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Liiton puheenjohtajuus on kahden kauppa
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Helsingissä 20. huhtikuuta 2016
Pääkirjoitus I

Kuluneen vuoden aikana olem-
me voineet konkreettisesti ko-
kea, miten maailmalla nopeas-
ti muuttuva tilanne heijastuu 
tänne meillekin monella taval-
la. Olemme keskellä uutistulvaa, 
joka välittyy arkipäiväämme 
kaikkien viestimien välityksellä 
ja vaikuttaa asenteisiimme ja toi-
mintaamme. Tämän myllerryk-
sen keskellä meidän on kyettävä 
toimimaan johdonmukaisesti ja 
pitkäjänteisesti tehtävästämme 
tietoisena. Sotaveteraanien asia 
on pidettävä esillä sekä paine-
tussa että sähköisessä mediassa 
monipuolisesti. Liittokokouksel-
la on liiton asioissa ylintä päätös-
valtaa käyttävänä elimenä suuri 
vastuu ja valta tulevien vuosien 
toimintaa linjattaessa.

Varsinaista liittokokousta 
edeltävässä tulevaisuusfooru-
missa käsitellään sotaveteraani-
piirien laatimien kirjallisten ra-
porttien ja muutamien piirien 
esittelyjen pohjalta tämänhet-
kistä tilannetta ja näkemyksiä, 
miten piirit ja liitto tulisivat toi-
mimaan 2020-luvulla. Muuttu-
jia, joille emme voi mitään, on 
paljon, mutta moneen asiakoko-
naisuuteen voimme itse vaikut-
taa. Tulevien vuosien toiminnan 
kannalta on tärkeää, että liiton 
ja piirien muodostama järjestö-
kenttä muuttuu jäsenistössä ta-
pahtuvan kehityksen myötä ja 
säilyy toimintakykyisenä. Tämä 
on itse asiassa ollut vuodesta 
2008 lähtien liiton suunnittelun 
ja toimenpiteiden perustavoittee-
na. 

Meidän on tulevaisuuden 
sote-kentässä kyettävä valvo-
maan sotaveteraanien, heidän 
puolisoidensa ja leskiensä etuja 
ja tukemaan heitä resurssiemme 
puitteissa. Tähän tähtää vahvo-
jen alueellisten yhdistysten pe-
rustaminen. Nämä yhdistykset 
ovat myös perinnetyön valmis-
telijoita ja tulevan perinneajan 
toimijoita. Hallituksen esityk-
sessä seuraavan kahden vuoden 
toimintasuunnitelmaksi kuva-
taan tarkemmin ne toimenpi-
teet, jotka pelkistyvät liiton tar-
kennetuiksi toimintalinjauksik-
si 2020-luvulle ja jotka tuodaan 
liittokokouksen päätettäviksi.

Ensimmäisen Sotaveteraani-
viikon päätösjuhlassa vuonna 
1967 puhuneen silloisen puheen-
johtaja professori Otto Vallen 
puheesta lyhyt lainaus: ”Meidän 

Under det gångna året har vi på ett konkret sätt 
fått erfara, hur ett snabbt förändrat världsläge 
kan återspeglas även hos oss på många sätt. Vi 
befinner oss mitt i ett nyhetsflöde, som del-
ges oss i vår vardag genom alla möjliga kana-
ler och som påverkar våra ställningstaganden 
och handlingssätt. Mitt i detta kaos måste vi 
kunna handla logiskt och långsiktigt medvet-
na om vår uppgift. Krigsveteranernas sak bör 
aktivt framhävas mångsidigt både i det tryckta 
och elektroniska mediet. Förbundsmötet har, 
som det högsta beslutsfattande organet angå-
ende förbundets ärenden, ett stort ansvar och 
makt vid valet av inriktningen för  kommande 
års verksamhet. 

Under framtidsforumet, som arrangeras före 
det egentliga förbundsmötet, behandlas den 
nuvarande situationen och åsikterna på basen 
av krigsveterandistriktens skriftliga rapporter 
och några distrikts presentationer, hur distrik-
ten och förbundet borde verka på 2020-talet. 
Variablerna, vilka vi ej kan påverka, är många, 
men mångt och mycket kan vi ändå själva på-
verka. I avseende å kommande års verksamhet 
är det viktigt, att det organisationsfält, som bil-
das av förbundet och distrikten, förändras på 
samma sätt som medlemskåren förändras och 
förblir verksamhetsdugligt. Detta har i själva 
verket sedan år 2008 varit huvudmålsättningen 
för förbundets planering och åtgärder.

Vi bör på framtidens krigsveteranområde 
kunna övervaka krigsveteranernas, deras ma-
kors/makars och änkors/änklingars förmåner 
och stöda dem inom ramen för våra resurser. 
Härtill inriktas grundandet av starka regio-
nella föreningar. Dessa föreningar förbereder 
också traditionsarbetet och kommer att vara 
det kommande traditionstidevarvets aktörer. 
I styrelsens förslag till verksamhetsplan för de 
kommande två åren åskådliggörs noggranna-
re de åtgärder, vilka beskrivs som förbundets 
detaljerade verksamhetslinjer inför 2020-talet 
och som presenteras förbundsmötet för beslut.

I det följande; ett kort citat från dåvarande 
ordföranden professor Otto Vallens tal vid den 
första veteranveckans avslutningsfest år 1967: 

Joensuun liittokokouksessa 
päätetään tulevista 
askelmerkeistä 2020-luvulle

”Vi bör fortsättningsvis stå eniga och upp-
rätthålla den anda av gemensamt ansvar, som 
förde oss samman under krigets tunga dagar. 
Den uppoffrande och tjänstvilliga anda, som 
enade oss på slagfälten, bör vi som helig och 
förpliktigande bevara och överföra till kom-
mande släktled”. 

I denna anda har man verkat i årtionden. Vi 
bör under det kommande 60-åriga jubileums-
året kunna visa, att förmågan att arbeta och 
bära ansvar tillsammans med krigsveteraner-
na, deras makor/makar och änkor/änklingar 
icke har försvunnit, utan att det fortsättnings-
vis är vår styrka och huvuduppgift.

Under förbundsmötet i Joensuu väljs till le-
dande uppdrag de personer, vilka i egenskap 
av styrelsens och förbundets ordförande, full-
mäktiges ordförande och medlemmar jämte 
suppleanter kommer att leda och utveckla för-
bundet inför 2020-talet och traditionstidevar-
vet. De till förbundsmötet valda representan-
terna har en viktig och ansvarsfylld uppgift. 
De besluter i vilka personers ledarskap förbun-
det närmar sig 2020-talet.
    

*  *  *  *  *
Jag har fått vara med under två brytningsske-
den i förbundets historia åren 2008 och 2012, 
då jag som den första representanten för den 
yngre generationen först valdes till ordföran-
de i förbundets styrelse och sedan till ordfö-
rande för både förbundets styrelse och förbun-
det. De gångna åtta åren har på många sätt va-
rit intressanta och arbetsdryga ävensom  gett 
möjlighet att genom ledande artiklar till er för-
medla mina tankar beträffande tyngdpunkts-
områdena för förbundets verksamhet och hur 
dessa skall utvecklas. När jag nu överlåter le-
darartikeln till min efterträdare, vill jag tacka 
vår medlemskår, alla tidningens läsare, alla 
som stöder vår verksamhet och krigsveteran-
arbetets vänner för de gångna årens samarbete.

Finn-Göran Wennström 
Svensk översättning Anders Knip

 

on edelleen pysyttävä yhdessä ja 
pidettävä yllä sitä yhteisvastuun 
henkeä, joka meidät sodan ras-
kaina päivinä saattoi yhteen. Se 
uhrivalmius ja palveleva henki, 
joka meitä taistelukentillä yhdis-
ti, on meidän pyhänä ja velvoit-
tavana säilytettävä ja siirrettävä 
tuleville polville”. Tässä henges-
sä on toimittu kautta vuosikym-
menten. Meidän on kyettävä 
osoittamaan tulevana 60-vuotis-
juhlavuonna, että yhdessä teke-
misen taito ja vastuun kanto so-
taveteraanien, heidän puolisoi-
densa ja leskiensä puolesta ei ole 
kadonnut, vaan on jatkossakin 
meidän vahvuutemme ja pääteh-
tävämme. 

Joensuun liittokokouksessa 
valitaan johtotehtäviin ne hen-
kilöt, jotka hallituksen ja liiton 
puheenjohtajana, valtuuston pu-
heenjohtajana ja valtuuston jä-
seninä sekä varajäseninä tulevat 
johtamaan ja kehittämään liittoa 
kohti 2020-lukua ja perinneaika-
kautta. Liittokokoukseen lähete-
tyillä valtuutetuilla edustajilla on 
tärkeä ja vastuullinen tehtävä. He 
päättävät, millä henkilöjohdolla 
liitto etenee kohti 2020-lukua.

