vaikutti kansankomissaari-
na Edvard Gylling, Wuolijoen 
vanha ystävä. Myöhemmin Ca-
relia Timber fuusioitiin Aunuk-
sen Puuliike Oy:öön, ja sen joh-
toon tuli Suojärven ”keisarin-
na” Hella Wuolijoki. Vuonna 
1923 rakennettu Lietteen saha 
paloi vuonna 1926, mutta ra-
kennettiin uudelleen taloudel-
listen näkymien näyttäessä vie-
lä suotuisilta sahateollisuudel-
le. Kaipaan suurehko saha paloi 
vuonna 1928, mutta sekin ra-
kennettiin uudelleen. 

Lama saapui  
Suojärvelle … 
1920- ja 1930-lukujen taitteen 
globaalinen lama kosketti mo-
nin tavoin myös suomalaista 
yhteiskuntaa. Aunuksen puu-
liike alkoi tuottaa tappiota ja 
Wuolijoen luotottaja Liitto-
pankki - myöhemmin Helsin-
gin Osakepankki - asetti fir-
maan apulaisjohtajan, ja silloin 
paljastui asioita, jotka pakot-
tivat pankin asettamaan Au-
nuksen Puuliikkeen suoritus-
tilaan ja vapauttamaan Hella 
Wuolijoen firman johtajuudes-
ta. Pankki myi Aunuksen Puu-
liikkeen vuonna 1937 Enso-
Gutzeit Oy:lle. Lietteen sahan 
toiminta lienee päättynyt jo en-
nen kauppaa, sillä yksi sen ke-
häsahoista oli siirretty Kaipaan 
sahan yhteyteen. Samalla myös 
suuri osa metsätöihin jopa Poh-
janmaalta tulleista ihmisistä 
muutti töiden perässä lähem-
mäs työpaikkoja. 

Anssi Vuorenmaa 

Lähteet Suojärven Pitäjäseura ry:n 
kotisivut 1-2 sekä Lauri Pelkosen 
toimittama historiateos Suojärvi II, 
Suosäätiö 1966. 

Sahateollisuutta 
Karjalassa… 
1700- ja 1800-luvuilla Laato-
kan Karjala kuului venäläisen 
aateliston lahjoitusmaihin, joi-
ta tsaarit luovuttivat tukijoil-
leen. Lahjoitusmaatalonpoi-
ka oli liki suojaton ja isännästä 
riippuen häntä voitiin kohdella 
jopa orjana. Karjalan suurim-
mat lahjoitusmaat olivat krei-
vi Orlov-Tsesmenskyllä; hän 
omisti Salmin ja Suojärven pi-
täjät, Korpiselän ja Soanlahden 
kappelit sekä melkoisen osan 
Ruskealaa. Lahjoitusmaat peri 
kreivin tytär Anna saaden isän-
sä perintönä neljä sahaa ja kun 
Anna oli hyvin selvillä teolli-
sesta toiminnasta, hän hankki 
omistukseensa lisää tuona aika-
na hyvin kannattaneita sahoja. 
Kaikkiaan Anna-kreivittärellä 
oli 13 sahaa, jotka tuottivat 1/3 
koko Itä-suomen sahatavara-
tuotannosta. Suurin osa tuotan-
nosta kuljetettiin hevoskyydillä 
Koirinojan satamaan ja sieltä 
laivoilla Laatokan yli Pietariin 
ja Kronstadtiin ulkomaille lai-
vattavaksi. Kreivitär Anna osasi 
haistaa tulevaisuuden vaatimat 
muutokset  ja möi sahansa, ti-
lansa ja tehtaansa – Annanteh-
taan - pietarilaisille Gromoffin 
veljeksille, joiden liikemiestaito 
ei riittänyt Venäjän verohallin-
toa vastaan, ja sahat jouduttiin 
pysäyttämään yksi toisensa jäl-
keen. 

Suomen itsenäistyttyä…
Vapaussodan-kansalaissodan 
päätyttyä Laatokan Karjalassa 
oli erinomaiset mahdollisuudet 
sahateollisuudelle, koska alueen 
metsävarat olivat saaneet kas-
vaa vuosia melko vapaasti. Kun 
Neuvosto-Venäjä kielsi suoma-
laisten laivojen pääsyn Nevaa 
pitkin Suomenlahdelle, Suojär-
velle rakennettiin vuosina 1918-
1923 rautatie, jota pitkin alueen 
sahateollisuuden tuotteet kul-
jetettiin Viipurin sekä Uuraan 
satamiin. Suojärvelle syntyikin 
sahoja nopeaan tahtiin ja puu-
teollisuus vetikin tuhansia ih-
misiä metsä- ja sahatöihin. Var-
sinkin Lietteen kylässä oli töitä 

”Pikkutietoutta kauniista 
Karjalasta”
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Opetusneuvos Pentti 
Tapio kertoi avaussa-
noissaan Perkjärven 

ampumaleirin kenttähartaus-
paikalle johtavan tien nimes-
tä ”Pyhä tie”. Tämä nimi liittyi 
myös talvisodan alkuvaiheen 
kokemuksiin Tolvajärvellä.  
Miehet olivat kokoontuneet il-
tahartaushetkeen pieneen kar-
jalaiseen mökkiin. Kun he läh-
tivät sieltä, valkoinen lumi oli 
peittänyt kulkutien. Myös siitä 
tuli pyhä tie. Hengellinen työ 
veteraanien keskuudessa tä-
nään on tuon pyhän tien jat-
koa. 

Helsingin Sotaveteraanipii-
rin tervehdyksen toi piirin pu-
heenjohtaja Erkki Merikallio  
ja  kertoi tämän päivän näky-
mistä piirin toiminnassa. Siinä 
ovat esillä kuntoutus, hoivatu-
ki ja siirtyminen kohti perinne-
kautta. Rintamamuistoihin on 
jäänyt pysyvästi mieleen vir-
renveisuu miesten kokoontues-
sa hartaushetkeen.  

Metropoliitta Ambrosius 
liittyi alustuksessaan hengel-
lisellä tasolla yhteisöllisyyteen 
idän ja lännen kirkkojen kes-
kuudessa. Yhteisöllisyys kuu-
luu kirkon olemukseen. Hen-
gellisessä yhteisöllisyydessä on 
kolme kohtaa: iankaikkisuus, 
joka on jo tässä maailmassa, jo-
kaisen ihmisen luovuttamaton 
arvo ja keskinäinen rakkaus.  
Ulkomailla saatetaan hämmäs-
tellä sitä, miten läheiset suhteet 
meillä on ortodoksien ja lute-

Ekumeeniset virikepäivät Sofiassa

rilaisten kesken. Sotaveteraa-
niliitto ja sen hengellinen työ 
on ollut osa kirkon yhteisöllis-
tä kutsumusta. Sen hengellinen 
työ on ollut kirkon työtä. 

Kenttäpiispa Pekka Särki-
ön alustuspuheenvuoro käsit-
teli sotilaspapiston hengellistä 
toimintaa sodan ja rauhan ai-
kana. ”Vähemmän valistusta, 
enemmän sielunhoitoa” kuu-
lui sodan ajan papiston tehtä-
väkuvaan. Sotilaspapiston kir-
kollinen työ on kirkon työtä ja 
toimia rauhan asialla. Työn tee-
ma tänä vuonna on ”Toistem-
me rinnalla”. Sotilaspappien ja 
-diakonien työkuvaan kuuluu 
myös syrjäytymisen ehkäise-
miseen tähtäävä toiminta. 

Rovasti Seppo Väätäinen 
kertoi veteraanien yhteisten 
seutukunnallisten kirkkopäivi-
en tilanteesta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Kirkkopäivät ko-
koavat edelleen merkittävässä 
määrin osallistujia. Kokonais-
määrä on noin 10 000. Tänä 
vuonna kokoonnutaan lähes 
40 paikkakunnalla. Suunta on 
yhä pienempiin alueisiin. Viri-
kepäivien ekumeeninen luonne 
näkyi muun muassa kokoontu-
misessa ekumeenisiin seuroi-
hin ja toisen päivän ekumeeni-
sessa jumalanpalveluksessa 
keskuksen kappelissa.  

Jumalanpalveluksen toimit-
tivat Seppo Väätäinen, Helsin-
gin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Markku Salmi-
nen ja Vuosaaren kirkkoher-

ra emeritus Seppo Tirkkonen. 
Päätösjuhlassa liiton kunnia-
puheenjohtaja Aarno Ström-
mer palautti mieliin ensimmäi-
set virikepäivät, jotka pidettiin 
22 vuotta sitten Rokualla. Sil-
loin koettiin tärkeänä valta-
kunnallisen kirkkopyhän säi-
lyttäminen, ortodoksiveli Erk-
ki Piiroisen sanoin: niin kauan 
kuin juhla kantaa sitä hohtoa, 
joka sillä nyt on, valtakunnalli-
nen kirkkopyhä tulisi säilyttää. 
Sittemmin, 1999, valtakunnal-
linen kirkkopyhä siirtyi histo-
riaan ja jatkossa pidettiin kol-
me alueellista kirkkopyhää ja 
nyttemmin 2009 lähtien seu-
tukunnallisia kirkkopyhiä tai 
-päiviä.  Rokuan kokous käyn-
nisti Veteraanien kirkolliset 
juhlat -nimisen julkaisun toi-
mittamisen. Ensimmäisten vi-
rikepäivien jälkeen tiedämme, 
että veteraaniyhteisöjen 
hengellinen työ kuluneina 
kahtena kymmenenä vuotena 
on jatkunut ehkä yllättäneellä 
voimalla. 

Päätösjuhlassa rovasti Toi-
vo Ruotsalainen esitti kaksi 
Jean Sibeliuksen pianosävellys-
tä. Päätöspuheessaan Markku 
Salminen ajatellen veteraani-
sukupolven kokemuksia lausui: 
on tärkeää, että veteraanit, mitä 
he ovat kokeneet, tulevat kuul-
luiksi ja ne, jotka eivät ole näh-
neet, tietäisivät niistä.  Perinne-
työ peilaa heidän kokemustaan 
ja se on samalla parasta rauhan 
työtä. Olemme olleet täällä Ju-
malan kasvojen edessä. Esiru-
kous ylittää kaikki muut rajat.

Seppo Väätäinen

Pääsiäisen jälkeisellä viikolla Sotaveteraaniliiton hengel-
lisen työn edustajat eri puolilta Suomea kokoontuivat 
virikepäiville Helsinkiin ortodoksisen kirkon kulttuu-
rikeskukseen Sofiaan luonnonkauniiseen Kallvikiin. 
Päivien teema oli ”Yhteisöllisyyttä edistämässä”, vete-
raanisukupolvelle tärkeä arvo ja perintö jälkipolville.   

Paavo Pinomäki Lohjalta keskustelemassa Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherran Markku Salmisen kanssa. 

Pentti Tapio luovuttaa metropoliitta Ambrosiukselle kirjan Iso-
parta ja Partaharju.

Sotaveteraaniliiton standaari luovutettiin Sofian kulttuurikeskuk-
selle. Sen vastaanotti Isä Mikael. 

Valkealan Vaihtoautot Ky
Valkeala

Kuljetusliike 
Tiainen&Kumpp.

Kuopio

Betola Oy
Kuopio

”palvelua iloisella mielellä”

Puijon Kiinteistöpalvelu Oy
Kuopio

Rakennussuunnittelutoimisto 
Sormunen&Timonen Oy

Kuopio

Kuopion Talokeskus Oy
Kuopio

Karttulan Metsätyö Oy
Kuopio

Maanrakennuspalvelu 
Mikko Lyytinen Oy

Kuopio

Koskelan Saha Oy
Kuortane

JPT Jaskari Oy
Köyliö

Trameka Oy
Köyliö

Kuljetus Timoset Oy
Lahti
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Kun valtakunnallisen 
sotaveteraaniliiton toi-
minta 1960-luvulla oli 

vasta käynnistymässä, Kokko-
laan puuhattiin jo omaa pai-
kallisyhdistystä. Kokkolan 
Seudun Rintamamiesten Asun-
toyhdistys ehti Keski-Pohjan-
maan ensimmäiseksi 14.2.1963, 
sillä sotaveteraanipiirikin pe-
rustettiin vasta kolme vuotta 
myöhemmin. 

Vastaperustetun yhdistyk-
sen ajankohtaisimpiin tehtäviin 
kuului uuden aravalainsäädän-
nön valmistelun ja käsittelyn 
seuraaminen sekä konkreetti-
sesti talon rakentaminen rin-
tamamiehille. Syksyllä 1966 
asuntoyhtiö Korsukatajasta, 
kahdeksankerroksisesta ker-
rostalosta, sai kodin kaikkiaan 
28 veteraaniperhettä.

Yhdistys vaihtoi nimensä 
22.2.1967 Kokkolan Sotavete-
raanit ry:ksi. Samalla sen toi-
minta suuntautui yhä enem-
män yksilön hyvinvoinnin yl-
läpitämiseen. Myös toinen 
asuntoprojekti toteutettiin: 
Asuntoyhtiö Rinnekoivu val-
mistui kesäkuussa 1984. Kaik-
kiaan kolmesta rivitalosta löy-
tyi koti 13 veteraaniperheelle. 

Vuonna 1940 perustetun 
Suomen Aseveljien liiton toi-
mesta Kokkola oli aiemmin 
saanut asevelikylän Kustaa Aa-
dolfinkadun päähän. 

Yhteiskunnan vieroksunta 
ja syyllistäminen sotaveteraa-
neja kohtaan 1960-luvulta aina 
1980-luvulle koettiin myös 
Kokkolassa.

Virkistäytymistä ja 
muuta toimintaa
Läpi 50-vuotisen historiansa 
Kokkolan sotaveteraanien toi-

minta on ollut aktiivista huo-
limatta jäsenistön ikääntymi-
sestä. Nyt 2010-luvulla jäsen-
ten korkea ikä ja sairaudet ovat 
lähes kokonaan karsineet pois 
yöpymisen vaativat matkat ja 
retket. 

Kaikkina vuosina tupail-
lat ja sittemmin tupapäivät 
ovat aina saavuttaneet suosion. 
1980-luvulla väkeä tupaillois-
sa kävi 50-95 henkeä. 2000-lu-
vulla osanottajia on ollut 30-40 
henkeä. Viihteen ja seurustelun 
oheen pyritään aina saamaan 
mielenkiintoisia esitelmöijiä 
alustamaan ajankohtaisista ai-
heista. Myös Keski-Pohjan-
maan Kamariorkesterin mu-
siikkia on kuultu yhdistyksen 
tapahtumissa. 

Kokkolan Uimahallin (nyk. 
Vesiveijari) valmistuttua 1985 
alkoi viikoittainen vesivoimis-
telu, johon sotaveteraaneilla oli 
mahdollisuus osallistua ja joka 
jatkuu edelleen. 

Kokkolan sotaveteraanit 
ovat ottaneet tavakseen sytyt-
tää kynttilät vuoden ensim-
mäisessä hengellisessä tilaisuu-
dessa edellisen vuoden aikana 
iltahuutoon kutsuttujen veljien 
ja sisarien kunniaksi ja muis-
toksi. Kynttiläjuhla on edel-
leen tärkeä osa sotaveteraani-
en vuotta. Yhdistyksessä toimii 
myös kolme seppelpartiota. 

29.11.2009 Kokkolan kirkos-
sa muistutettiin yhdistyksen 
toimesta tunnelmista maas-
samme seitsemänkymmentä 
vuotta sitten. Ohjelmassa oli 
mm. presidentti Kyösti Kallion 
itsenäisyyspäivän radiopuhe 
vuodelta 1939. Lippuja myytiin 
430 ja kutsuvieraina olivat tun-
nusveteraanit ja heidän puoli-
sonsa sekä veteraanien lesket. 

Kokkolan Sotaveteraanit 50 vuotta
Kunniapuheenjohtaja Ola-

vi Erikkilä esitti ajatuksen 
muistokivestä Annan hautaus-
maalle. Seurakunta on luovut-
tanut veteraaneille ja heidän 
puolisoilleen alueen, jonne on 
jo haudattu noin 30 vainajaa. 
Muistokivi on toteutumassa ja 
kivi saadaan paikalleen valta-
kunnallisena veteraanipäivä-
nä 27.4. Kiveen on hakattuina 
kaikkien Kokkolassa toiminei-
den veteraanijärjestöjen tun-
nukset.  

tyksen 50-vuotisjuhlan alla jä-
seniä yhdistyksellä on 170, jois-
ta tunnusveteraaneja 75. Näi-
den keski-ikä on 90,7 vuotta.

Tunnelmat 2013
Yhdistyksen talous on vuoteen 
2013 pysynyt plusmerkkisenä, 
vaikka jäsenmaksun maksa-
vat vain kannatusjäsenet. Ta-
louden vahvana tukena on ol-
lut vuotuinen Joululehti ja sen 
tuoma tulovirta. Yhteinen kes-
kipohjalainen sotaveteraanien 
Joululehti ilmestyi kuitenkin 
viimeisen kerran 2011. Yhdis-
tys varautuu nyt tappiovuosiin. 

Yhdistyksen päätehtävä on 
tunnusveteraanijäsenten edun-
valvonta ja siitä Kokkolas-
sa koetaan selvityn vähintään 
tyydyttävästi. Kun tehdään 
kansallista vertailua kaupunki-
en välillä, voidaan todeta, että 
Kokkolan tuet ja suhtautumi-
nen veteraanien asiaan ovat va-
lioluokkaa. Veteraanit tuntene-
vat nyt olevansa kunniakansa-
laisia. Näin on hyvä. 

Eri puolilla Suomea on pa-
rin viime vuoden aikana ve-
teraaniyhdistyksissä syntynyt 
keskustelua yhdistystoiminnan 
jatkumisen mielekkyydestä ve-
teraanijäsenten ikääntyessä ja 
rivien harvetessa. On yleisesti 
arvioitu, että tämän vuosikym-
menen puolivälin tienoilla mo-
nen yhdistyksen toiminta lak-
kaa henkilöresurssipulan joh-
dosta. 

Keski-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiirin hallitus on asi-
asta keskustellut ja todennut, 
että myös tämän piirin alueel-
la on eräissä yhdistyksissä lä-
hiaikoina olemassa uhka yh-
distystoiminnan loppumisesta. 
Keski-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiirin yhdistyssäännöstöä 
on muutettu siten, että piiriyh-
distys voi ottaa jäseniksi myös 
henkilöjäseniä. Toimenpide 
tähtää siihen, että paikallisyh-

Kokkolassa
Yhteislyseon juhlasalissa

26. huhtikuuta 2013 
klo 13.00

50-vuotisjuhla

50
v.

Kokkolan Sotaveteraanit r.y.:n

Kokkolan Sotaveteraanit ry:n 
50-vuotisjuhlan ohjelmakansi.

distyksen lakattua olemasta sen 
elossa olevat tunnusveteraanit, 
heidän leskensä ja puolisonsa 
voivat liittyä piiriyhdistyksen 
jäseniksi. Näin varmistetaan 
se, että kaikkien edellä mainit-
tujen jäsenten etua valvotaan 
viimeiseen mieheen ja naiseen 
saakka. 

Keski-Pohjanmaan Piiriyh-
distys Kannuksessa on se elin, 
joka toimii tälle takarajalle. 

Kokkolan Sotaveteraanit 
ry:n nykyinen hallitus, joka on 
valittu 2012 vuodeksi eteen-
päin, kokee, että työskentely on 
mielekästä niin kauan kun hal-
lituksessa on mukana tunnus-
veteraaneja. Vuonna 2012 hal-
lituksessa on 11 jäsentä, joista 
viisi on aktiiveja tunnusvete-
raaneja. 

Kannattajajäsenet, joihin 
puheenjohtajakin kuuluu, eivät 
pidä työtä mielekkäänä sellai-
sessa tilanteessa, että tunnus-
veteraaneja ei enää olisi saman 
pöydän ääressä. Näin nykyinen 
hallitus on kallistumassa nä-
kemykseen, että kun tunnus-
jäsenten voimat ehtyvät halli-
tustyön suhteen, hallitus olisi 
valmis lakkauttamaan yhdis-
tyksen. 

”Arvioimme, että tähän ku-
luu vielä jokunen vuosi. Tulevat 
hallitukset asiasta myöhemmin 
päättänevät. Toivomme, että 
tunnusveteraanien voimia vie-
lä toviksi riittää” toteaa nykyi-
nen puheenjohtaja Cederberg, 
joka itsekin on entinen sotilas-
poika ja yhdistyksessä kannat-
tajajäsen.

Teksti: Meri Mattus 

Veteraaneja vesijumpalla 2012. Oikealta Antti Suvanto, Ahti Salo ja  
Olli Hongell. Taustalla pylvään juuressa on Pauli Teräntö.   
Kuva: Olli Hongellin arkisto

Kokkolan Sotaveteraanit ry:n lippu. Taustalla Vartiolinna. Kuva: Kuvatiimi

Juhlavuoden kunniaksi 
Kokkolan Sotaveteraanit jul-
kaisee historiikin, joka kertoo 
kattavasti liiton historian alku-
vuosista ja voimainponnistuk-
sista matkan varrella. Rutiini-
tapahtumista on Kokkolassa 
pidetty yhä kiinni, vaikka tun-
nusveteraanijäsenten ikäänty-
minen on osaltaan vaikuttanut 
toiminnan sisältöön.  Yhdis-
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TE-Construction Oy
Lahti

JVW Service Oy
Lahti

Automaalaamo 
Jukka &Hytti Oy

Lappeenranta

Conexpress Oy
Lappeenranta

Lappeenrannan 
Laatusiivous

Lappeenranta, puh.040-775 1757

Kaakon Kahviautomaatti Oy
Lappeenranta

Liedon PK-Metalli Oy
Kuljetusliike 

Veljekset Matilainen Ky
Liperi

Asianajotoimisto 
Tuomanen ja Kreander Oy

Lohja

MLB Electronics Oy
Lohja

Kauniston Sora Oy
Loimaa

AH-Rakenne Häyrinen Ky
Koskenkylä

Hoffes El Ab
Loviisa

Mikkelin Vesilaitos

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

Muurmet Oy
Muurame 

www.muurmet.fi

Steel Master Finland Oy
Mynämäki

Kiitos Sotaveteraaneille  
Lappeenrannasta Nro 107

Mannerkiven Liikenne Oy
Mäntsälä

Mäntän Rengaspiste Oy
Mänttä

P. Dahlin Oy
-eristysliike-

Naantali

Juhani Ellä Oy
Naantali

Koneurakointi Malinen Oy
Merimasku

Koneurakointi 
Jorma Lääveri T:mi

Nastola

Päijänne Sähkö Oy
Nastola 

www.paijanne-sahko.fi

Dosetec Exact Oy
Nastola 

www.dosetec.fi

Nastolan Forest Huolto Oy
Nastola

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

AJT-Metalli
Nokia

Metallityö Välimäki Oy
Nokia

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Moto Pro Oy
Nurmijärvi

Nordcontact Oy
Nurmijärvi

-käännöspalveluja, -Suomi, Ruotsi, Englanti ja Venäjä
puh.044-271 1429

www.noptel.fi Katterla Oy
Oulu

Ollakka Data Consulting Ky
Oulu

Felox Finland Oy
Oulu

Ruskon Metalli ja 
Kuljetus Oy

Oulu

Hämeen Moreenijaloste Oy
puh.0400-833 707 

Padasjoki

Ska-Plan Oy Ab
Parainen

Sorpo Södergård Oy Ab
Parainen

Virtasen Maalitehdas
Työkuja 5, 21600 Parainen 

puh. 02-454 4500

Kiitos Sotaveteraaneille Limingasta 
Nro 101

Rouskutie 1,90650 OULU
Puh. 08-530 7068,
Fax. 08-530 6679
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Ensimmäiset roolit
Valkokangasdebyyttinsä Ra-
nin teki seitsemän kuukauden 
ikäisenä sylivauvana Uuno Es-
kolan komediassa Ei auta itku 
markkinoilla (1927), jossa hä-
nen isänsä näytteli pääroolin 
ja äitinsäkin nähtiin sivuosas-
sa. Raninin valkokangasde-
byyttiä ei kuitenkaan ole enää 
mahdollista nähdä, sillä elo-
kuvan kopiot tuhoutuivat levi-
tysyhtiö Adams Filmin tulipa-
lossa 1950-luvulla. – Sitä ei ole 
löydetty Euroopastakaan. Sitä 
ei ole kuin joku pari metriä jos-
sakin nurkassa säilynyt. 

20-vuotiaana Ranin pääsi 
näyttelijäksi Suomen Kansal-
listeatteriin, missä hän viihtyi-
kin aina 1970-luvun puoliväliin 
saakka, kunnes siirtyi Intimi-
teatterin johtajaksi. Muiden te-
atterinäyttelijöiden tavoin Ra-
nin hankki rahaa kesäksi työs-
kentelemällä elokuvissa, joiden 
ulkokuvat otettiin lähes poik-
keuksetta vain kesäaikaan. Hä-
nen ensimmäiset elokuvaroo-
linsa olivat avustajatason teh-
täviä sellaisissa elokuvissa kuin 
Valentin Vaalan Loviisa – Nis
kavuoren nuori emäntä (1946) 
ja Ilmari Unhon Ruusu ja kul
kuri (1948), jonka kuvauksissa 
Ranin tapasi tulevan vaimon-
sa Irjan. – Vaala oli erinomai-
nen ohjaaja. Antoi näyttelijälle 
tilaa, hienovaraista ohjaamista. 
Hän halusi tehdä elokuvasta-
kin taidetta, hyvin maltillisesti. 
Hän oli erittäin hyvä filmioh-
jaaja, lieneekö meidän parhaita. 

Raninin ensimmäinen suu-
ri valkokangasrooli oli mies-
pääosa Seere ”Serp” Salmisen 
menestysnäytelmään perustu-
neessa romanttisessa epookissa 
Katupeilin takana (1949), jon-
ka Suomen Filmiteollisuuden 
johtaja Toivo Särkkä ohjasi Ee-
va-Kaarina Volanen tähtenään. 
Teatterisovituksen tavoin Rau-
li Tuomen oli tarkoitus näytel-
lä Kalle Härkösen rooli myös 
valkokankaalla. – Sitten sat-
tui niin, että Rauli Tuomi kuo-
li ja minut haettiin hätiin. Olin 
nuori, enkä läheskään niin tai-
tava kuin mitä Rauli Tuomi oli, 

Ranin kertoo vaatimattomaan 
tapaansa. – Niin minä sitten 
pääsin siihen mukaan ja se oli 
minulle suuri elämys.

Katupeilin takana oli ylei-
sö- ja arvostelumenestys, jonka 
kaltaisissa tuotannoissa pää-
rooleja tulkitsevista näytteli-
jöistä tuli auttamatta yleisön 
tuntemia kasvoja. Raninista ei 
kuitenkaan omasta mielestään 
tullut filmitähteä. – Näinhän 
ne tekee niitä tähtiä, yhden ker-
ran käy kameran edessä ja sitä 
on heti tähti, ihan maine lähti. 

Teatterin ja  
elokuvan erot
Elokuvataide ei tullut näytte-
lijälle teatteria tärkeämmäk-
si. – Teatteri on ollut tärkeäm-
pi koko ajan. Elokuvaaminen 
on välähdysten kokemista. Sii-
nähän näytellään viidentois-
ta sekunnin, puolen minuutin 
pätkiä, mutta näyttämöllä sinä 
voit eläytyä koko rooliisi. Ja elä-
vä yleisö. Se on aivan toinen 
taiteenlaji.

– Ansa Ikonen oli erinomai-
nen filminäyttelijä. Kamera ra-
kasti hänen kasvojaan, hän oli 
niin kaunis kuvissa ja hän osa-
si käyttää kameraa hyväkseen. 
Hän osasi olla rento, luonnol-
linen ja juuri niin kuin eloku-
vanäyttelijän pitää olla – ettei 
näyttele. Ikosen kanssa Ranin 
pääsi näyttelemään Matti Kas-
silan elokuvassa Tyttö kuun
sillalta (1953). Kassilan kanssa 
Ranin teki myöhemmin uransa 
tunnetuimpien ja rakastetuim-
pien roolisuoritusten joukkoon 
lukeutuvan Virran roolin nel-
jässä Komisario Palmu -elo-
kuvassa. Niistä kolmannesta, 
Tähdet kertovat, komisario Pal
musta (1963) Ranin sai Jussi-
palkinnon parhaasta sivuosa-
roolista.

Veteraanikeräyksen 
televisiomainoksen tähti
Palmujen Virran ja Täällä Poh-
jantähden alla -romaanitrilogi-
an kaksiosaisen filmatisoinnin 
Salpakarin roolien lisäksi Mat-
ti Raninin kolmen tunnetuim-
man ja rakastetuimman roo-

lihahmon joukkoon lukeutuu 
tietenkin Kariluodon osa Ed-
vin Laineen Tuntemattomassa 
sotilaassa (1955). Väinö Linnan 
ja Laineen luomuksen henges-
sä on tehty myös Veteraanike-
räyksen uusi televisiomainos, 
jonka tähtenä Ranin itseoikeu-
tetusti nähdään. – Se oli erit-
täin palkitsevaa ja niin sydä-
mestäni sen tein, kun sain pu-
hua asiaa rintamaveteraanien 
puolesta, koska niin vähän rea-
listista, maallista hyvää on heil-
le tarjolla. 

Jatkosodassa Kotkan ilma-
torjunnassa palvelleelle Rani-
nille oli heti selvää, että hän 
ottaa vastaan tarjouksen esiin-
tyä Veteraanikeräyksen televi-
siomainoksessa. – Se oli ihan 
isänmaallinen velvollisuus ja 
kunnia saada olla siinä muka-
na, tehdä oma osansa. Sehän 
on niin pientä kuitenkin, mutta 
täytyy toivoa, että pienistä pu-
rosista kasvaa isompi joki.

Noin 85 vuotta sitten ensim-
mäistä kertaa valkokankaal-
la esiintyneelle, nelisenkym-
mentä elokuvaroolia tehneelle 
esiintyminen jälleen kerran ka-
meran edessä oli varmasti tut-
tua, mutta työryhmäläisille le-
gendan kanssa työskentelemi-
nen oli suuri kunnia ja ilo. Ilo 
se tuntuu olleen  teatterineu-
voksellekin: – Minua ihastutti 
se tavattoman disipliininen ote, 
mikä heillä oli siihen työhön. 
Vahva ammattiote. Se oli kyl-
lä todella ihailtavaa, ammatti-
miesten työtä. 

Päällimmäisenä lyhyestä, 
mutta erittäin antoisasta haas-
tattelutuokiosta koko kan-
san tunteman näyttelijälegen-

dan kanssa jäi mieleen taiteili-
jan vaatimattomuus kuin myös 
hänen kommenttinsa koskien 
Veteraanikeräystä ja sotiem-
me veteraaneja. – Me olemme 
niin paljon velkaa koko sille 

Matti Ranin – 84 vuotta valkokankaalla
Oikeastaan paras opastus oli se, että minä sain näytellä 
heidän kanssaan, ja työssä sitä oppii näyttelemään, 
kertoo 86-vuotias Matti Ranin kotonaan Helsingin Munk-
kiniemessä näyttelijävanhemmistaan Helge ja Saara 
Raninista. Vanhempiensa tavoin Matti Ranin on tehnyt 
laajan uran teatterin ja elokuvan palveluksessa, mutta 
hänen elokuvauransa pituudelle ei yksikään toinen suo-
malainen näyttelijä vedä vertoja. Hänen elokuvaurallaan 
on tähän mennessä kertynyt pituutta 84 vuoden verran, 
viimeisimmän roolin ollessa Eetu ja Konna -animaatio 
vuodelta 2011.

Veteraanikeräykset 
ovat käynnistyneet 
ympäri Suomea. Me 

suomalaiset haluamme osal-
listua veteraanikeräykseen, 
mutta törmäämme usein on-
gelmaan. Maksamme usein 
kortilla, eikä meillä ole aina 
käteistä mukanamme. Ei ole 
laittaa rahaa lippaaseen, tah-
dosta huolimatta.

Jokaisella meistä on kui-
tenkin puhelin. Ja puheli-
mella voimme lahjoittaa.

Soita lahjoituspuhelu-
si numeroon 0600-12060 
(10,01€/puh.+pvm.) ja tuet 

veteraaneja. Vaihtoehtoi-
sesti voit lahjoittaa 10 eu-
roa veteraaneille lähettä-
mällä tekstiviestin VE-
TERAANI10 numeroon 
16130.