*  *  *  *  *
Olen saanut olla mukana kahdes-
sa liiton historian taitekohdassa 
vuosina 2008 ja 2012, jolloin mi-
nut valittiin ensimmäisenä nuo-
remman polven edustajana en-
sin liiton hallituksen puheenjoh-
tajaksi ja sitten liiton hallituksen 
ja liiton puheenjohtajaksi. Kulu-
neet kahdeksan vuotta ovat ol-
leet monella tapaa mielenkiin-
toisia ja työn täyteisiä ja antaneet 
mahdollisuuden pääkirjoitusten 
kautta jakaa kanssanne ajatuk-
siani liiton toiminnan painopis-
tealueista ja niiden kehittämises-
tä. Kun nyt luovutan pääkirjoi-
tuspalstan seuraajalleni, haluan 
kiittää jäsenkuntaamme, kaikkia 
lehtemme lukijoita, toimintam-
me tukijoita ja sotaveteraanityön 
ystäviä kuluneista yhteistoimin-
nan vuosista. 

Finn-Göran Wennström

Under förbundsmötet i Joensuu 
fattas beslut angående kommande 
stegmärken inför 2020-talet

Sotaveteraaniliitto sai al-
kuvuonna lahjoituksen 

turkulaiselta sotaveteraani 
Martti Aulangolta. Varat tu-
lee käyttää taloudellisesti vä-
hävaraisten sotaveteraanipii-
rien tukemiseen. 

Liitto sai 
lahjoituksen

Liitto luovutti kiitoksena lahjoituksesta Pienoislippunsa Vapau-
denristin tunnuksin Martti Aulangolle. Pienoislippua oli luovut-
tamassa Heikki Järvinen. 
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Olli Kleemola toimii So-
taveteraani-lehden ko-
lumnistina. 

Kolumnit

Kirjailija Antti Tuuri toi-
mii Sotaveteraani-leh-
den kolumnistina.
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Kävin äskettäin onnittelemassa sotave-
teraaniystävääni Pentti Perttulia, joka 
täytti 100 vuotta. Onnittelupuheita 
kuunnellessa oli aikaa miettiä ystävyy-
temme kolmeakymmentä vuotta ja sitä, 
mitä kaikkea meille niiden aikana oli ta-
pahtunut.

Olin hiukan yli neljäkymmentävuo-
tias, kun minulle soitti vanha tuttu-
ni, diplomi-insinööri Toivo Rissanen ja 
komensi minut tapaamaan Rukajärven 
suunnan historiatoimikuntaa Stock-
mannin yläkerran ravintolaan. Ravin-
tolassa minua odottivat Rissasen lisäksi 
kenraali Erkki Setälä, eversti Erkki Koi-
visto, emeritusprofessori Toimi Lukka-
rinen ja maanviljelysneuvos Pentti Pert-
tuli. He olivat seitsemissäkymmenissä, 
tuntuivat ikämiehiltä, ja kaikki olivat jo 
eläkkeellä. 

Pentti Perttuli kertoi, että Rukajärven 
suunnan veteraanitapaamisessa oli ni-
metty toimikunta, jonka tehtäväksi oli 
annettu jatkosodan aikaisen 14. Divisi-
oonan historiikin suunnittelu. Tutkittu-

Sain jokin aika sitten ”kirjallisen kiitok-
sen” tähänastisista kolumneistani. Sota-
veteraani Veikko Kaikkonen lähetti mi-
nulle kirjoittamansa muistelmateoksen 
”Veikon tarinat”. Sitä selaillessani mi-
nulle kirkastui taas kerran, miten mo-
nessa eri Suomen historian vaiheessa so-
taveteraanisukupolvi on ollut mukana. 
Veteraanipolven miehet ja naiset ovat 
syntyneet ja varttuneet sotien välisessä 
Suomessa, he ovat ottaneet osaa maam-
me itsenäisyyden puolustamiseen, ja hei-
dän sukupolvensa on ollut merkittäväs-
sä asemassa rakennettaessa maastamme 
nykyistä hyvinvointivaltiota.

Veteraanipolven edustajat ovat kii-
tettävällä ahkeruudella tarttuneet ky-
nään siirtääkseen tietoja kokemuksis-
taan jälkipolville. Vaikka muistelmat 
joskus keskittyvät yksinomaan sotavuo-

siin, monesti mukana on myös kerto-
muksia lapsuudesta sekä myöhemmäs-
tä työurasta. Näistä kaikista osa-alueis-
ta kertovat myös Kaikkosen muistelmat. 
Tällaiset yksilön näkökulmat ja koke-
mukset ovat arvokasta lähdeaineistoa 
tulevaisuuden historiantutkijoille, eten-
kin kun historiantutkimuksessa on vii-
me aikoina entistä enemmän kiinnos-
tuttu nimenomaan yksilöiden koke-
muksista.

Sotamuistelmat ja omaelämäkerral-
liset teokset eivät Suomessa tietenkään 
ole mitään uutta. Vuosittain monet kus-
tantajat julkaisevat tähän osa-alueeseen 
lukeutuvia teoksia. Kaikki teokset ei-
vät kuitenkaan koskaan päädy kaupal-
lisille kustantajille vaan jäävät perhe-
piiriin ”hiljaiseksi tiedoksi”. Kaikkosen 
muistelmat lienee monen muun ”lajito-

verinsa” tavoin tarkoitettu lähinnä per-
hepiirin käyttöön. Kirjalla ei ole ISBN-
tunnusta, eikä sitä pikaisen katsauksen 
perusteella löydy myöskään Kansallis-
kirjaston tietokannasta. Historioitsijana 
näkisin mielelläni, että tällaiset, mones-
ti ainutlaatuisia kokemuksia ja arvokas-
ta yksilön näkökulmaa sisältävät pieni-
levikkiset, usein omakustanteiset muis-
telmateokset tulisi saattaa laajemman 
yleisön tietoisuuteen. Kenties Sotavete-
raaniliitto tai Tammenlehvän Perinne-
liitto voisivat aktivoitua asian suhteen, 
ja kerätä ainakin luettelon olemassa ole-
vista muistelmista kiinnostuneen luki-
jan etsintätyötä helpottamaan? Hyvät 
lukijat, sitä odotellessa voitte toimittaa 
tietoja tällaisista pienilevikkisistä muis-
telmateoksista vaikka minulle, joko säh-
köpostitse osoitteella olli.kleemola@

Hiljaista tietoa veteraaneilta

”Ryssät, älkää ampuko, me juodaan nyt korvikkeet”
aan asiaa he olivat päättäneet, että mi-
nun oli se historiikki kirjoitettava.

Kerroin, että minulla oli aivan mui-
ta suunnitelmia, olin kirjoittamassa ro-
maania suomalaisten siirtolaisuudesta 
Pohjois-Amerikkaan, tein elokuvakä-
sikirjoitusta romaanistani Pohjanmaa, 
ja muitakin puuhia oli. Sitä en sanonut, 
että epäilin hiukan, olisiko ikämiespo-
rukasta minulle tukea niin isoon työhön 
kuin he olivat suunnitelleet. 

Pentti Perttuli ehdotti, että miettisin 
asiaa pari viikkoa, ja sovittiin uusi ta-
paamispäivä. Tavatessamme uudelleen 
pyysin, että historiatoimikunta organi-
soisi haastattelutyön, jossa kahdellesa-
dalle sotaveteraanille esitettäisiin 100 
minua kiinnostavaa kysymystä sodasta, 
he saisivat kertoa muitakin mieleen tule-
via muistoja, ja haastattelunauhat puret-
taisiin paperille.

Toimikunta teki heti päätöksen haas-
tattelujen aloittamisesta, minä laadin 
kysymykset, ja neljän vuoden aikana 
haastateltiin yli kuuttasataa veteraania, 

miehiä ja naisia. Kun haastattelunauhat 
purettiin, sivuja kertyi yli kymmenentu-
hatta.  Mukana oli monenlaisia vastauk-
sia ja kertomuksia. Pentti Perttuli oli ai-
van keskeisessä osassa haastatteluja teh-
täessä.

Kirjoitin haastattelujen pohjalta viisi 
kirjaa. Yksi kirjoista, Elämä isänmaalle, 
perustuu Pentti Perttulin haastatteluvas-
tauksiin, erityisesti laajaan kertomuk-
seen tiedusteluretkestä, jonka hän mie-
hineen teki sodan alussa Lieksajärvellä. 
Kun 14. Divisioona hyökkäsi järven poh-
joispään kautta itään, Perttuli määrättiin 
kahden joukkueen voimin kiertämään 
järvi etelän kautta ja ilmoittamaan, oli-
ko eteläpuolella vihollisia. Kertomus oli 
hyvin jännittävä, elokuvallinenkin dra-
maattisuudessaan, ja siitä tehtiin eloku-
va Rukajärven tie.

Nyt satavuotispäivillään Pentti Pert-
tuli istui kunniamerkit rinnassaan aika 
tavalla poissaolevana pyörätuolissa. 
Häntä katsellessani muistin erään hä-
nen joukkueensa miehen kertomuksen, 

kuinka nuori luutnantti Perttuli sodan 
alkuvaiheessa kesken kiivaan sotimi-
sen hyppäsi kivelle ja huusi viholliselle: 
”Ryssät, älkää ampuko, me juodaan nyt 
korvikkeet”.

Kysyin kerran Pentiltä, mahtoi-
ko tämä juttu sentään pitää paikkansa. 
Pentti hymyili vaatimattomaan tapaan-
sa ja sanoi: ”Minä olin nuorena aika hui-
ma”.

Antti Tuuri
 
 

gmail.com tai postitse. Osoitteeni saat-
te liitosta. 

Olli Kleemola

VTM Olli Kleemola (s. 1987) on sotahis-
torian tutkija ja tietokirjailija. Hän val-
mistelee väitöskirjaansa Turun yliopiston 
poliittisen historian oppiaineessa.

K O K O U S K U T S U
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n XXVII varsinainen liittoko-
kous pidetään keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016 klo 13.30 
Joensuun Areenalla, osoite Mehtimäenaukio 2, Joensuu.

Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 11 §:n mu-
kaan liittokokoukselle kuuluvat asiat.

Kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan aulassa kello 
9.30−13.00, jonka jälkeen edustajat siirtyvät kokoustilaan.

Hallitus

M Ö T E S K A L L E L S E
Finlands Krigsveteranförbund rf:s XXVII ordinarie för-
bundsmöte hålls onsdagen den 8. juni 2016 kl. 13.30 i 
Joensuu Areena, adress Mehtimäenaukio 2, Joensuu.

På förbundsmötet behandlas enligt stadgarna i 11 § till 
förbundsmötet hörande ärenden.

Mötesdelegaternas fullmakter granskas i entréhallen kl. 
9.30 – 13.00, varefter representanterna förflyttar sig till 
mötesplatsen.

Styrelsen
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Helsingissä 20. huhtikuuta 2016
Pääkirjoitus II

OHJELMA 
Juhlallinen lipunnosto ja 
hartaustilaisuus klo 10.00–10.30
Lounas klo 10.30–12.30
Pääjuhla klo 13.00–14.30

OHEISOHJELMA  
Asepukunäyttely
Kunniamerkkinäyttely
Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan esittely
Kalustonäyttely ja suomenhevosia 
Ouluhallin piha-alueella

Vapaa pääsy!
Lounas on juhlavieraille maksuton.
Tumma puku
Kunniamerkit

Lisätietoa:
www.kansallinenveteraanipaiva.fi  

Oulun kaupunki toivottaa 
Teidät tervetulleiksi viettämään 

Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallista pääjuhlaa 

Ouluun!

PÄÄJUHLA OULUHALLISSA 27.4.2016

Kaatuneitten muistopäivän ja  
Hengellisen päivän vietto Tukholmassa 
Kaatuneitten Muistopäivää ja Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin Piirin ja Suomen 
Sotainvalidiliiton Ruotsin Piirin yhteistä Hengellistä päivää vietetään sunnuntaina 
15.5.2016 Tukholman Suomalaisessa kirkossa. Päivä alkaa Jumalanpalveluksella klo 
11.00 ja Kaatuneitten Muistopäivän kunniaksi seppeltenlaskulla ja lipputervehdyksillä 
kirkon sisäpihalla olevilla muistolaatoilla.

Jumalanpalveluksen jälkeen on seurakuntasalissa kevyt lounas ja kahvit.  
Klo 13.00 on Käsikello-orkesterin konsertti kirkossa. 

Veteraaniperinnettä laulun  
ja sävelen voimalla 
Suomen Sotaveteraaniliitto järjestää avoimen, alle 35-vuotiaille  
suunnatun sanoitus- ja sävellyskilpailun.

Kilpailun tarkoituksena on tuottaa veteraanimiehistä ja -naisista kerto-
via, nykyaikaan soveltuvia lauluja lapsille ja nuorille.

Kilpailun säännöt ja ehdot:
Kilpailuaika: 1.5. – 30.9.2016
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Sanoituksen ja sävellyksen tulee olla aikaisemmin julkaisematon
Sävellyksen kesto enintään 4 min
Sävellys sanoitetaan joko suomen- tai ruotsinkielellä
Sävellys tulee olla muokattavissa niin päiväkotiryhmälle kuin  
nuorisokuorolle 
Sävellyksessä tulee ilmetä sointumerkinnät
Sanoituksen tulee sisältää seuraavia elementtejä
– veteraanien kunnioitus ja perinne
– isänmaan rakkaus
– usko tulevaisuuteen
– positiivisuus
– kansanomaisuus

Suomen Sotaveteraaniliitto palkitsee kolme parasta kappaletta ja 
pidättää itsellään käyttöoikeuden kappaleisiin.

Lauluista tuotetaan opetuspaketti päiväkotien, kerhojen ja koulujen 
käyttöön.

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

Ehdotus on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 30.9.2016 mennessä 
osoitteella:
Suomen Sotaveteraaniliitto       
PL 600    
00521 Helsinki
kuoreen merkintä: Sävellyskilpailu
Kuoren sisään erilliseen kuoreen tekijöiden yhteystiedot. 

Ensi vuosi 2017 on Itsenäisen Suo-
men 100-vuotisjuhlavuosi ja Sotave-
teraaniliiton 60-vuotisjuhlavuosi.  

Valtioneuvoston kansliassa juhla-
vuosihanketta suunnittelee ja koor-
dinoi sihteeristö, hallitus ja valtuus-
kunta. Valtuuskunnassa jäsenenä on 
Suomen Veteraaniliittojen valtuus-
kunnan nimeämänä edustajana hal-
lintoneuvos Sakari Sippola. 

Juhlavuoden hankeryhmä pyy-
si ehdotuksia juhlavuoden toimen-
piteistä. Veteraanijärjestöt tekivät jo 
vuonna 2012 esityksen juhlarahasta. 
Lisäksi veteraanijärjestöjen perusta-
ma Veteraanivastuu on tehnyt oman 
ehdotuksen toimikunnalle. Toimi-
kunta sai satoja ehdotuksia, joista 
valtaosa päässee juhlavuoden hank-
keeksi. Lisäksi juhlavuoden toimi-
kunnalla on käytettävissään varoja, 
joilla hankkeita voidaan myös tukea. 

Sotaveteraaniliiton hallituksen 
nimeämä työryhmä aloitti 60-vuo-
tisjuhlavuoden suunnittelun toista 
vuotta sitten. Tarkoituksena on esi-
tellä juhlavuoden suunnitelmat syys-
kuussa pidettävillä kentän neuvotte-
lupäivillä. 

Ensimmäinen juhlavuoden toimi 
on sanoitus- ja sävellyskilpailu, jos-

Juhlavuosia tulossa
ta on tietoa tässä lehdessä. Kilpailun 
toivomme koskettavan mahdollisim-
man montaa nuorta sanoituksen ja 
sävellyksen ammattilaista. Tietoa kil-
pailusta toivomme esitettävän laajoil-
le joukoille. Juhlavuositeema jatkuu 
musiikin merkeissä vielä syksyllä. 

Juhlavuotena juhlinnan kohtee-
na ovat erityisesti kunniakansalai-
set, sotaveteraanimme. Emme jär-
jestä alueellisia juhlia, vaan pyrimme 
tapaamaan sotaveteraanijäsenemme. 

Valtiota toivomme osallistumaan 
itsenäisyyden puolustajien, veteraa-
niemme muistamiseen juhlavuonna. 
Valtioneuvostolla, eduskunnalla ja 
kunnilla on monia tapoja muistaa ve-
teraanejamme. 

Veteraanijärjestöillä on yhteinen 
esitys: kaikille veteraaneille ateria-, 
kuljetus-, siivous-, vaatehuolto- ja 
muut kodinhoitopalvelut riippumat-
ta kunnan tai kuntayhtymän talou-
dellisesta tilanteesta. Tämä olisi lahja 
itsenäisyyden puolustajille, jota tule-
vaisuudessa muisteltaisiin myöntei-
senä.

Markku Seppä 

År 2017 är det självständiga Finlands 100-
års jubileumsår och Krigsveteranförbun-
dets 60-års jubileumsår.

Inom statsrådets kansli planeras och 
koordineras jubileumsårets begivenhe-
ter av ett sekretariat, regeringen och en 
kommission. Medlem i kommissionen 
är regeringsrådet Sakari Sippola, som ut-
nämnts av Finlands veteranförbunds 
kommission.

Jubileumsårets organisationsgrupp in-
begärde förslag till åtgärder i anledning 
av jubileumsåret. Veteranorganisationer-
na föreslog redan år 2012 en jubileums-
medalj. Därtill har det av veteranorgani-
sationerna grundade ”Veteraanivastuu” 
gjort ett eget förslag till utskottet. Utskot-
tet mottog hundratals förslag, av vilka de 
flesta torde förverkligas inom ramen för 
jubileumsåret. Därtill har jubileumsårets 
utskott tillgång till medel, med vars hjälp 
man kan stöda förverkligandet av  dessa 
förslag.