Veteraanikeräyksen tuot-
to menee sotiemme veteraa-
nien, heidän puolisoidensa 
ja leskiensä sekä sotaleskien 
hyväksi. 

Tekemällä lahjoituksen 
maamme pelastaneille vete-
raaneille voi heilläkin mennä 
hieman paremmin elämänsä 
viimeisinä vuosina.

Osallistu veteraanikeräykseen - 
soita lahjoituspuhelu

kansanosalle, joka taisteli ja ra-
kensi tämän Suomen sodan jäl-
keen. 

Teksti: Niko Jutila

Teatterineuvos Matti Ranin esiintyy Yleisradion TV 1 kanavalla esitettävässä Veteraanivastuun te-
levisiomainoksessa ennen Kansallista veteraanipäivää 27.4.2013 viikolla 17.  Kuva: Tuukka Ylönen
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Säynätsalossa 1923 syn-
tynyt Yrjö Saari muutti 
lapsena perheensä kanssa 

Kanta-Hämeen Hausjärvelle. 
Kansakoulun jälkeen hän työs-
kenteli paikallisen puhelinyh-
distyksen palveluksessa ja täy-
tettyään 17 vuotta hän liittyi 
suojeluskuntaan vuoden 1940 
alusta. Kahden viikon mittai-
sen alokaskoulutukseen jäl-
keen, hänestä tuli suojeluskun-
tasotilas. 

Monien nuorten tavoin Yrjö 
Saari lähti linnoitustöihin Vii-
purinlahden saaristoon ja sieltä 
edelleen Luumäen Taavettiin. 

Taavetissa nuorukaiset raken-
sivat Salpa-linjana tunnetuksi 
tullutta puolustuslinjaa.

Kesäkuussa 1941 Saari työs-
kenteli rautateiden puhelinalan 
tehtävissä Utissa, jossa työn-
antajan edustaja kehotti häntä 
liittymään armeijaan. 18.6 hän 
niin tekikin ja liittyi vapaaeh-
toisena armeijan palvelukseen.  
Yrjö määrättiin juuri perustet-
tuun puhelin- ja lennätinyk-
sikköön Kontiomäkeen. Tä-
hän viestiyksikköön oli koottu 
kaksitoista rautateiden puhe-
linyhteyksissä toiminutta am-
mattiosaajaa. Yksikön tehtä-

väksi määriteltiin tärkeiden 
rataosuuksien viestiyhteyksin 
rakentaminen ja sodan jälkien 
korjaustyöt.

– Käytännön töihin päästiin 
Utissa, josta siirryimme Vai-
nikkalaan ja siitä edelleen ra-
danvartta Viipuriin matkan 
varrella olleet vaurioituneet yh-
teydet korjaten, Yrjö Saari ker-
too. Viipurista saimme siirron 
Suojärvelle ja sieltä radanvart-
ta eteneviä joukkojamme seu-
raten Äänislinnaan ja edelleen 
Karhumäkeen.

Vuonna 1923 syntyneet vies-
timiehet saivat vuonna 1942 
kutsun viestintäkoulutukseen, 
nykyisen Sastamalan Kark-
kuun. Sotilaallista alokaskou-
lutusta ei enää annettu, vaan 
koulutus paneutui tiiviisti vies-
tinnän saloihin ja käytännön 
asennustyöhön.

Kahden koulutuskuukauden 
jälkeen oli lähtö Rukajärvelle. 
Tuolloin siellä vallitsi hiljainen 
asemasodan kausi. Rukajärvel-
lä Yrjö sairastui keltatautiin ja 
edessä oli kolmen kuukauden 
sairaalareissu. Rukajärven jäl-
keen oli paluu Karhumäkeen 
ja siellä sijoituspaikkana tuttu 
viestiyksikkö.

– Karhumäen valtauksen jäl-
keen sain ensimmäisen, joulun-
aikaan ajoittuvan 10 vrk:n lo-
man. Mutta lomalle päästiin 
lähtemään vasta jouluaattona, 
Yrjö Saari muistelee. Junaan oli 
sattumoisin tuotu kosteita hal-
koja, jonka seurauksena läm-
pö veturin höyrykattilassa ei 
noussut riittävän korkealle. Ve-
turista loppui voima. Miehissä 
jouduimme työntämään junaa 
pitkissä nousuissa. Matka Kar-
humäestä Riihimäelle kesti us-
komattomat kolme vuorokautta.

Perääntymisvaiheen alettua 
saimme siirron Karhumäestä 
Kannakselle. Siellä vihollisen 
maataistelukoneet onnistui-
vat taistelutilanteessa pahasti 
häiritsemään toimintaamme, 
huolto- ja linjajohtojen pur-
kaustöissä, Yrjö kertoo.

Syyskuussa 1944 oli viesti-
yksiköllä vuorossa Lapin mat-
ka. Sotilaat matkustivat junalla 
Ouluun ja siitä laivalla Kemiin. 
Koivun asemalla oli tapahtunut 
valtaisa räjähdys. Paikka oli au-
tiona, talot maan tasalla ja koko 
alue kuin pommituksen jäljel-
tä. Myös viestiyhteydet Rova-
niemelle olivat poikki. Ne oli 
saatava mahdollisimman pian 
taas tomimaan.

– Sodan vihdoin osaltamme 
päättyessä marraskuulla 1944 
tulimme Rovaniemeltä Ke-

miin, jossa oli aseiden ja varus-
teiden luovutus. Meidät oli ko-
tiutettu, Yrjö Saari toteaa.

Asettautuminen 
siviilielämään
Olin tavannut tulevan vaimo-
ni Kirstin lomamatkani yhte-
ydessä Tampereella 1943. Pi-
dimme siitä lähtien yhteyttä 
lähinnä kirjeitse. Hän työsken-
teli lasinhiojana Riihimäen La-
sitehtaalla. Kotiuttamiseni jäl-
keen yhteydenpito tiivistyi ja 
meidät vihittiin kesällä 1946. 
Myöhemmin perheeseen syn-
tyi kolme tyttöä.

Viestimiehen työt rauhan-
ajan Suomessa jatkuivat. Yrjö 
Saari sai työpaikan Valtion 
Sähköpajan Hämeenlinnan 
toimipisteestä. Siellä huollet-
tiin ja korjattiin puolustuslai-
toksen omistamia puhelinko-
neita. Korjatut puhelimet lähe-
tettiin takaisin omistajalle ja ne 
varastoitiin armeijan suojiin.

Kun sähköpaja Hämeen-
linnasta siirrettiin Helsin-
kiin, hakeutui Yrjö Saari Kes-
ki-Pohjanmaan Puhelin Oy:lle 
Kannukseen aluevastaavaksi 
puhelinasentajaksi. Toimittu-
aan viisi vuotta Kannuksessa 
oli vuorossa muutto Mänttään 
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n 
aluetyönjohtajaksi. Tästä työstä 
Yrjö Saari jäi eläkkeelle vuon-
na 1986.

Sotaveteraanityö
Mäntän Sotaveteraanit on pe-
rustettu 15.3.1966. Yhdistyk-
sen jäsenmäärä on nykyisin 
125, joista miesveteraaneja 43, 

naisveteraaneja 16, puoliso- ja 
leskijäseniä 30 sekä kannattaja-
jäseniä 36. Pieni kannattajajä-
senten määrä johtuu siitä, että 
yhdistys ei ole aktiivisesti kan-
nattajajäseniä hankkinut. Vuo-
desta 1998 lähtien on yhdistyk-
sen puheenjohtajana toiminut 
Yrjö Saari. Hän on myös Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin 
hallituksen jäsen.

Yhdistyksen talous on kun-
nossa. Hyvä taloudellinen ase-
ma johtuu vuosittain suoritet-
tavasta paperikeräyksestä. Jo 
1980-luvulla aloitettu pape-
rinkeräys tuottaa vuosittain 
jätepaperia noin 300  000 kg. 
Huippuvuosina saavutettiin 
yli 500  000 kilon keräystulos. 
Vuosien saatossa on yhdistyk-
sen keräämä jätepaperin koko-
naismäärä noussut jo lähes 15 
milj. kiloon. Keräyslaatikoita 
on yli 100 kpl ja näiden lisäksi 
ovat vielä koulujen, sairaalan ja 
tehtaiden keräyspisteet.

Veteraanit itse toimittavat 
keräyspaperin paikalliselle pa-
peritehtaalle. Kuljetuksiin yh-
distyksellä on käytettävissä 
oma kuljetusauto. Paperikerä-
yksen antamasta tulosta johtu-
en varsinaisilta eikä puolisojä-
seniltä kerätä jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenillä on 
käytettävissään useita ilmais-
palveluja. Muun muassa pai-
kallinen liikuntakeskus tarjo-
aa veteraaneilla kahtena päivä-
nä viikossa ilmaisen kuntosalin 
ja välineiden käyttöoikeuden 
sekä uimahallissa paikallinen 
yritys kahtena päivänä viikossa 
ilmaisen uintivuoron. 

Viestimies piti yhteydet kunnossa

Talvella 1943 olin yksin 
hiihtelemässä Äänis-
järven rantapellolla, 

kun samanaikaisesti viholli-
sen joukot olivat sijoittuneet 
järven toiselle puolelle, noin 
30 km päähän suomalaisjou-
koista. Järven yli oli suora nä-
köyhteys. 

Yllättäen taivaalle ilmes-
tyi kaksi lentokonetta, jotka 
tultuaan lähemmäksi osoit-
tautuivat vihollisen maatais-
telukoneiksi. Heittäydyin lu-
meen pitkälleni ja huomasin 
kuinka koneet lähtivät syök-
syyn kohti minua ja molem-
mat avasivat konekivääriensä 
sarjatulen kohti minua. Luo-
tisuihkut kulkivat molemmin 
puolin vartaloani, vain 10 cm 

etäisyydeltä, aiheuttaen kuu-
man aallon.

  Nousin ylös ja huiskutin 
heille kädelläni tervehdyk-
sen, jolloin molemmat ko-
neet kääntyivät yllättäen ta-
kaisin. Hyppäsin kiven taakse 
suojaan, jolloin luodit viuhoi-
vat kohti kiven pintaa. En-
nen kuin koneet ehtivät taas 
kääntyä takaisin. hyppäsin 
sivuun ja kaivauduin lumeen 
niin, että vain kasvot jäivät 
näkyviin. Siitä seurasin usei-
ta kiveen kohdistettuja hyök-
käyksiä. Kun koneet vihdoin 
palasivat takaisin, en enää 
huiskutellut niiden jälkeen.

Sanonta, ettei sota yhtä 
miestä kaipaa, ei näyttänyt 
kohdallani pitävän paikkaansa.

 

Kuolema kulki tosi läheltä

Menestynyt kilpasuunnistaja hoitaa fyysistä kuntoaan kuntopyö-
rän avulla.

Yrjö Saaren puuveistokset ovat siroja ja taiteellisesti korkealuok-
kaisia. Tässä esimerkkinä niistä kaksi lintua.
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Yrjö Saari liittää maakaapelin jakokaappiin Karhumäen rautatie-
asemalla vuonna 1943.

Viestimies Yrjö Saari on ”museoinut” vuonna 1924 valmistetun au-
tomaattipuhelimen, joka toimii edelleen.

Suurinta taloudellista apua 
veteraaniyhdistykselle on an-
tanut paperitehdas. Paitsi, että 
se vuosittain ostaa hyvään hin-
taan jätepaperin, lahjoitti se 
vuonna 1970 yhdistykselle ra-
kennustontin. Tontille raken-
nettiin vuonna 1973 kaksi vete-
raanitaloa. Talossa No 1 on 25 
ja talossa No 2 on 29 asuinhuo-
neistoa, eli yhteensä 54 asun-
toa. Asuntoihin on edelleen 
riittänyt jäsenveteraaneja asu-
maan.

Harrastuksena urheilu ja 
puuveistokset
Yrjö Saari oli nuoruudessaan 
tunnettu kilpaurheilija. Yleis-
urheilussa hän harrasti keski-
matkojen, 800 ja 1500 m juok-

sua, mutta urheilun päälaji-
na oli kuitenkin suunnistus. 
Suunnistuksessa hän on saa-
vuttanut piirin mestaruuskil-
pailuissa yhteensä 41 mitalia. 
Urheilusta ja urheiluseuratyös-
tä hänelle on myönnetty urhei-
lun hopeinen ansiomitali.

Yrjöllä on poikkeuksellinen 
taiteellinen harrastus. Hän val-
mistaa pieniä puuveistoksia. 
15–30 cm korkuiset veistokset 
ovat todella siistiä työtä ja tai-
teellisesti herkkiä esineitä.

Sotien ja työelämän aikai-
sista ansioista on Yrjö Saarelle 
myönnetty monia ansioristejä 
ja -mitaleita. 

Kuvat ja teksti: Matti Värri

Me 1980-luvulla syn-
tyneet olemme elä-
neet täysin toisen-

laisessa maailmassa kuin maa-
tamme puolustaneet sotiemme 
veteraanit. Sukupolvikoke-
muksemme poikkeavat sodan 
kauhuista ja hädästä sekä ää-
rimmäisestä köyhyydestä: 
olemme syntyneet Suomeen, 
jossa hyvinvointivaltio oli jo 
rakennettu, lapsikuolleisuus 
maailman pienimpiä ja suoma-
lainen koulujärjestelmä maail-
man parhaita. Voidaan sanoa, 
että olemme eläneet yhdes-
sä maailman parhaista hyvin-
vointivaltioista, jossa kaikista 
pidetään huolta, eikä kenen-
kään tarvitse jättää kotiaan 
tai menettää henkeään sodan 
vuoksi. Tästä lähtökohtaisesta 
hyvinvoinnin asetelmasta on 
syntynyt myös tarve olla puo-
lustamassa sitä. 

Olemme olleet lähes koko 
elämämme todistamassa maa-
ilman avautumista, mutta sa-
malla myös sen eriarvoistu-
mista. Maailma on verkottunut 
niin fyysisesti kuin virtuaali-
sesti. Jokaista opiskelijaa kan-
nustetaan lähtemään vaihto-
opiskelemaan Eurooppaan tai 
kauemmaksi. Kaupan valikoi-
ma koostuu tuotteista, joiden 
valmistusketju kiertää maapal-
lon. Mittaamaton määrä tietoa 
välittyy mannerten välillä mil-
lisekunneissa.

Jatkuvasti kiihtyvä globali-
saatio asettaa eteemme myös 
uusia haasteita: Ilmastonmuu-
tos vaikeuttaa maailmanlaajui-

sesti viljelyolosuhteita ja tulem-
me epäilemättä todistamaan 
jatkossa ruokaan sekä puhtaa-
seen veteen liittyviä konflikte-
ja. Sotien ja jatkuvan aineelli-
sen puutteen suurimmat taakat 
koituvat usein köyhien, lasten 
ja naisten kannettavaksi - hei-
dän, jotka näihin ovat vähiten 
syypäitä. Kuilu maailman rik-
kaimpien ja köyhimpien välillä 
kasvaa. Vuonna 2006 maailman 
kolme rikkainta ihmistä omis-
ti enemmän kuin 48 maailman 
köyhintä valtiota yhteensä. Edes 
pohjoisessa hyvinvointivaltios-
samme emme ole säästyneet 
tältä kehitykseltä: Suomessa 
tulo- ja hyvinvointierojen kasvu 
1990-luvun laman jälkimainin-
geissa on tuonut eriarvoisuuden 
takaisin kotimaiseen hyvin-
vointivaltioomme. 

Köyhyys ja pahoinvoin-
ti sekä ilmaston ja ympäristön 
tuhoaminen ovat poliittisia va-
lintoja. Ne ovat valintoja, joihin 
meidän jokaisen tulee vaikut-
taa omalla äänestyskäyttäyty-

misellämme ja kansalaisaktii-
visuudella. Voimme, ja meidän 
pitää, vaatia Suomeen ja maa-
ilmaan hyvinvointia pahoin-
voinnin sijaan, rauhaa sotien 
sijaan ja kestävyyttä ympäris-
tön tuhoamisen sijaan. Meidän 
pitää vaatia päättäjiä sitoutu-
maan kansainväliseen ilmasto-
sopimukseen, jolla rajoitetaan 
päästöjä, jotta maapallon läm-
peneminen saadaan pysäytet-
tyä alle kahden asteen. Meidän 
pitää vaatia ihmisoikeuksien ja 
tasa-arvon toteutumista kaik-
kialla ja vaatia aseiden konflik-
tialueille myynnin lopettamis-
ta. Muun muassa tällaista työtä 
teemme Vihreissä nuorissa, sil-
lä maailmassa on paljon hyvää 
puolustettavaksi. 

Veli-Matti Partanen ja  
Maria Ohisalo 

puheenjohtajat 
Vihreiden nuorten ja 

opiskelijoiden liitto ViNO 
ViNOlla on kaksi tasa-arvoista 

puheenjohtajaa

2010-luvun uhkakuvat ovat globaaleja
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Useissa valtion raken-
nuksissa oli salkoon 
vedetty myös mahta-

va leijonalippu. Ilman täyttivät 
taukoamattomat eläköön-huu-
dot, joilla ihmiset tervehtivät 
kutakin ohi marssivaa joukko-
osastoa. 

Voimakkaimmin tervehdyk-
set kaikuivat Mannerheimille 
ja Aarne Sihvolle, mutta mieliä 
liikuttivat yhtä paljon sekä jää-
kärit että talonpoikaisarmeijan 
miehet niin, että valkoiset ne-
näliinat vuoroin liehuivat il-
massa, vuoroin kuivasivat kyy-
nelhelmiä silmäkulmasta. 

Muistelmissa toukokuun 
16. päivää on kutsuttu ”Man-
nerheimin suureksi paraatik-
si”, mitä se olikin. Siitä lähtien 
tämä toukokuun päivä oli ar-
meijan lippujuhlapäivä, kun-
nes voitonparaatin päähenkilö, 
Suomen marsalkka, talvisodan 
jälkeen lopetti - ja lienee ollut 
ainoa, joka saattoi sen tehdä - 
toukokuun 16. päivän paraatin 
tässä muodossa. 

Mannerheim ehdotti, että 
sen sijaan tätä päivää ryhdyt-
täisiin viettämään ”sodissa kaa-
tuneitten sankarivainajien sekä 
myös kaikkien murroskautena 
1918 molemmilla puolilla va-
kaumuksensa puolesta henken-
sä uhranneiden yhteisenä us-
konnollisena muistopäivänä”. 

Toukokuun paraati 95 vuotta sitten
Vuonna 1918 toukokuun kuudestoista oli päivä, jolloin 
Suomen armeija marssi valkoisen kenraalinsa C.G. Man-
nerheimin johdolla Helsingin halki voitonparaatissa. 
Pääkadun nimi oli silloin Läntinen Viertotie. Nyt se on 
Mannerheimintie. Kaupunki oli juhlaliputettu. Kulkureit-
tiä reunustivat sinivalkoiset liput, punakeltaiset viirit ja 
havuköynnökset. 

Vuodesta 1942 lähtien lip-
pujuhlapäivä on 4. kesäkuuta, 
Mannerheimin syntymäpäivä-
nä. 

Valkoisen armeijan saapu-
minen Helsinkiin 95 vuotta sit-
ten on ikuistettu monin tavoin 
jälkipolville. Siitä on tarkka ku-
vaus kansakunnan historian 
kirjoissa, valokuvina, muistel-
missa, elokuvina ja mm. Arthur 
Heickellin (1873-1958) tilaus-
työnä tehdyssä maalauksessa, 
jossa Mannerheim esikunti-
neen  ratsastaa armeijansa etu-
nenässä pääkadulla kohden 
Helsingin keskustaa. Arthur 
Heickellin maalaus on lajissaan 
harvinainen dokumentti paraa-
tipäivästä. Se on minun kotini 
seinältä. Taiteilija Oso Heick-
ellin (1927-2005) isä Arthur sai 
Tilgmannin Kirjapainolta ti-
lauksen v. 1921. Tilaaja oli tar-
koin määritellyt tapahtuman 
ikuistettavaksi Kansallismuse-
on kohdalla niin, että valkoisen 
kenraalin takana tulevan seu-
rueen henkilöt ovat myös maa-
lauksessa tunnistettavissa. 

En tiedä, oliko tilaajan tah-
to, että juhlayleisön joukossa 
näkyy valkoisia ylioppilaslak-
keja ja kansalaisten senaikaiset 
hatut ja pyhävaatteet. On päi-
vän selvää, että Mannerheim 
hyväksyi maalauksen, ennen 
kuin se lähti Berliiniin. Siellä 

osattiin tehdä värilitografioi-
ta. Maalaus oli välttämätön vä-
rilitografian valmistamiseksi, 
koska valokuvat olivat tietysti 
mustavalkoisia. 

Yritimme selvittää, missä al-
kuperäinen työ olisi. Viimei-
nen johtolanka vei Lontooseen. 
Mitkä piirit nuoressa itsenäi-
sessä Suomessa halusivat tällai-
sen julisteen? Ehkä se oli Tilg-
mannin Kirjapainon oma idea. 
Värivedoksia otettiin 2 000 
kappaletta. 

Uuden tekniikan ansiosta 
”Valkoisen kenraalin voiton-
paraatista” on lukuisia kopioita 
tarjolla mm. antiikkimessuilla. 
Oso Heickell totesi: ”Mikäpäs 
siinä.  Isä Arthur olisi mielis-
sään tiedosta, että maalaus elää 
ihmisten muistoissa”. Alkupe-
räisiä vedoksia onkin varmasti 
vanhuuttaan kulunut loppuun 
ja poltettu. 

Toukokuun paraati 95 vuotta sitten 1918. Henkilöt Arthur Heickellin maalauksessa: Ylipäällikkö Man-
nerheim, joka käytti siihen aikaan nimeä Gustaf Mannerheim, kenraali Gösta Theslöf (vas.), kenraali 
Hannes Ignatius, kapteeni Werner Crantz, takana jääkärikapteeni Per-Wilhelm Zilliacus ja lipun kan-
taja, vääpeli Matti Koski. Painotyö on tehty 1921 Berliinissä.

Valokuva on otettu nykyisen eduskuntatalon kohdalta, kun ylipäällikkö Mannerheim saapuu jouk-
koineen Helsinkiin 16.5.1918.   Kuva on jäljennös rantasalmelaisen tilanomistaja Arvo Lindroosin al-
kuperäisestä valokuvasta.

Meidän vedoksemme löytyi 
takavuosina antiikkikaupasta 
vanerille liimattuna. 

Tämä painoyö kuuluu en-
simmäisiin suomalaisiin osal-
listuvan taiteen julisteisiin. Se 
on verrattavissa Albert Edelfel-
tin Porilaisten marssiin (1892), 
joka tänä päivänä näkyy koru-
sähkeenä tai E. Iston Hyökkä-
ys-teokseen (1899), joka painet-
tiin mustavalkoisena heliogra-
fyyrina Berliinissä. 

E. Iston juliste Suomi-nei-
dosta, joka puolustaa lakikirjaa 
kaksipäisen kotkan hyökkäyk-
siltä, levisi Suomen suuriruhti-
naskunnassa yliopistopiireihin. 
Arthur Heickellin juliste val-
koisen armeijan tulosta Helsin-
kiin kuului nuoressa tasavallas-
sa kotoiselle hirsiseinälle suoje-
luskuntataloissa. 

Asta Heickell 
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Miltä säätytalossa näytti 
Helsingin valtauksen 
jälkeisenä päivänä? 
Vuonna 1918 sotatoimet alkoi-
vat 28.tammikuuta 1918 Poh-
janmaalla, missä valkoiset rii-
suivat venäläiset varuskunnat 
aseista. Helsinki jäi punaisten 
tukikohdaksi aina huhtikuulle 
saakka. 

Pääkaupungin valloittami-
nen ajoittuu kahteen päivään, 
12. ja 13.4.1918, jolloin punai-
set luopuivat kaikista keskus-
tan tukikohdista, joita olivat 
mm. Päävartio, Ritarihuone ja 
Säätytalo. 

Taisteluun osallistui myös 
Helsingin suojeluskunta. En-
simmäisenä Säätytaloon kii-
rehtivien valkoisten joukos-
sa pääsi myös taitelija Joseph 
Alanen tekemään piirroslehti-
öönsä havaintoja siitä, mitä ra-
kennuksen seinien sisäpuolella 
oli punaisten majailun aikana 
tapahtunut. Näkymä oli huo-
jentava. Säätytalo oli säästynyt 
kaikenlaiselta vandalismilta. 

Piirroksista voi hyvin aistia 
nuoren taiteilijan tuntemuk-
sia, kun hän astui huhtikui-
sessa Helsingin keväässä tähän 
upeaan julkiseen rakennuk-
seen. Joseph Alasen historial-
lisissa piirroksissa on myös ra-

Helsingin Kruunun-
haassa vastapäätä 
Suomen Pankkia si-

jaitseva Säätytalo on yksi itse-
näisen Suomen tasavallan ar-
vorakennuksista. 

Säätytalon peruskorjaus aloi-
tettiin 1988 ja muutettiin myö-
hemmin valtion keskushallin-
non kokous- ja konferenssiti-
laksi. 

Kun valkoiset huhtikuussa 
1918 valloittivat Helsingin, Sää-
tytalo oli punaisten tukikohta. 
Vuosina 1945-1946  se oli ns. 
sotasyyllisten oikeudenkäyn-
nin näyttämö. 

Säätytalo otettiin käyttöön 
vuonna 1891 Suomen suuriruh-
tinaskunnan kolmen aatelitto-
man säädyn (papiston, porva-
riston ja talonpoikien) kokoon-
tumispaikaksi. Aatelissääty oli 
rakennuttanut jo 1862 Ritari-
huoneen, joka nykyisin on tuttu 
konserttien pitopaikkana. 

Aatelittomat säädyt tekivät 
Säätytalossa päätöksen, joka 

Taiteilijan raportti vuodelta 1918
kennuksen nurkissa kevääseen 
1918 säilynyttä uutuuden tuok-
sua, sillä Säätytalon saleissa oli 
käyskennelty siihen mennessä 
vasta 27 vuotta. 

Säätytalo on 
tyylipuhdasta 
uusrenessanssia
Kun nousee Suomen Pankkia 
vastapäätä Säätytalon portaita, 
niin silmien eteen avautuu tä-
näkin päivänä sama häikäisevä 
näkymä kuin mikä se oli 1918. 
Säätytalo on tyylipuhdas koko-
naisuus uusrenessanssia. Siinä 
on valtava määrä katsottavaa. 
Sitä ovat keskusportaikon lasi-
katto, sisääntulohallin marmo-
roidut pylväät ja holvikaaret, 
portaikon valurautakaiteet, vä-
rikkäät ornamenttikoristeet ja 
jokaista yksityiskohtaa myöten 
kaikkialla näkyi käsityötaidon 
mestarien kädenjälki. 

Kalustoa oli tietysti siirret-
ty sotatoimien aikana eri paik-
koihin, mutta ei rikottu. Niinpä 
on mukava katsoa, mitä Joseph 
Alanen tallensi ja missä näitä 
huonekaluja on nykyisin. 

Sali numero 22 on nykyi-
sin pieni seminaarisali. Se on 
Papiston salin vieressä. Piir-
roksesta näkee, että taiteilija 
on tullut heti sen jälkeen, kun 

edelliset asukkaat ovat lähte-
neet. Naulakkoon on jäänyt 
mm. tsaarin Venäjän armeijan 
lakkeja. 

Väriasteikko on tässä salis-
sa uusrenessanssin mukaises-
ti tumma. Vasemmalla näkyvä 
naulakko on nyt poissa, mut-
ta samanlaisia on Säätytalos-
sa edelleen ainakin kaksi, jois-
ta silloin kuin näitä esineitä jäl-
jitin, toinen oli vahtimestarien 
huoneessa. 

Samoin Joeph Alasen ikuis-
tamia sohvia on muissa huo-
neissa. Kahviastiaston (oik.) ta-
kana olevan avoimen oven puo-
likas avautuu Pappein saliin. 

Pappein sali (sali numero 
23) samoin kuin porvariston 
ja talonpoikaissäädyn salit ta-
lon toisessa kerroksessa ovat 
säilyneet vuosikymmenten ku-
lutuksessa hyvin. Sama pätee 
maalauksiin, jotka esittävät eri 
säätyjen toimintaa. 

Pappein salin parveke, joka 
kantoi sanomalehtimies- ja 
yleisölehterin nimeä, on alku-
peräisessä asussaan. Pappis-
säädyn sali on tullut tv:n kaut-
ta tutuksi tiedotussalina, jossa 
esitellään mm. hallituksen ta-
lousarvioesitys. 

Joseph Alasen piirrokses-
sa on pöytiä ja iso kaapisto. Ne 

Joseph Alasen piirroksesta näkee, että taiteilija on tullut heti sen 
jälkeen, kun edelliset asukkaat ovat lähteneet. Naulakkoon on jää-
nyt mm. tsaarin Venäjän armeijan lakkeja.  Piirros: Radiotoimittaja 
Kaarina Alasen perhearkisto. 

ovat nykyisin muissa huoneis-
sa. Sängyistä päätellen Pappein 
sali on ollut miesten makuusa-
li. Kattokruunu on sama, min-
kä taiteilijakin näki. 

Piirros oli mukana, kun itse-
näisen Suomen tasavalta täytti 

80 vuotta.  Kerroin työtoveri-
ni Kaarinan kanssa sukujem-
me taiteilijoista Joseph Alasesta 
(1885-1920) ja Arthur Heickel-
listä (1873-1958). 

Asta Heickell

Säätytalo rakennettiin autonomisen Suomen 
aatelittomien säätyjen kokouspaikaksi

on voimassa edelleen: valtio-
päivien täysistunnot ovat avoi-
mia kansalaisille. Tämä oli 
mielenkiintoinen kansanvaltaa 
ennakoiva käytäntö. Sitä var-
ten rakennettiin Säätytaloon 
parveke, joka kantoi sanoma-
lehtimies- ja yleisölehterin ni-
meä ja on edelleen olemassa. 

Kun Helsingistä tuli 1812 

pääkaupunki, sen ydinkeskus 
Senaatintori ja sitä ympäröivät 
rakennukset luotiin Carl Ludvig 
Engelin (1778-1840) suunnitel-
mien pohjalta. Engelin luomuk-
sia ovat mm Valtioneuvoston 
linna, Yliopisto, Tuomiokirkko, 
Kaupungintalo, Yliopiston kir-
jasto ja esim. Kaartin kasarmi ja 
Vanha kirkko. 

Suomen suuriruhtinaskun-
nan pääkaupungista puuttui 
kolmen aatelittoman säädyn 
oma talo. Asia oli 1800-luvun 
kuluessa pysyvä mietiskelyn 
aihe. Vuonna 1887 järjestet-
tiin Kruununhaan kaupungin-
osaan kutsukilpailu. Arkkitehti 
Gustaf Nyströmin (1856-1917) 
suunnittelema uusrenessanssi-
tyylinen talo nousi Nikolainka-
dun, nykyisen Snellmaninka-
dun varteen 1891. 

Tukholmassa pidettävillä 
valtiopäivillä oli Ruotsi-Suo-
messa kaikilla neljällä säädyllä 
edustajia jo 1600-luvulla. Kun 
Suomi sitten irrotettiin Ruot-
sista 1808-1809 sodassa ja tsaa-
rin Venäjä valloitti Suomen, 
keisari Aleksanteri kutsui val-
tiopäivät Suomen maaperäl-
le Porvooseen 1809. Suomelle 
taattiin vanhat perustuslait ja 
oikeus säilyttää voimassa olleet 
lait, yhteiskuntajärjestys sekä 
luterilainen uskonto. 

Seuraavat säätyvaltiopäivät 

kokoontuivat vasta 1863. Nämä 
Suomen toiset valtiopäivät ko-
kosivat kaikki neljä säätyä yh-
teen Ritarihuoneelle. Vuodes-
ta 1882 alkaen Ritarihuone oli 
vain aatelissäädyn käytössä, 
myös syyskuussa 1906, jolloin 
aatelisten edustus erillisenä 
säätynä loppui. 

Säätyvaltiopäivät oli vuo-
den 1906 valtiopäiväjärjestyk-
sellä muutettu yksikamarisek-
si eduskunnaksi. Tarvittiin ai-
van uusi rakennus, johon sopisi 
eduskunnan 200 kansanedus-
tajaa. Ritarihuone ja Säätyta-
lo eivät enää riittäneet uudelle 
eduskunnalle. 