Den av Krigsveteranförbundets styrel-
se utsedda arbetsgruppen påbörjade för 
två år sedan planeringen av 60-års jubi-
leumsåret. Avsikten är att presentera pla-
nerna för jubileumsåret under de allmän-
na diskussionsdagarna i september.

Ett första uppdrag under jubileumsår-
et är anordnandet av en musik- och sång-

Jubileumsår på kommande
text tävling, varom informeras i denna tid-
ning. Vi hoppas att denna tävling skall en-
gagera möjligast många unga professionella 
text- och musik-skapare. Vi hoppas att upp-
gifter angående tävlingen skall presenteras 
för en mängd yrkesmänniskor inom musi-
kens område. Jubileumsårets tema fortsät-
ter i musikens tecken ännu under hösten.

Under jubileumsåret skall speciellt våra 
hedersmedborgare, krigsveteranerna tilläg-
nas detta firande. Vi kommer inte att an-
ordna regionala tillställningar, utan vi strä-
var efter att besöka alla våra krigsveteran-
medlemmar.

Vi önskar att statsmakten också under 
jubileumsåret skall delta i firandet av och 
ihågkomma veteranerna, som försvarade 
vår frihet. Regeringen, riksdagen och kom-
munerna kan på många sätt ihågkomma 
våra veteraner.

Veteranorganisationerna har ett eget 
förslag; alla veteraner skulle beviljas mål-
tids-, transport-, städ-, persedelvårds- och 
övrig hemvårdsservice oberoende av kom-
munens eller kommunförbundets ekono-
miska situation. Detta vore en gåva åt vår 
självständighets försvarare, som man fram-
gent skulle ihågkomma på ett positivt sätt.

Markku Seppä 
Svensk översättning Anders Knip
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Seutukunnalliset 
kirkkopäivät

Kymenlaakso 
Sippolan kirkko 20.5.2016
Klo 10.00  Messu, saarna kenttärovasti  

Kari Heikkinen 
Ruokailu 
Päiväjuhla, puhe kenttäpiispa 
Pekka Särkiö

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin viimeis-
tään 30.4.2016 mennessä:  
kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi  
tai puh. 0400 655 283

Satakunta  
Luvia 16.6.2016
Klo 12.00–13.30 Messu, Luvian kirkko,  

Kirkkotie 14
 Seppelpartion lähettämi-

nen Sankarihaudalle
 Lounas ja kahvit messun 

jälkeen, Seurakuntakeskus 
ja Seurojentalo Tasala

Klo 15.00–16.00 Päiväjuhla, Luvian kirkko
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä yhdistyk-
sittäin omaan veteraanipiiriin.

Södra Finland  
i Karis  29.5.2016
Kl. 12.00 Högmässa i Karis kyrka
Kl. 12.30 Uppvaktning vid hjältegravarna  
Kl.  14.00 Måltid i Badhotell  Päiväkumpus 

restaurang, Karislojo

Uusimaa 
Riihimäen kirkko 3.9.2016
Klo 11.00 Messu, saarna kenttäpiispa  

Pekka Särkiö
            Päiväjuhla, puhe kenraalimajuri  

evp Veli-Pekka Parkatti
              Ruokailu päiväjuhlan jälkeen 

Kirkkopuiston seurakuntakodissa 
(kirkon vieressä)

Ilmoittautuminen yhdistyksittäin 17.8. 
mennessä, s-posti: kalervo.viitanen@elisa-
net.fi, puh. 050 505 1003.

Etelä-Pohjanmaa
12.5.2016 
klo 11.00 Seinänaapurien yhdistysten 

kirkkopäivä
 Ilmajoen kirkossa ja seurakunta-

keskuksessa
  Viikkomessu ja päiväjuhla
15.6.2016 
klo 11.00 Suupohjan seudun  

kirkkopäivä
 Jurvan kirkossa ja koulukeskuk-

sessa
 Viikkomessu ja päiväjuhla
1.9.2016 
klo 11.00 Härmänmaan seudun kirkko-

päivä
 Alahärmän kirkossa ja seurakun-

takeskuksessa
 Viikkomessu ja päiväjuhla
1.9.2016 
klo 11.00 Järviseudun ja Suomenselän 

seutu
 Alajärven kirkossa ja seurakunta-

keskuksessa 
 Viikkomessu ja päiväjuhla

Aura Etholenin syntymä-
päiviä vietettiin Askalan 
vanhainkodissa, jossa päi-
vänsankari on viettänyt 
runsaat kolme vuotta. Aura 
Etholen os. Vyyryläinen 
syntyi Viipurin läänin Jo-
hanneksen pitäjän Tikka-
lan kylässä 22.2.1916. Aura 
avioitui naapurikylästä 
Koskijärveltä olevan Arvo 

Yrjö Olavi Mäkinen syn-
tyi 12.4.1916 Jyväskyläs-
sä. Hän valmistui konein-
sinööriksi Porin teknilli-
sestä oppilaitoksesta 1938. 
Varusmiespalveluksen hän 
suoritti 3.1.1939-17.12.1939. 

Talvisodassa hän palve-
li vääpelinä EK/JR 62:ssa, 
joka taisteli Summan rin-
tamalohkolla. Jatkosodas-
sa hänet oli määrätty 2. 
Poltt. Os:n vääpeliksi. Hä-
net ylennettiin ylikersan-
tiksi 7.10.1941 ja v. 1942 
alussa hänet nimitettiin so-
tilasvirkamiehenä osaston 
päälliköksi.

Mäkinen muutti Ruot-
siin 1948. Aluksi hän työs-
kenteli Kockumsin telakal-
la siirtyen Uddevalla AB:n 
palvelukseen. Hän työs-
kenteli siellä turbiini-pii-
rustuskonttorissa tehden 
matkoja eri puolille maa-
palloa.

Onnittelemme
Aura Etholen 100 vuotta

Mäkinen muutti Hel-
sinkiin vuonna 1958. Pa-
lamistekniikan asiantun-
tijana hän teki 20 vuoden 
työrupeaman EKONO:ssa 
jääden eläkkeelle 1981. Hä-
meenlinnaan Mäkinen 
muutti vaimonsa kanssa 15 
vuotta sitten. Hän on mel-
ko hyvässä kunnossa ja 
mieleltään virkeä.

Päivi Tiilikainen

Yrjö Mäkinen 100 vuotta

Uuno Jussila 100 vuotta
Etholenin kanssa. Talviso-
dassa Aura toimi Koskijär-
vellä Hörkön mäellä ilma-
valvonta- ja viestilottana 
aivan rintamalinjojen ta-
kana. Talven aikana Aura 
Etholen siirtyi työskente-
lemään Kaatuneiden eva-
kuointikeskuksessa, jossa 
sankarivainajat hoidettiin 
arkkuun matkalle kotipitä-
jän multiin.

Jatkosodan aikana ke-
sällä 1942 Aura ja Arvo pa-
lasivat kahden pienen lap-
sensa kanssa kotiin Koski-
järvelle. Maanviljelystä ja 
karjanhoitoa harjoittava ja 
kasvanut perhe asettui 1948 
lopulliseen asuinpaikkaan-
sa Paimioon Majankalman 
tilalle. Siellä harjoitettiin 
maanviljelystä 1980- luvul-
le asti.

Kyösti Vuontela

- Hiljaisia poikia oltiin, kun 
kohti tuntematonta lähdet-
tiin, sanoo lammilainen, 
100 vuotta 4.9. 2015 täyt-
tänyt sotaveteraani Uuno 
Jussila. Reservin yliker-
santti, virkeä ja hyvämuis-
tinen mies. Jussila kuului 
joukkoon, joka kokoonnut-
tuaan Hämeenlinnan Mie-
malassa sijaitsevaan poi-
kakotiin lähti härkävau-
nuissa kohti Kannasta 11. 
lokakuuta 1939. Talvisotaa 
Uuno Jussila pitää jatko-
sotaa rankempana. 

Sotakokemuksensa Jus-
sila tiivistää sanoihin: 
”Suomi oli todella pahassa 
paikassa”.

Kahden sodan veteraa-
ni Uuno Jussila on palkittu 
useilla kunniamerkeillä.

Jo vuosia ennen soti-
laspalvelustaan hän toimi 
Lammilla Suojeluskunnan 
riveissä.  

Uuno Jussila kertoi pal-
velukotiin vieraaksi poi-
kenneelle, että rintamalla 
tulivat tutuiksi niin nälkä, 
pelko kuin kiirekin. - Ko-
toa lähetetty paketti: rie-
vää, voita ja läskiä - voi että 
oli hyvää.

Marjatta Hinkkala

Ikinuori sotaveteraa-
ni, kiinteistöneuvos Aron 
Livson täyttää 100 vuotta 
25.5.2016 Espoossa.

Aron Livson syntyi Sor-
tavalassa 1916 lakkimesta-
rin perheeseen. Sortavalas-
ta perhe muutti Viipuriin 
1918. Aron kävi Viipurissa 
keskikoulun. Varusmies-
palveluksensa Aron suoritti 
1937–1938 Karjalan kaartis-
sa kotiutuen korpraalina.

Talvisotaan Livson osal-
listui Erillinen Pataljoona 
7:n riveissä. Yksikkö kävi 
läpi monia raskaita taiste-
luita.  Sodan päättyessä ker-
santiksi ylenneen Livsonin 
johtamasta 11 miehen ryh-
mästä oli jäljellä enää kak-
si. Jatkosotaan Livson osal-
listui JR4:n ja JR 45:n Kra-
naatinheitinkomppaniassa. 
Erityisesti Aron Livsonin 
mieleen on jäänyt perään-
tymisvaihe Kannaksella, 
jossa lähes kaikki viholli-
selle jäävät talot poltettiin.

”Erään talon pöydälle oli 
jäänyt pieni virsikirja ja pie-
ni tekokoira. Panin ne mo-
lemmat vasempaan rintatas-
kuuni. Vähän myöhemmin 
sain vihollisen ampumasta 
kranaatista sirpaleosuman, 
joka pysähtyi tuohon mai-
nittuun virsikirjaan. Uskon 
virsikirjan pelastaneen mi-
nut kuolemalta”.

Aron Livson 100 vuotta

Livson haavoittui vielä 
myöhemmin polveen. Hän 
kotiutui 30.11.1944 vääpe-
linä.

Sodan päätyttyä oli edes-
sä perheen perustaminen. 
Avioliitosta syntyi kolme 
lasta. Liitto päättyi eroon 
ja uusi puoliso Margaretha 
löytyi 1971.

Veteraanityöhön Aron 
tuli varttuneemmalla iäl-
lä. Vuodesta 1992 Aron on 
ollut Helsingin Sotavete-
raanit ry:n hallituksen jäse-
nenä ja Suomen juutalaiset 
sotaveteraanit veljespiirin 
puheenjohtajana. Näissä 
tehtävissä Aron on palvel-
lut aina vuoteen 2014 asti. 
Aron Livson osallistuu yhä 
moniin veteraanitilaisuuk-
siin. 

Erkki Merikallio ja  
Rauno Loukkola
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Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi myönnettiin 
seuraaville henkilöille:
Maija Achrén, Salo
Markku Ahtela, Lahti
Eero Ala-Orvola, Vesilahti
Raimo Elonsalo, Kirkkonummi
Rauni Halme, Pirkkala
Heikki Harjula, Lapua
Raija Hinkkala, Orivesi
Olli Huikuri, Akaa
Pekka Hulmi, Loimaa
Pekka Hurme, Tampere
Ahti Hämäläinen, Kankaanpää
Anja Jokiranta, Miehikkälä
Tauno Kairesalo, Tampere
Hannu Kallio, Virolahti
Liisa Kangaspusu, Ruovesi
Edith Kemppainen, Viitasaari
Risto Kiiskilä, Tampere
Yrjö Kivimäki, Kauhajoki
Jaakko Koivunen, Eura
Anne-Sofia Korremäki, Koski
Elsa Koskinen, Loimaa
Anja Kuittinen, Asikkala
Esko Kujala, Nivala
Kerttu Kumpula, Nivala
Elli Laakso, Nastola
Pentti Lehtola, Helsinki
Aini Lempinen, Toivakka
Risto Lietepohja, Salo
Riina Lillfors, Helsinki
Reino Läärä, Salo
Pekka Maaranen, Sastamala
Simo Manninen, Oulu
Olli Mielonen, Lahti
Bertta Moilanen, Helsinki
Evald Mäepalu, Tartto
Osmo Mäntykoski, Orimattila
Anna-Kaisa Mörttinen, Vantaa
Irja Nieminen, Toivakka
Veli Nieminen, Punkalaidun
Veikko Palola, Kempele
Viljo Pastila, Padasjoki
Reino Pellikka, Pirkkala
Martti Peltomaa, Kankaanpää
Eila Pennanen, Akaa
Kaarlo Pässilä, Kouvola
Esko Rantanen, Jyväskylä
Eino Remonen, Kotka
Tauno Ruponen, Pertunmaa

Matti Ruskonmäki, Lappeenranta
Eero Salo, Ruovesi
Heikki Salonen, Jämsänkoski
Toini Setälä, Harjavalta
Sakari Sippola, Helsinki
Tauno Strengell, Lahti
Veikko Suokunnas, Loimaa
Unto Suomalainen, Raahe
Kauko Suurnäkki, Hamina
Heikki Sytelä, Nivala
Matti Unkuri, Nakkila
Matti Uusitalo, Loimaa
Kaarina Uusitupa, Vimpeli
Asta Vento, Loimaa
Sylvi Virtanen, Espoo
Teuvo Viskari, Orivesi

Sotaveteraanien kultainen ansioristi voidaan 
myöntää tunnustuksena liiton tarkoitusperi-
en hyväksi tehdystä erittäin merkittävästä ja 
pitkään jatkuneesta työstä.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali 
myönnettiin seuraaville henkilöille:
Kai Aasalo, Tallinna
Kaisa Ainasoja, ylijohtaja, Rovaniemi
Harri Alanko, toimitusjohtaja, Ylivieska
Heikki Ali-Löytty, kanttori, Akaa
Hans Einar Christer Barnekow, dokumenttie-
lokuvien tekijä, Falsterbo
Raimo Heikkilä, pankinjohtaja, Säkylä
Maarit Heino-Lindroos, liiketoimintajohtaja, 
Laitila
Marja Hovi, emäntä, Lappeenranta
Erkki Huuki, kirkkoherra, Kannus
Miika Hämäläinen, kirkkoherra, Lahti
Teija Jestilä, diakoniatyöntekijä, Kemi
Tellervo Jokinen, toiminnanjohtaja, 
Lappeenranta
Jari Kallio, prikaatikenraali, Vekaranjärvi
Laila Karjalainen, toimistosihteeri, Kuhmo
Jaana Karrimaa, kaupunginjohtaja, Harjavalta
Marjo Katermaa, johdon sihteeri, Kouvola
Merja Kaukonen, johdon sihteeri, Espoo
Seppo Kinnunen, myyntiedustaja, Jyväskylä
Kari Koivu, rovasti, Hämeenlinna
Tuija Koivu, piiripäällikkö, Espoo
Mihkel Koldits, kuoronjohtaja, Oulu
Reijo Korkala, aluejohtaja, Tornio
Merja Koskinen, tilitoimistonhoitaja, 
Lappeenranta

Kari Kotilainen, museonjohtaja, Saarijärvi
Tiina Kyttälä, palvelupäällikkö, Vantaa
Leila Kytölä, veteraaniasiamies, Helsinki
Antti Lahtinen, kirkkoherra, Hollola
Pirjo Laitinen, toimitusjohtajan assistentti, 
Vantaa
Antti Lehtisalo, eversti, Sodankylä
Satu Luukas, Lempäälä
Taina Mannila, taiteen maisteri, Liperi
Raili Mihkeles, Tallinna
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja, Ulvila
Hanna Mäntylä, sosiaali- ja terveysministe-
ri, Tornio
Vesa Nuija, liikuntatoimenjohtaja, Eura
Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahti
Juha Parjanen, pastori, Hamina
Veli-Pekka Parkatti, kenraalimajuri, 
Riihimäki
Irma-Leena Pesonen, kotitalousyrittäjä, 
Lappeenranta
Hans Ranta-aho, apulaisjohtaja, Vantaa
Olli Rehn, elinkeinoministeri, Helsinki
Antero Ryhti, seurakuntamestari, Eura
Päivi Salonen, seurakuntamestari, Lempäälä
Arto Satonen, eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja, Sastamala
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, Helsinki
Anne Siren, taloussihteeri, Vantaa
Siro Ilpo Siro, ekonomi, Turku
Pentti Suppola, yleislääketieteen erikoislää-
käri, Lohja
Markku Särkipaju, kuntohoitaja, Keminmaa
Kyösti Tammi, kelloseppä, Kuusamo
Päivi Toikka, musiikin maisteri, Tammela
Antti-Jussi Tähtinen, viestintäjohtaja, 
Tampere
Kari Vainio, FM, Turku
Mauri Vesanto, koulunjohtaja, Kokemäki

Riitta Vihriälä, kanslisti, Kemijärvi
Kaarle Wikström, adjutantti, komentaja, 
Helsinki
Leena-Maija Virtanen, sosiaaliohjaaja, 
Mynämäki
Pentti Virtaperko, director cantus, Somero

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan 
myöntää Sotaveteraanityön päämäärien 
hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai muutoin 
merkittävästi toimineelle henkilölle, joka 
ei ole sotaveteraani, sekä sotaveteraanille, 
joka on sanotuin tavoin toiminut muus-
sa yhteydessä kuin liiton tahi sen jäsen- 
tai tukiyhteisön antamissa luottamus- tai 
muissa tehtävissä.