Asta Heickell 

Lähteet: Ville Lukkarinen: Säätyta-
lon suunnitteluvaiheet 1885-1890 
Taidehistorian Seuran julkaisu nro 
11/1988, Liisa-Maria Hakola-Zilli-
acus: 100 vuotta eduskuntataloja 
Eduskunnan esite 2007 

Säätytalo on yksi Suomen arvorakennuksista ja edustava koko-
uspaikka.
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Nykyisen Pietarin alu-
eella on aikojen saa-
tossa ollut useita lin-

noituksia, joita ovat pystyt-
täneet ruotsalaiset ja ennen 
kaikkea venäläiset (novgorodi-
laiset). Nevajoki oli aikanaan 
tärkeä varsinkin kauppatienä 
idästä länteen ja päinvastoin. 
Jo vuonna 1393 novgorodilai-
set rakensivat Nevan niskalle 
Laatokalla Pähkinälinnan lin-
noituksen, ruotsalaiset Nevan-
linnan linnoituksen joen poh-
joisrannalle Ohta-joen suulle 
estääkseen venäläisten pääsyn 
Suomenlahdelle. Liki samal-
la paikalla sijaitsi aikaisemmin 
ruotsalaisten Maankruunu-
linnoitus. 

Stolbovan rauhassa 1617 
Ruotsi sai käytännössä Nevan 
rannat haltuunsa. Vaikka Pie-
tari Suuri kärsi tappion Narvas-
sa 1700, hän kolme vuotta myö-
hemmin valtasi Pähkinälinnan 
sekä Nevanlinnan ruotsalai-
silta. Pitääkseen Nevan liiken-
teen hallussaan Pietari raken-
nutti nimeään kantavan kau-
pungin, jona turvana oli Pietari 
Paavalin linnoitus Jänissaarel-
la. Kaupungin nimi johtuu pa-
ratiisin portin- ja avaintenvar-
tijasta arkkienkeli Pietarista, 
mikä osoittaa kaupungin suur-
ta merkitystä Venäjälle. Raken-
nustyöt aloitettiin 1703. Pietari 
Suuri rakennutti myös suuren 
laivaston. Sekään ei vielä riittä-
nyt kaupungin suojaksi, vaan 
Pietarin edustalla ollut saari 
linnoitettiin. Sitä kutsutaan tä-
nään Kronstadtiksi, ennen saar-
ta kutsuttiin Retusaareksi, jos-
kin se on kantanut myös Kotli-
nin eli Kattilaisen nimeä. Tämä 
nimitys johtuu siitä, että tsaa-
rin joukot yllättivät 1703 saa-
relle maihinnousseet ruotsalai-
set tattaripuurokattilan ääressä 
ruokailemassa. Kattila jäi elä-
mään Kronstadtin vaakunaan. 
Erinäisten rakennus- ja muutto-
vaiheiden jälkeen linnoitus tela-
koineen oli valmis 1725. 

Miten saari linnoitettiin…
Pietariin johtaneiden väylien 
sekä itse linnoituksen suojak-
si rakennettiin 17 keinotekoista 

linnakesaarta, joiden väleihin 
piilotettiin kekseliäitä esteitä 
lähestymisen vaikeuttamisek-
si mereltä. 1800-luvulla tapah-
tunut voimakas aseteknillinen 
kehitys pakotti rakentamaan 
uudet linnakkeet huomatta-
vasti kauemmaksi linnoituk-
sen satamasta. Linnake Paavali 
I valmistui 1796 ja Aleksanteri 
I v. 1845. Kun koko rakennelma 
oli valmis, linnoituksen etelä-
puolella olivat linnakkeet Alek-
santeri, Kronslot, Paavali, Mi-
lutin sekä pienemmät linnak-
keet 1-3. Pohjoispuolella olivat 
Obruchev, Totleben sekä lin-
nakkeet 1-7. Suomenlahden 
etelärannalla Pietarhovista län-
teen olivat Seraja, Loshadin 
sekä Krasnaja Gorka, pohjoi-
sessa Ino ja Puumala. 

Nuo keinotekoiset linnak-
keet rakennettiin pystyttämäl-
lä kantavalle jäälle puukehikko-
ja, jotka sitten täytettiin kivillä 
ja hiekalla. Kun ne olivat upon-
neet, Kronstadtin ohi Pietariin 
oli meritse mahdollista päästä 
vain kapeaa ja hyvin suojattua/
vartioitua väylää pitkin. Lin-
nakkeista Paavali I räjähti 1923, 
kun siitä oli tehty torpedovaras-
to. Aleksanteri I muutettiin ro-
kotelaboratorioksi. 

1900-luvun alussa Kronstadt 
oli jakaantunut kahtia, ami-
raliteettiosaan ja komendant-
tiosaan. Edelliseen kuuluivat 
kaikki sotilaslaitokset ja jäl-
kimmäiseen mm. kirkot ja ka-
pakat. Vaikka Kronstadt oli 
ensi sijassa sotilasalue, siel-
lä asui monia tunnettuja hen-
kilöitä, kuten säveltäjä Niko-
lai Rimski-Korsakov ja Viron 
kansallisrunoilija Lydia Koitu-
la, jonka tomumaja siirrettiin 
1946 Tallinnan Metsäkalmis-
toon. 

Pietari Suuren 
merilinnoitus…
Venäjän-Japanin sodan päätyt-
tyä Venäjälle tappiollisesti 1906 
Venäjä aloitti rakentaa vahvaa 
linnoitusketjua Ahvenanmaalta 
Pietariin sekä vastaavasti Suo-
menlahden etelärannalle. Ketju 
sai nimen Pietari Suuren meri-
linnoitus, johon Suomen puo-
lelta kuuluivat Russarö, Mäki-
luoto, Helsinki, Viipurinlahden 
patterit sekä tärkeimpänä liki 
Pietaria rakennettu Ino, jossa 
oli mm. 8 x 305, 6 x 280, 6 x 254 
ja 12 kappaletta 152 mm:n ran-
nikkotykkiä. Tarton rauhassa 
Ino jäi suomalaisille, mutta tu-
hottuna eikä suomalaiset saa-
neet sitä uudelleen kunnostaa. 

Talvisodassa puna-armei-

jan joukot saavuttivat viikossa 
Kannaksella Mannerheim-lin-
jan, jolloin Kronstadin raskaat 
tykit jäivät toimettomiksi rin-
taman taakse. Sen satamaan 
tukeutuneet suuret taistelulai-
vat Marat ja Oktjabrskaja Re-
volutsija tulittivat Koiviston 
linnoituksia - Saarenpäätä ja 
Humaljokea - jotka puolestaan 
vaurioittivat Marat’ia. Jatkoso-
dassa saksalaiset Stukat upotti-
vat Marat’in, mutta maavoimat 
eivät kyenneet kukistamaan 
Kronstadtia. Jäipä Suomenlah-
delle Oranienbaumin puna-ar-
meijan sillanpää, joka piti puo-
liaan tammikuulle 1944, jolloin 
puna-armeija löi saksalaiset Le-
ningradin ympäriltä ja lopet-
ti kaupungin vajaat 900 vuoro-
kautta kestäneen saarron. 

Kun suomalaiset kesällä 1941 
valtasivat Kannaksen takaisin 
ja pysäyttivät hyökkäyksensä 
syyskuun alussa Tarton rauhan 
rajan tuntumaan, Kronstadtin 
raskas tykistö ampui jälleen 
suomalaisia, varsinkin lähim-
pänä Terijokea sijainnut Totle-
ben, jonka tykkien ammusten 
teho oli melkoinen. Neuvosto-
laivasto, joka ei Suomenlahden 
sulkemisen jälkeen päässyt Itä-
merelle, suojasi Leningradia ja 
Kronstadtia. Linnoituksessa lie-
nee ollut sodan aikana ehkä 44 
patteria eli 132 tykkiä, joista osa 
kykeni ulottamaan tulensa aina 
Terijoelle asti, ja varsinkin suo-
malaisten tukikohdan Sormen-
kärjessä Siestarjoella piti olla 
valppaana. Jokunen järeä tykki 
ampui jopa Valkeasaareen näin 
tukien puna-armeijan läpimur-
toa kesäkuussa 1944. 

Mitä tänään…
Nykyään Kronstadt ei ole Venä-
jän armeijalle eikä laivastolle tär-
keä tukikohta, ja siitä onkin tullut 
asuinalue ja turistikohde, jonne 
on täysin vapaa pääsy. Suoma-
laisia arvelutti aikaisemmin pa-
totyö Siestarjoelta Kronstadtiin 
ja edelleen Suomenlahden ete-
lärannalle siksi, että se saattai-
si muuttaa vedenvirtauksia ja 
päästää osan Pietarin likavesistä 
puhdistamattomina Suomenlah-
teen. Lisäksi padon rakentami-
seen käytetty hiekka on muut-
tanut Terijoen aikaisemmin 
upeiden rantojen ulkonäköä pa-
hempaan suuntaan. On tiedetty, 
että Kronstadtin vanhat raken-
nukset kaipaavat pikaista perus-
korjausta. Toki uuttakin on ra-
kennettu. Kronstadthan kuuluu 
Suomenlinnan ja Karlskronan 
ohella Itämeren alueen kansallis-
omaisuuksiin. 

Kapinaa linnoituksessa…

Bolshevikkien päästyä valtaan 
käsiksi Pietarissa Venäjän lai-
vaston matruusit Kronstadtis-
sa yhtyivät vallankumoukseen, 
mutta nousivat kevättalvella 
1921 kapinaan toveri Leninin 
noudattamaa ja toteuttamaa 
sotakommunismia vastaan. 
Matruusit olivat toimettomuu-
dessaan suurten taistelulaivo-
jensa ruumissa nähneet, että 
Lenin ja muut kommunistijoh-
tajat olivat poikenneet idealisti-
sesta kommunismista ja ryhty-
neet ajamaan puolueen ylival-
taa ja etuja. Tämä oli erikoista, 
sillä juuri Venäjän laivasto oli 
tukenut vallankumousta 1917 
tuomalla mm. risteilijä Auro-
ran Talvipalatsin lähettyville 
suora-ammunta-asemaan. Si-
sällissodan aikana matruusit 
olivat ainoita punaisia jouk-
koja, jotka eivät olleet kertaa-
kaan pettäneet luottamusta 
pakenemalla. He ehkä olivat 
nykykielellä ilmaistuna kan-
sandemokratian kannattajia ja 
olivat valmiit taistelemaan sen 
puolesta. Kronstadtin matruu-
seilla oli laajaa kannatusta Pie-
tarin työväestön piirissä. 

Helmikuussa 1921 työväes-
tö Pietarissa alkoi kapinoida 
parempien olojen puolesta, joi-
ta heille oli luvattu. Matruusit 
havaitsivat, että puolue ja bol-
shevikkihallitus vääristelivät 
työläisten vaatimuksia ja olivat 
salassa ryhtyneet rankaisutoi-
menpiteisiin lakkolaisia koh-
taan. Helmikuun lopulla mat-
ruusit pitivät taistelulaiva Pet-
ropavlovskilla kokouksen, ja 
siinä todettiin, että bolshevikit 
olivat omista ideologisista syis-
tään pettämässä niitä ihmisiä, 
jotka olivat vallankumouksen 
mahdollistaneet. Kokous hy-
väksyi motoksi, että valta kuu-
lui neuvostoille, ei puolueelle. 

Maaliskuun alussa puolueen 
yksi tukipylväs eli Mihail Kali-
nin kävi rauhoittelemassa mat-
ruuseja, mutta tilaisuuden pi-
lasi eräs laivaston komissaari 
sättimällä ja uhkailemalla mat-
ruuseja. Seurauksena matruu-
sit pidättivät joitakin komis-
saareja. Bolshevikkihallituksen 
käskystä puna-armeijan sanka-
ri ja Puolan retken voittaja Mi-
hail Tuhatsevski joukkoineen 
hyökkäsi jään yli Kronstadtiin, 
mutta matruusit torjuivat ve-
risesti hyökkäyksen 7. maalis-
kuuta. 

Kapina kukistetaan…
Tuhatsevskin oli hyökättävä 
uudelleen nopeasti, ennen kuin 

jäät lähtisivät. Maaliskuun 17. 
päivänä hän lähestyi linnoitus-
ta useasta suunnasta tukenaan 
varsin vahva tykistö. Uusi is-
kuosasto oli koottu luotettavis-
ta puna-armeijalaisista ja jou-
kossa oli paljon agitaattorei-
ta ja puolueen edustajia, jotka 
olivat lähteneet mukaan roh-
kaisemaan hyökkääjiä. Hyök-
käyksen ensimmäinen aalto 
valkoisissa lumipuvuissaan tu-
houtui puolustajien tulessa ja 
hukkui liki kokonaisuudessaan 
mentyään suljetussa muodos-
sa matruusien miinakenttään. 
Mutta toinen rivistö tunkeu-
tui vastustamattomasti ja mat-
ruusien ankarasta tulitukses-
ta välittämättä linnoitukseen. 
Kaduilla syntyi katkeria käsi-
kähmäyhteenottoja. Talo talol-
ta bolshevikit etenivät linnoi-
tuksen keskustaan ja toimeen-
panivat todellisen verilöylyn. 
Suuret taistelulaivat olivat bol-
shevikkien käsissä seuraava-
na aamuna - 18. maaliskuuta. 
Tuhatsevski kirjoittaa muistel-
missaan, että ”se ei ollut tais-
telu, se oli inferno. Matruusit 
taistelivat kuin villipedot. En 
voinut ymmärtää, mistä he löy-
sivät kyvyn sellaiseen vastarin-
taan. Jokainen talo, missä heitä 
oli, oli vallattava rynnäköllä”. 

Kapinan tuloksia…
Noin 8 000 jäljelle jäänyt-
tä ihmistä pakeni Suomenlah-
den jään yli Suomen puolelle. 
Enemmän kuin 600 matruu-
sia kaatui taistelussa ja noin 
900 teloitettiin salassa myö-
hemmin. Tuhansia ihmisiä vie-
tiin vankileireille ja näin sai al-
kunsa tunnettu ”vankileirien 
saaristo” myöhempää tarvetta 
varten. Taistelulaivojen nimet 
muutettiin vastaamaan parem-
min bolshevikkivallankumo-
uksen tarkoitusperiä: Petropav-
lovskista tuli Marat ja Sevasto-
polista Pariisin kommuuni. 

Bolshevikkijoukkojen ko-
konaistappiot voidaan vain ar-
vata, mutta niiden sanotaan 
nousseen ehkä 20 000 kaatu-
neeseen, hukkuneeseen ja haa-
voittuneeseen. Kapinan kukis-
tuessa pakeni Suomeen yksi sen 
johtajista, Petrishenko. Hän 
pysyi pakollisessa maanpaossa 
neuvostomielisenä, josta syys-
tä Suomen EK valvoi hänen 
askeliaan. Vuonna 1945 hänet 
palautettiin Neuvostoliittoon, 
vankeuteen, jota hän kesti vain 
muutaman kuukauden. Kapina 
oli päättynyt. 

Anssi Vuorenmaa 

Kronstadt - linnoitus ja kapinan kehto 1921
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944
Jatkosotatapahtumia 1943

Huhtikuu
4.4. Artturi Järviluoman näytelmä Pohjalaisia esi-

tetään saksaksi Düsseldorfin teatterissa. 
17.4. Marsalkka Mannerheim matkustaa Sveitsiin 

toipumislomalle. 
18.- LeR3:n koneet ampuvat alas 38 vihollisen 
21.4. konetta Suomenlahdella kelirikkokauden 

jälkeen kiihtyneissä ilmataisteluissa. 
18.4. 11 Saksassa kursseilla ollutta Ilmavoimien 

Viestikoulun miestä saapuu mukanaan kaksi 
ilmavalvontatutkaa.

28.4. Eduskunta hyväksyy lain Mannerheim-ristin 
ritarien 50 000 mk:n kunniapalkinnosta, joka 
maksetaan verottomana. 

Toukokuu
 1.5. Ruotsalainen Socialdemokraten julkaisee 

Lontoosta tulleen virheellisen uutisen, jonka 
mukaan marsalkka on eronnut ja Heinrichs 
tullut ylipäälliköksi.

6.5. Yli 30 konetta pommittaa illalla Kotkaa pudot-
taen n. 100 erikokoista pommia. Vauriot jäävät 
pieniksi. 

7.5. Kouluikäisten lasten paluusiirrot Tanskasta 
alkavat. Junalla Haaparannan kautta saapuu 
434 suomalaislasta kotiin.

16.5. Suomen Berliinin-lähettiläs T.M. Kivimäki 
kehottaa saksalaisia hyväksymään päämi-
nisteri Edvin Linkomiehen sankarivainajien 
muistopäivänä pitämän puheen riittäväksi 
vakuudeksi jatkaa taistelua. 

19.5. Neuvostosukellusveneen aliupseeri saa 
veneen nousemaan pintaan ja ”loikkaa” Suo-
menlahdella saksalaisten sotavangiksi. 

19.5. Lotta-Svärd -järjestön puheenjohtaja Fanni 
Luukkonen vierailee Hitlerin päämajassa. 

23.5. Neljä Blenheim-konetta Lentolaivue 42:stä 
pommittaa Sumerin asemaa Muurmannin 
radalla. Yksi koneista saa osuman ilmatorjun-
tatulesta ja tuhoutuu. 

30.5. Äänislinnassa aloittaa Itä-Karjalan ammat-
tienopastuslaitos. Siellä järjestetään lyhyitä 
ammattikursseja. 

 
Kesäkuu
1.6. Suomalainen SS-pataljoona saapuu lomalle 

kotimaahan ja pataljoona hajotetaan. 
4.6. Puolustusvoimien lippujuhlaa vietetään en-

simmäisen kerran marsalkan syntymäpäivänä.
21.6. Saksan ulkoministeri Ribbentrop hyväksyy 

Linkomiehen puheen (16.5.) riittäväksi vakuu-
deksi. 

22.6. Inkeriläissiirrot tulevat julkisuuteen sen jäl-
keen, kun kansallissosialistien lehti Völkischer 
Beobachter on niistä kirjoittanut. Avoimella 
tiedottamisella halutaan välttää siirtoväen ka-
ranteenileirien yhdistämistä keskitysleireihin 
ihmisten mielissä. 

23.6. Saksa ilmoittaa Suomelle viljatoimitusten 
aloittamisesta, 21 000 tonnia luvataan lähet-
tää heti.

26.6.  Partisaanit kiihdyttävät jälleen toimintaansa 
pohjoisessa Suomessa.

Toisen sotatalven alkaessa 
suomalaisten mieliin hii-
pi epäilys, sujuisiko sota 

lopultakaan onnellisten tähtien 
merkeissä. Optimismia oli vaikea 
säilyttää, kun kaikkinainen puute 
kiristi hermoja.

Koulutuskeskuksissa nuoret 
miehet kärsivät vilua ja nälkää; pa-
leltuneet perunat ja jauhokastike 
oli pääateria. Laihtuneet miehen-
alut eivät lähteneet rintamalle rie-
murinnoin, vaikka muona oli siel-
lä tuhdimpaa. Valtion tiedotuslai-
toksen raportit kertoivat apatian 
leviävän ja luottamuksen Saksan 
voimaan olevan horjumassa.

Ja pahempaa oli tulossa. Val-
mistauduttaessa tammikuussa 
1943 tasavallan presidentinvaa-
liin Saksan 6. armeija kävi Sta-
lingradissa Volgan varrella kuo-
linkamppailua. Hilja Ilona Melto 
aavisti, mistä oli kysymys, ja mer-
kitsi lottapäiväkirjaansa:

Sotauutiset eivät tänään ole 
niin hyviä kuin toivoisi. Stalingra
dissa taistellaan elämästä ja kuo
lemasta. Saksalaiset ovat motis
sa ja kaatuvat viimeiseen mieheen 
kuin spartalaiset Thermopylain 
taistelussa ennen muinoin. Onko 
sota saamassa vaarallisen kään
teen? Eivätkö saksalaiset enää pys
ty hallitsemaan tilannetta?

Uudelleen valitun Risto Rytin 
johdolla alettiin etsiä tietä rau-
haan. Saksa uhkaili ja taivutteli 
muita akselimaita vastatoimilla, 
mikäli nämä yrittäisivät hangoi-
tella vastaan tai livetä yhteisistä 
sodanpäämääristä. Vastatuuli itä-
rintamalla ei saanut johtaa irtiot-
toihin saati erillisrauhaan.

Suomalaistenkin liekanarua – 
elintarvike- ja energiatoimituksia 
– kiristettiin aina rauhantunnus-
telujen paljastuttua saksalaisille. 
Kun huonot uutiset saksalaisten 
sotilaallisista vastoinkäymisistä 
kasaantuivat vuoden 1943 mit-
taan, suomalaiset yrittivät höllen-
tää suhdetta Saksaan. Vakuutet-
tiin itselle ja länsiliittoutuneille, 
että käytiin omaa, Saksasta eril-
listä sotaa kansallisen suvereni-
teetin turvaamiseksi. Suomalaisia 
auttoi, että Saksa tarvitsi kipeästi 
pohjoista liittolaista sitomaan pu-
na-armeijan sotavoimia.

Rivisotilaille suuret poliitti-
set kuviot jäivät etäisiksi. Kyllä-
hän sodan ja rauhan kysymyk-
sistä keskusteltiin, mutta yleisesti 
ottaen rintamajoukot elivät omaa 

heiden varaan. Saksalaisten erin-
omaista varustusta ja muonan 
ylenpalttisuutta kadehdittiin, ää-
rimmäistä kurinpitoa ja ylempien 
pokkurointia taas kummasteltiin. 
Korpisotureinakin he olivat osoit-
tautuneet tavallisiksi kuolevaisiksi.

Jotka pääsivät heitä lähelle, 
saattoivat aistia heissä myös lie-
vää korskeutta ja ylimielisyyttä. 
Rodulliset raja-aidat olivat ole-
massa, vaikka saksalaissotilai-
ta oli kehotettu kunnioittamaan 
suomalaisia - erittäinkin pysty-
vänä sotilaskansana.

Kemin sotilassairaalassa lot-
tana toiminut Salme Joutsennie-
mi oli pannut kaiken tämän mer-
kille:

Saksalaisten kova kuri näkyi 
esimerkiksi siinä, että upseeripoti
laan ja tavallisen rivisotilaan koh
telussa oli hirvittävän suuri ero. 
Upseereille järjestettiin aina yk
sityishuone. Joidenkin sotilaiden 
suhtautuminen suomalaiseen hen
kilökuntaan muistutti valloittajan 
suhtautumista valloitetun maan 
asukkaisiin. Upseerit joutuivat pi
tämään kovia puhutteluja miehil
le tämän takia. Suomalaisten lot
tien kunniaksi on sanottava, että 
he pysyivät erossa saksalaisista.

Ihastumiselle ei voi mitään. 

Jatkosodan rintamamiehet – 
aseveljeyttä yli rajojen

elämäänsä, kuten armeijan mie-
lialakatsaukset kertovat. Maail-
man keskipisteenä oli oma yk-
sikkö, joka kohdisti huomionsa 
siihen kapeaan rintamakaistaan, 
josta se kantoi vastuuta.

Vappuna 1943 Lennart kirjoit-
ti rintamalta veljelleen, kuinka 
toiminta sillä kaistalla oli tiivis-
tymässä ja jännitys nousi kesän 
edellä:

Meillä on tiiäks ollut pari päi
vää eri toiminta täällä, mekun ol
tiin ton Hanken kanssa parivuo
rokautta niin ettei olla yhtään nu
kuttu, on ollut sellainen Vappu 
että varmaan muistaa niin kauan 
kuin elää. Ryssä on nääs hyökän
nyt vaan silloin tällöin ja aika ra
justi pitkästä aikaa...

Et voi uskoa kuinka paljon har
mitti viimeyönäkin kun oltiin kor
jaamassa yhteyksiä koko yö, kun 
sai valmiiksi toisesta paikkaa niin 
sitten oli jo taas jostain neljän ki
lometrin päästä poikki ja lähde 
taas vaan rämpimään tänne vete
lään suohon, jossa on vettä polvia 
myöten. Kyllä on ollut raskasta...

Saksalainen sotilas ja 
saksalaisuus
Ellei rintamalohkolle sattunut sak-
salaisia, käsitys heistä jäi kuulopu-

Niinisalossa Tykistöprikaatin tiloissa oli esillä Suomen-poikien valoku-
vanäyttely, jonka on aikaansaanut Suomen-poikien perinneyhdistys. 
Virolaisia reserviupseerikurssin Suomessa suorittaneita Suomen-poikia 
osallistui tapahtumaan. Vas. Villem Ahas, Sven Ise ja Nordon Õunapuu
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Intiimejä suhteita ja lapsiakin syntyi, 
se oli varsin inhimillistä. Kuin sekin 
että saksalaismorsiamet herättivät kau-
naisuutta suomalaismiehissä. Saksa-
laisten taas oli ajoittain vaikea hyväk-
syä se, että suomalainen käytti määrä-
ysvaltaa Pohjois-Suomessa yli 200  000 
-miehisen 20. Vuoristoarmeijan.

Herrakansaideologia sen enempää 
kuin kansallissosialismi ja visio ’Uudes-
ta Euroopasta’ eivät tavanneet vastakai-
kua suomalaisissa.

Saksalaisetkin huomasivat suoma-
laisten olevan jäyhä ja omalakinen kan-
sa. Ideologiset hurmahenget olivat har-
vassa. Suomi taisteli kynsin hampain 
bolševismia vastaan. Muita kansoja 
alistavat autotaritatiiviset aatteet, pu-
keutuivat ne mihin muotoon tahansa, 
eivät olleet täkäläisille mieleen.

Valtiollinen poliisi harrasti yhteis-
työtä saksalaisviranomaisten kanssa. 
Marraskuussa 1942 se luovutti Saksan 
turvallisuuspoliisille joitakin juutalais-
pakolaisia, mikä ei kuvastanut laajem-
pien piirien näkemyksiä. Ylisummaan 
suomalaiset karsastivat saksalaisten 
nöyryyttävää juutalaispolitiikkaa. Suo-
malaisissa joukoissa taisteli sadoittain 
juutalaisia, suurin osa JR 24:ssä, jossa 
heidän käyttöönsä oli varattu pahvinen 
telttasynagoga.

Saksalaiset eivät tehneet tästä ”ase-
veljeydestä” ongelmaa toisin kuin mil-
tei kaikkialla muualla Euroopassa. Suo-
men juutalaisillekin ristiriitainen tilan-
ne taisi avautua täysimääräisesti vasta 
sodan jälkeen, kun joukkotuho paljas-
tui kaikelle maailmalle.

Ruotsalaiset ja ruotsalaisuus
Kiivaana kolmekymmentäluvulla vel-
lonut kielitaistelu oli ollut häikäilemä-
töntä peliä. Ruotsinkieliset olivat tu-
keutuneet pohjoismaiseen mielipide-
rintamaan, jota he omaksi hyväkseen 
manipuloivat kaikin tavoin. Suoma-
laisnationalistit olivat kyseenalaista-
neet ruotsinkielisten isänmaallisuuden 
ja vaatineet maan suomenkielistämistä.

Sodassa samat miehet taistelivat rinta 

rinnan ja huomasivat, että yhteistyö su-
jui. Kielitaistelu kuopattiin juoksuhau-
toihin kun paremmin tutustuttiin. Sa-
manlaisiahan maalaispoikia ja kalastajia 
tässä oltiin ja yhteisellä isänmaan asialla.

Eikä upseereissakaan ollut vikaa: JR 
7:n komentaja Adolf Ehrnrooth esimer-
kiksi oli saavuttanut miestensä jaka-
mattoman suosion ja hänen maineen-
sa kiiri laajemmallekin. Aseveliliitossa 
ruotsinkielisillä oli omat alueelliset pii-
rijärjestönsä Uudellamaalla ja Pohjan-
maalla, mutta käytännön toiminnassa 
kielirajaa ei juuri havainnut.

Ruotsin yleisessä mielipiteessä jatko-
sota ei saanut osakseen täyttä ymmärtä-
mystä. Yhteistyö Hitlerin Saksan kans-
sa oli liberaaleille ja vasemmistolaisil-
le liikaa. Suomen tasapainoilua puun ja 
kuoren välissä ei tahdottu ymmärtää. 
Ei Suomi mielikseen taistellut vaan saa-
vuttaakseen turvatumman tulevaisuu-
den ja oikeudenmukaisen rauhan.

Edelleen Ruotsissa oli runsaasti ystä-
viäkin, joille bolševismin vastainen risti-
retki oli arvo sinänsä tai Suomen itsenäi-
syyden säilyttäminen Ruotsin itsepuolus-
tusta. Suomen taistelua ja selviytymistä 
tuettiin monin pyyteettömin tavoin.

Ruotsalaisia vapaaehtoisia saapui jäl-
leen Suomeen. Tammikuussa 1942 heis-
tä muodostettiin oma komppania ruot-
sinkieliseen JR 13:een. Se osallistui puo-
lustustaisteluihin Jandebajoen varrella 
Laatokan ja Äänisjärven välisellä Sy-
värin rintamalla maaliskuuhun 1944 
saakka. Sen jälkeen komppania siirret-
tiin Karjalan kannakselle, missä se ke-
sällä osallistui ankariin torjuntataiste-
luihin Tali-Ihantalassa.

Suomen asiasta tuli omani on talvi- ja 
jatkosodassa taistellut Orvar Nilsson ot-
sikoinut mieleenpainuvat muistelmansa 
(2003) ruotsalaisen joukko-osaston so-
tapolusta.

Virolaiset aseveljinä
Maaliskuussa 1943 miehitetyssä Viros-
sa pantiin toimeen liikekannallepano. 
Virolaiset olivat odottaneet saksalaisia 
vapauttajia, mutta pettyneet. Brutaali ja 

itsekäs miehittäjä ajoi toimillaan isän-
maallisia nuorukaisia Suomen armeijan 
riveihin.

Veljeskansan rinnalla saatettiin tais-
tella idän uhkaa vastaan. Olennaista 
oli hankkia koulutusta ja taistelukoke-
musta – niitä voitaisiin aikanaan käyt-
tää kotimaan riippumattomuuden puo-
lustamiseksi. Suomalaisen upseerikou-
lun 146 muun virolaisen kanssa käynyt 
Mart Oja muisteli: Meistä piti tulla tule
van vapaan ja demokraattisen Viron ar
meijan ydinjoukko...

Virolaiset koottiin kesän aikana JR 
47:n III Pataljoonaan, Vallilan pataljoo-
naan. Sen komentajana toimi marsalk-
ka Mannerheimin sisarenpoika majuri 
Claes Gripenberg, joka arvosti virolai-
sia sotilaita.

Syksy toi Suomeen lähes 3 000 vi-
rolaisnuorukaista. Koulutuskeskuksia 
avattiin pitkin etelärannikkoa ja riitti 
miehiä merivoimiinkin. Virolaiset kat-
toivat kymmenen prosenttia (400) meri-
voimien miesvahvuudesta.

Helmikuussa 1944 muodostettiin vi-
rolaisten oma joukko-osasto JR 200. 
Juuri siitä piti tuleman Viron vapautus-
armeija ja Ojan mainitsema ydinjoukko 
suomalaisten jääkärien I maailmanso-
dan aikaisen mallin mukaisesti. Sota loi 
kaikkialla toiveita, jotka lähitulevaisuus 
kylmästi murskasi.

Kannaksen suurtaisteluissa JR 
200:kin kärsi tuntuvia tappioita. Suo-
men armeijassa taisteli niin ikään satoja 

inkeriläisiä. He olivat joko jääneet van-
giksi ja vaihtaneet puolta tai loikanneet 
puna-armeijasta. Heitä odotti aikanaan 
sama kohtalo kuin Suomeen 1942-44 
siirrettyjä 63 000 inkeriläistä: palautus 
Neuvostoliittoon ja karkotus kotikon-
nuilta ellei pahempikin.

Suomensukuisista vapaaehtoisista 
muodostettiin muun muassa Heimopa-
taljoona 3, Erillinen Pataljoona 6, Au-
nuksen Heimosoturipataljoona ja Vie-
nan Heimosoturipataljoona. Kaikkiaan 
ulkomaalaisia vapaaehtoisia oli noin 7 
100, joista runsaat 400 kaatui tai katosi.

Ari Uino

Ruotsalaisten vapaaehtoisten puheen-
johtaja Orvar Nilsson oli Suomen ystävä 
ja hän vieraili Suomessa usein. Tässä hän 
on pitämässä tervehdystä Jyväskylässä 
2000 pidetyssä Suomen Sotaveteraanilii-
ton liittokokouksessa. Puheen tulkka-
si liiton toiminnanjohtaja Jaakko Valve. 