Sotaveteraaniliitto palkitsi ansiomerkeillä
Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus myönsi Sotaveteraanien kultai-
sen ansioristin 65 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton ansiomitalin 58 
henkilölle. Liiton esittämät huomionosoitukset jaettiin 4. maalis-
kuuta Katajanokan Kasinolla järjestetyssä tilaisuudessa. 

Huomionosoituksen saaneet yhteiskuvassa Katajanokan Kasinolla.

Valtiokonttorin apulaisjohtaja Hans 
Ranta-aho vastaanotti ansiomita-
lin Finn-Göran Wennstömiltä ja Anni 
Grundströmiltä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapääl-
likkö Päivi Sillanaukee vastaanottamassa 
ansiomitalia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Arto Satonen ansiomita-
lin saajana.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Pentti 
Suppola on hoitanut veteraanikuntoutus-
asioita Lohjalla vuodesta 1976.

Ruotsalaiselle Hans Barnekowille luovu-
tettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Bar-
nekow on tuottanut kaksi Suomen sota-
historiaa esittävää dokumenttielokuvaa 
`Mannerheim`(2008), joka kuvaa marsal-
kan elämää sotiemme valossa ja `Stalins 
Skugga`(2013), joka kertoo sodanjälkeis-
ten vuosiemme sisä-ja ulkopoliittisesta 
tasapainottelusta. Onnittelemassa Ruotsin 
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jouni 
Knuuttila.  Kuva: Bill Watts
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Hyvää Kansallista  
Veteraanipäivää Rautiosta!

Hyvää Kansallista  
Veteraanipäivää Jojensuusta!

Hyvää Kansallista 
Veteraanipäivää Haminasta

Hyvää Kansallista  
Veteraanipäivää Iittalasta!

KJM Kupari Oy
Asikkala

Vesijohtoliike 
J. Laitinen Oy

Espoo

Goodmill Systems Oy
Espoo 

www.goodmillsystems.com

E. M. Pekkinen Oy
Espoo

Geotek Oy
Espoo

Agro-Tilit Oy
Forssa

Traktorikonehuolto 
Liuska Ky

Haapajärvi

Haminan Maansiirto Oy
Hamina

Haminan Autohuolto Oy
Hamina

Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Suomen Varustamot ry
Helsinki

Crnet Oy
Helsinki

OPR-Vakuus Oy
Helsinki

Urheiluopistosäätiö
Helsinki

Rakennus Oy Isotalo
Helsinki

www.kuntarahoitus.fi Urheiluhallit Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

Arvo Kokkonen Oy
Helsinki

Tiori Kuljetus Oy
Helsinki

Olympiakylän Huolto Oy
Helsinki

Cont-Service Oy/Ab
Helsinki

Nastakiekko Oy
Hyvinkää

Triplan Oy
Hämeenlinna

Kultakeskus Oy
Hämeenlinna

Patria-Rakennus Oy
Hämeenlinna

Normet Oy
Iisalmi

Velarium Oy Ab
Imatra

Kuusitunturi Oy
Imatra

Rakennus ja Maalaus 
K. Tiippana

Imatra

Disamed Oy
Inkoo 

www.disamed.fi

Metsäkoneurakointi 
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Metsä-Karvinen Oy
Kontiolahti, Lehmo

JM-Louhinta Oy
Jyväskylä

Suomen CNC-Koneistus Oy
Jyväskylä

Rakennusliike Seiska Oy
Jyväskylä

MCT-Tech Oy
Jyväskylä

Kaivinkoneyhtymä 
Hokkanen&Hokkanen

Piispanristi

Metallikoneistamo 
E. Moilanen Ky

Kajaani

www.ads-group.net Oy Kati Ab Kalajoki
www.oykatiab.com
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Pu H e e n J O H TA JA e H d O K A S

Suomen Sotaveteraanilii-
ton puheenjohtajan tärkeä 
ominaisuus on osata de-

legoida. Erkki Heikkinen (66) 
sen osaa ja siksi hän pyysi mi-
nua kertomaan, miksi juuri hä-
net olisi syytä valita Sotavete-
raaniliiton seuraavaksi puheen-
johtajaksi.

Tunnen miehen vuosien ta-
kaa Keskon ajoilta, jolloin hän 
konsernin viestinnästä ja yh-
teiskuntasuhteista vastaava-
na johtajana piti yhteyttä myös 
tiedotusvälineisiin. Erkki hoi-
ti tehtäväänsä niin eleettömästi 
ja tehokkaasti, että sen havaitsi-
vat myös hänen kollegansa, jot-
ka valitsivat Heikkisen vuoden 
tiedottajaksi 2002. 

Oulussa sotaveteraanin poi-

Erkki Heikkisestä innostava puheenjohtaja
kana syntynyt filosofian mais-
teri, lehdistöneuvos, reservin 
kapteeni Heikkinen sai kotijou-
koissa isänmaallisen kasvatuk-
sen. Veteraaniasiat olivat häntä 
lähellä jo silloin, kun hän pal-
veli Keskon aluejohtajana Kai-
nuussa, Hämeessä ja Etelä-Suo-
messa. Siirtyminen pääkontto-
riin Helsinkiin aktivoi Heikkistä 
tällä rintamalla entisestään. Hä-
net valittiin liiton hallitukseen 
ja vuodet 2010-2015 Heikkinen 
toimi liiton varapuheenjohtaja-
na. 

Heikkinen osaa delegoida
Heikkinen johtaa edelleen liiton 
viestintätoimikuntaa, jonka jä-
senenä olen päässyt läheltä seu-
raamaan puheenjohtajaehdok-

kaan toimintaa. Erkki johtaa 
toimikuntaa jämäkästi, mutta 
hän tietää, että kaikki viisaus ei 
ole yhdessä päässä. Tämä omi-
naisuus on tärkeä myös liiton 
puheenjohtajalle. Olen varma, 
ettei kenellekään jäisi epäsel-
väksi, kuka on liiton ykkösmies, 
mutta tiedän, että hän puheen-
johtajana hyödyntää täysimää-
räisesti varapuheenjohtajien ja 
hallituksen jäsenten osaamista.

Finn-Göran Wennström jät-
tää seuraajalleen perinnön, jolle 
uuden puheenjohtajan on hyvä 
jatkaa. Yhteydenpito poliitti-
siin päättäjiin ja mediaan vaa-
tii yhä kovempaa työtä veteraa-
nien huolto- ja tukitoiminnan 
viimeisinä vuosina. Heikkinen 
hallitsee vaikuttamisen lain-

alaisuudet eikä päästä rahakirs-
tujen päällä istuvia vähällä.

Heikkinen jalkautuu 
maakuntiin
Rössypottukerholaisena, Oulun 
kasvattina, Heikkinen tietää 
senkin, että liiton puheenjohta-
jan on jalkauduttava maakun-
tiin ja pidettävä tiivistä yhteyttä 
liiton piiriorganisaatioihin. So-
taveteraaneja, puolisoita ja les-
kiä on tuettava kaikin tavoin 
koko maassa ja tasavallan mo-
lemmilla virallisilla kielillä.

Heikkinen on tottunut ole-
maan parrasvaloissa. Kokemus, 
jonka hän hankki Pelastakaa 
Lapset ry:n puheenjohtajana 
vuosina 2007-2014 on arvokas 
lisä hänen ansioluettelossaan. 

Laajat yhteydet yhteiskun-
taan ovat tärkeitä nyt, kun ve-
teraanityössä valmistaudutaan 
yhä enemmän perinnetyön ai-
kaan. Liiton kannattajajäsenet 
on saatava mukaan vaalimaan 
veteraaneja ja heidän muisto-
aan entistä näkyvämmin. Ve-
teraanien keskeistä merkitystä 

Sotaveteraaniliiton varapuheenjohtajana erkki Heikkinen teki lä-
heistä yhteistyötä puheenjohtaja Finn-Göran Wennströmin kanssa. 

Liiton varapuheenjohtaja erkki Heikkinen luovutti helmikuussa 2013 eniten mottimerkkejä myyneel-
le etelä-Pohjanmaan piirille tunnustuksena välimallikirveen. - Toiminnanjohtaja Pertti Kortesniemi 
kiitti ja sanoi, että juuri tämä malli onkin puuttunut piirin kokoelmista.

vapaan isänmaan turvaamisek-
si pitää aina kunnioittaa arvok-
kaasti, mutta uusiakin tapoja 
juhlia veteraaneja pitää tutkail-
la avoimella mielellä. 

Jäsenmäärältään Suomen 
suurimpana veteraanijärjestö-
nä liitolla on johtava asema ve-
teraaniperinteen ylläpitäjänä.

Viestintä ja tiedottaminen 
ovat avainasemassa. Liiton vies-
tintätoimikunta on Heikkisen 
johdolla kehittänyt liiton vies-
tintää kohti monikanavaisuutta. 
Sotaveteraani-lehti säilyy mer-
kittävänä yhteydenpitäjänä jä-
senten ja liiton välillä, mutta lehti 
ei enää riitä. Sotaveteraaniliiton 
nettisivut uudistuvat, Facebook-
päivitykset nopeutuvat ja vete-
raanien asioita esitellään myös 
Twitterissä. Uudella puheenjoh-
tajalla - kumpi tahansa kahdes-
ta ehdokkaasta Joensuussa vali-
taankin - on käytössään nykyai-
kaiset viestintävälineet!

Kari Mänty 
Sotaveteraaniliiton 

viestintätoimikunnan jäsen

Hyvää Kansallista  
Veteraanipäivää Keuruulta Nro:111

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala

TKH Logistics Oy
Kemi

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

Trukkihuolto Marjeta Oy
Kerava

ProfeCons Oy
Kerava

www.profecons.fi

Levin Huoneistolomat Oy
Levi 

www.levinhuoneistolomat.fi

Kuljetusliike 
E. Kärkkäinen Ky

Kiuruvesi

IB Race&Mec
Kokkola

Kuljetus Kujala&Muuri Ky
Kotka

Kotkan Metallityöt Oy
Kotka
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Varsinais-Suomen Sota-
veteraanipiiri on aset-
tanut minut ehdol-

le Suomen Sotaveteraaniliiton 
hallituksen puheenjohtajan teh-
tävään. Luulen, että minulla on 
sekä koulutukseni että erilaisis-
sa työtehtävissä hankitun koke-
muksen perusteella mahdolli-
suus ja kyky hoitaa tätä tehtävää 
seuraavien vuosien ajan.

Olen peruskoulutukselta-
ni hammaslääkäri ja erikoistu-
nut terveydenhuollon hallin-
toon. Neljän vuosikymmenen 
työurastani puolet tein ham-
maslääkärin töitä Parkanossa. 
Tänä aikana olin mukana myös 
politiikassa, toistakymmentä 
vuotta kaupunginvaltuustossa 
ja neljä vuotta kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajana.  Olen 
myös ollut Kokoomuksen puo-
luehallituksen jäsen seitsemän 
vuotta ja saman verran Sata-
kunnan piirin puheenjohtaja-
na. Tunnen siis kunnallishal-

linnon toiminnan. Tämä vaihe 
elämässäni opetti minut otta-
maan huomioon eri tavalla ajat-
televat ihmiset ja tekemään hei-
dän kanssaan yhteistyötä mm. 
veteraaniasioissa.

Toiset kaksikymmentä vuot-
ta palvelin valtion aluehallintoa 
toimien ensin Turun ja Porin 
lääninhallituksen ja sittemmin 
suuren Länsi-Suomen läänin 
sosiaali- ja terveysosaston pääl-
likkönä. Tehtäviin kuului mm. 
kuntien valvonta veteraaniasi-
oissa. Toimin myös alueellisen 
veteraaniasiain neuvottelukun-
nan varapuheenjohtajana 15 
vuotta ja kuulun tähän neuvot-
telukuntaan edelleenkin.

Tällä hetkellä olen Suomen 
Sotaveteraaniliiton sosiaali- ja 
terveyspalvelutoimikunnan pu-
heenjohtaja sekä liiton hallituk-
sen varajäsen. Sitä ennen olin 
kaksi vuotta hallituksen var-
sinainen jäsen ja myös useita 
vuosia liiton neuvottelukunnan 

jäsen. Piiritasolla olen piirihal-
lituksen jäsen ja piirin perin-
neyhteyshenkilö.  Olen myös 
piirin perinnetyötä suunnittele-
van työryhmän puheenjohtaja.

Turussa olen toiminut erilli-
sen sotaveteraanien tuki- ja pe-
rinneyhdistyksen puheenjohta-
jana ja tällä hetkellä olen Turun 
Sotaveteraaniyhdistyksen pu-
heenjohtaja neljättä vuotta.

Toimin myös muissa luotta-
mustehtävissä mm. SPR:n Tu-
run osaston puheenjohtajana. 
Samoin olen Turun kaupungin 
vanhusneuvoston jäsen puolus-
tamassa veteraanien asioita.

Jos tulen valituksi liiton pu-
heenjohtajaksi, minulla on 
myös tavoitteita kehittää Sota-
veteraaniliittoa. Sen takia otsi-
koin tämän jutun muutosjohta-
juudeksi. Minusta lähivuosina 
pitää tapahtua ainakin kolme 
isoa asiaa. 

Ensinnäkin veteraanien 
edunvalvontaa tulee edelleen 

tehostaa ja siinä olisin mielel-
läni mukana, sillä tunnen use-
at ministerit, eduskuntaryh-
mien keskeisiä vaikuttajia ja 
ministeriöiden tärkeitä virka-
miehiä. Sote-taustani takia pi-
dän erityisen tärkeänä parantaa 
yhteistyötä STM:n kanssa tar-
koituksena vihdoinkin turvata 
riittävät voimavarat sotiemme 
veteraanien toimintakyvyn yl-
läpitämiseksi vuoden jokaisena 
päivänä tämänhetkisen parin 
viikon kuntoutusjakson lisäk-
si. Tämä siksi, että liittomme 
edunvalvonta ja tukitehtävä jat-
kuu niin kauan kuin veteraane-
ja on joukossamme.

Toiseksi meidän tulee tehos-
taa perinnetyötä ja nopeuttaa 
suunniteltua aikataulua. Piirin 
perinneyhteyshenkilönä mi-
nulta kysytään usein, pystyykö 
liitto tekemään päätökset, joil-
la vakuutamme veteraanit sii-
tä, että heidän tekemänsä työ 
itsenäisyytemme säilyttämi-
sessä siirtyy tuleville sukupol-
ville. Eikä vain siirry, vaan säi-
lyy aktiivisesti hoidettuna aito-
na perinnetyönä, joka on paljon 
muuta kuin sinänsä tärkeät so-
tien muistomerkit ja juhlapäi-
vät. Nämä päätökset ovat vete-
raanimme ansainneet.

Kolmanneksi Sotaveteraa-
niliiton on siirryttävä uuteen ai-
kaan myös uudistamalla sään-
nöt.  On tehtävä perinneliitto, 
joka huolehtii veteraaneistaan 
loppuun asti. Samalla kuiten-
kin tehdään järjestö, joka ottaa 
Tammenlehvän Perinneliiton 
aikaa myöten kuihtuvan roolin 
ja varmistaa keskeisenä perin-
netyön tekijänä alueellisen toi-
minnan.

Minusta säännöissä siirry-
tään nykyisen kaksivuotisen 

kokousvälin sijasta yksipäiväi-
seen kokoukseen kolmen vuo-
den välein. Liittokokouksen 
päätösvaltaa ja sitä kautta lä-
pinäkyvyyttä tulee säännöis-
sä nostaa niin, että liittokokous 
valitsee puheenjohtajan ja val-
tuuston lisäksi myös hallituk-
sen ja varapuheenjohtajat. 

Jatkuvuus ja toisaalta riittävä 
vaihtuvuus turvataan säännöis-
sä siten, että liittokokouksen va-
litsemat ihmiset voivat toimia 
samassa tehtävässä kaksi liitto-
kokouskautta eli kuusi vuotta ja 
tämä koskee myös puheenjoh-
tajia.

Valtuuston tehtävänä tulee 
olemaan tilinpäätösten käsitte-
ly ja osallistuminen yhteiskun-
ta-asioiden hoitoon nykyistä te-
hokkaammalla tavalla.

Olen valmis kertomaan lisää 
tavoitteistani kaikille haluk-
kaille.

Pekka Paatero 
Läänin sosiaali- ja 

terveysneuvos, emeritus 

Pekka Paatero tarjoutuu muutosjohtajaksi

Pekka Paatero keskusteli piirien neuvottelupäivillä viime syksynä Keski-Pohjanmaan Sotaveteraani-
piirin toiminnanjohtaja Risto Poutun kanssa. 