Virolai-
nen JR 200 
marssimas-
sa.
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Joulukuussa 1942 Päämaja antaa käs-
kyn venäläisten huoltotukikohtien 
tiedustelemisesta niiden tuhoamista 

varten. Toiminnalle annetaan peitenimi 
”Metsänhakkuu”. 14 divisioona aloit-
taa tiedustelun kolmessa eri kohteessa, 
Lehdon kauppala, Perttijärven tieris-
teysmaasto ja Jeljärven kylä juna-asemi-
neen. Lopulta kohteeksi valitaan Jeljär-
vi. Osasto Puustinen saa valmistautua 
retkeen parin kuukauden ajan. Suunni-
telma ajoitetaan täydenkuun aikaan 14.-
18.3.1943. 

70 vuotta myöhemmin 11.-17.3.2013 
ryhmä Pieninkä hiihtää saman Jeljär-
ven partioretken. Ryhmä kerää kaiken 
retkestä saatavan materiaalin 298 sivua 
käsittäväksi koosteeksi, johon myöhem-
min lisätään ryhmän matkakertomus 
ja se luovutetaan Rukajärven suunnan 
historiayhdistyksen arkistoon.

10.3.
Ryhmä Pieninkä kokoontuu Lieksaan, 
viimeiset valmistelut ja varustetarkas-
tukset tehdään ja tavarat lastataan perä-
kärryyn. Rajan ylitys Vartiuksessa. Ru-
kajärvellä tehdään ensimmäiset kuvauk-
set vielä samana iltana, Ari ja Isto käyvät 
Vansjärven eteläpäässä alueella, jos-
ta JR 10 ensimmäinen pataljoona siirtyi 
14.3.1943 hiihtäen Rukajärven kylän ete-
läreunalle, josta se kuljetettiin Lajaani-
järven eteläpään kokoontumispaikkaan, 
lähelle Korpilahden kylää. Ontajärvelle 
saavutaan noin klo 20.00. Käydään tu-
tussa Romanovien saunassa ja syödään 
illallinen yhdessä isäntäperheen kanssa.

11.3.

Ari: 

Liikkeelle! Tätä hetkeä varten on val-
mistelut tehty. Hikipisaroita on eräskin 
vuodatettu harjoitusladulle. Harjoitus-
ta kertyi talven ajalta 1200 kilometriä. 
Uskoin jaksavani retken suorittaa, mut-
ta lähipäivät näyttäisivät, mitä tuleman 
piti.

Isto: 
Raikas pakkasaamu. Vaikka reppu pai-
noi n. 27 kiloa, niin ei se tuntunut kovin 
raskaalta. Repun kanssa oli yllättävän 
hyvä hiihtää. Veri kiertää käsissä, kun 
niitä joutuu liikuttelemaan.

Kari: 
Retken hiihtopuoleen valmistauduin 
hiihtämällä pelkästään perinteisellä 
hiihtotyylillä noin 500-600 km. Umpi-
hankihiihto jäi tulevalle retkelle, koska 
käytössäni ei ollut umpihankeen sovel-
tuvia suksia. 

Reijo:
Hirvittää, selviääköhän tästä reissus-

ta hengissä. Reppu painaa 30 kiloa ja 
itse 122. Kaikki pitäisi kuljettaa mu-
kana kenties 150 kilometriä umpihan-
gessa. Ari Komulainen liikkuu kärjes-
sä kuin hirvi. Ilman Arin kykyä hiihtää 
ryhmän kärjessä tästä hommasta ei olisi 
tullut yhtään mitään tällä aikataululla.

Hiihto kohti Jeljärveä alkaa Ontajär-
veltä klo 08:25 Suomen aikaa. Lajaa-
nijärven jäällä noin kilometrin hiihdon 
jälkeen Reijon rinkka pakataan ahkioon 
yhdessä teltan ja kamiinan kanssa. Reijo 
aloittaa ahkion vetämisen.

Klo 10:00 saavutaan osasto Puustisen 
kokoontumispaikalle. Matka yli Onta-
järven jään alkaa. Hiihto 11 kilometriä 
leveän järven selän yli tuntuu loppu-
mattomalta, lopulta itärannalla tehdään 
nuotiotulet ja ruokaillaan. Ari kuvaa ki-
lometrin päässä etelässä olevat Raevaa-
ran ja Orkamon osastojen paluumaastot. 
Kamiina, teltta ja lumilapio kätketään. 
Yhteisellä päätöksellä niitä ei oteta mu-
kaan loppumatkalle, vaan noudetaan 
paluumatkalla.

Puustisen ensimmäiselle lepopaikal-
le saavutaan noin klo 19.30. Paikalla 
virtaa puro. Siitä osasto Puustinen sai 
juomavetensä samoin kuin ryhmä Pie-
ninkä nyt. Paikka lienee ollut etukäteen 
Puustisella tiedossa, niin oivallinen se 
oli.

Leiri syntyy rutiinilla, kuivat kuu-
sen alaoksat toimivat nuotion sytykkei-
nä. Hyvä pohjatuli saa märän koivunkin 
palamaan hyvin. Sen hehku antaa run-
saasti säteilylämpöä. Säilykelihalla ryy-
ditetty hernekeitto maistuu. Ruokailun 
jälkeen vetäydytään makuupusseihin 
laavuvaatteen alle. Pakkasta 19 astetta. 

12.3.

Ari:

Eniten pakkasaamuna kirpaisee nous-
ta lämpimästä makuupussista, niin tä-

näkin aamuna. Mittari näyttää 17 pak-
kasastetta.

Isto: 
Pakkasen kiristymisen tunsi hyvin jo il-
lalla hiihtäessä. Leiriytyminen melkein 
pimeässä. Kuten yleensäkin vaelluksel-
la, toinen päivä oli kaikista rankin.

Kari: 
Toinen päivä korvessa, hiihto Raevaa-
ran osaston ylläkköpaikalle. Nyt uusi 
lumi suksen alla upottaa, muttei pahas-
ti. Hiihto on kuitenkin hitaahkonlaista, 
keulassa hiihtäjää ei vaihdeta niin kuin 
pitäisi ja mukana kuljetettava ahkio hi-
dastaa liikkumista myös.

Reijo: 
Herättiin raikkaaseen aamuun sissitu-
kikohdaksi erittäin hyvin sopivalta rä-
meeltä, raikasvetisen puron varresta.

Klo 9.00 matka jatkuu. Hiihtonopeus 
ummessa on noin 2,2 kilometriä tunnis-
sa. 10 kilometrin hiihdon jälkeen saa-
vutaan tiepohjalle. Ryhmälle selviää, 
ettei tälle päivälle suunniteltua hiihtoa 
saada tehtyä, ellei hiihdetä pitkälle tule-
vaan yöhön. Porukalla tehdään muutos 
matkasuunnitelmaan, vaikka tiedetään 
sen tuovan 8 kilometriä lisää kokonais-
hiihtomatkaan. Tietä pitkin hiihdetään 
paikkaan, jossa Raevaaran komppania 
joutui paluumatkallaan tuliylläkköön. 
Iltahämärissä saavutaan pisteen 115.1 
suolammen eteläpuolelle. Tällä alueel-
la kapteeni Raevaara osastoineen tuli 
yllätetyksi paluumatkallaan. Harjussa 
on tällä kohtaa suon tasalla oleva auk-
ko. Raevaaran oli määrä viedä haavoit-
tuneet ja kaatuneet läpi tästä helposta 
maastokohdasta. Tämän venäläiset oli-
vat aavistaneet ja piilottaneet vastaan-
otto-osaston kone- ja pikakivääreineen 
lumen alle piiloluoliin. Raevaaran osas-
ton kohtalo oli sinetöity.

Ryhmä Pieningän yöpyminen tapah-
tuu tuon aukon kohdalla. Nyt tehdään 
laavukankaasta kunnon laavu ja sen 
eteen kunnon rakovalkea. Muiden jo 
nukkuessa Reijo kuivailee vielä rakotu-
lilla varusteitaan. Elohopean laskee -30 
asteeseen.

13.3.

Ari:

Pakkanen paukkuu edelleen, mutta 
huomattavasti lauhtuneena. Lauhtu-
misen tunsi jo nukkuessa, koska nenää 
ei enää aamusta kipristellyt, vaikka en 
kuronut pussin suuta pienimmilleen.

Isto: 
Aamupala nautittiin perusteellisesti pa-
kastetuista eväistä. Ruispalatkin olivat 
muuttuneet näkkileiväksi.

Kari: 
Yö Raevaaran osaston ylläkköpaikan 
kupeessa on tunnelmallinen ja kolk-
ko. Pakkasta on nyt riittämiin. Yö vie-
tetään laavussa rakotulilla. Altapäin on 
taas viileää ja aamupuolelta pakkasen 
kiristyessä horkka puistattaa ja herätte-
lee aika-ajoin. 

Reijo: 
Nyt on haastetta kerrakseen 56-vuoti-
aalle, -30 pakkasta, ympärillä koskema-
tonta erämaata joka suuntaan kymme-
niä kilometrejä. Mies olet nyt oman on-
nesi seppä!

Aamulla matka jatkuu kohti ylläk-
köpaikkaa. Raevaaran miesten kohtalot 
saavat uuden ulottuvuuden tällä autent-
tisella paikalla. Konekiväärisuihkujen 
jäljet ikiaikaisten suomäntyjen kyljessä 
kertovat, missä suunnassa aseet olivat 
saapuneeseen joukkoon nähden. Rae-
vaaran komppanian kärjessä hiihtäneet 
joutuivat tulihelvettiin, se selviää ryh-
mä Pieningän miehille. Aluetta katsoen 
ja tietäen, että miehet olivat väsyneitä ja 
komppania pitkässä usean sadan met-
rin pituisessa jonossa, ymmärtää mik-
si komppania hajosi neljään osaan tuli-
tuksen alettua.

Ryhmä Pieningän matka jatkuu koh-
ti pääosaston paluureitin kokoontumis-
paikkaa. Se saavutetaan parin tunnin 
hiihdon jälkeen. Seuraavaksi hiihde-
tään Puustisen paluumatkan lepopai-
kalle, jossa Puustinen oli paluumatkal-
la jakanut kahteen osaan. Tästä osasto 
Raevaara lähti hiihtämään kohti edessä 
olevan harjun helpoimmaksi arvioitua 
ylityskohtaa.

Hiihto jatkuu illan hämärtyessä koh-
ti edessä olevia valtavia suoaukeita. Soi-
den takana odottaa Onihmajoki. Ennen 
joen ylitystä ryhmä Pieninkä tekee vir-

Ryhmä Pieninkä Osasto Puustisen jäljillä Jeljärvellä

Ryhmä Pieninkä ryhmittyneenä yhteiskuvaan tavoitteessa Jeljärven kylän kivijal-
kojen tuntumassa 14.3.2013. Vasemmalta Ari Komulainen, Kari Junnikkala, Isto Tur-
peinen ja Reijo Kortelainen.
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heen reitinvalinnassa ja hiihtää pari ki-
lometriä liian etelään. 

Onihmajoen ylitettyään ryhmä 
suunnistaa sakeassa metsässä ja löy-
tää sähkölinjalle. Nyt ovat otsalamput 
jo tarpeen. Sähkölinjaa pitkin edetään 
vielä kilometri etelään ja osutaan met-
säautotielle. Tie johtaa kohti seuraavaa 
kohdetta, joka on osasto Puustisen pää-
leiri. Ilta on ehtinyt jo pitkälle ja ryhmä 
Pieninkä luopuu asetetusta tavoitteesta 
hiihtää pääleiriin. Leiri laitetaan pys-
tyyn noin viisi kilometriä ennen Puus-
tisen leiripaikkaa. Suomaastosta löytyy 
sopiva paikka, jossa on tulipuut heti lei-
ripaikan ympärillä. Pakkasta on 24 as-
tetta ja tuulee navakasti.

Laavu syntyy jo rutiinilla ja pakit 
kiehuvat nopeasti kelonuotiossa. Ruo-
kailun ja teen juonnin jälkeen porukka 
on valmis yöunille. Nuotioon lisätään 
kelopöllejä lämmittämään hehkullaan 
laavuun uupuneita.

14.3.

Ari: 

Karin reppuun pakataan vain välttämä-
tön: pakki, kirves, vähän muonaa, tau-
kotakit ja otsavalot. Reijolla on kartta-
laukku ja minulla ja Istolla kamerava-
rustus olkalaukuissa. Kari ja Isto aikovat 
vuorotella repun kannossa. Matka koh-
den retken tavoitetta alkaa.

Isto: 
Edessä oli pitkä päivä. Alkumatka hiih-
dettiin tienpohjaa pitkin, jota oli ajettu 
talvella valtavalla koneella. Maastokin 
oli muuttunut hieman mäkisemmäksi 
ja metsäisemmäksi.

Kari: 
Niin hyvin oli Puustisen osaston mie-
het työnsä tehneet, ettei talvella lumien 
aikaan Jeljärven kylällä kuin asemalla-
kaan erottunut maastosta kuin raken-
nusten paikat ja aseman lähellä räjäy-
tetty silta. Jeljärven kylällä tuli mieleeni 
ajatus, että näillä paikoilla on vielä käy-
tävä kesäkeleillä.

Reijo: 
Tänään saamme kuvan siitä, minkälai-
sen paikan osasto Puustisen miehet kä-
vivät tuhoamassa. Samalla voi arvioida 
retken vaikutuksia rintamatilanteeseen 
70 vuotta sitten.

Hiihto kohti Puustisen leiripaik-
kaa alkaa, jonne saavutaan parin tun-
nin tarpomisen jälkeen. Jälleen osas-
to Puustisen leiripaikka on valittu niin, 
että paikalla on juoksevaa vettä. Ryh-
mä Pieningän leiripaikka on kuitenkin 
kauempana purosta, joten juomavesi su-
latetaan lumesta. 

Hiihto kohti Jeljärven asemaa aloite-
taan puolenpäivän maissa. Ensin saavu-
tetaan vanha ratapenger, josta on pois-
tettu kiskot 50-luvulla. Penkereellä on 

ajoittain ryteikköä, mutta sitä on hyvä 
hiihtää kohti asemaa. Lopulta tavoite 
saavutetaan. Jeljärven tuhotun aseman 
kivijalka näkyy selvästi kohoumana lu-
mesta. Asemasta pari sataa metriä itään 
on ollut rautatiesilta, jossa asti Penttilän 
joukot kävivät tuhoretkellä. Uusi Kos-
tamuksen rata kulkee välittömästi alu-
een eteläpuolelta. Alueella on haudan 
hiljaista. Ryhmä Pieninkä tekee alueel-
la kuvaukset ja aloittaa hiihdon jatkaak-
seen kohti Jeljärven kylää.

Palattuaan pari kilometriä tulolatua 
ryhmä suuntaa kohti pohjoista. Eteen 
tulee Kostamukseen vievä uusi rauta-
tie. Sen pengertä hiihdetään pari kilo-
metriä pohjoiseen ja lopulta poiketaan 
kohti Jeljärveä. Kotskoman tie ylitetään 
ja siinä se on. Harvassa mäntymetsikös-
sä seisoo kivijalkoja ruutukaavan muo-
dossa, aivan kuin kartta vuodelta 1935 
kertoo. Yhtään rakennusta, eikä savu-
piippua ole pystyssä, mutta kivijalkojen 
paikat ovat lumen kohoumista pääteltä-
vissä. Alue on tuhon jälkeen saanut le-
vätä ja ainoastaan kasvillisuus on muo-
kannut ympäristöä. Miehet hiihtävät 
kylän pohjoisreunaan, josta löytyy au-
keampi alue. Aukea on ollut aikanaan 
paraatikenttä, jolle on sopinut isokin 
joukko käskynantoa tai tarkastusta var-
ten. Jeljärvi on nyt saavutettu. 

Ajatukset risteilevät aavemaisessa si-
nihämyisessä illassa 70 vuoden takaisiin 
tapahtumiin. Sissiosaston hyökkäys tuli 
kylässä majaileville täytenä yllätyksenä 
ja tuho oli sen mukainen. Myös osasto 
Puustisen ensimmäiset kaatuneet tuli-
vat tässä kylässä. Ensimmäisestä komp-
paniasta kaatui korpraali Veikko Ha-
verinen. Kolmannesta komppaniasta 
kaatuivat luutnantti Antti Pärssinen, 
korpraali Tauno Savinainen ja sotamie-
het Toivo Kukkoyli, Aulis Lilja ja Eemil 
Remes. 3. komppaniasta jäi lisäksi haa-
voittuneena vangiksi sotamies Tauno 
Turunen, hänet palautettiin 25.12.1944.

Tutustumisen jälkeen Isto ja Rei-
jo aloittavat paluuhiihdon ja Ari ja Kari 

hiihtävät vielä päätietä puolitoista kilo-
metriä Rukajärven suuntaan osasto Vii-
tasen asemiin. Viitanen suojasi hyökkä-
ystä osasto Puustisen vasemmalla sivus-
talla.

Lähes 33 kilometrin hiihtoretken jäl-
keen Reijo ja Isto palaavat edellisen yön 
leiriin. Ari ja Kari hiihtävät vielä vii-
si kilometriä enemmän. Retken tärkein 
päämäärä on saavutettu. Ilta sujuu ruo-
kaillessa ja päivän tapahtumia muistel-
lessa. 

15.3. 

Ari:

Aurinkoinen aamu enteili lämmintä 
päivää. Kevättalven pakkasjaksoissa on 
positiivista verrattuna tammi-helmi-
kuun pakkaskausiin. Päivällä pakkanen 
vääjäämättä lauhtuu auringonpaisteen 
vaikutuksesta.

Isto: 
Melkoisen, kolmisen tuntia kestäneen 
rymyämisen jälkeen olimme harjun 
länsipuolella suon reunassa. Päätimme 
yöpyä siinä, koska polttopuutakin oli 
hyvin saatavilla.

Kari: 
Harjun maastoon päästiin hämärän 
rajamailla. Kuvaukset veivät oman ai-
kansa ja harjun jyrkintä rinnettä kapu-
simme kävellen jo pimeydessä. Ahkio 
vedettiin harjanteen päälle siten, että 
kaksi miestä veti narusta, yksi oli veto-
valjaissa ja yksi työnsi. Kyllä tällainen 
jos mikä jää retkestä mieleen.

Reijo:
Edessä on siirtyminen retken haasta-
vimpaan paikkaan. Illalla nähtäisiin, 
minkälainen paikka Puustisen osaston 
harjunylitys tulee olemaan ja siitä me-
kin yli mennään.

Aamutoimien jälkeen paluuhiih-
to kohti pääosaston harjunylityskohtaa 

”Kiinalaista Vuorta” alkaa. Ryhmä saa-
puu iltahämärissä harjun juurelle pis-
teen 150.6 lähelle eli samalle alueelle 
kuin osasto Puustisen joukot vuorokau-
si ja vajaa 70 vuotta aiemmin.

Hiihto kohti harjua alkaa. Ensim-
mäiset kumpareet ovat vaatimattomia 
ja mieleen jo hiipii, että tässäkö tämä 
oli. Kun päästään ensimmäisten kum-
pareiden päälle, totuus valkenee. Ensin 
on mentävä parikymmentä metriä rin-
nettä takaisin alas ja sitten alkaa varsi-
nainen vastarinne. Juurelta katsottuna 
harjun päällystä ei näy, ainoastaan hyp-
pyrimäen alastulorinteen oloista vasta-
mäkeä. Veteraanien kuvaukset rinteen 
jyrkkyydestä ovat erinomaisen tarkkoja 
vielä 70 vuoden jälkeen. Terveiset vain 
Kalle Sutiselle ja Tauno Remekselle. 
Rinne on todella haasteellinen sitä yk-
sin ylittävälle, saatikka ahkioiden kans-
sa rymyttäväksi.

Ensin tampataan miehissä pol-
ku 70-senttiseen lumeen, jätetään re-
put ylärinteeseen ja palataan yhteiseen 
ponnistukseen. Ryhmän mukana ol-
lut ahkio vedetään miehissä liinaa apu-
na käyttäen ylös harjanteelle. Alkurin-
ne on tosi jyrkkä, loppurinne hieman 
loivempaa. Harjun päältä avautuu upe-
at näköalat osasto Puustisen tulosuun-
taan. Harjun ylimenon jälkeen ymmär-
si, minkälainen haaste ”Kiinalainen 
Vuori” oli ollut osasto Puustisen miehil-
le. Ryhmä Pieningän harjun ylitykseen 
kuluu aikaa kolme ja puoli tuntia.

Harjun ylityksen jälkeen laskeudu-
taan harjun toisella puolella olevan au-
kean suon laitaan ja siihen perustetaan 
leiri. Matkan haasteellisimmat maastot 
on nyt ohitettu. Reijostakin alkaa tun-
tua, että tästä taitaa selvitä hengissä.

16.3.

Ari: 

Aamu valkenee kirpeän pakkasen pau-
kahdellessa kelojen kyljissä. Sitä on mit-
tarin mukaan -22 astetta. Aamupuuro 
teen ja näkkileivän kera tekee kauppan-
sa. Leirin purku ja suksille. Suuntana on 
Kuutsujärven itäranta.

Isto: 
Kuutsujärven ylitys tapahtui häikäise-
vässä auringonpaisteessa. Järven takana 
pidettiin ruokatauko. Vielä runsaat viisi 
kilometriä Ontajärven itärannalle, jossa 
viimeinen yö vietettäisiin.

Kari:
Metsä- ja suo-osuuksilla aukaisen som-
palatua perässä tuleville ahkion vetä-
jille. Jäällä sompaladusta ei ole hyötyä. 
Huulirasva on nyt tarpeen, kun aurinko 
porottaa ja käy pieni tuulenhenki.

Reijo:
Helpoimmat kaksi päivähiihtomatkaa 
jäljellä, nämä männään vaikka takape-
rin.

Tältä paikalta aloitti kaukopartio-osasto Penttilä 16.3.1943 kello 10.15 hyökkäyksen 
Jeljärven asemalle. Nykyinen Kotskoma-Kostamus rautatie leikkaa vanhan Kuuts-
järvelle menneen pistoradan penkereen Ryhmä Pieningän suksien alla.
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Aamu on kylmä, mutta kaunis. Poh-
joisesta puhaltava viima pitää kylmää 
koko päivän. Ryhmä saapuu Kuutsujär-
ven rantaan paikalle, jolla osasto Puus-
tisen pääjoukko lepäsi 17.3.1943 aamu-
yön tunnit aina klo 5.55 saakka, jol-
loin pieni 20-miehinen venäläisosasto 
tuli häiritsemään yöunia. Eino Penttilä 
joukkoineen asettui suojaamaan osas-
to Puustisen irtaantumista. Puustinen 
joukkoineen kiersi Kuutsujärven etelän 
kautta maitse, koska ei tiennyt venäläis-
ten miehitystä järven länsirannalla. Toi-
saalta satojen miesten vienti lähes viisi 
kilometriä leveälle Kuutsujärven selälle 
valoisina aamun tunteina olisi ollut iso 
riski, vaikka oman hävittäjäkoneet suo-
jasivatkin paluumatkaa.

Ryhmä Pieninkä otti suunnan suo-
raan Kuutsujärven yli kohti Ontajärven 
Punkkeriniemeä. Ylitettyään lukuisan 
määrän suoaukeita ja metsäkannak-
sia ryhmä saapui illan suussa klo 18.30 
Punkkeriniemen eteläpuolelle pienen 
lahden juureen. Isto ja Reijo aloittivat 
leirin rakentamisen. Ari ja Kari läksi-
vät kuvaamaan Soliolahden ja -niemen 
kohdalle pääosaston ylityspaikkaa. Sa-

malla Ari ja Kari noutivat kätköstä me-
nomatkalla jätetyn teltan ja kamiinan. 
Matkaa kätköpaikalle oli reippaat vii-
si kilometriä suuntaansa. Ilta oli ehti-
nyt jo pitkälle kun Ari ja Kari palasivat 
leiripaikalle. Nyt päästiin pystyttämään 
mukana ollut Hawu-teltta ensimmäisen 
kerran. Pystytys tapahtui illan pimey-
dessä. Ryhmä vetäytyi lopulta makuu-
pusseihin teltan suojiin. Jäistä koivua 
ja keloa laitettiin kamiinaan kovaa tah-
tia, mutta lämpö teltan sisällä ei tahto-
nut nousta. Vasta aamulla huomattiin, 
että teltan harja oli jäänyt auki ja noin 
15 senttiä leveästä reiästä vuoti kaikki 
kamiinan lämpö harakoille. Ei siis ollut 
ihme, että teltan sisäkatto oli puolivälis-
tä alaspäin kuurassa koko yön.

17.3.

Ari:

Jotenkin huvittavaa sota-aikaisissa asia-
kirjoissa on se, että joukko pitää nimetä 
aina upseerin, tässä tapauksessa patal-
joonan lääkärin, vänrikki Miinalaisen 
mukaan. Miinalaisella ei ollut osaa eikä 
arpaa joukon johtamisessa. Hän luo-

Ryhmä Pieninkä on aloittanut viimeisen etapin hiihdon kohden Ontajärven kylää aamupäivällä 17.3.2013. Taustalle jää ns. Punkkeriniemi, jossa Paavo Lonkilan ja Mauri 
Lähteen johtama 22 miehen osasto joutui ankaraan kone- ja pikakivääritulitukseen miltei tunnilleen 70 vuotta aiemmin. Ontajärven länsirannalle siitä selvisi vain kuu-
si miestä.

Ryhmä Pieninkä etenee kohden pohjoista 13.3.2013 samalla paikalla, missä kap-
teeni Raevaaran johtama osasto (3.K + lääkintäjoukkue) joutui väijytykseen 16-
17.3.1943 keskiyön tunteina. 

vutti karttansa Mauri Lähteelle, hiih-
teli joukon hännillä ja poistui joukosta 
jo Kuutsujärvellä pääosaston leiritulille, 
muistavat veteraanit.

Isto: 
Ennen järven ylitystä oli vielä edessä 
viimeiset kuvaukset paikassa, josta 22 
miestä tuli jäälle. He joutuivat jäälle tul-
tuaan kovaan tulitukseen, jolloin vain 
kuusi miestä pääsi ehjänä omalle puo-
lelle. Loput kaatuivat tai jäivät jäältä vi-
hollisen vangiksi. Kun katsoi maisemaa, 
niin on ylipäätään ihme, että yksikään 
pelastui, sillä tulitus monella koneki-
väärillä tuli niin läheltä ja edessä oli au-
kea järvenselkä.

Kari:
Hiihtoretken viimeisenä päivänä kuvat-
tiin Lonkilan ja Lähteen ryhmän Onta-
järven jäälle tuloa ja tuliylläkköön jou-
tumista sillä paikalla, jossa se oletetta-
vasti tapahtui. Ihmeelliseltä tuntui, että 
siitä paikasta kukaan voisi selvitä hen-
gissä.

Reijo:
Herkkä oli hetki aamulla, kun tiesi Lon-
kilan ja Lähteen menneen tästä ohi 70 
vuotta aiemmin 20 muun miehen kans-
sa. Muutoin helppo päivä.

Aamupuuroa keitellessä oivallettiin, 
että on kulunut täsmälleen 70 vuotta, 
kun olympiahiihtäjä Paavo Lonkilan ve-
tämä osasto tuli tälle samalle paikalle en-

simmäisenä Puustisen joukoista. Lonkila 
veti perässään ryhmää, jossa oli Raevaa-
ran komppanian omien miesten lisäk-
si 35. Lääkintäkomppanian miehiä, yh-
teensä 22 miestä. Lonkila saapui Punk-
keriniemen rantaan noin klo 08.00.

Ryhmä Pieninkä siirtyi Punkkerinie-
men kärkeen, samaan paikkaan, miltä 
kohdalta sodan ajan asiakirjat kertovat 
Lonkilan ylittäneen linjat. Suoritettiin 
dokumenttikuvaus ja samalla tutkittiin 
Punkkeriniemen varustukset. Koneki-
vääripesäkkeet löytyivät helposti ja nii-
tä niemessä oli kaikkiin suuntiin jäälle 
päin. Niemen pohjoispäästä löytyi myös 
se korsu, jonka Niilo Korhonen oli vuot-
ta aiemmin käynyt joukkoineen tuhoa-
massa ja josta hän sai 19 vankia. Lonki-
lan osastosta Punkkeriniemeen jääneet 
kaatuneet, haavoittuneet ja vangiksi 
jääneet joutuivat varmasti kulkemaan 
tämän korsun kautta, ennen kuin ve-
näläiset lähtivät siirtämään heitä eteen-
päin.

Tutkimukset ja kuvaukset tehtyään 
ryhmä Pieninkä nousi suksille ja otti 
suunnan suoraan kohti Ontajärven ky-
lää. Järven leveys oli vajaa 12 kilomet-
riä tällä kohtaa. Hyvissä ajoin saavut-
tiin kylälle. Retken päätöksen kruunaa 
Romanovien erinomaisen saunan löyly 
ja Ekatrinan valmistama seljanka-keitto 
ja hirvenliharisotto, jonka jälkeen uni 
maistui koko porukalle, kuin Puustisen 
miehille konsanaan 70 vuotta sitten.

Reijo Kortelainen

Reijon Garminiin kertyneet päivähiihtomatkat, suluissa Arin ilmoittamat 
Garmin-kilometrit ja selitys pidemmälle hiihdolle:
11.3. 22,69 km  (28,20 km) Vansjärven hiihto ed. iltana 
12.3. 17,89 km (17,60 km)
13.3. 22,11 km (26,20 km) Kuvaushiihdot
14.3. 32,78 km (37,20 km) Osasto Viitasen paikalla käynti
15.3. 18,92 km (21,80 km) Kuvaushiihdot
16.3. 16,19 km (27,20 km) Teltan nouto ja kuvaushiihdot
17.3. 12,55 km (15,00 km) Kuvaushiihdot
Yhteensä:  143,13 km (173,20 km)
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Messerchmitt Bf-109 
hävittäjä on yksi 
tunnetuimmista toi-

sen maailmansodan aikaisista 
hävittäjäkoneista. Jatkosotam-
me ilmasodan kannalta nii-
den saaminen Saksasta ennen 
mahdollista suurhyökkäystä 
oli välttämätöntä. Ensimmäi-
set ”Mersut” saapuivat Mal-
min lentokentälle maaliskuus-
sa 1943. Kesäkuussa 1944 ne 
olivat jo täydessä käytössä.

Mersut Suomessa 70 vuot-
ta -juhlaseminaarin järjestivät 
sunnuntaina 17.3. Suomen Il-
mailumuseo ja Suomen Ilmai-
lumuseoyhdistys ry. Ilmailu-
harrastajille ja sotahistoriasta 
kiinnostuneille tapahtuma tar-
josi hienon yleissivistävän elä-
myksen. Johannes Brotherus 
kertoi muistelmia sotataivaal-
ta, jota kaikki kuuntelivat in-
nolla. Erityisvieraana oli esitys-
lentäjä Walther Eichhorn, joka 
on lentänyt tämän päivän har-
vinaisuudella,  Messerchsmitt 
Bf-109 koneella elokuvissa sekä 
lentoesityksissä ympäri maa-
ilman. Eichhorn sai ennen en-
simmäistä yksinlentoa Mersul-
la neuvoja Erich Haartmanil-
ta tarkistuslistan laatimiseksi. 
Lista, jonka hän silloin kirjoitti 
käsin, on ollut mukana jokaiki-
sellä Mersu-lennolla yli 20 vuo-
den ajan. 

Museon Messerchmitt-si-
mulaattorin luoja oli myös pai-
kalla. Hans Schmidt on erikoi-
nen puuseppä, tietävästi ainut 
maailmassa, joka on erikoistu-
nut lentokonesimulaattoreiden 
tekemiseen. Hän kertoi eläväs-
ti yleisölle rakentamisen ilot ja 
surut. Suomen Ilmailumuseol-
la simulaattori on saanut hyvän 
vastaanoton.

Messerschmitt-
hävittäjälentäjä 
Johannes Brotherus
Vänrikki Johannes Brotherus 
siirrettiin Ilmavoimien upsee-
rikoulun (UK 13) jälkeen LeLv 
24:ään joulukuussa 1943.

Mersut Suomessa 70 vuotta -juhlaseminaari
– Talvella -43 oli hyvin hil-

jaista ja lentotoiminta vähäistä. 
Oli melkein pakko lentää tai-
don ylläpitämiseksi.

Messerschmittien saavuttua 
Suomeen alkoi pikkuhiljaa uusi 
tärkeä vaihe taistelulentäjillä eli 
tyyppikoulutus. Brotheruksen 
ensimmäinen ilmavoitto saa-
vutettiin Mersulla MT-246 ja 
voitto oli erikoinen siksi, että 
hän ampui ensimmäisenä Suo-
men rintamalla alas amerikka-
laisvalmisteisen Aircobra-hä-
vittäjän. Konetyyppi oli tun-
tematon suomalaisille siinä 
vaiheessa.

– Jonkun aikaa ensimmäisen 
yksinlennon jälkeen Mersul-
la lähdettiin suojaamaan kahta 
Brewsteria, joista ensimmäistä 
lensi ”laivueen valtuutettu val-
kokuvaaja”, ltn. Olli Puro, jon-
ka tehtävä oli valokuvata rinta-
malinjaa. BW:ien suojaksi lähti 
kaksi Mersua, lentueen pääl-
likkö kapt. Jocke Myllymäki 
ja minä siipikoneena. Lennon-
johto ilmoitti meille jonkun 
ajan kuluttua, että ryssät ovat 
nousseet ilmaan valokuvaajaa 
ahdistelemaan. Radiotieduste-
lumme oli jopa kuullut venä-
läisten sanovan: ”siellä ne per-
keleet ovat taas valokuvaamas-
sa meidän linjoja”, joten tämä 
jäi viimeiseksi valokuvauslen-
noksi BW:llä. Puro ajoi pyyde-
tyn kuvasarjan valmiiksi ja sen 
jälkeen BW:t ohjeen mukaises-
ti poistuivat ilmatilasta. Näkö-
kenttäni sivulle ilmestyi kone, 
enkä tuntenut konetyyppiä. 
Syntyi pieni ilmataistelu Mer-
sujen ja venäläisten välillä. Tu-
litin konetta vaistomaisesti ja 
se syttyi tuleen. Ensin lensi ovi, 
sitten lentäjä. Hän pelastautui 
laskuvarjolla. Olin tietenkin 
onnellinen saavutettuani en-
simmäisen ilmavoittoni. Las-
kun jälkeen menin lentueen 
päällikön Myllymäen luokse ja 
kysyin, että mikä kone oli ky-
seessä? Hän vastasi: ”En tiedä, 
en ole nähnyt koskaan. Sanoin, 
että laitetaan La-5 lentopäi-

väkirjaan, niitähän täällä lii-
kuskelee. Enkä jäänyt sitä sen 
kummemmin ihmettelemään. 
Pari viikkoa myöhemmin len-
nettiin Lappeenrantaan. Pai-
kan päällä majuri Leijon ky-
syi meiltä: ”Kuka teistä ilmoitti 
ampuneensa alas Mersulla 14. 
toukokuuta La-5:n”? Vastasin, 
että minä. ”Kuule ei ollut La-5. 
Me haettiin kyllä romut pois ja 
se oli kyllä Aircobra. Tietääk-
seni ensimmäinen alasammut-
tu”. Olin aika yllättynyt. 

Brotherus kertoo, että suur-
hyökkäys ei ollut lentäjille mi-
kään yllätys. Jokaisen lennon 
jälkeen Kannaksen suunnassa 
jo huhti- ja toukokuussa he nä-
kivät suuria määriä sekä kalus-
toa että miehistöä, joka siirret-
tiin lähemmäksi suomalaisten 
rintamaa. Olli Puron ottamis-
ta lentokuvista ilmeni selvästi 
venäläisten joukkueiden siirto. 
Myöhempien tutkimusten pe-
rusteella kuvat eivät koskaan 
saapuneet Marskille asti. Syytä 
ei varmuudella tiedetä. 

On usein kysytty, millainen 
”Mersu” oli Brewsteriin verrat-
tuna. Brotherus kuvaa Brews-
teriä herrasmieskoneeksi. Sii-
nä oli tilavuutta, lentoaikaa oli 

Johannes Brotherus toinen vasemmalta. Pilvenveikkojen takana on Messerchmitt-esityslentäjä Walt-
her Eichhorn.  Kuva: Carl-Fredrik Geust

Johannes Brotherus ampui 14.5.1944 alas ensimmäisen Aircobran 
Suomen rintamilla. Maalauksen ilmavoitosta on tehnyt taiteilija 
Sture Gripenberg.

noin 4 tuntia, mutta se alkoi 
olla vähän vanhentunut. Mes-
serschmitt oli Brewsteriin ver-
rattuna täysin eri kone. Brot-
heruksen mukaan ne painivat 
täysin eri sarjoissa. 

– Mersu oli järeämpi ja tun-
tui jotenkin raaemmalta Brew-
steriin verrattuna. Vaikka Mer-
su oli tehokas konetyyppi tais-
teluissa, ainut huono puoli oli 
sen näkökenttä. Siellä ei saanut 
yhdellä silmäyksellä selkeää 
kuvaa taivaasta. Mutta aseistus 
ja nousukyky olivat huomatta-

vasti Brewsteriä parempia. Suo-
ritusarvoltaan ehkä heikom-
pi kuin Brewster, jos ajattelee 
toiminta-aikaa. En ole ikinä 
nähnyt kenenkään lentopäivä-
kirjoista, että olisi lennetty yli 
kaksi tuntia Mersulla. Se söi 
hirveästi polttoainetta. Tunnin 
lennon jälkeen piti jo alkaa tä-
hystää lentokenttää. Mutta ke-
sän -44 taisteluihin niitä oli 
hyvä saada puoliksi vanhentu-
neisiin BW:ien tilalle.

Joel Sjögren

Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Rakennusliike

NIILO KÄYHKÖ Oy
www.rkl-nkayhko.fi
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AA-Pintarakennus Oy
Turku

Konepaja Laaksonen Oy
Turku

J. Laakso Oy
Tuusula

Seepsula-Yhtiöt Oy
Tuusula

T:mi Ari Luotonen
Uusikaupunki

Oy Business Services Ab
Vaasa

Oy Hartman Rauta Ab
Vaasa

J. Tavela ja Kumpp. Ky
Valkeakoski

LVI-Inset Oy
Vantaa 

www.inset.fi

Kuljetus Leo Koivulahti Oy
Vantaa

Kevra Oy
Helsinki, Vantaa

J-PV Kuljetus
Varkaus

Eastland Engineering
Vesilahti

Vesilahden Kalliomurske
Vesilahti

Vihdin Konetyö Oy
Vihti

Maansiirto J. Salminen Oy
Vihti

Skog Racing Service Oy
Vihti

Kaivuriurakointi 
T:mi Teppo Iivari

Virolahti

Tili-Fakta Oy
Virrat

Mobus Ky
Vääksy

Ylläs-Äijän Majat Ky
Ylläsjärvi

Rakennus ja Remontti 
Pasi Koivunen

Ylöjärvi

Maalauspalvelu Majuri Oy
Ylöjärvi

Kitus-Puu Oy
Ylöjärvi

Kiitos Sotaveteraaneille Turusta 
Nro 103

Kiitos Sotaveteraaneille Tuusulasta 
Nro 113

Kiitos Sotaveteraaneille  
Valkeakoskelta Nro 108

Kuljetusliike Mikko Meri Oy
Tammela

Kuljetusliike PG-Trans Oy
Tampere

Maanrakennus Möller
Ylöjärvi

Aritalo Oy
Tampere

Flywell Ky
Tampere

France-Moteur Oy
Tampere

Insinööritoimisto 
Comatec Oy

Tampere, www.comatec.fi

WSK-Sähkö Oy
Tampere

Arkkitehtiruutu Oy
Tampere

Lukkoluket Oy
Tampere

Matti Tamsi Oy
Teuva 

www.tamsin.fi

Tekstiilipalvelu Oy
Toijala

Tornion Akut
Tornio 

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

MICROS
Turku

Turun Varakonepalvelu Oy
Turku 

www.varakonepalvelu.fi

MK-Kassamasiina Oy
Turku

Tikoma Oy
Rusko

Kiitos Sotaveteraaneille Tampereelta 
Nro 112
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Viipurin kenttähautaus-
maa sijaitsee vanhan 
tuomiokirkon raunioi-

den vieressä Vahtitorninkadun 
varrella. Vanha tuomiokirkko, 
joka tunnetaan myös Agricolan 
ja Varuskuntakirkon nimillä, 
rakennettiin vuosien 1435-1445 
välisenä aikana, ja se on toimi-
nut sekä katolisena, ortodoksi-
sena että luterilaisena pyhättö-
nä. Vuonna 1557 kuollut Mika-
el Agricola oletetaan haudatun 
kirkon lattian alle. 

Kirkon suojiin tuotiin talvi-
sodan aikana Summassa ja sen 
lähilohkoilla kaatuneita odot-
tamaan jatkokuljetusta koti-
seuduilleen hautaamista var-
ten. Vuoden 1940 helmikuun 
18. päivänä kirkko joutui ilma-
pommituksen kohteeksi ja tu-
houtui syttyneessä tulipalossa. 
Kirkosta jäi jäljelle tänäkin päi-
vänä pystyssä olevat, mutta pa-
hasti rapautuneet seinämuurit 
ja ajan myötä jo kaatuneet pi-
larit. Vainajat jäivät raunioihin.

Raunioita raivattaessa kir-
kosta löytyi 114 vainajan pala-
neet jäänteet. Niistä voitiin vie-
lä tunnistaa 32 vainajaa, joista 
kuusi lähetettiin kotiseutujen-
sa sankarihautausmaihin hau-
dattaviksi. Muut 26 tunnistet-
tua ja 82 tunnistamattomiksi 
palanutta vainajaa haudattiin 
13.9.1942 kirkon raunioiden 
viereen perustettuun kenttä-
hautausmaahan. Tunnistettui-
na haudatuista kaksi oli kaa-
tunut Leipäsuolla, yksi kuol-
lut kenttäsairaalassa ja muut 
kaatuneet Summassa. Vainajat 
siunasi kenttäpiispa Johannes 
Björklund kymmenen sotilas-
papin avustamana. Hautakum-

Viipurin kenttähautausmaa
mulle pystytettiin viipurilai-
sen taiteilijan Lauri Välkkeen 
suunnittelema korkea, koristel-
tu puuristi. Raunioissa järjes-
tettiin 16.8.1942 jumalanpalve-
lus kirkosta löytyneiden sanka-
rivainajien muistoksi. 

Ennen vuotta 1995, jolloin 
kenttähautausmaa-aluetta ryh-
dyttiin kunnostamaan, alue 
toimi lähitalojen asukkaiden 
autojen paikoitusalueena. Pai-
kalla oli myös lasten leikkipuis-
ton tiilirakenteinen sadeka-
tos, joka jouduttiin purkamaan 
pystytettävän muistomerkin 
tieltä. Kirkon rauniot olivat ai-
emmin toimineet myös epävi-
rallisena kaatopaikkana.

Kenttähautausmaan ensim-
mäinen muistomerkki oli ku-
vanveistäjä Heikki Häiväojan 
suunnittelema ja taiteilija Ari 
Laitilan toteuttama. Noin 2,5 
m korkea muistomerkki koos-
tui seitsemästä päällekkäises-
tä graniittilohkareesta, joiden 
keskelle muodostui ristiku-
vio. Muistomerkki paljastettiin 
12.8. 1996 arvovaltaisen kut-
suvierasjoukon läsnä ollessa. 
Muistomerkin paljastuspuheen 
piti opetusministeriön kans-
liapäällikkö Jaakko Nummi-
nen, ja tilaisuuden kirkollisesta 
osuudesta vastasi kenttäpiispa 
Hannu Niskanen.

Tämä muistomerkki sai olla 
paikoillaan puolitoista kuu-
kautta ennen kuin se 26. ja 27.9. 
välisenä yönä jyrättiin pusku-
traktorilla nurin. Muistomer-
kistä jäi jäljelle vain maahan 
upotettu otsikkokivi. Syyksi 
muistomerkin hävittämiseen 
mainittiin mm. Viipurin kau-
pungin kirjallisen pystytyslu-

van puuttuminen. Ristikuvi-
oisen muistomerkin todettiin 
myös loukanneen paikallisten 
asiantuntijoiden tyylitajua. Li-
säksi muistomerkkiä pidettiin 
tarpeettomana muistutuksena 
sodasta. Ilmeisesti myös leik-
kipuiston sadekatoksen purka-
minen vaikutti asiaan.

Kenttähautausmaalle pys-
tytettiin uusi muistomerkki 
vuonna 2000. Mustasta granii-
tista veistetyn muistomerkin 
suunnitteli ja toteutti taiteilija 
Ari Laitila. Siihen on kaiver-
rettu myös tunnistettuina hau-
dattujen nimet. Muistomerk-
kialueen ympärille oli tuolloin 
jo rakennettu vankka metalli-
nen aita. Muistomerkki paljas-
tettiin 13.9.2000 eli päivälleen 
58 vuotta kenttähautausmaan 
koristellun puuristin pystyttä-
misestä. Paljastustilaisuuteen 

osallistui muun muassa noin 
70 tunnistettuina haudattujen 
omaista. Paljastuspuheen piti 
opetusministeri Maija Rask, ja 
tilaisuuden kirkollisesta osuu-
desta vastasivat kenttärovasti 
Kari Paavilainen ja Isä Timo 
Tynkkynen.    

Kenttähautausmaa siirtyi 
vuonna 1998 opetusministe-
riöltä Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksen  hoidetta-
vaksi. Alueen kunnostamiseen 
ryhdyttiin vuonna 1995 puu-
tarhaneuvos Leena Iisakkilan 
laatiman suunnitelman pohjal-
ta. Kunnostamistoimenpiteitä 
jatkettiin vuonna 2008 yhdis-
tyksen venäläisen yhteistyö-
kumppanin Vojennye Memo-
rialyn laatiman ja toteuttaman 
suunnitelman mukaisesti. Nä-
kyvimpänä toimenpiteenä oli 
noin 63 m2:n suuruisen muis-
tomerkkialueen ja 10 m:n pi-
tuisen käytäväosuuden laatoit-
taminen, mikä kohotti mer-
kittävästi alueen yleisilmettä 
ja helpotti hoitotoimenpitei-
den suorittamista. Kenttähau-
tausmaata käydään yhdistyk-
sen toimesta hoitamassa kesä- 
ja syyskauden aikana kerran 
kuukaudessa. Myös Vojennye 
Memorialy on viime aikoi-
na osallistunut kenttähautaus-
maan hoitoon.

Kenttähautausmaa merkit-
tiin vuonna 2006 Venäjän val-
takunnalliseen kiinteän omai-
suuden ja kiinteistökauppojen 

Tunnistetut ja tunnistamattomiksi jääneet sankarivainajat haudattiin 13.9.1942 Viipurin kirkon rau-
nioiden viereen perustettuun kenttähautausmaahan. Vainajat siunasi kenttäpiispa Johannes Björk-
lund kymmenen sotilaspapin avustamana. Oikealla palaneen Viipurin tuomiokirkon seinämuuria. 
Kuva: SA-kuva.

rekisteriin, millä toimenpi-
teellä kenttähautausmaa siir-
tyi Kansainvälisen sotamuisto-
merkkiyhteistyön Liiton ”Vo-
jennye Memorialyn” pysyvään 
käyttöön. Rekisteröinnin taus-
talla oli Venäjän federaation 
hallituksen vuonna 1995 anta-
ma asetus ulkomaisten sotilas-
hautojen luovuttamisesta Vo-
jennye Memorialyn hallintaan. 

Keskellä kaupunkiasutus-
ta sijaitseva kenttähautausmaa 
ei ole voinut välttyä ilkivallal-
ta. Muistomerkkiä on tuhrittu 
ja raapustettu useaan eri ottee-
seen, mutta ilmeisesti kenttä-
hautausmaan rekisteröinti on 
omalta osaltaan vaikuttanut 
siihen, ettei ilkivaltaa ole enää 
aivan viime vuosina juurikaan 
ilmennyt. Ongelman kenttä-
hautausmaa-alueella muodos-
tavat tänä päivänä autojen li-
sääntynyt pysäköinti. 

Kenttähautausmaan sijainti 
vanhan tuomiokirkon raunioi-
den ja taustalla kohoavan van-
han kellotapulin vieressä on 
taannut sen, että alueella käy 
kesäkautena lukuisia venäläi-
siä ja suomalaisia matkailjoita. 
Tämän johdosta on ollut tär-
keätä, että kenttähautausmaan 
hoitoon on kiinnitetty erityistä 
huomiota ja että sen hoitoa jat-
ketaan vastaisuudessakin kent-
tähautausmaan arvoa vastaa-
valla tavalla.

Markku Kiikka

Viipurin kenttähautausmaan 
nykyinen muistomerkki. 

Kenttähautausmaan ensimmäinen muistomerkki oli kuvanveistäjä 
Heikki Häiväojan suunnittelema ja taiteilija Ari Laitilan toteuttama. 
Muistomerkki paljastettiin 12.8.1996

Nykyinen muistomerkki paljastettiin 13.9.2000 eli päivälleen 58 
vuotta kenttähautausmaan koristellun puuristin pystyttämisestä. 
Kuva: Pertti Suominen.
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Pirkanmaan Sotaveteraa-
nipiiri piti vuosikoko-
uksensa Orivedellä 21.3. 

Uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin piirihallituksen jäsen, 
Lempäälän Sotaveteraanien va-
rapuheenjohtaja ja Pirkanmaan 
piirin perinneyhdyshenkilö 
Pasi Alho Tampereelta.

Pasi on laskentapäällikkö-
nä työskennellyt 72-vuotias re-
servin kapteeni.  Hän on ollut 

Pasi Alho Pirkanmaan 
piirin puheenjohtajaksi

Lempäälän Reserviupseeriker-
hossa vuodesta -72 toimien pu-
heenjohtajana, varapuheenjoh-
tajana, sihteerinä tai hallituk-
sen jäsenenä lähes koko tämän 
ajan (ollut mm. 35 kertaa joulu-
aaton kunniavartiossa).

Hän on toiminut Pirkan-
maan Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana ja Suomen 
Reserviupseeriliiton liitto-
hallituksen jäsenenä ja liitto-
valtuuston varajäsenenä.

Veteraanitoiminnan osalta 
Alho on Sotiemme 1939-45 pe-
rinneyhdistyksen puheenjohta-
jana ollessaan järjestänyt talviso-
dan päättymisen muistopäivän 
seppeleenlasku- ja kirkkotapah-
tumia sekä YH-39 maanpuolus-
tusjuhlia useana vuonna.  Hän 
vastasi viime kesän liittopäivi-
en tapahtumien yleisjärjestelyis-
tä Pirkkahallissa (1800 henkeä). 
Lisäksi hän on toiminut lukui-
sissa muissa vastuullisissa tehtä-
vissä eri järjestöissä.

Varsinais-Suomen So-
taveteraanipiirin vuo-
sikokous valitsi yksi-

mielisesti everstiluutnantti evp. 
Tuukka Alhosen jatkamaan 
piirihallituksen puheenjohta-
jana vuoden 2013. Piirin vara-
puheenjohtajiksi valittiin edel-
leen maanviljelysneuvos Eeri 
Hyrkkö Nousiaisista ja uutena 
eroa pyytäneen kunnallisneu-
vos Toivo Mattilan tilalle käyt-
töteknikko Paavo Pensamo 
Naantalista.

Salossa pidetty kokous ke-
räsi paikalle viitisenkymmentä 
osanottajaa, jotka edustivat 23 
piirin 26 yhdistyksestä.

Salon kaupungintalon val-
tuustosalissa pidetyssä vuosi-
kokouksessa Halikon aluekap-
palainen Ari Oinas ja Salon 

Tuukka Alhonen jatkaa 
Varsinais-Suomen johdossa

hallintojohtaja Irma Nieminen 
tervehtivät kokousväkeä.  

Varsinaisessa kokoukses-
sa puhetta johti Salon Seudun 
Sotaveteraanien puheenjohtaja 
Voitto Laine.  Kokous hyväk-
syi toiminta- ja tilikertomuk-

Kokouksen osanottajia, etualalla pitkästä varapuheenjohtajuudes-
taan luopunut kunnallisneuvos Toivo Mattila

set vuodelta 2012 sekä toimin-
ta- ja taloussuunnitelmat vuo-
delle 2013.  

Teksti ja kuva:  
Osmo Suominen 

Pirkanmaan sotaveteraanipiirin 
uusi puheenjohtaja Pasi Alho.

Tornion Sairaskotisäätiö
Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi

Kuntoutus-, hoito- ja 
virkistymispalvelua
Sotiemme veteraaneille

•	viihtyisä	ja	turvallinen	ympäristö	
•	monipuolinen	ohjelma
•	ammattitaitoinen	hoitohenkilökunta	
	 apunasi	ympäri	vuorokauden

Ota yhteyttä ja kysy lisää puh, (016) 226 4400  |  www.saarenvire.fi

Saarenvireen kuntoutuslaitos on rakennettu Sotiemme veteraaneille, 
jotka ovat taistelleet isänmaamme puolesta. Tarjoamme laadukasta 
kuntoutusta yksilöllisesti ja joustavasti toimintakykynne huomioiden.  

Kuntoutusjakso	Saarenvireessä	sisältää	monipuolisia	toimintakykyä	
ja	omatoimisuutta	tukevia	palveluja:	

•	yksilöllinen	hoiva	ja	huolenpito
•	maittava	kotiruoka
•	kodikas	ilmapiiri
•	oma	lääkäri

TERVETULOA 
kuntoutumaan

Saarenvireeseen
Tornioon!

Kunniakansalaistemme kuntouttaminen on ollut päätehtävämme 
jo yli 20 vuotta ja tätä työtä jatkamme edelleen! 

KUUNTELE RADIO DEI
 taajuus kaapelissa
Oulu 106,9 94,1
Rovaniemi 93,4 93,4
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
Espoo 105,8

 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
Kemi  100,5

USKO AINOASTAAN  
JEESUKSEEN PELASTAA
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Suur-Savon Sotaveteraa-
nipiiri ry:n piirikoko-
us pidettiin 22.3. Juvalla. 

Piirin puheenjohtajana jatkaa 
Tauno Kauhanen Jäppilästä. 
Varapuheenjohtajiksi järjestäy-
tymiskokous valitsi Reijo Mä-
keläisen Mikkelistä ja Juhani 
Mannisen Hirvensalmelta.

Suur-Savo 
kokousti

Tauno Kauhanen jatkaa Suur-
Savon johdossa.

Varsinais-Suomen sota-
veteraanien huolto- ja 
tukiyhdistys piti vuo-

sikokouksensa Turun Upsee-
rikerholla. Paikalla oli 20 yh-
distyksen jäsentä. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa edel-
leen varatuomari Kauko Pih-
lava Turusta. Kuvassa kokous-

Huolto ja tuki 
koolla Turussa

ta johtava professori Pentti Ko-
sonen vierellään veteraani Eeri 
Hyrkkö ja yhdistyksen halli-
tuksen jäsen Eero Katina Uu-
destakaupungista.

Teksti ja kuva:  
Osmo Suominen

Etelä-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin vuo-
sikokous pidettiin 2.4. 

Seinäjoki-salissa. Rovasti Väi-
nö Reinilän johdolla hiljen-
nyttiin kokoushartauteen viet-
täen samalla hiljainen het-
ki edellisvuonna poistuneiden 
veteraanien muistolle. Ennen 
kokouksen alkua jaettiin huo-
mionosoitukset. Eino Män-
tylän kunniamiekka luovu-
tettiin Lehtimäen Sotavete-
raanit ry:lle. Vuosikokouksen 
puheenjohtajana toimi pan-
kinjohtaja Paavo Koskenranta 
Seinäjoelta.

Piirin kuudenneksi puheen-
johtajaksi valittiin yksimielises-
ti opettaja ja maanviljelijä Esko 
Petäjä Isostakyröstä. Hän on sa-
malla ensimmäinen sotaa koke-
maton piirin puheenjohtaja, joka 
on jo pitkään paneutunut ve-
teraanityöhön. Esko on tehnyt 
opettajan uransa Kymenlaaksos-
sa ja Ylistarossa. Monipuolisesta 
kirkkomusiikin eteen tehdystä 
työstä hänelle on myönnetty di-
rector cantuksen arvonimi. Yk-

sikön päällikkö, Perk:N ja soti-
lasalueen päällikön tehtävät ker-
tovat pitkästä ja nousujohteisesta 
reserviläisen urasta.

Pitkän keskustelun päät-
teeksi kokous hyväksyi sääntö-
muutosesityksen. Piirihallituk-
seen valittiin uusina jäseninä 
Markku Antila Isostakyröstä, 
Tapani Pietilä Jurvasta ja Mik-
ko Säntti Kurikasta. 

Pertti Kortesniemi

Sääntöuudistus puhutti 
eteläpohjalaisia

Pohjois-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin maa-
liskuinen vuosikokous 

pidettiin Vihannissa. Kokous-
paikkana oli seurakuntatalo ja 
kokousväkeä piirin 21 yhdis-
tyksestä toistasataa.

Alkujuhlallisuuksiin terveh-
dyksineen ja musiikkiesityksi-
neen kuuluivat myös huomi-
onosoitukset. Liiton kultaisen 
ansioristin saivat Teuvo Tör-
mänen Pudasjärveltä ja Sep-
po Karppinen Kestilästä, an-
sioristin Lauri Utunen ja Sep-
po Lappalainen sekä kultaisen 
ansiomerkin Maria Hirvilam-
mi, kaikki kolme Vihannista. 
Vuoden sihteerin lautasen sai 
Raahen Sotaveteraanien sihtee-
ri Reino Näsi. 

Kokous sujui leppoisas-
ti puheenjohtajanaan Paa-
vo Kurttila. Piirin hallitus ja 

Vuoden 2014 liittopäiviä 
valmistellaan Oulussa

Sotaveteraanipiirin väki 
kokoontui ympäri maa-
kuntaa Talvisodan päät-

tymispäivänä 13.3. vuosiko-
koukseensa Hämeen Rykmen-
tin auditorioon.

Keski- Lahden vt. kirkko-
herra Miika Hämäläinen lä-

Lahdessa jatketaan entiseen malliin

työvaliokunta jatkavat Aar-
no Strömmerin johdolla enti-
sin miehityksin. Piirin toimille 
vuonna 2013 antavat leimansa 
Oulussa kesäkuussa 2014 pi-
dettävien liittopäivien valmis-

Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraa-
nipiirin uusi puheenjohtaja Es-
ko Petäjä.

Teuvo Törmänen, Seppo Karppinen, Lauri Utunen, Seppo Lappa-
lainen ja Maria Hirvilammi palkittiin liiton ansioristein ja -merkein.

hetti seppelpartiot Vapauden 
Hengettärelle sankarihautaus-
maalle. Tämän jälkeen jaettiin 
huomionosoitukset.

Kokousasiat sujuivat jouhe-
vasti Kari Siljanderin nuijan 
kopautusten tahdissa. Sotave-
teraanipiirin puheenjohtajana 

jatkaa edelleen Jukka Simola. 
Muut asiat hoituvat pääosin pe-
rinteisellä tavalla ja lähes samo-
jen toimijoiden voimin kuin ai-
emmin.

Teksti ja kuva:  
Pertti Vesenterä

Vuosikokouksessa palkitut ryhmäkuvassa

telut. Järjestelyjen pääsihteeri-
nä toimii Terho Lipsonen Li-
mingasta.

Martti Lamminaho

Seitsemän vuotta toimin-
nanjohtajana toimineen 
Timo Hakalan jäädes-

sä viettämään eläkepäiviä 1.5. 
on hänen seuraajakseen valittu 
kapteeni evp Vesa Juko.

Vesa Juko on palvellut mo-
nipuolisissa tehtävissä Puolus-
tusvoimissa, viimeksi Ilmaso-
takoulussa Tikkakoskella sekä 
rauhanturvaamistehtävissä 

Keski-Suomen sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja vaihtuu

Kosovossa ja sotilastarkkailija-
na Libanonissa.

Samassa yhteydessä sotave-
teraanipiirin postiosoite muut-
tuu. Osoite on 1.5. alkaen Kes-
ki-Suomen Sotaveteraanipii-
ri, Anttoninkatu 15 C as. 11, 
40250 Jyväskylä. Muut yhteys-
tiedot säilyvät ennallaan.

Timo Hakala
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Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistys ry:n pe-
rustamisesta tuli tam-

mikuussa 2013 kuluneeksi 15 
vuotta. Tapahtumaa juhlistet-

tiin helmikuussa veteraanijär-
jestöjen toimitiloissa Pasilas-
sa pidetyllä juhlavastaanotolla, 
jonka yhteydessä julkistettiin 
myös yhdistyksen vaiheista ja 

Sotavainajatyön juhlavuosi
toiminnasta kertova julkaisu.

 Yhdistys perustettiin vuon-
na 1998 jatkamaan jo aiemmin 
1990-luvun alussa alkanut-
ta opetusministeriön toimen-
pitein sekä entisen Neuvosto-
liiton alueella että kotimaassa 
tapahtunutta sotavainajatyötä. 
Yhdistyksen perustajina olivat 
maamme neljä veteraanijärjes-
töä sekä kuusi muuta eri tavoin 
työssä ja sen tukemisessa mu-
kana ollutta yhteisöä.

Tänä päivänä Sotavainaji-
en muiston vaalimisyhdistyk-
sen työ kohdistuu kolmeen toi-
siaan tukevaan tehtäväkokonai-
suuteen – kenttähautausmaiden 
hoitoon, sotavankimuistomerk-
kien hoitoon sekä kentälle jää-
neiden etsinnän, kotiuttamisen, 
tunnistamisen ja hautaan siu-
naamisen käsittävään varsinai-
seen sotavainajatyöhön.  

Jatkosodan aikana Karjalan 
kannakselle ja Laatokan Kar-
jalaan perustetut seitsemän 
kenttähautausmaata ja niille 
1990-luvulla pystytetyt muis-
tomerkit ovat jokakesäisten 
hoitotoimenpiteiden kohtee-

na. Näille paikoille on haudat-
tu yhteensä 891 tunnistettua ja 
tuntematonta sankarivainajaa. 

1990-luvulla tuli mahdol-
liseksi pystyttää Suomen val-
tion muistomerkkejä myös so-
tavankeudessa menehtyneiden 
suomalaisten sotilaiden muis-
toksi. Viidelle paikkakunnalle 
pystytetyistä muistomerkeistä 
kaukaisin on nykyisen Kazaks-
tanin alueella Karagandassa. 
Tämän lisäksi venäläisen yh-
teistyöosapuolen Vojennye Me-

morialin toimenpitein on saatu 
aikaan kolme muistomerkkiä. 
Sotavankimuistomerkeille yh-
distys tekee vuorovuosin muis-
tokäyntejä.

Kentälle jääneiden etsintö-
jen tuloksena on tähän men-
nessä löydetty ja palautettu ko-
timaahan 1145 suomalaissoti-
laan jäänteet. Löydetyistä 321 
on kyetty luotettavasti tunnis-
taan henkilöllisyydeltään. Tun-
nistetut on suurimmaksi osak-
si voitu siunata kotiseurakun-

Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistys perus-
tettiin 15 vuotta sitten. 

Työ taistelukentille jääneiden 
tai sotavankeudessa meneh-
tyneiden suomalaissotilaiden 
hyväksi oli aloitettu jo aikai-
semmin. Virallisen perustan 
työlle antoi Venäjän ja Suo-
men välinen valtiosopimus 
vuonna 1992. Se mahdollis-
ti sotilashautausmaiden kun-
nostamisen ja ylläpidon sekä 
kentälle jääneiden etsimisen 
ja tuomisen Suomeen hau-
dattavaksi. Työ on saavutta-
nut merkittäviä tuloksia. Ko-
timaan multiin on tuotu lähes 
1200 sankarivainajaa. Heistä 
on yli 320 varmuudella tun-
nistettua.  Suomen valtio on 
pystyttänyt muistomerkin 
kaikille kenttähautausmaille 
sekä sotavankileirien suoma-
laishaudoille.

Yhdistyksen toiminnal-
le on ollut arvokasta, että sen 
johdossa on toiminut laajaa 
kokemusta omaavia henkilöi-
tä. Erityisesti puheenjohtaji-
en asema on ollut keskeinen. 
Yhdistyksellä on 15-vuotisen 
historian aikana ollut kak-
si puheenjohtajaa. Ministeri 
Jaakko Numminen toimi teh-
tävässä neljä vuotta ja hänen 

Yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2002 lähtien toiminut 
Pekka Pitkänen (vas.) ja useimpien kenttähautausmaa- ja sotavan-
kimuistomerkkien suunnittelijana ollut kuvanveistäjä Heikki Häi-
väoja. Häiväojan käsialaa on muun muassa Kärsimyksen seppele 
-nimen saanut Tsherepovetsin muistomerkki, jossa kiveen veiste-
tyt orjantappurakruunun jäljet kuvaavat sotavankien kärsimyksiä.

Tsherepovetsin muistomerkki vuonna 2008. Puhumassa rovasti 
Aulis Harju. 

Vieraat kuuntelemassa yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Pitkäsen 
puhetta. Vasemmalta sotahistorioitsija Eeva Tammi, vakuutusneu-
vos Peter Küttner, yhdistyksen hallituksen jäsen Antti Simola, yh-
distyksen kunniapuheenjohtaja, ministeri Jaakko Numminen. Ta-
kana on yhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Lehtimäki.

Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen kävi tervehtimässä 
yhdistystä. Komentajaa vastaanottamassa olivat hallituksen jä-
senet (vas.) Timo Lehtonen ja Matti Hara.

jälkeensä hallitusneuvos Pekka 
Pitkänen on ollut puheenjoh-
tajana yksitoista vuotta. Mo-
lemmat puheenjohtajat olivat 
ennen puheenjohtajakauttaan 
toimineet keskeisesti ja ansiok-
kaasti luovutetulle alueelle jää-
neiden sotavainajien asioiden 
hoidossa.

 Huhtikuun alussa puheen-
johtajan tehtävät jättänyt halli-
tusneuvos Pekka Pitkänen toi-
mi Puolustusministeriön lain-
säädäntöjohtajana. Hän vastasi 
laki- ja säädösasioista. Hänellä 
olikin tärkeä osa valmisteltaes-
sa Venäjän federaation kanssa 
sotavainajayhteistyötä koske-
vaa vuonna 1992 allekirjoitet-
tua valtiosopimusta.      

Tullessaan Sotavainaji-
en muiston vaalimisyhdistyk-
sen puheenjohtajaksi vuonna 
2002 Pekka Pitkäsen perehty-
neisyys oli omaa luokkaansa.   
Hän oli yksi keskeisistä henki-
löistä hankittaessa Suomen val-
tion muistomerkkejä sotavan-
keudessa menehtyneiden suo-
malaisten sotilaiden haudoille 
ja kenttähautausmaille. Vuo-
desta 1990 hän oli Sotavanki-
muistomerkin työryhmän jä-
sen ja vuotta myöhemmin So-
tavainajatoimikunnan jäsen. 
Lisäksi Pitkänen toimi jäsene-

Puheenjohtaja vaihtuu Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistyksessä

nä Sotavainaja-asioiden neu-
vottelukunnassa ja Sotavaina-
jien muistoprojektissa. Hän 
toimi Suomen ja Venäjän vä-
lisessä yhteistyökomiteas-
sa varapuheenjohtajan.  Hän 
oli perustamassa Sotavainaji-
en muiston vaalimisyhdistys-
tä kuuluen sen ensimmäiseen 
neuvottelukuntaan. Syystä 
voidaan todeta, että hallitus-
neuvos Pitkänen, ottaessaan 
vastaan puheenjohtajan teh-
tävät, oli alan todellinen pio-
neeri.

Tästä on yhdistyksen toi-
minnalle ollut mittaamaton 
hyöty.  Yksitoista vuotta kes-
täneen puheenjohtajakauden 
aikana tämä on tullut monin 
tavoin esille. Yhteistoimin-
ta niin perustajayhdistysten 
kuin muidenkin sotavaina-
jien muiston vaalimisesta 
kiinnostuneiden järjestöiden 
kanssa on ollut saumatonta.  
Myös suhteet Venäjän vastaa-
viin viranomaisiin ovat toi-
mineet hyvin ja rakentavasti.

Tärkein kaikesta on, että 
Pekka Pitkänen, vaikka pyyn-
nöstään luopuikin puheen-
johtajan tehtävistä, on edel-
leen toiminnassa mukana.

Pentti Lehtimäki
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Yhdistyksen perustajina olleiden veteraanijärjestöjen edustajat luovuttivat juhlivalle yhdistykselle 
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan teräsmuisto-lautasen.

tiensa sankarihautausmaihin. 
Tunnistamattomaksi jääneet 
on siunattu yhteishautoihin. 
Tällaisen tilaisuuden yhdistys 
tulee järjestämään jälleen tänä 
vuonna kaatuneiden muisto-
päivänä Lappeenrannassa.

Kuluneiden kahdenkymme-
nen vuoden aikana, jolloin et-
sinnät ovat olleet mahdollisia, 
keskeisimmät taistelupaikat on 
tutkittu, monet useampaankin 
kertaan. Silti, kuten yhdistyk-
sen puheenjohtaja Pekka Pit-
känen juhlan tervehdyssanois-
saan totesi, työtä on jatketta-
va: ” Vaikka on myönnettävä, 
että todennäköisyys löytöihin 
jatkuvasti pienenee, niin kui-
tenkin on todettava, että isän-

maan puolesta kaikkensa anta-
neiden muisto velvoittaa meitä 
jatkossakin ylläpitämään etsin-
tävalmiuttamme ja hyvin huo-
lehtimaan sotavainajiemme 
kunniaksi pystytetyistä muis-
tomerkeistä. - Venäläisen yh-
teistyötahomme sanontaan yh-
tyen   kysymys on sotavainajien 
muiston ikuistamisesta”.

Samaa pitkäaikaista jatku-
vuutta yhdistyksen työlle toivoi 
myös sotavainajatyön ”grand 
old man” ja yhdistyksen ensim-
mäinen puheenjohtaja minis-
teri Jaakko Numminen juh-
lavastaanotolla käyttämässään 
puheenvuorossa. 

Pertti Suominen

Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi 
eversti, evp. Pertti Suominen. Hän toimii myös Tammen-
lehvän Perinneliton toiminnanjohtajana. Muiksi hallituk-

sen jäseniksi valittiin 
Pentti Lehtimäki Kaatuneitten Omaisten Liitto
Matti Hara  Sotainvalidien Veljesliitto
Timo Lehtonen Suomen Sotaveteraaniliitto
Tero Tuomisto Rintamaveteraaniliitto
Jari Kajavirta  Puolustusministeriö
Pekka Pitkänen Tammenlehvän Perinneliitto 

Pertti Suominen 
Sotavainajayhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta luovutti 11 vuotta yhdis-
tyksen puheenjohtajana ja koko yhdistyksen toiminnan ajan toi-
minnassa mukana olleelle Pekka Pitkäselle Vevan teräslautasen. 
Vas. Pekka Pitkänen, Antti Simola, Jyrki Iivonen, Matti Hara ja Ti-
mo Lehtonen. 

Rukajärven suunnan ve-
teraaniperinnetyö elää 
yhä voimakkaana. Ru-

kajärven veteraanit kokoontui-
vat jatkosodan jälkeen yhteisiin 
tilaisuuksiinsa ensin Lieksaan, 
sitten Kajaaniin, Iisalmeen, 
Nurmekseen, Sotkamoon ja 
Kuhmoon. Vuonna 1986 pi-
detyssä Nurmeksen kokouk-
sessa käynnistyivät veteraani-
en haastattelut. 640 veteraanin 
haastatteluista kertyi yli 10 000 
sivun aineisto.

Nurmeksen 1986 veteraani-
kokouksen valitseman histo-
riikkitoimikunnan työtä jat-
kamaan perustettiin 2009 
Rukajärven suunnan historia-
yhdistys ry. Nyt tämä kerätty 
perinneaineisto asetetaan ko-
konaisuudessaan yleisön ja tut-
kijoitten käytettäväksi Ruka-
järvi-keskuksessa. 

Rukajärvi-keskuksessa tu-
lee olemaan esillä yli 300 teosta 
käsittävä Rukajärven suunnan 
taisteluja käsittelevä kirjasto. 
Keskukseen kootaan veteraa-
nien rintamalla valmistamia 
puhdetyöesineitä ja taidete-
oksia. Siellä on esillä video- ja 
ääninauhat. Videodokument-
teja on yli 130 ja ääninauhoit-
teita 800. Keskuksessa on yksi-
tyiskohtaiset tiedot Rukajärvel-
lä kaatuneista 2 750 sotilaasta. 
Rukajärvi-keskuksessa on tie-
dot suunnan kenttävartiolinjan 
tukikohdista koordinaatein. 
Veteraanien luovuttamia valo-

Rukajärvi-keskus aloittaa toimintansa

kuvia siellä on liki 7 000 kap-
paletta.

Keskus on osa alueen 
matkailua
Lieksassa onnistuttiin luomaan 
toimintaympäristö, jonka toi-
votaan auttavan koko Pieli-
sen-Karjalan ja myös laajem-
min koko Suomen kotimaan-
matkailua ja edistävän samalla 
työllisyyttä. Rukajävi-keskuk-
sen sijainti on ihanteellinen. 
Se on osa maamme Kansallis-
maisemaa, täällä on rikas kult-
tuuritarjonta ja luonnon näh-
tävyyksiä. Jokainen matkaili-
ja voi koota paketin luonto- ja 
kulttuurimatkailun sekä so-
tahistorian väliltä. Täällä ovat 
Koli, Ruunaankosket, Patvin-

suon kansallispuisto, Änäkäi-
sen retkeilyalue ja samalla voi 
tutustua poikkeuksellisiin Sal-
palinnoitteen luolastoihin ja 
erilaisiin varustuksiin.

Rukajärven tie ja Rukajär-
vi-keskus sijoittuvat Via Kare-
lian, Suomen monipuolisim-
man matkailureitin varrelle. 
Lieksaan pääsee Kolilta upean 
sisävesireitin kautta ja voi jat-
kaa Via Karelia -tietä pitkin 
Nurmekseen ja Kuhmoon. Sa-
malla kun tutustuu sotahistori-
an nähtävyyksiin voi tutustua 
Suomen ja karjalaisen kansan 
kulttuuriin, Ilomantsissa, Jo-
ensuun Carelicumissa, Lieksan 
Pielisen museossa, Nurmeksen 
Bomballa ja Kuhmon Kalevala-
kohteisiin. 

Rukajärvi-keskuksen vetä-
jät näkevät, että Rukajärven tie 
– Rukajärvi-keskus, Kuhmon 
Talvisota-kohteet ja Raatteentie 
muodostaisivat yhdessä sellai-
sen kokonaisuuden, jolla olisi 
myös kansainvälistä houkutte-
levuutta. Vuotuinen kävijäta-
voite on 35 000.

Rukajärvi-keskus avaa ovensa kesäkuussa. Alun perin 
hankkeen kaavailtiin aloittavan syksyllä 2014, jolloin 
tulee kuluneeksi 70 vuotta jatkosodan päättymisestä. 
Lieksassa 15.4.2013 pidetyssä tiedotustilaisuudessa 
Rukajärvi-keskuksen vetäjät, Rukajärven suunnan histo-
riayhdistys ja Timitran Linnan omistajat kertoivat, että 
hanke aloittaa toimintansa jo tulevan kesäkuun alussa. 
Rukajärvi-keskus vihitään käyttöönsä 4.9.2014.

Rukajärvi-keskus aloittaa toimintansa kunniakkaan Timitran Lin-
nan tiloissa Lieksassa jo tulevan kesäkuun alussa. Tässä rakennuk-
sessa toimi Rajavartiokoulu 1935 - 1956 sekä Lieksan Rajakomp-
panian ja rajavartioalueen komento- ja johtopaikka 1935 - 2004.
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Sosiaalinen media on akti-
voinut kansalaisia lähet-
tämään tervehdyksiään 

veteraaneille. Tervehdyksiä, 
kiitoksia ja muita toivotuksia 
tuli itsenäisyyspäivänä, joulu-
na ja alkuvuodesta 2013. Kaik-
kia viestejä ei ole luonnollises-
ti mahdollista julkaista, mutta 
tässä yhteydessä olemme niistä 
muutaman poimineet. Terveh-
dyksissä on muistettu veteraa-
nisukupolven tekemiä uhrauk-
sia Suomen puolesta. Viestien 
yhteinen sanoma on kunnioi-
tus veteraanisukupolvea koh-
taan.

Pirkko muistaa veteraane-
ja seuraavanlaisella viestillä: 
”Olen syntynyt suuriin ikä-
luokkiin ja kasvanut Suomessa, 
jossa opin arvostamaan Isän-
maatamme, vapauttamme ja 
uskontoamme! Sotiemme ve-
teraanien uhraukset säilyttivät 
Itsenäisyytemme; antaen meil-
le mahdollisuuden kasvaa ar-
vojen maassa, jossa ”kaveria ei 
jätetty!” Esimerkkinne Suomen 
puolustamisesta on ollut itselle-
ni kannustava voima! Olen ha-
lunnut kasvattaa neljä lastam-
me arvostamaan Teitä ja uskon 
niin tapahtuneen! Toivon jo-

Sosiaalisesta mediasta 
tervehdyksiä veteraaneille!

kaiselle veteraanille luottamus-
ta arjessa selviytymiseen: ter-
veyttä, tukea ja voimia! Suomi 
oli ja on edelleen hyvä maa ja 
sen ainoat puolustajat ovat suo-
malaiset! Kiitos veteraanit!”

Teron viesti kuului ytimek-
käästi: ”Puhun lyhyesti: Ilman 
Teitä Isänmaamme Puolusta-
jia en minä itse, eikä kukaan 
muukaan ikäiseni n. 30-v. oli-
si tässä nyt, koska meitä ei 
olisi syntynytkään. Sitä sopisi 
mielestäni useamman miet-
tiä. Ja vanhempamme todel-
lakin puhuisivat muuta kuin 
suomen kieltä. Kiitos vapau-
desta, urheudesta ja uhrauk-
sista! Ja Jumalan siunausta!”

Heli lähetti kiitoksiaan: ”Kii-
tos teille urheille miehille, jot-
ka puolustitte Suomea pelossa, 
vilussa ja nälässä. Terveytenne 
menetitte, niin henkisesti, kuin 
fyysisestikin. Tuhannet sotilaat 
myös kuolivat aivan liian nuo-
rina. En ikinä tule unohtamaan 
panostanne Suomen hyväksi, 
eivätkä myöskään lapseni, jotka 
myös arvostavat teitä. Nöyrin 
kiitokseni teille jokaiselle.

Anu puolestaan vertailee ve-
teraanisukupolvea nuorempiin 
sukupolviin seuraavalla tavalla: 

”Veteraanit, tuo vahva joukko, 
joka kärsi kahden sodan hen-
kiset ja fyysiset haavat, ja niitä 
kantaen lisäksi rakensi sodan 
runteleman maan uudelleen - 
paikoin ihan tyhjästä, olemat-
tomin varustein - ja nykyisen 
hyvinvointiyhteiskunnan. Yk-
sikään meistä tämän aikakau-
den ihmisistä ei pysty vastaa-
vaan ponnistukseen.”

Kennethin lausahdus 
muistuttaa meitä siitä, mikä 
unohtuu nykypäivänä useil-
ta suomalaisilta. ”Ilman tei-
tä ei olisi nyt meitä, älkäämme 
siis unohtako heitä, jotka antoi-
vat kaikkensa maansa puolesta, 
niitä ihmisiä emme enää nyky-
päivänä näe.”

Tiia viestittää lyhyesti seu-
raavalla tavalla: ”Kiitos va-
paasta isänmaasta ja siitä, että 
saamme puhua suomea!”

Jari puolestaan pukee lo-
puksi lyhyesti sanoiksi sen 
viestin, mitä nuoremmat su-
kupolvet ajattelevat: ”Kii-
tos Teille kaikille veteraaneil-
le. Teidän sitkeytenne ja päät-
täväisyytenne ansiosta Suomi 
säilytti itsenäisyyden ja me jäl-
kipolvet voimme nauttia va-
paasta Suomesta.”

Huuliharppu sodassa 
cd-levy, josta kerrot-
tiin Sotaveteraanileh-

dessä 1/2013 on saanut kan-
sainvälistä huomiota. Osa le-
vyn esiintyjistä on virolaisia, 
joten on luonnollista, että levy 
on huomioitu siellä. Huomiota 
on lisäksi tullut myös mm. Sak-
sasta ja Yhdysvalloista.

Huuliharppu sodassa -levy 
ja sen sanoma on otettu hyvin 
vastaan Yhdysvalloissa. Ka-
liforniassa asuva tohtori Vic-
tor Yun on The Harmonica for 
Health and Healing Club In-
ternational -seuran puheen-
johtaja. Hän on tehnyt paljon 
lääketieteellistä työtä ja tutki-
nut huuliharpun terapeuttista 
vaikutusta erilaisten sairauksi-
en hoidossa ja tehnyt myös In-
ternetiin videon Harmonica 
Health and Delight. Osin levyn 
innoittamana hän on aloittanut 
ohjelman, jonka tarkoituksena 
on jakaa huuliharppuja ame-
rikkalaisille sotilaille ympäri 
maailman. Ohjelman suunnit-
telussa on auttanut myös Pent-
ti Varkila, joka on yksi levyn 
suunnittelijoista ja toteuttajista.

Saksalainen huuliharpun-
soiton harrastajien lehti Har-

Huuliharppu soi 
kansainvälisesti

monica-Info huomioi levyn 
seuraavassa numerossaan. 
Harmonica-Info on Deutscher 
Harmonika Verbandin tie-
dotuslehti ja sellaisena maan 
tärkein. Lehdestä vastaa lii-
ton huuliharppujaoston johta-
ja Kurt Rößler. Levyn saama 
hyvä vastaanotto ja sen myö-
tä syntyneet reaktiot ovat to-
disteena musiikin kansainväli-
syydestä. Levyn sanoma on vä-
littynyt myös niille, jotka eivät 
pysty ymmärtämään suomeksi 
puhuttuja osuuksia tai kansi-
tekstejä. Laulut todellakin ylit-
tävät rajat ja rintamalinjat lin-
tujen lailla.

Kurt Rößler on kerännyt 
vuosien ajan tarinoita huuli-
harpun sotataipaleesta kautta 
maailman. Suomessa näitä ta-
rinoita on kerännyt Pentti Var-
kila. Uusia tarinoita saadaan 
koko ajan ja niitä otetaan mie-
lellään vastaan. Joten jos jolla-
kin lukijalla on vielä tarina ker-
rottavana, hän voi ottaa yhteyt-
tä Pentti Varkilaan puh. (014) 
865 201. Häneltä saa myös tie-
toja itse levystä.

Heikki Rahikainen

Saksa ja Yhdysvallat ovat huuliharpun suurmaita, mutta niin soit-
timia kuin soittajiakin on monenlaisia ympäri maailmaa. Kuvassa 
suurin ja pienin ovat saksalaisia ja keskikokoinen amerikkalainen 
huuliharppu.

Milloin työ herkiitte 
juoksemasta nuihen 
poikien perästä ja 

ruppeette oikeeks papiks?
Tämän neuvon pastori 

Pentti Tapio sai aikoinaan sa-
volaismummolta. Tapio ei kui-
tenkaan ”herennyt” poikatyös-
tä vaan siitä tuli hänen elämän-
tehtävänsä. Myös eläkkeelle 
jäätyään opetusneuvos jatkoi 
tätä työnäkyään – nyt tosin jo 
”varttuneempien poikien” pa-
rissa, toimien edelleen Suomen 
Sotaveteraaniliiton hengellisen 
toimikunnan puheenjohtajana.

Harri Raittiin ja Paula 
Raittiin kirjoittama ”Iso-Par-

ta ja Partaharju” -juhlakirja 
kertoo raikkaasti, mitä vapaat 
kädet, suuret visiot ja määrätie-
toisuus voivat tuottaa Suomen 
luterilaiselle kirkolle.

”Opetusneuvos Pentti Ta-
pio, Iso-Parta, tunnetaan poi-
kien pappina ja poikatyön ke-
hittäjänä. Poikien Keskuksen 
työntekijänä ja pitkäaikaisena 
toiminnanjohtajana, Joka Poi-
ka -lehden päätoimittajana ja 
Partaharjun leirikylän johtaja-
na hän on kyntänyt syvän vaon 
kristillisen kasvatuksen saral-
la. Pentti Tapio kuuluu Suo-
men evankelisluterilaisen kir-
kon vaikuttajien joukkoon sekä 

Pentti Tapiosta juhlakirja
suomalaisen poikatyön suur-
ten persoonien sarjaan. Hän on 
toiminut merkittävällä tavalla 
myös sotaveteraanityössä,” sa-
noi piispa Seppo Häkkinen 
kirjan julkaisujuhlissa Parta-
harjulla 8.3.2013.

Juhlissa 94-vuotiaan ope-
tusneuvoksen seurana oli Par-
taharjun varsinaisia omistajia 
eli seurakuntien tyttöjä ja poi-
kia edustava Tuomas Tapio 
- Pentti Tapion 10-vuotias po-
janpoika, joka kertoi olleensa jo 
kolmella leirillä Partaharjulla.

Kirja on tilattavissa PTK - 
poikien ja tyttöjen keskuksesta. 

Opetusneuvos Pentti Tapio ja piispa Seppo Häk-
kinen

Kirjailija Harri Raitis kirjoittaa omistuskirjoitus-
ta Tuomas Tapion kirjaan. 

Kuntoudu & voi hyvin 
Rokualla!

Lankapuhel imesta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min,  matkapuhel imesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min,  s is.  a lv.  24%

h e a l t h

Rokua health
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
Puh. 020 7819 277 
kuntoutus@rokua.com
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Tämänkesäinen salpava-
ellus tulee järjestämis-
kerroilla laskettuna ole-

maan jo kahdeskymmenes, siis 
juhlavaellus. Salpavaellus -2013 
esittelee edellisvuosien tapaan 
viime sotiemme aikaisen suo-
malaisen maanpuolustustah-
don kestävää ”monumenttia”, 
Salpa-asemaa. Kesäkuun vii-
meisenä viikonloppuna Mie-
hikkälän Salpalinja-museolta 
alkava vaellus, päättyy samas-
sa kohteessa sunnuntaina, kello 
13.00 järjestettävään maanpuo-
lustusjuhlaan.

20-vuotisen juhlavaelluksen 
suojelijana on puolustusvoi-
mien komentaja, kenraali Ari 
Puheloinen. Komentaja itsekin 
osallistuu vaelluspäivien joi-
hinkin tapahtumiin. 

Salpalinjalla juhlavaellus
Tapahtuman järjestävät jo 

totuttuun tapaan Luumäen, 
Miehikkälän ja Virolahden re-
serviläisjärjestöt, puolustusvoi-
main tukemana. Salpalinjan 
ammattitaitoiset oppaat huo-
lehtivat siitä, että vaellus tu-
lee olemaan elämyksiä täyn-
nä. Vaelluksesta tulee varmas-
ti muodostumaan retki, joka 
ei helposti mielestä katoa. Va-
littavissa on neljästä erillisestä 
reitistä se mielenkiintoisin, ja 
joista jokainen reitti päätyy yh-
teiseen isänmaalliseen maan-
puolustusjuhlaan. Kannattaa 
siis todella innostua ja osallis-
tua.

Neljästä voi valita
Salpavaellukseen osallistuval-
la on valittavissa neljästä reitti-

vaihtoehdosta itseään kiinnos-
tavin. Kaikissa vaihtoehdossa 
kokoontumispaikka on Mie-
hikkälän Salpamuseo ja sin-
ne myös vaellukset päätyvät. 
Siirtyminen reitin lähtöpistee-
seen edellyttää joissakin vaih-
toehdoista todellista siirtymis-
tä, mutta sen hoitavat järjestä-
jät autokuljetuksina. 

Tarkat reittikuvaukset ja 
muutkin tiedot saat osoitteesta: 
www.salpavaellus.net

Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 19.6. mennessä suoraan 
reittipäällikölle. 

Pääjuhla Salpamuseolla
Kello 13.00 alkavassa maan-
puolustusjuhlassa vaeltajat ote-
taan vastaan Sillanpään mars-
silaulun tahdissa. Juhlassa 
esiintyvät Rakuunasoittokun-
ta ja rauhanturvaajien Faitterit 
-soittokunta sekä paikkakun-
talainen tangokuningas Jukka 
Hallikainen säestäjänään niin 
ikään miehikkäläinen ylika-
pellimestari musevl. evp Harri 
Saksa. Muutkin juhlan esiinty-
jät Raija Bernitz laulu ja häntä 
säestävä Pertti Husu ovat mie-
hikkäläistaustaisia.

Juhlan yhteydessä rauhan-
turvaajat paljastavat museoalu-
eelle pystytetyn Rauhan raken-
tajan - muistomerkin. Juhla on 
myös Salpalinjan perinneyh-
distyksen Salpa-tapaamispäi-
vän päätapahtuma.Salpavaeltajat vaeltamassa kesällä 2012 Miehikkälässä panssari-

vaunun kiviestettä myötäillen. Kuva: Salpavaellus / Armi Oinonen.

JR48:n ja JR50:n sotureis-
ta koostuva partio hiihtää 
maaliskuisessa metsässä. 

Seitsemän lumipukuista mies-
tä nousee harjannetta, jonka 
takaa kuuluu kiivasta käsiasei-
den tulitusta. Partion johtaja 
yliluutnantti Jukarainen pai-
nuu kyyryyn ja laskee alamä-
keä kohden suonreunaa, jossa 
kiivas ammunta jatkuu. Partio-
miesten Ukko-Pekat ja Pysty-
korvat keikkuvat rytmikkääs-
ti miesten lähestyessä kohdetta 
rytmikkäin vedoin..

Kuvauksesta voisi kuvitel-
la oltavan 70-vuoden takaisissa 
jatkosodan taisteluissa Karja-
lan korvessa. Kyseessä on kui-
tenkin Päijänteen ja Suomense-
län Maakuntakomppanioiden 
Joukkuejotos hirvenhiihdon 
Suomen mestaruuskilpailuis-
sa Tikkakoskella maaliskuus-
sa 2013. Maakuntakomppa-
nioiden reserviläiset ovat pu-

Maaliskuinen hiihtopartio

keutuneet lumipukuihin ja 
varustautuneet jatkosodan 
asein ja varustein.  Mäystin-
suksien saantivaikeuksista joh-
tuen oli partion kuitenkin tyy-
dyttävä nykyaikaisempaan 
suksikalustoon.

Keski-Suomen Maakunta-
komppaniat ovat keski-suo-

malaisten rykmenttien JR48:n 
ja JR50:n perinneyksiköitä ja 
tässä hengessä Maakuntajou-
koista oli koottu partiot osal-
listumaan Jotokselle. Maa-
kuntakomppanioiden miehet 
ovat säännöllisesti mukana 
eri muistotilaisuuksissa mm. 
joukko-osastolippuja kantaen 

JR48 partio etenee maastossa, toisena partion johtaja yliluutnant-
ti Janne Jukarainen.

sekä tilaisuuksien järjestelyihin 
osallistuen.

Tällä kertaa haluttiin kun-
nioittaa mm. Ihantalan kovis-
sa taisteluissa mukana olleita 
keski-suomalaisia rykmenttejä 
osallistumalla hiihtopartiona 
Tikkakosken jotokseen. 

”Tämä olkoon pieni muis-
tutus jälkipolville siitä, ettei 
näiden miesten tekoja ja Isän-
maan puolustamisen tahtoa saa 
unohtaa, vaan niitä tulee vaalia 
ja kunnioittaa eri yhteyksissä.”

Näin kertoo partioiden joh-
taja, Päijänteen Maakunta-
komppanian päällikkö yli-
luutnantti Janne Jukarainen. 
Komppaniat ovat osallistu-
neet myös muihin reserviläis-
ten partiokilpailuihin jo usean 
vuoden aikana, eikä osallistujia 
ole ollut vaikea värvätä.

Tikkakosken Joukkuejotos 
käytiin hirvenhiihdon sään-
nöillä, jossa arvioidaan etäi-

syyksiä maastossa sekä ammu-
taan 10 laukausta suomalaiseen 
hirvikuviotauluun. Tarkoi-
tuksena on ylläpitää metsäs-
tyksessä tarvittavia taitoja ja 
ominaisuuksia sekä harrastaji-
en fyysistä kuntoa. Samat asi-
at palvelevat myös reserviläis-
toiminnan tavoitteita ja siten 
laji tukee erinomaisesti myös 
maanpuolustusta.

Tikkakosken joukkuejotok-
sessa hiihtivät: 

JR 48 / Päijänteen Maakun-
takomppanian joukkue: Mika 
Pakkanen, Perttu Hietanen ja 
Jarkko Nurminen. JR50 / Suo-
menselän Maakuntakomppa-
nian joukkue: Jussi Kauppinen, 
Jari Isoaho, Kimmo Lähteinen. 
Partion johtajana toimi yliluut-
nantti Janne Jukarainen.

Teksti: Perttu Hietanen 
Kuva: Terotemedia

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10,  33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi

Berner Oy
Helsinki

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu � 0200 11 22 33



2 /13 h u h t i k u u n  17.  pä i vä n ä  201344

Simo Häyhää pidetään yh-
tenä menestyneimmis-
tä tarkka-ampujista maa-

ilmassa. Häyhän aiheuttamat 
tappiot viholliselle on arvioitu 
yli 500 kaatuneeksi vihollisek-
si, joskin aivan tarkkaa arvio-
ta vihollisen tappioista on vai-
kea kertoa. Ne olivat kuitenkin 
niin merkittäviä, että Häyhän 
surmaajalle luvattiin neuvos-
toliittolaisten puolelta rahalli-
nen palkkio ja häntä kutsuttiin 
talvisodan ”Valkoiseksi kuo-
lemaksi”. Hiukan ennen talvi-
sodan päättymistä Häyhä haa-
voittui vakavasti eikä häntä 
enää kelpuutettu jatkosotaan. 

Marsalkka Mannerheim 
ylensi Häyhän ansioistaan 
vuonna 1940 alikersantista 

suoraan vänrikiksi, joka oli ai-
van poikkeuksellista Suomen 
sotahistoriassa.

Simo Häyhä oli luonteeltaan 
vaatimaton ja sodan jälkeen 
hän harjoitti rakasta maanvil-
jelijän ammattiaan Ruokolah-
della. Innokkaana metsämie-
henä Simo Häyhä nähtiin myös 
presidentti Urho Kekkosen 
metsästyskaverina.

Nyt Simo Häyhän elämäs-
tä on valmistunut DVD. Se si-
sältää noin 28 min. kestävän 
dokumentin tästä kuuluisasta 
sotilaasta ja 54 min. ainutlaa-
tuista lisämateriaalia Häyhän 
elämään ja talvisotaan liittyen.

Dokumentissa esiintyy 
muun muassa Häyhän aseto-
veri Sulo Pulkkinen. Hän läh-

”Tarkka-ampuja Simo Häyhä” 
tukee sotaveteraaneja

ti vapaaehtoisena Kollaan tais-
teluihin taistellen samassa 
komppaniassa Simo Häyhän 
kanssa. Lisäksi dokumentis-
sa kuullaan otteita ainutlaatui-
sesta Olli Häyhän vuonna 1984 
tekemästä haastattelusta, jolla 
Simo Häyhä kertoo omin sa-
noin talvisodan eri vaiheista.    

Dokumentti esitettiin loppu-
vuodesta 2012 Yle TV1:ssä ja sen 
tuotantoa on tukenut Kaatunei-
den Muistosäätiö, Sotavahinko-
säätiö, Maanpuolustukseen kan-
natussäätiö sekä Yleisradio. 

Nyt ensimmäistä kertaa esil-
lä olevassa lisämateriaaliosuu-
dessa taustoitetaan dokumen-
tin teemoja. Kertojina ovat 
muun muassa evl. Kari Jylhä, 
sotahistorioitsija Hannu Nar-
sakka, kaksi tarkka-ampujave-
teraania sekä Aarne Juutilaisen 
poika Erkki Juutilainen. Lisäk-
si Häyhän sukulaiset ja ystävät 
muistelevat Simo Häyhää.

Dokumentin on ohjannut 
Vesa Saarinen ja toimittanut 
Mikko Maukonen. Jokaisesta 
myydystä levystä lahjoitetaan 
viisi euroa sotaveteraanien ar-
jen tukemiseen. Levyn hinta on 
21,99 € ja sitä voi tilata interne-
tosoitteesta www.simohayha.fi

Vesa Saarinen

Suomen Sotahistoriallinen 
Seura ry palkitsi perintei-
seen tapaan viime vuonna 

valmistuneita sotilashistorialli-
seen tutkimukseen painottuvia 
pro gradu -tutkielmia. Kilpai-
lun tulokset julkistettiin seuran 
vuosikokouksessa maaliskuun 
20. päivänä. Parhaaksi arvioitiin 
tällä kertaa Oulun yliopiston 
humanistisessa tiedekunnassa 
hyväksytty Atte Honkaniemen 
tutkielma “Aseveliperheiden 
auttamiseksi, kansallisen yhte-
näisyyden lujittamiseksi, Oulun 
Aseveljien vuodet 1940-1945”

Maisteri Honkaniemen ai-
heenvalinta on kiinnostava 
myös sotaveteraanien ja sota-
veteraaniperinteen vaalijoiden 
näkökulmasta. Olihan Suo-
men Aseveljien Liitto - joka toi-
mi siis vuosina 1940-1945 - ny-
kyisen Sotaveteraaniliiton hen-
kinen edeltäjäjärjestö. - Liiton 
toiminta jouduttiin sodan jäl-
keen lopettamaan välirauha-
sopimukseen 21. artiklan tul-
kinnan perusteella. Aseveljien 
liitto ei ollut kuitenkaan poliit-
tinen järjestö, jollaiseksi ääri-
vasemmisto sen uusien tuuli-
en puhaltaessa tulkitsi. Sen tar-
koitus oli tukea avun tarpeessa 
olevia aseveliperheitä ja toimia 
talvisodan rintamamiesten yh-
dyssiteenä. Samat arvot ovat 
keskeisiä Sotaveteraaniliiton 
toiminnassa nykyäänkin; tosin 
painotukset ovat muuttuneet ja 
jäsenjoukon piiri laajentunut.

Honkaniemen tutkielma 
kartoittaa Aseveliliiton toi-
mintaa yhden paikallisosas-
ton toiminnan kautta. Tulok-
sena on laadukas ja monella 
tavalla “mitat” täyttävä perus-
tutkimus. Tutkielman tekijää 
ovat tutkimusprosessin aikana 

kannustaneet niin Oulun So-
tainvalidien Veljesliiton ja So-
taveteraaniyhdistyksen edus-
tajat kuin Sotaveteraaniliiton 
kunniapuheenjohtaja Aarno 
Strömmerkin. Honkaniemen 
tutkielma on julkaistu Pohjois-
Suomen Historiallinen Yhdis-
tys ry:n julkaisusarjassa.

Toiselle sijalle arvioitiin Hel-
singin yliopiston valtiotieteelli-
sessä tiedekunnassa hyväksyt-
ty Otto Auran tutkielma “Ra-
kennustöitä jatkosodassa, Työ, 
työvoima sekä ratinalisointi 
linnoitustöissä 1941-44”. Opin-
näytteessä käsitellään jatko-
sodan aikana tehtyjä linnoitus-
töitä yhden rakennusyksikön 
ja sen päällikön näkökulmas-
ta. Kun pulaa oli mm. ammat-
titaitoisesta työvoimasta oli sen 
käyttö suunniteltava mahdolli-
semman järkevästi. Kolmannen 
palkinnon sai Marjo Koponen 
tutkielmastaan “Aviottomat lap-
set miehitetyssä Itä-Karjalassa 
1942-44”. Hänen tutkielmansa 
on hyväksytty Itä-Suomen yli-
opiston yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunnas-
sa. Siinä selvitetään, mikä osuus 
suomalaissotilailla oli alueen 
aviottomien lasten syntymises-
sä ja elatusvelvollisuuden totea-
misessa. Määrä ei ollut aivan vä-
häinen, se oli useita satoja. 

Honkaniemi palkittiin 3 000 
euron suuruisella stipendillä, 
Auran stipendin suuruus oli  
2 000 euroa ja Koposen 1 000 
euroa. - Suomen Sotahistori-
allinen Seura näkee kilpailun 
parhaasta sotahistoriallisesta 
pro gradu -tutkielmasta myös 
yhdeksi muodoksi tehdä sota-
veteraaniperinnetyötä.

Esko Vuorisjärvi

Paras sotahistoriallinen 
pro gradu -kilpailun 
tulokset julkistettu

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? Vanhustyön  

Keskusliitto Ry
Helsinki
www.vtkl.fi



452 /13 h u h t i k u u n  17.  pä i vä n ä  2013

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

Kyllön Apteekki
Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä 

Puh. 010 271 6890

Voionmaan apteekki
Voionmaankatu 9,  
Puh. 010 271 6895

Kerava

Keravan Keskusapteekki
Kauppakaari 4, 04200 Kerava 

Puh. 09-274 7930

Lappeenranta

Lappeenrannan 
2. Uusi Apteekki

Lappeenranta , Taipalsaari , Voisalmi

Parikkala

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

Parikkalan 1. Apteekki
puh. 05-430 016

Saaren sivuapteekki
puh. 05-435 256

Loimaa

Veteli

Vetelin Apteekki
Koulutie 63, 69700 Veteli

Puh.06-862 1419

Hämeenlinna

Aulangon Apteekki
(Hätilän Liikekeskus),Viipurintie 34 

13210 Hämeenlinna 
Puh.03-622 900

Kangasniemi

Kangasniemen Apteekki
Otto Mannisentie 1-3, 51200 Kangasniemi 

Puh. 015-431 631

Parainen

Paraisten Apteekki
Rantatie 24, 21600 Parainen 

Puh. 02-454 4018

Rovaniemi

Rovaniemen 1.Apteekki
Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi 

Puh. 010 320 3620

Tornio

Tornion Apteekki
Satamakatu 3 A,95400 Tornio 

Puh.016-480 014 
www.tornionapteekki.fi

Luotettavaa tietoa terveydestä ja 
sairauksista kaikille suomalaisille »
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Sotaveteraanien SM-hiih-
dot keräsivät Kauhavan 
varuskuntaan 59 hiihtä-

jää 28. helmikuuta.
Kauhavan Sotaveteraanit 

ry:n, Lentosotakoulun ja Etelä-
Pohjanmaan sotaveteraanipii-
rin järjestämät kisat olivat jär-
jestyksessä 33. Kisaa edeltävänä 
iltana kokoonnuttiin illanviet-

toon Kauhavan Upseerikerhol-
le, jossa ohjelmasta vastasivat 
Kauhavan yhdistyksen puheen-
johtaja Kosti Olli ja laulua esit-
tänyt Matti Räty. Kaarina Or-
renmaa muisteli kesän 1939 
linnoitustöitä, jossa hänen mu-
kaansa talvisodan henki luotiin.

Kilpailupäivän aamuna ko-
koonnuttiin lippukentälle, 

jossa avauksen suoritti hiih-
tojen suojelija, kaupungin-
johtaja Harri Mattila. Hän ter-
vehti kilpailijoita arvostavalla 
puheenvuorolla, jossa hän ko-
rosti valmiuden oman kunnon 
ja toimintakyvyn huolehtimi-
seen olevan mallina ja esimerk-
kinä meille nuoremmille.

Latuna oli 2,8 km pohjalais-
ta tasamaata ja korkein kohta 
taisi olla 1,20 m. Järjestäjät oli-
vat päättäneet, että vanhimmat 
lähtevät ensimmäisenä ja näin 
kilpailun” ikäpressa”, 1919 syn-
tynyt Lapin sotaveteraanipii-
rin Tauno Hakanpää startta-
si ensimmäisenä. Hän on ainut 
elossa oleva hiihtojen perusta-
jajäsen. Muutamia sarjoja jou-
duttiin yhdistämään osallistu-
japulan takia.

Kilpailun suurin sarja oli 
1925 syntyneet ja Keski-Suomen 
piirin Heino Pietiläinen uu-
sikin viime- ja edellisvuotisen 
mestaruutensa tässä sarjassa.

Liikunnan riemua Kauhavalla

Kilpailua edeltävänä päivänä pidettiin kilpailijoiden edustajien 
palaveri, jossa Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnan-
johtaja Pertti Kortesniemi esitteli kisojen järjestelyjä. 

Helmikuun 27. päivän iltana valtaosa kisailijoista kokoontui va-
ruskuntakerholle tapaamaan kilpasiskoja ja -veljiä sekä tankkaa-
maan. Illan aikana simolainen Armas Ilvo lauloi Veteraanin Iltahuu-
don. Takana Kauhavan Sotaveteraanien puheenjohtaja Kosti Olli.

Heimo Linna lisäsi suksiin luisto-
voidetta. Tasamaalla kun ollaan.

Kilpailun vanhin hiihtäjä Tauno Hakanpää lähti ensimmäisenä kilpailijana lenkille.Espoolainen Hilkka Rantio oli kisojen vanhin naishiihtäjä. 

Kisailijat kokoontuneena kilpailupäivän aamuna lipunostoon ja kuulemaan kilpailun suojelijan tervehdystä. 

Iäkkäämpien veteraani-
naisten yhdistetyn sarjan voit-
ti Pohjois-Pohjanmaan Laura 
Vilminko. Kannattajajäsensar-
jojen nopein oli Pohjois-Karja-
lan Yrjö Makkonen.

Kuudella piirillä oli sen ver-
ran edustajia, että he saivat 

joukkuetuloksen. Joukkue-
menestyksen takana on yleen-
sä tasainen ja isohko joukkue 
ja niin kiertopalkinto matkasi 
tänä vuonna Keski-Suomeen.

Pertti Kortesniemi
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Savonlinnalainen Erkki Makkonen (88) oli vanhin avantouinnin 
SM-kisojen osallistuja. Peurungassa pidetyssä kisassa Erkki Mak-
konen ui 25 metrin matkan 80 sekunnissa. 

Joukkuetulokset Aika 

Keski-Suomi 65.46
Kanta-Häme 67.05
Helsinki 67.30
Lappi 70.53
Etelä-Pohjanmaa 71.44
Pohjois-Pohjanmaa 80.35

Sarjatulokset Aika Sotaveteraanipiiri

1919-20
1.Armas  Ilvo 18.10 Lappi
2.Unto Vedenoja 20.18 Pohjois-Pohjanmaa
3.Matti Aitto-Oja 20.49 Pohjois-Pohjanmaa
4.Ahti Mäntylä 23.17 Etelä-Pohjanmaa
5.Tauno Hakanpää 26.17 Lappi 

1923-24
1.Väinö Rantio 16.25 Helsinki
2.Otto Lindholm 16.38 Lappi
3.Georg Finnilä 16.45 Vaasa
4.Uuno Heiskanen 17.30 Pohjois-Savo
5.Taito Liimatainen 18.23 Keski-Suomi
6.Eero Makkonen 23.00 Pohjois-Karjala
7.Tapani Nevala 23.03 Etelä-Pohjanmaa

1925 
1.Heino Pietiläinen 14.20 Keski-Suomi
2.Heimo Linna 14.50 Keski-Pohjanmaa
3.Eino Ryytty 15.00 Etelä-Karjala
4.Paavo Poukka 15.30 Helsinki

5.Aulis Lintunen 15.31 Helsinki
6.Martti Sauramäki 15.56 Etelä-Pohjanmaa
7.Mauno Jämsä 16.04 Keski-Pohjanmaa
8.Viljo Ryynänen 22.21 Helsinki
9.Antti Kallio 27.10 Keski-Suomi
10.Jussi Ranto 28.53 Etelä-Pohjanmaa

1926-27
1.Tauno Mustonen 15.18 Kanta-Häme
2.Mauno Tikkanen 18.29 Kanta-Häme
3.Simo Jokinen 22.01 Varsinais-Suomi
4.Reino Ronkainen 22.26 Keski-Suomi
5.Olavi Lösönen 26.09 Pohjois-Karjala
6.Aatos Hautaniemi 26.48 Etelä-Pohjanmaa

1928-nuoremmat
1.Erkki Lätti 14.20 Kanta-Häme
2.Vilho Näräkkä 15.02 Kanta-Häme
3.Eero Kurkinen 16.00 Lappi
4.Raimo Elonsalo 16.14 Helsinki
5.Pekka Mäkipää 17.02 Varsinais-Suomi
6.Paavo Tuomisto 18.11 Pohjois-Pohjanmaa

1921-1926 naiset
1.Laura Vilminko 21.07 Pohjois-Pohjanmaa
2.Marja-Liisa Männistö 21.30 Etelä-Pohjanmaa
3.Hilkka Rantio 23.34 Helsinki

1927-29 naiset
1.Leena Niemelä 18.58 Kanta-Häme
2.Paula Laitila 19.21 Helsinki
3.Laina Halvari 20.02 Keski-Suomi

4.Katri Hiltunen 20.05 Lappi
5.Elvi Kukko 23.59 Keski-Suomi

1930-nuoremmat naiset
1.Hanna Laurila 16.20 Kanta-Häme
2.Pirjo Iirilammi 17.15 Helsinki
3.Valma Keskitalo 17.38 Lappi
4.Eeva-Liisa Nieminen 18.18 Kanta-Häme
5.Irja Nieminen 20.10 Keski-Suomi
6.Liisa Risku 20.30 Etelä-Pohjanmaa

Kannattajajäsenet 1932-1936
1.Unto Hankilanoja 12.01 Etelä-Pohjanmaa
2.Eero Luukkonen 12.27 Etelä-Karjala
3.Viljo Kokki 17.08 Pohjois-Karjala

Kannattajajäsenet 1937-1941
1.Yrjö Makkonen 10.59 Pohjois-Karjala
2.Pentti Heiskanen 11.05 Pohjois-Savo
3.Aarno Puumala 12.15 Etelä-Pohjanmaa
4.Sakari Pelkonen 12.27 Pohjois-Pohjanmaa
5.Pekka Kurvinen 12.59 Keski-Suomi
6.Heikki Pelli 13.20 Varsinais-Suomi
7.Erkki Salotaipale 13.52 Kanta-Häme
8.Ahti Isosomppi 14.09 Varsinais-Suomi

Kannattajajäsenet 1942-1947
1.Ossi Keinänen 11.02 Pohjois-Savo
2.Veikko Ronkainen 11.07 Pohjois-Savo
3.Erkki Rantakangas 11.21 Etelä-Pohjanmaa
4.Eino Korri 14.25 Etelä-Pohjanmaa

Shoprider

Sähkömopot
* Kotiin toimitettuna
* Hyvät maksuehdot

P. 0500 567 104 www.potkupyora.com
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Finlands Krigsveteranförbund har 
uppnått ett av sina centralaste mål, 
då riksdagen godkände ett tilläggs-
anslag till innevarande års budget 
för rehabilitering av krigsveteraner-
na och för servicetjänster att utföras 
i veteranens hem. Förbundet kunde 
tillföra diskussionerna sådana moti-
verade framställningar om förbätt-
rande av krigsveteranernas situation 
på ett sådant sätt, som förutsättes 
av en intresseorganisation. Förbun-
det var en trovärdig förhandlings-
partner. I ärlighetens namn bör man 
dock konstatera att samarbete med 
övriga veteranorganisationer främ-
jade uppnåendet till målsättningar-
na. Men vi kan inte vila på våra lag-
rar, om sådana nu ens finns. Vi bör 
blicka framåt för att kunna svara 
mot kommande utmaningar.

I enlighet med besluten på för-
bundsmötet i Tammerfors har för-
beredelserna för mötet i Uleåborg 
påbörjats. Vi bör genom att noga 
föreställa oss den framtida utveck-
lingen försöka finna sådana lösning-
ar, som garanterar Krigsveteranför-
bundet funktionsförmåga också un-
der de kommande åren med  sina 
omvälvningar. Vi kan inte fungera 
separat och avskilda från övrig ut-
veckling, som sker i vår omgivning 
på det kommunala verksamhetsfäl-
tet och på hälsovårdens område. På 
Krigsveteranförbundets alla nivå-
er bör man följa utvecklingen i det 
egna närområdet, så att det blir möj-
ligt att göra riktiga lösningar vid rät-

Synpunkter på utvecklandet 
av vårt organisationsfält

ta tidpunkter. Under de kommande 
åren kommer att behövas kraftfulla 
funktionärer – starka medlemsför-
eningar.

Det är uppenbart att det under de 
följande fyra åren på föreningsfältet 
kommer att ske betydande föränd-
ringar vad beträffar utvecklingen 
av medlemskåren. Det är säkert inte 
ändamålsenligt och inte heller med 
tanke på målsättningarna effektivt 
att upprätthålla ett så stort nät av lo-
kalföreningar, som vi för närvarande 
har. Våra krafter torde nog inte räcka 
därtill. Det gäller att på distriktsnivå 
se fördomsfritt på organisationsfäl-
tet och samtidigt föra en aktiv dis-
kussion om att skrida fram till starka 
regionkommunala moderförening-
ar, vid behov också överskridande 
språkgränserna. Distriktsorganisa-
tionen är härvid i nyckelposition.

Arbetet är inte planering för pla-
neringens skull, utan detta arbete ut-
föres därför, att Krigsveteranförbun-
det skall bevara sin förmåga att för-
verkliga sin grunduppgift och kan 
följa sina veteraner så länge som för-
bundet behövs. Ändring av organi-
sationsstrukturen fordrar framför 
allt förmåga och vilja att se behovet 
av förändring. Då man lyckas kom-
ma över den mentala tröskeln, är det 
betydligt lättare att påbörja och för-
verkliga de praktiska arrangemang-
en.

Finn-Göran Wennström 
Översättning Holger Strandberg

April månad är en tid för festligheter.Na-
tionella veterandagen firas i Jyväskylä för 
27 gången. Den 24 april är det tio år se-
dan Traditionsförbundet Eklövet grun-
dades. Detta förbund, som grundades 
av de fyra riksveteranorganisationerna, 
har byggt upp kring sig en administra-
tion, ett nät av fungerande medlemsför-
eningar och av kontakter till samarbets-
grupper. I arbetsgrupper har man kart-
lagt traditionsarbetets delområden. Som 
slutresultat av arbetsgruppernas bedöm-
ningar har uppstått dokument, som utgör 
grundutredningar över materialet i varje 
delområde. Materialet står till alla deras 
förfogande, som visar intresse för detta 
arbete.

Traditionsförbundet Eklövet har be-
slutat att förbundet inte grundar ett eget 
medlemsföreningsnätverk, utan tillgo-
dogör sig det stödarbete, som Finlands 
Krigsveteranförbund utför i sin regionala 
fältverksamhet; ett stödarbete, som hål-
ler på att omvandlas till ett nätverk för 
traditionsarbete.

Traditionsarbetet får även nya former. 
Traditionsförbundet och Krigsveteran-
förbundet kartlägger tillsammans min-
nesmärkena i alla Finlands kommuner, 
deras skick, uppgifter om deras placering 
och vid behov fotograferas de även. 

I krigsveterandistrikten koordinerar 
traditionsombudsmännen projektet och 
utser sina medarbetare i kommunerna. 
Här finns konkreta uppgifter för tradi-
tionsarbetet och mera är på kommande.

Statsrådets ramria 2014 – 2017 har va-
rit för oss det mest centrala: att ha upp-
draget som intresseorganisation för att 

påverka beslutsfattarna. Vårt största in-
tresse har varit att få se utvecklingen av 
riksdagens beslut 5.12.2012 om vetera-
nanslagens nivå inom ramen för de kom-
mande åren. Om inom ramen för perio-
den finns tillräckligt med anslag, blir det 
lättare att förhandla under de kommande 
åren; då blir det mindre behov att påver-
ka. I skrivande stund ger inte de uppgif-
ter, som kommit till offentligheten, möj-
ligheter att bedöma till vilka resultat man 
kommit i ramrian i detta avseende. Vi litar 
på att riksdagsgruppernas enhälliga beslut 
kommer att förverkligas.

Det gäller att fortlöpande följa med 
huru rehabiliteringen för krigsveteranerna  
och servicetjänsterna hem till dem ordnas. 
Motsvarar de tjänster kommunerna bju-
der krigsveteranernas behov? Vi är ju inte 
ännu i den situationen att med anslagen 
över allt i vårt land årligen skulle fås en re-
habiliterings-

period åt alla. I många kommuner finns 
som gammal kvarleva en regel om anstal-
trehabilitering vart annat år. För närma-
re tio år sedan gav Statskontoret i sina di-
rektiv till kommunerna beträffande reha-
biliteringen: till hälften anstalt- och till 
hälften olika slags öppenrehabilitering. I 
kommunerna överfördes direktivet till in-
dividnivå. Nu är det tid att bryta denhär 
kvarlevan. Anstaltrehabiliteringens andel 
är numera en tredje del.

Markku Seppä 
Översättning  Holger Strandberg

 

Traditionsarbetet och stödandet 
av krigsveteranerna

Sotahistoriallisia museoita,  
paikkoja ja matkoja

ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

JaPi-Matkat Oy
Sotahistorian matkat 

Talvisodan Kannas ja Taipaleenjoki 3.-5.5.  alk.325 €

Tuntemattoman Sotilaan sotatie 23.-26.5. alk.425 €

Viipurinlahden saaret 1.-2.7. alk.240 €

Aunus-Maaselän kannas 10.-14.7. alk.520 €

Uhtua- Kiestinki – Rukajärvi 26.-30.7. alk.520 €

Karjalan Kannas 23.-25.8. alk. 299 €

Hinnat sis. kuljetus alk.Karhula, majoitus kahden 
hengen huoneessa, puolihoito, 
sotahistorian oppaan palvelut

Katso lisää www.japi-matkat.fi
Puh. 05 3559365 Kaivokatu 10
myynti@japi-matkat.fi 49400 Hamina
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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.

Veteraanikuntoutusta Herttuassa
Veteraanien ja puolisoiden laadukasta ja yksilöllistä kuntoutusta  
ammattitaidolla ja sydämellä luonnonkauniissa ja turvallisessa ympäristössä.
Edullisia virkistyslomia ryhmille, kysy lisää.

Veneenniementie 64, 58200 Kerimäki : puh. (015) 769 900 : herttua@herttua.fi : www.herttua.fi

Marskin Maja 
www.marskinmaja.fi

LOPPI
040-5480525   040-5278087

Museo   Tilausravintola    Kokoukset     Pitopalvelu

Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

Porkkalan vuokrakausi ja Neuvostoliiton 
sotilastukikohta 1944-1956

Näyttely avoinna kesälauantaisin klo 11-15 
(ei juhannuksena), muulloin sopimuksen mukaan. 
Huom! Ei esteetön.
Lisätiedot ja ryhmävaraukset: 0400-012872 tai 040-1269333
Ragvaldsin museoalue 
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummi.fi/Ragvalds

  

      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/jaakarimuseo

SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO
                                 KAUHAVAN KORTESJÄRVELLÄ

Päämajan  
johtama 

TIEDUSTELU
                  

radiokuuntelu... 
       lentotiedustelu....
     kaukopartio...
            operaatio Kannak  XXXXX  

Avoinna: 2.5.-31.8. päivittäin 10-17 • 1.9.-30.4 pe-su 10-17  
Päämajankuja 1-3 • 015 194 2427 • www.mikkeli.fi/museot 

Näyttely 2.5.-31.12.2013
Päämajamuseo • Mikkeli

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. 
Talvikuukausina suljettu.
Puh. 0400 955 598  
Sähköposti: 
info@sakylantalvijajatkosotamuseo.fi

www.sakylantalvijajatkomuseo.fi

Joensuun bunkkerimuseo
Virrantaus 7, Marjala, 80140 Joensuu
www.jns.fi

Museoalueella Salpalinjan linnoitusrakenteita, kaksi entisöityä  
teräsbetonibunkkeria, taisteluhautoja, panssarikiviesteitä.
Avoinna: 2.7.–25.8.2013 ti–su 11–17. Muina aikoina sopimuksesta
Pääsyliput: 2,5 € – 3,5 €.  
Sotaveteraaneille vapaa pääsy 
Ryhmä- ja opasvaraukset:  
puh. 013 267 5222

Joka vuosi jotain uutta museossamme,  
mm. uusitut näyttelyt porkkalan vuokrakaudelta!  
Kahvitusta sekä kuljetukset tilattavissa. 

Furuborgintie 6 
10160 Degerby
040-5418526 
igor@degerby.fi, 
www.degerby.fi



2 /13 h u h t i k u u n  17.  pä i vä n ä  201350

Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

& 010 289 8100 & 010 289  8101 ryhmät 
& 010 289 8102 (Helsinki)

Puhelut 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Palvelumaksu 17 e

Jokiristeily 
Moskovasta Vienanmerelle 
26.6.–4.7.
Volga & Ääninen & Vienanmeri & Stalinin 
kanava & Solovetskin saari.
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala, 
Leena Hakala, Jarmo Eskelinen.
1568 – 2178 € hyttiluokasta riippuen

Hurtigruten – maailman 
kaunein merimatka
15.–22.5. ja 20.–26.7. 
Bergenistä Kirkkoniemeen
11.–17.6. ja 7.–13.9. 
Kirkkoniemestä Bergeniin
Risteilyllä täysihoito ja runsas retkiohjelma. 
Asiantuntijaopas Marja Rantanen.
alk. 1959 €

Jangtsejoen risteily ja Peking
13.–21.9. ja 23.9.–1.10.
Finnairin suorat lennot, viiden tähden laiva, 
Chongqingin ja Pekingin nähtävyydet. 
Asiantuntijaopas Marja-Leena Tiensuu.
2290 €

Kulttuuria ja sotahistoriaa
Jalta ja Krimin niemimaa 21.–28.10.
Simferopol, Kertz, Jalta, Vorontsovin palatsi.
Asiantuntijaopas ev Sampo Ahto.
1585 €

Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä
25.–28.7., 1.–4.8. ja 5.–8.9.
Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, 
Petroskoi, Syväri, Aunus, Tuulos, Salmi.
Asiantuntijaopas evl Ilmari Hakala ja 
Leena Hakala.
695 €

Kulttuuria ja sotahistoriaa
Karjalan kannaksella 
6.–9.6. ja 27.–30.6.
Ihantala, Viipuri, Hotakka, Äyräpää, 
Sakkola, Raivola, Summa, Viipuri.
Asiantuntijaopas evl Juha Myyryläinen.
548 €

Mannerheimin jäljillä
halki Kiinan valtakunnan 2. –11.9.
Pekingissä Kiinan muuri, Taivaallisen 
rauhan aukio ja Kielletty kaupunki, 
Kashgar, Abak Hojan hautamuseo ja Id 
Kah moskeija, Hiekkadyynit Mingsha Hills 
ja Kuunsirpin lähde, Mogaon luolat, Xian ja 
Terrakotta-armeija.
Mannerheim asiantuntija kenraalimajuri 
Kalervo Sipi, Kiinan asiantuntijaopas 
Marja-Leena Tiensuu.
3240 €

Laatokan ja 
Äänisen risteilyt
9.–14.6., 30.6.–5.7., 
21.–26.7. ja 26.–31.8.
Pietari, Neva, Syväri, Ääninen, 
Kizhi, Petroskoi, Valamo. 
Asiantuntijoina mm. Gustav 
Hägglund, ekonomisti 
Timo Tyrväinen, ev Sampo 
Ahto, evl Juha Myyryläinen, 
Jyrki Härkönen. 
Musiikkia ja mukavaa 
tunnelmaa Kaija Pohjola, 
Taljanka, Kuunkuiskaajat, 
Pirjo Turunen…
alk. 768 €

Verkkokaupasta 24h www.lomalinja.fi

Gustav Hägglund

Sampo Ahto

Juha 
Myyryläinen

Ilmari Hakala

Leena Hakala

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

SOTAMUSEO
Näyttelyt 2013

Perusnäyttely
Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin
Liisankatu 1, 00170 Helsinki
avoinna toistaiseksi ti–to 11–17, pe–su klo 11–16 
ma suljettu
p. 0299 530 259

Autonomiasta Atalantaan – näyttely Suomen 
sotahistoriasta
Sotamuseon Maneesi
Iso Mustasaari, Suomenlinna, 00190 Helsinki
avoinna 8.5.–30.9.2013 päivittäin 11–18
p. 0299 530 261

Sukellusvene Vesikko
Susisaari, Tykistölahti, Suomenlinna, 00190 Helsinki
avoinna 8.5.–31.8.2013 päivittäin 11–18
p. 0299 530 260

Lippujen hinnat / kohde: 5 / 3 €, perhelippu 12 € 
sotaveteraanit ilmaiseksi

Postiosoite: Sotamuseo, Maurinkatu 1 (PL 266) 
00170 Helsinki

www.sotamuseo.fi

Nöyrät kiitokset maamme veteraaneille  
uhrauksistanne maamme puolesta.

"Vaikka ihminen kuolee - niin muisto elää."

Raatteen Portti Suomussalmi
p. 0400-892 192

www.raatteenportti.fi
info@raatteenportti.fi
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Huhtikuun ristikko

Virkistä muistiasi
1. Kuolee, jos se otetaan pois kotipiiristään. Mikä se on?
2. Kolme ihmistä ylittää jokea. Yksi ei kastele jalkojaan, eikä 

edes näe vettä. Toinen näkee veden, mutta ei kastele jalkojaan. 
Kolmas näkee veden ja myös kastelee jalkansa. Mistä on kyse?

3. Menee alastomana kuoppaan, mutta tulee kuopasta kauniissa 
vaatteissa. Mikä se on?

4. Jos leikkaat sitä, se ei katkea; jos tartut siihen, se karkaa käsis-
täsi. Mikä se on?

5. Mihin iankaikkisuus loppuu? 
6. Kaksi ikkunaa, joista näkee ulos, mutta ei sisälle? 

Oikeat vastaukset s. 55

Sanakilpa 
Lehdessä 1/2013 kilpailusanamme oli ”Illanvietto”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi 129 kpl, jot-
ka ovat alla olevassa luettelossa:

Aine, aitio, aivot, alio, alli, aloite, altto, anti, anto, atolli, avio, (11)
Eine, elanto, elin, etanoli, (4)
Ilta, ilve, into, intti, ioni, (5)
Laine, laite, laitto, lantio, lantti, lati, latino, lato, latte, lavetti, leili, leini, leivo, leivonta, 

lento, letti, letto, levitin, liina, liite, liito, liitto, liivate, liti, lito, loka, lotina, lotta, lovi, (29)
Nalle, nalli, nato, neiti, neito, neli, netti, netto, neva, niitto, nila, niva, nivel, noita, nolla, 

nova, novelli, (17)
Olvi, otin, (2)
Taite, taito, taive, taivo, tali, talli, talo, taltio, talvi, talvio, tavi, tavoite, teili, teini, tela, teli, 

tieto, tila, tili, tilli, tina, tivoli, toive, tola, toti, tovi, tvilli, (27)
Vainio, vaino, vale, valin, valio, valli, valloni, valo, valtio, valtti, vantti, vati, vatti, veli, 

velli, ventti, veto, vienti, vietti, vietto, viila, viilto, viina, viita, viite, viitta, villa, villi, viltti, 
vintti, vita, viti, vointi, voltti, (34)

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme DVD-elokuvaa ”Suomen suojeluskunta-
järjestö”.

Palkinnon saavat Heikki Kaakinen, Ranua, Aino Lipsonen, Hämeenlinna ja Tuija Vi-
hervirta, Loimaa. Seuraava kilpailusanamme on ”TOUKOTYÖT”.  Lähettäkää vastauk-
senne perjantaihin 17.5. mennessä kirjeessä tai postikortilla: PL 600, 00521 HELSINKI, 
faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliit-
to.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. 
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme DVD-taltiointia ”Viimeinen asemiesilta”.

KÄRCHER OY
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Kirjat

Upseeri, pappi ja rakentaja 
Harri Raitis ja Paula Raitis:  
Iso-Parta ja Partaharju. 
Helsinki 2013. ISBN 978-
952-288-000-0. 125 s.

Harri Raitis ja Paula Raitis ovat 
toimittaneet juhlakirjan ope-
tusneuvos Pentti Tapion moni-
tahoisesta elämäntyöstä. Teok-
sen julkaisivat PTK - poikien ja 
tyttöjen keskus ja Suomen So-
taveteraaniliitto. Juhlakirjan 
sisältö tiivistyy Pentti Tapion 
henkilökuvaan upseeri, pappi 
ja rakentaja.  Pentti Tapion elä-
mäntyöhön on kuulunut keskei-
sellä tavalla Partaharju. Sanaan 
Partaharju mahtuu paljon. Par-
taharju on käsite. Pentti Tapio 
tunnetaan Partaharjun leiriky-
län luojana, rakentajana ja isän-
tänä, Suomen kirkon poikatyön 
kehittäjänä ja monitahoisena 
vaikuttajana kristillisen kasva-
tuksen kentällä. Oli näky yhdel-
le asialle ja siihen sitoutuminen. 

Juhlakirjassa keskitytään Par-
taharjun leirikylän syntyyn, ke-

hittymiseen ja toimintaan sekä 
poikatyön ja varhaisnuorisotyön 
kasvuun sodan jälkeisinä vuo-
sina ja vuosikymmeninä. Parta-
harjun johtoon Pentti Tapio tuli 
joulukuussa 1946. Leirikylän ra-
kentaminen toi haasteita, joissa 
tarvittiin sitkeyttä ja sinnikkyyt-
tä. Monista sodan läpi käyneistä 
ja sieltä palanneista nuorista mie-
histä tuli kirkon rakentajia, kuten 
kasvatustyöhön ja diakoniaan.  
Sota-ajan vaikutukset ohjasivat 
myös Pentti Tapion omaa työnä-
kyä, kasvatustyötä poikien kes-
kuudessa. Kun nuoret papit pala-
sivat seurakuntiin, alkoi monilla 
paikkakunnilla kristillinen poi-
katyö.  Pentti Tapio Poikien Kes-
kuksen uutena koulutussihteeri-
nä lähti jo vuonna 1945 kiertä-
mään seurakuntia ja panemaan 
poikatyötä alulle. Myös partio-
toiminta oli yksi varhainen virik-
keiden antaja ja Pentti Tapio va-
litsi seurakunnallisen poikatyön 
menetelmäksi leirielämän. Piek-
sämäeltä, Partaharjulta Salus-
järven rannalta löytyi tällainen 

paikka, syntyi Partaharjun leiri-
kylä. Toiminta kasvoi monimuo-
toiseksi leirikyläksi suurine juh-
laleireineen ja tapahtumineen, 
joista on jäänyt tuhansille muis-
toja ja elämän rakennuspuita.  
Partaharju on ollut monille pit-
kä elämysmatka. Partaharjusta 
tuli kasvun myötä myös kurssi- 
ja koulutuspaikka.

Kasvatustyössä Pentti Tapi-
olle on ollut tärkeää kodin mer-
kityksen korostaminen. ”Koti 
ja koulu muodostavat kivijalan, 
jonka päälle voi rakentaa”. Leiri-
kylän tavoitteena oli auttaa poi-
kia olemaan tosi poikia ja että 
heidän elämänsä rakentuisi kes-
tävälle perustalle ja että valitsisi-
vat oikean suunnan ja että heitä 
tulisi kelpo miehiä. Poikatyössä 
pyrittiin myös tavoittavaan poi-
katyöhön, tavoittaa myös niitä, 
jotka eivät olleet kiinni missään 
järjestyneessä varhaistyön piiris-
sä. Tytöt tulivat myös Partahar-
jun leirikylän kuvaan varhais-
nuorisotyössä tapahtuneiden 
organisaatiomuutosten kautta. 

Vuonna 1969 oli enimmillään 
seurakuntien kerho- ja partiotoi-
minnassa mukana 181  000 tyt-
töä ja poikaa. Monissa tuon ajan 
vaiheissa Pentti Tapion vaikutus 
oli merkittävä. Hän piti tärkeänä 
myös sitä, että jokaisella pojalla 
ja tytöllä olisi varhaisnuoruudes-
saan joku henkilö, joka siirtää 
hänelle edellisen sukupolven tie-
don, taidon ja elämänkokemuk-
sen lisäksi ja ennen muuta Juma-
lan siunauksen elämään.  Kuva 
Pentti Tapiosta tarkentuu ja laa-
jenee luvussa ”Poikien papista 
sotaveteraaninen papiksi”. 

Hengellinen toiminta sotave-
teraanien parissa tuli tärkeäksi 
elämäntehtäväksi eläkevuosina. 
Hänestä tuli Sotaveteraaniliiton 
hengellisen toimikunnan pu-
heenjohtaja 1996.  Puheenjoh-
tajana hän on kantanut huol-
ta siitä, että veteraanien pe-
rintö ei unohtuisi. Hän itse on 
ollut perinteen siirtäjä nuorem-
mille sukupolville jo työvuosis-
taan lähtien. Veteraanien arvot 
ovat tarpeen myös tämän päivän 

Antti J. Laitinen: Keski-
pohjalaisen rykmentin tie 
jatkosodassa. Jalkaväki-
rykmentti 29:n historia 
1941-1942.  Vapaussotien 
Keski-Pohjanmaan perin-
neyhdistys ry, 2012. 208 s.

Keski-Pohjanmaan pitäjien re-
serviläisistä muodostetun Jal-
kaväkirykmentti 29:n sotatie 
jatkosodassa oli ajallisesti ly-
hyt, mutta tapahtumiltaan mo-
nivaiheinen. Rykmentti osallis-
tui aluksi hyökkäysvaiheen tais-
teluihin Värtsilän ja Jänisjärven 
alueella. Taisteluvaihetta ja ly-
hyttä lepoa seurasi pitkä ja ra-
sittava jalkamarssi vanhan rajan 
tuntumaan Hyrsylään. Heinä-
kuun lopun taisteluissa vallat-
tiin Karjalan Armeijan ja sen 
yhtymien hyökkäyksen jatkami-
selle edullisia maastoja.

Kun hyökkäystä ”asemaso-
dan” jälkeen jälleen elokuun lo-
pulla jatkettiin, JR 29 osallistui 
muun muassa Sotjärven ja Sää-
mäjärven välisen kannaksen lä-
pimurtotaisteluihin ja Prääsän 
kauppalan valtaamiseen. Viholli-
sen vastarinta oli monin paikoin 
hyvin linnoitetuissa asemissa ko-
vaa. Petroskoin valtaamiseen joh-
taneisiin taisteluihin rykmentti 
osallistui hyökkäämällä divisioo-

Suomessa.  Partaharjun iskulau-
seessa Pentti Tapio tiivisti vete-
raani-ikäpolven periaatteet: ”Elä 
sovinnossa itsesi, läheistesi ja Ju-
malan kanssa, kunnioita luon-
toa ja rakasta isämaatasi”. Vete-
raanien hengellisen työn tavoit-
teena on kaksi kärkeä, toinen 
kohdistuu veteraanijoukkoihin 
ja heidän elinympäristöönsä 
sekä yhteiskuntaan ja kirkkoon. 
Toinen kärki kohdistuu yksittäi-
siin veteraaneihin, joka tarkoit-
taa: ”kaveria ei jätetä”.  Juhla-
kirja on katsaus rintamavaiheet 
läpikäyneen sotilaan, papin ja 
rakentajan elämäntyöhön so-
danjälkeisen sukupolven kasvat-
tajana, joka tietää, mistä puhuu.  

Juhlakirja on lukemisen ar-
voinen.  Kirjan ulkoasu, kuvi-
tus ja taitto ovat onnistuneet. 
Asiapitoisten tekstien välis-
sä kukkii huumori, juuri Pentti 
Tapiolle ominainen. Elämää voi 
katsella vakavoituneena, mutta 
myös pilke silmäkulmassa. 

Seppo Väätäinen

Keskipohjalaisrykmentin jatkosota
nansa mukana Prääsästä Suolus-
mäkeen, mistä lokakuun alku-
päivinä siirryttiin Äänislinnaksi 
muuttuneeseen kaupunkiin.

JR 29:n komentajana oli hyök-
käysvaiheen ajan everstiluut-
nantti Paavo Susitaival, jonka 
henkilökohtaiset suhteet esimie-
heensä 11. Divisioonan komen-
tajaan eversti Kaarlo Heiska-
seen olivat ongelmalliset. Susi-
taival koki Heiskasen aiheetta ja 
tarpeettomasti väheksyvän hä-
nen rykmenttiään ja Heiskanen 
puolestaan, vaativana ja suo-
raviivaisena komentajana, piti 
Susitaivalta saamattomana ko-
mentajana. Komentajien huonot 
henkilösuhteet heijastuivat väis-
tämättä rykmentinkin henkeen.

Hyökkäysvaiheen aikana JR 
29:ssä oli jo muutamia kertoja 
esiintynyt kieltäytymistapauksia 
ja karkuruutta. Kun lokakuussa 
tuli käsky osallistua Äänislinnan 
pohjoispuolella Suunun suunnal-
la tapahtuvaan hyökkäykseen, ta-
pahtumat saivat poikkeukselli-
set mittasuhteet. Noin 180 miestä 
kieltäytyi osallistumasta taiste-
luihin aiempiin rasituksiin ja lu-
vattuun lepoon vedoten.

Sodan muututtua asemasodak-
si JR 29 siirrettiin uuden komen-
tajansa everstiluutnantti Gustav 
(Gösta) Snellmanin johdolla Sy-

värin eteläpuolelle Homorovitsan 
lohkolle. Vain muutama kuukau-
si ehti kulua, kun yli 30-vuotiaita 
reserviläisiä ryhdyttiin kotiutta-
maan. Näissä kenttäarmeijan uu-
delleenjärjestelyissä toistakym-
mentä jalkaväkirykmenttiä lak-
kautettiin, JR 29 niiden mukana 
maaliskuussa 1942.   

Muutama varusmieskin ryk-
mentissä oli iäkkäämpien reser-
viläisten mukana. Eräs heistä oli 
”stadilainen” korpraali Raimo 
Heiskanen, myöhempi kenraa-
limajuri ja tiedustelupäällikkö, 
joka rintamaoloissa oppi arvos-
tamaan maalaispitäjien miesten 
aloitekykyä ja taitoja. ”Sinne oli-
sivat kaupunkilaispojat jääneet, 
ellei telttoja olisi saatu nopeasti 
pystyyn, korsuja rakennettua ja 
saunoja lämpiämään”, oli Heis-
kasen näkemys JR 29:n miehistä.  

Historiantutkijan otteella kir-
joitettu Antti J. Laitisen kirja JR 
29:n vaiheista täyttää erinomai-
sesti paikkansa sodan ajan ryk-
menttien historioiden joukossa. 
Teksti on sujuvaa ja lähdeviit-
teet runsaita. Tähän verrattuna 
olisi myös kirjan taittoon ja joi-
denkin asioiden ryhmittelyyn 
suonut kiinnitettävän enemmän 
huomiota. 

Pertti Suominen

Iso-parta ja Partaharju

Ei voi kuin ihmetellä miksi Sotaveteraani-lehti (n:o 6/2012) tois-
tamiseen julkaisee epäasiallisen kirjoituksen Suomen Lottape-
rinneliiton historiakirjasta. Edellisellä kerralla syksyllä 2009 
kyseessä oli LOTTA SVÄRD. Käytännön isänmaallisuutta teos 
ja nyt dosentti Marjo-Riitta Antikaisen tutkimukseen perustu-
va henkilöhistoria VELVOLLISUUDEN KUTSU, Fanni Luukko
nen lottajohtajana. Erityisesti paheksumme sitä, että lehdessän-
ne kirjan kirjoittajan työmoraalikin asetetaan kyseenalaiseksi.

Mielestämme Sotaveteraani-lehden lukijat olisivat ansain-
neet tästä kirjasta, arvostelijan henkilökohtaisen kaunan pur-
kamisen sijasta, asiallisen esittelyn sen monipuolisesta sisällöstä 
ja tosiasioihin perustuvan arvioinnin. 

Suomen Lottaperinneliiton historiatoimikunta 
Sirkka-Liisa Hollmén 

puheenjohtaja

Suurkiitokset Teille  
Sotaveteraanit!

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25, Ruutana 

puh.03-358 3100
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Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraa-
nipiiri on tuottanut 156-sivui-
sen julkaisun, jossa esitellään 
veteraanikuorotoimintaa Etelä-
Pohjanmaalla. Kirjan alkuosaan 
on pyydetty tervehdyksiä puo-
lustusvoimain komentajalta Ari 
Puheloiselta, Sotaveteraanilii-
ton puheenjohtajalta Finn-Gö-
ran Wennströmiltä ja Lapuan 
hiippakunnan emerituspiispalta 
Jorma Laulajalta. Professori Juha 
Siltala tarkastelee puolestaan so-
taveteraaneja arjen sankaruuden 
näkökulmasta. Kirjassa käydään 
läpi kaikki sotaveteraanikuoro-
jen valtakunnalliset laulujuhlat 
aina Haminassa vuoden 2012 

Kimmo Sorko sekä 
Työryhmä: Kiviniemen 
lukko – Talvisodan jal-
kaväkirykmentti 24 ja 
kenttätykistörykmentti 
8, ISBN 978-952-93-1178-1 
Saarijärvi 2012

Taipaleen rintaman taisteluista 
1939-40 on julkaistu koko jouk-
ko taistelukertomuksia ja muis-
telmia. Ne kattavat lähes koko 
rintaman, mutta jostain syystä 
ne eivät juuri ole käsitelleet Sak-
kolan Kiviniemen alueella käy-
tyjä sotatoimia, mutta tämä mas-
siivinen 528-sivuinen teos korjaa 
epäkohdan. Ilmeisesti alueel-
la taistelleet mm. Alavudelta pe-
räisin olevat sotaveteraanit ovat 
kokeneet seikan eli puutteen ja 
ryhtyneet tositoimiin. Vetäjäksi 
ja pääkirjoittajaksi on saatu ko-
kenut Taipale-sotahistorioitsija 
Kimmo Sorko. Korostettakoon 

kuitenkin historiatyöryhmän pa-
nosta kiitoksella. 

Itse kirja on melko lailla 
poikkeuksellinen, sillä taiste-
lutapahtumien ohella luodaan 
katsaus alueeseen ennen sotaa 
ja yllätys,  yllätys sodan jälkeen. 
Painopiste toki on sotatapahtu-
missa sotapäiväkirjojen ja taiste-
luraporttien kuin myös aseveik-
kojen muistelmissa, mutta apua 
on saatu parin venäläisen asiasta 
kiinnostuneen avittamana.

Tämä JR 24 perustettiin Poh-
janmaalla seuraavasti 
– esikunta Kokkolassa (kom. 

evl V. Merikallio)
– I pataljoona Kalajoella, Kan-

nuksessa Sievissä (kom. kapt 
M. Kangasvaara, aluksi kui-
tenkin kapt E Malmivaara)

– II pataljoona Vetelissä, Hal-
sualla, Toholammilla (kom. 
kapt U. Tenhunen)

– III pataljoona Alavudella ja 

Peräseinäjoella (kom. kapt O. 
Lampinen)
KTR 8 oli puolestaan perustet-

tu Kauhajoella, Ilmajoella ja Ku-
rikassa. Rykmenttiä komensi evl 
B. Kraemer ja maaliskuussa 1940 
evl G. Lucander. Patteriston ko-
mentajina toimivat kapt. K. Öist 
(I Psto), kapt. P. Aalto (II Psto) 
ja kapt. L. Kaje (III Psto). Edellä 
mainitut joukot kuuluivat eversti 
B. Winellin 8. Divisioonaan.

Lkp:n tapahduttua seurasi va-
rustaminen ja siirto Kannaksen 
itäosaan 17.-18.10.1939. Loka-
kuun lopussa rykmentti oli tais-
teluvalmiina. 

Taipaleenjoen eteläpuolel-
la käytyjen suojajoukkotaistelu-
jen jälkeen 6.12.1939 joutui JR 24 
taisteluihin vihollisen 90. D:n ja 
142. D:n kanssa. Tätä jatkui itse 
asiassa sodan loppuun saakka. 
Neuvostoarmeija yritti läpimur-
toa Kiviniemen lohkolla siinä 

elokuussa pidettyä Suomi 95-ta-
pahtumaa myöten, sekä Pohjan-
maalla pidetyt maakunnalliset 
laulujuhlat, joista ensimmäiset 
pidettiin vuonna 1999 Lapualla. 
Kirjaan on otettu myös sotilas-
musiikkimme grand old manin 
ja valtakunnallisten veteraani-
juhlien johtohenkilön Arvo Kui-
kan esittely.

Toimituskunnan puheenjoh-
taja Pentti Lintala toteaa avaus-
sanoissaan veteraanikuorojen 
perustamisen lähteneen liik-
keelle sotaveteraanien omasta 
keskuudesta. Kuorojen nimikir-
jokin kertoo erilaisista perusta-
mistavoista: sotaveteraanikuoro, 

Heille kallis oĺ  maa

onnistumatta. Miten sota ”ete-
ni” viikko viikon jälkeen, sii-
tä kirjassa kerrotaan asiakirjoin, 
haastatteluin ja kirjein. Taval-
laan traagillista oli, että NL:n Itä-
Kannaksella toimivaa armeijaa 
johti kenraalieversti V. Grendal 
eli Gröndahl, suomalainen mies.

Tässä esittelyssä en käsitte-
le tarkemmin ko. sotatoimia. Se 
vaihe annetaan lukijoille. Tapah-
tumat on kuvattu tarkasti ja hy-
vin. Lisävalotuksena on käytetty 
tuloksellisesti hyviä karttoja, so-
danaikaisia valokuvia ja piirrok-
sia. Erityisen mielenkiintoista on 
runsaitten värivalokuvien käyt-
tö koskien taistelukenttää tänään. 
Venäläiset avustajat Pavel Mura-
sov sekä Bair Irincheev ovat teh-
neet kiitosta ansaitsevaa työtä tut-
kimalla ja valokuvaamalla tais-
telukenttää tänään ja kertomalla 
puna-armeijan pyrkimyksistä. 

Kaikesta näkee, että pyrki-

mys on ollut valottaa sotatoimia 
niin jalkaväen kuin tykistönkin 
osalta. Eikä ole unohdettu  pio-
neeri- ja viestitoimintaa eikä 
huoltoakaan.

Vaikka taistelut riehuivat tu-
loksellisesti Kiviniemen loh-
kolla, ei unohdeta maaliskuus-
sa 1940 Vuosalmella taistellutta 
III/JR 24:aa tosi raskaalla taiste-
lukentällä. 

Uskomatonta on ollut esil-
le saadut usein jo kauan sitten 
edesmenneitten jalkaväki- ja 
tykkimiesten muistelmat, joissa 
realistisesti kuvataan sotaa sil-
mästä silmään.

Tätä erinomaisen korkeata-
soista kirjaa voi tilata Alavu-
den Sotaveteraanien Perinnetoi-
mikunnalta, os. Erkki Annala, 
Pukkirinne 3 A, 63300 ALA-
VUS, puh. 040 738 3689. 

Tapio Skog

veteraanikuoro, veteraanikööri, 
perinnekuoro, korsukuoro, ase-
velikuoro ja Lauluveljet. Esimer-
kiksi Alavuden sotaveteraani-
kuoro perustettiin jo vuonna 
1993, kun taas Alahärmän so-
taveteraanikuoro perustettiin 
vasta vuonna 2002, koska Ala-
härmässä oli jo vuodesta 1965 
toiminut mieskuoro, jossa lau-
loi monia sotaveteraaneja. Suu-
rin osa kuoroista on veteraani-
kuoroja. Nuorennusta on tarvit-
tu, jotta kuorojen toiminta voisi 
jatkua.

Kirjassa esitellään kaikki-
aan 20 veteraanikuoroa. Kun-
kin kuoron toiminta on esitelty 

Veikko Koppinen: Räjähtä-
vä tyhjyys, toim. Markku 
Palokangas, 156 s., Apali 
Oy. Tampere 2012

Aikana, jolloin lennokit ampu-
vat korkeuksista ohjuksiaan ja 
vihollisen tietoliikenne yrite-
tään tuhota verkkohyökkäyk-
sillä, on hyvä palauttaa mieliin, 
että mikäli maa todella aiotaan 
miehittää, on rajan yli tultava 
jollain ”kärrypelillä” ja maa to-
dellakin miehitettävä, otettava 
haltuun. Mikäli raja ei pidä tai 
vihollinen suorittaa maahanlas-
kuja kauas sisämaahan, on ainoa 
tehokas vastalääke ”vanhanai-
kainen” sissisota. Sissisotaa te-
hokkaimmillaan kuvaa Veikko 

Ei todellakaan kybersotaa
Koppisen (1910 - 1993) salani-
mellä Viljami Korpi viisikym-
mentäluvun puolivälissä kirjoit-
tama kirja Räjähtävä tyhjyys.

Kirjalla ei ollut noihin aikoihin 
mitään mahdollisuutta päästä jul-
kaistavaksi, niin selkeä on suun-
ta, mistä vihollinen tulee. Sissi-
sodankäyntiin perehtynyt tutkija 
Marko Palokangas löysi pölytty-
neen niteen sotatieteellisestä kes-
kuskirjastosta ja niin tämä aarre 
pääsi vihdoin pannasta.

Räjähtävässä tyhjyydessä vi-
hollinen tulee sekä maarajan että 
satamien kautta. Kenttäarmei-
ja pistää hanttiin parhaansa mu-
kaan. Samaan aikaan vihollinen 
suorittaa laajamittaisen maahan-
laskuoperaation. Helikoptereilla 

hyvin monipuolisesti jäsenistöä, 
konsertteja, äänitteitä ja esiin-
tymisiä myöten. Monien kuo-
rojen esittelyistä ilmenee myös 
se, montako sotaveteraania kuo-
ro on saattanut viimeiseen il-
tahuutoon.  Kuoroesittelyihin 
liittyy runsas kuvitus. Kirjas-
sa on esitelty seuraavat kuorot: 
Alahärmän sotaveteraanikuo-
ro, Alavuden sotaveteraanikuo-
ro, Korsuveljet ja pojat Ilmajo-
ki, Jalasjärven veteraanikööri, 
Karijoen Veteraanien perinne-
kuoro, Kauhajoen veteraanikuo-
ro, Kauhavan sotaveteraanikuo-
ro, Kuortaneen korsukööri, Ku-
rikan Lauluveteraanit, Lapuan 

veteraanikuoro, Nurmon Ve-
teraanien kööri, Peräseinäjoen 
veteraanikuoro, Seinäjoen so-
taveteraanien mieskuoro, Teu-
van veteraanikuoro, Vaasan 
korsukuoro, Vähänkyrön Ve-
teraanien Veljeskuoro, Ylihär-
män veteraanikuoro, Ylistaron 
Asevelikuoro ja Ähtärin vete-
raanikuoro. 

Etelä-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiirin julkaisema historiik-
ki alueen veteraanikuoroista on 
samalla mielenkiintoinen haaste 
muille sotaveteraanipiireille.

Reijo Pajamo

tuodaan prikaateja ja panssarei-
ta. Mutta tuokoot vaan! Panssa-
rien ja miesten on lähdettävä las-
kupaikasta johonkin päin ja ai-
van sama, mihin. Koko Suomi 
on nimittäin jaettu palstoihin ja 
palstat kaivettu täyteen yhden/
kolmen miehen kannellisia po-
teroita. Panssarimiinoja laitetaan 
oletetuille ajourille. Kolmihaa-
raisia ongenkoukkuja kanervik-
koon - siiman päässä kyttää mii-
na - jonkun vihollisen housun-
lahkeeseen aina tarttuu koukku. 
Poteroista lähtevät ohuet siimat 
ja siiman päässä pirullinen ja te-
hokas hyppymiina. Vihollisia 
houkutellaan kokoon mitä eri-
laisin konstein ja silloin hypähtä-
vät miinat. Tuho, järkytys ja pa-

niikki on valmis. Voi sanoa, että 
harva kirja saa mielikuvituksessa 
miinat todella niin hypähtämään 
kuin Räjähtävä tyhjyys.

Kirjassa on runsas kuvitus 
vailla kuvatekstejä joita ei kai-
paakaan. Parhaat kuvat ovat ru-
jonkomeasta Koppisesta.

Kirjan alussa on henkilöku-
vaus kirjoittajasta. Siihen voi-
si lisätä, että rajavartiolaitoksen 
päällikköä, kenraaliluutnantti 
Koppista ehdotettiin myös puo-
lustusvoimain komentajaksi, 
mutta presidentti Kekkonen ei 
tähän suostunut.

Koppisen mottoja olivat: ”Mil-
joona miestä, miljoona miinaa” 
ja ”Tyhjyyttä vastaan ei voi tais-
tella”. Tyhjyyshän tarkoittaa tässä 

piilossa pysytteleviä sissejä ja sa-
lakavalasti räjähtäviä miinoja.

Veikko Koppiselle on pys-
tytetty muistokivi tietolaatalla 
synnynpitäjäänsä Multialle. Se 
kunnianosoitus on isänmaalli-
suusmies Kalevi Hakasalon ai-
kaansaama.

Kirjan luettuaan jää syviin 
mietteisiin: Miksi piti mennä 
mukaan jalkaväkimiinat kieltä-
vään sopimukseen? Sillä, vaikka 
kuinka teknologia kehittyy sota-
alallakin, niin nämä pienet, hal-
vat, tehokkaat ja yhä käyttökel-
poiset puolustusaseet olisi hyvin 
voitu pitää varastoissa. Kaiken 
varalta.

Raimo Laskujärvi 
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Kokoonnutaan 
Rukajärven pion: p. 24:n aseveljet, vaimot ja lesket 
seuralaisineen kutsutaan perinteiselle vuosikokous-
lounaalle lauantaina 4.5. klo 11.00 Härmän Kunto-
keskukseen Ylihärmään.

Aluksi kokoonnumme kuntokeskuksen auditori-
oon käsittelemään kuluneen vuoden tapahtumia. 

Tilaisuuteen tulee perinneyhdistyksen historian 
kirjoittaja Tenho Tikkanen sekä historiatoimikun-
nan jäsen valokuvaaja Leevi Kuokkanen. Ottakaa 
mukaanne valokuvia aikaisemmista tapaamisistam-
me. Ruokailun jälkeen kokoonnumme muistelemaan 
menneitä. Tiedustelut: Toivo Pekkala, puh. (06) 565 
2354,  040 542 3191 tai Yrjö Savola, puh. 040 526 4505. 

Tervetuloa, Perinnetoimikunta

* * * * *
JR1:n ja JR2:n Veteraanien vel-
jestapaaminen ja Perinnekillan 
ja Perinnetoimikunnan vuosi-
kokoukset lauantaina kesäkuun 
8. päivänä 2013 Lemin Koulu-

keskuksessa; os. Punaportinkatu 7, 54710 Lemi.
Kutsumme tapaamiseen ja kokouksiin kaikkia ryk-

menteissämme palvelleita aseveljiä, lottia, sotilaskoti-
sisaria sekä heidän omaisiaan ja seuralaisiaan. 

Ohjelma: 
09.30 – 10.30 ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.30 – 11.30 Perinnekilta ry:n ja Perinnetoimikunnan 
vuosikokoukset, seppeleenlasku 
11.30 – 13.00 Kantturaniemen retki ja historian esitte-
ly; prkenr Antti Lankinen
13.00 – 15.00 Lemin särä; Lemin Kotiseutuyhdistyk-
sen museotupa
15.00 alkaen paluukuljetukset

Tilaisuuteen on autokuljetus Lappeenrannan rauta-
tieasemalta. 

Pukeutuminen: kesäisen kevyt vaatetus
Ilmoittautuminen 8.5. mennessä: Lemi Simo Luuk-

kanen 0400 553  325 ja Lahti Hannu Tukia 045  635 
6195.

JR1:n Perinnekillan  ja JR2:n Perinnetoimikunnan 
puolesta 

Lämpimästi tervetuloa!

* * * * *
Ilves-Divisioonan, 5.Divisioonan perinnepäivä  Pa-
rolannummella  perjantaina  28.6. 

Kokoonnumme klo 9.30 Rekkakentälle, jonne jä-
tämme automme. Tälle parkkipaikalle löydät seuraa-

malla opasteita. Siirrymme linja-autolla Paraatiken-
tälle.

OHJELMA
Klo 10.00 Seppeleenlasku Ilves-Divisioonan 
 Muistokivelle
Klo 10.20 Kalustoesittely
Klo 11.00  alkaen lounas varuskunnan ruokalassa 
 (Ruben)
Klo 12.00 Kokous, filmiesitys ja kahvit Sotilaskoti 1
Klo 13.00  Järjestetty ohjelma päättyy

Tarkempia tietoja tapahtumasta antaa perinnetoi-
mikunnan puheenjohtaja FM Esko Paakkala, puh. 
(03) 612 1011 tai 050 347 9260. 

Ilmoittautumiset perinnepäivään 19.6. mennessä: 
Sisko ja Kaino Kauranen puh. (03) 687 8272. 

Kunniamerkit.
Tervetuloa avec !

Ilves-Divisioonan perinnetoimikunta
Esko Paakkala Eino Lehtovirta
Hirvilammentie 85 Veistäjäntie 4 C 6
13130 Hämeenlinna 4200 Turenki
esko.paakkala@aina.net eino.lehtovirta@aina.net
050 347 9260 0400 873 524

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELUJA SOTAVETERAANEILLE

PUDASJÄRVI

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

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, 020 759 7703

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

TURKU

Kaarinanseudun
Hautaustoimisto Oy

Puntarikatu 1, 20780 Kaarina, Turku
Puh. 02-243 2779
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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
Jäsenet: Anni Grundström,  Antti Henttonen, Raija Hinkkala, 
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Markku Seppä, Aarno Strömmer, 
Eeva Tammi, Finn-Göran Wennström, sihteeri Marja Riukka

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2013
1/13: 20. helmikuuta	 •	 4/13: 11. syyskuuta
2/13: 17. huhtikuuta	 •	 5/13: 30. lokakuuta
3/13: 12. kesäkuuta	 •	 6/13: 11. 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
Vehkalahdentie 12 A
00950 Helsinki
puh. 050 320 8972
sähköposti minna.komppa@printone.fi

Painopaikka
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2013
ISSN 0782-8543

Ristikon ratkaisuHaetaan yhteyttä

Virkistä muistiasi oikeat vastaukset
1. Kala
2. Raskaana oleva nainen kantaa  

lapsen sylissään veden yli
3. Siemen

4. Savu
5. S-kirjaimeen
6. Silmät

Sudburyn Suomalaiselle Aseveliyhdistykselle Finlandia-kylän ti-
loihin ollaan perustamassa veteraaniperinnehuonetta. Sudburyn 
yhdistys kokoontuu siellä ja enemmistö alueen veteraaneista ja lo-
tista asuu Finlandia-kylässä.

He esittävät pyynnön ja toiveen saadakseen sinne joko lahjoi-
tuksena tai ostamalla lottapuvun. Samalla he toivovat saavansa 
lahjoituksena veteraaniperinnehuoneelle kaikkea sotilasaiheista 
materiaalia, lakkia, takkia, pakkia...
Yhteystiedot: 
Reijo Viitala, puheenjohtaja
Suomen Sotaveteraaniliiton Kanadan piiri
Sudburyn Suomalainen Aseveliyhdistys
105 Kivi Road, Sudbury, ON, P3E 4NI, Canada
puh. +705 694 59 86, viitala@rogers.com

Toive Kanadasta

KC_IC_Marketing_SVL_v1.indd   1 25.5.2011   16.49
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

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.

6  
Suomen lippu 
Hinta30 euroa

33 Kaulaliina
Laadukas, vuorillinen 
kaulaliina. 
Hinta 23 euroa

4  
Liiton standaari 
Hinta 35 euroa

Liitto välittää solmiotilaukset  
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kaulaliina ja keppien tilaukset 
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

29 Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä var-
ustettu kävelykeppi. Sotaveter-
aanien käsityönä valmistama. 
Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 60 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

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

Liitto välittää kynttilän- 
jalkatilaukset toimittajalle,  
joka myös laskuttaa tilauksen.

Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Toimisto on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi   

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille. 
15 euroa.

1 Sotaveteraani mitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 15 euroa.

✂

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto 
PL 600  
00521 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

Lähiosoite:

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

Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................ 2/13

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

31 Yrjö Jylhä:  
Kiirastuli
Runokokoelma
Talvisodan  
runoutta  
vuodelta 1941.  
Kuvitettu.
Hinta 25 euroa.

9 Tammenlehvä- 
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Hinta 20 euroa.

8 Liiton virallinen hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.  
Myös uurnamerkkinä.
Hinta15 euroa

30 KYLPYPYYHKEET (Finlayson)
Uudet, raikkaat värit kotimaisissa pyyhkeissä. 
Reilun kaupan tuote, koko 70x150 cm. 
Värit: Pinkki, fuksia, turkoosi ja sininen.
Hinta 22 euroa kpl, sekä postikulut.
Vähintään 2 kappaleen erissä.

Tilaukset:
eila.alanko@netikka.fi  
tai puh: 0400 757 195
Etelä-Pohjanmaan  
Sotaveteraanipiirin  
Naistoimikunta
Vapaudentie 32 A
60100 Seinäjoki

5 Isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. 
Sinivalkoisen viirin pituus 
neljä tai viisi metriä. 
Hinnat 55 ja 65 euroa.