Pekka Paatero on liiton sosiaali- 
ja terveyspalvelutoimikunnan 
puheenjohtaja.  
Kuva: Jakke nikkarinen
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Kymenlaakson Jäte Oy
Kouvola

GC Guaranty Cranes Oy
Kouvola

Kouvolan 
Teollisuusasennus Oy

Rakennuspalvelu Heikki Hiltunen Ky
-sillanrakennustyöt-

Kuopio

Betola Oy
Kuopio

”palvelua iloisella mielellä”

Puijon Kiinteistöpalvelu Oy
Kuopio

Kuopion Talokeskus Oy
Kuopio

Rakennussuunnittelutoimisto 
Sormunen& Timonen Oy

Kuopio

Insinööritoimisto 
Makeplan Oy

Kuopio

Kuljetusliike 
Kari Pohjolainen Ky

Syväniemi

Pölkky Oy
Kuusamo

www.polkky.fi

Dosetec Exact Oy
Nastola

www.dosetec.fi
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a ja n ko h ta i s ta

TERVETULOA KESÄKUUSSA 
LIITTOPÄIVILLE JOENSUUHUN

Olemme tehneet parhaamme kesän liittojuhlien onnistumiseksi.  
Nyt kaikki alkaa olla täällä Joensuussa valmista.  Olette kaikki lämpimästi tervetulleita:    

Liittopäivien järjestelytoimikunta

Sotaveteraaniliiton XXVII liittopäivät Joensuussa 8.-9. 6.2016.
Päivien päätapahtumat keskittyvät Joensuun Areenaan Mehtimäenaukio 2

Ohjelma keskiviikko 8.6.

09.00-13.30   Valtakirjojen tarkastus
10.00-11.30 Tulevaisuusfoorumi
13.30  Liittokokous
18.00  Asemiesilta
21.00  Kirkkoilta, ev.lut.kirkko

Ohjelma torstai 9.6.

Juhlapäivä on samalla Sotiemme Veteraanien 
Pohjois-Karjalan Kirkkopäivä 2016 

10.00    Ekumeeninen jumalanpalvelus
13.00    Liittojuhla

Areenan läheisyydessä runsaasti paikoitustilaa.

0

Liittojuhlien avajaispäivän 
8.6. iltatilaisuutena Joen-

suun Areenassa järjestettävä 
ohjelmallinen Asemiesilta on 
yksi päivien suurimmista ylei-
sötapahtumista. Nostalgista ti-
laisuuden henkeä kuvaa hyvin 
tapahtuman teema Mun sydä-
meni tänne jää. Näyttävästi la-
vastein ja valaistuksin somis-
tettuun iltamatilaan odotetaan 
noin 2500 vierasta.  Areena-
päällikkö Pertti Keräsen kerto-
man mukaan lisäkatsomot on 
sijoitettu niin, että yleisöä mah-
tuu katsomoon tarpeen vaaties-
sa lähes 3000 henkeä.

Iltamien näyttävin esiin-
tyjäkokoonpano on ratsuvä-
en musiikkiperinnettä ylläpitä-
vä Rakuunasoittokunta, jonka 
1600-luvulle asti ulottuvat juu-
ret kuuluvat edelleen soittokun-
nan toiminnassa.  Soittokunnan 
kotipaikka on nimensä mukai-
sesti Lappeenrannassa.  Vuoden 
2014 alusta Rakuunasoittokun-
ta kasvoi puolustusvoimauudis-
tuksen myötä 34-henkiseksi pu-
hallinorkesteriksi.

Suomen Sotaveteraaaniliiton 
XXVII liittopäivät Joensuussa 
8.-9.6.2016

Soittokunnan päällikköka-
pellimestarina toimii musiik-
kimajuri Riku Huhtasalo ja ka-
pellimestarina musiikkiyliluut-
nantti Aino Koskela. 

Asemiesillan alustava ohjel-
ma lupaa mukana olijoille vauh-
dikasta menoa. Tapahtuman 
pääsolistina esiintyy musiik-
kitaiteilija Katri Helena, jon-
ka ohjelmisto koostuu pääosin 
hänen omista ikivihreistään. 
Myös illan juontaja Kai Hytti-
nen osallistuu sävelmiin ja odo-
tettavissa on myös taiteilijoiden 
yhteisesiintymisiä.

Musiikkiesitysten lomassa 
kuullaan lisäksi mm. kirjailija 
Heikki Turusen tekstejä runo-
taiteilija Jarmo Mäkelän esittä-
mänä. Odotettu Asemiesilta al-
kaa Joensuun Areenassa keski-
viikkona kello 18.00.  Lippujen 
ennakkomyynti on sotaveteraa-
nipiirien ja -yhdistysten kautta 
käynnissä.  

Teksti: Risto Alanko 
Kuva: Ari Hevonkoski

Asemiesillasta odotetaan 
suurta yleisömenestystä

Liittojuhlien ruokailujen to-
teuttamisesta vastaa Kon-

tiolahden sotilaskotiyhdistys 
yhteistyössä rajasotilaskotiyh-
distyksen kanssa, kertoo liitto-
juhlien kokonaismuonituksesta 
vastaava sotilaskotisisar Inkeri 
Laukkanen.

Ruuan valmistaminen ta-
pahtuu Liperin Ylämyllyn kes-
kuskeittiössä. Aterioiden tuot-
taminen suurkeittiön padoista 
juhlavieraiden lautaselle on mo-
nivaiheinen ketju, jonka jokai-
nen lenkki on varmistettu niin, 
että vieraamme pääsevät nautti-
maan aterian lämpimänä, tasa-
laatuisena ja raikkain lisukkein, 
kertoo keskuskeittiön ruokapal-
velupäällikkö Maarit Määttä.  

Ruokavalikoimissa on huo-
mioitu myös alueellinen perin-
ne, joten varsinaisen pääjuhla-
päivän, torstain lounaana tar-
joillaan karjalanpaistia siihen 
kuuluvine lisukkeineen. 

Liittojuhlien kahvitus ja elin-
tarvikemyynti tapahtuu koko-
naisuudessaan mukana olevien 
sotilaskotiyhdistysten perusta-
missa tarjoilupisteissä.  Areenan 
ulkopuolella vieraita palvelevat 
sotilaskotiauto ja myyntiteltta. 
Myös sisätiloissa on sotilasko-
tien pystyttämiä myyntipisteitä.

Vieraita ei unohdeta myös-
kään varsinaisten juhlien pää-
tyttyä, sillä matkaevääksi vie-
raille on tarjolla liperiläisen 
kotileipomon, Anna-Liisa Sor-
sa Ky:n valmistamat 4000 uu-
nilämmintä karjalanpiirakkaa 
sopiviin annospusseihin pakat-
tuina.

Teksti ja kuva: Risto Alanko

Liittopäivien ruokalajeissa mukana 
vahva karjalainen perinne

Yhdistys perustettiin hel-
mikuussa 1934 Lahden-

pohjassa palvelemaan Huu-
hanmäen varuskunnassa Vii-
purin rykmentin sotilaita. 
Talvisodan aikana 1940 so-
tilaskoti muutti Kontioran-
taan ja samalla alkuperäisel-
tä nimeltään Jaakkiman So-
tilaskotiyhdistys muutettiin 
vuonna 1945 Kontiolahden 
sotilaskotiyhdistykseksi. Yh-
distyksen toiminta lakka-
si Kontiorannassa yhtäaikai-
sesti Pohjois-Karjalan Pri-
kaatin lakkautuksen kanssa 
vuoden 2013 lopussa, jonka 
jälkeen yhdistys on jatkanut 
Joensuun kaupungista hank-
kimissaan tiloissa palvellen 

Kontiolahden Sotilaskoti-
yhdistyksellä pitkät perinteet

mm. kertausharjoituksia ja 
maanpuolustustapahtumia ja 
Pohjois-Karjalan aluetoimis-
ton järjestämiä tilaisuuksia 
sekä Kainuun Prikaatin har-
joituksia Yöttäjän leirisotilas-
kodissa Sotinpurolla. 

Toiminnassa on tällä het-
kellä mukana noin 130 so-
tilaskotisisarta, joista valta-
osa on mukana liittopäivien 
muonitusjärjestelyissä.  Li-
säksi heidän apunaan lähinnä 
ruoan jakelussa ja suurkeit-
tiön ja juhlapaikan välisissä 
ruokakuljetuksissa häärii 25 
Kainuun Prikaatista Kajaanin 
Hoikankankaalta saapuvaa 
varusmiestä.

Asemiesillassa esiintyy ratsuväen musiikkiperinnettä ylläpitävä 
Rakuunasoittokunta. 

Ruokapalvelupäällikkö Maarit Määttä (vas.), sotilaskotisisar Inkeri 
Laukkanen ja ruokapalveluesimies eila Parkkinen varmistavat ruo-
kapalveluketjun toimivuutta Ylämyllyn suurkeittiössä.

Liiton puheenjohtajaa hakeva 
työryhmä on kokoontunut 

kolme kertaa. Viimeisin kokous 
oli 11. maaliskuuta. Tällöin pii-
rien ehdottamat henkilöt Erkki 
Heikkinen (66) ja Pekka Paa-
tero (72) esittivät näkemyksen-
sä liiton kehittämisestä ja työ-
ryhmä haastatteli heitä. Erkki 
Heikkisen erityisosaaminen on 
tiedottaminen. Hän asuu Es-

poossa. Pekka Paatero on ansi-
oitunut sosiaali- ja terveyshuol-
lon alueella. Hän asuu Turussa.

Kuultujen esitysten ja haas-
tattelujen jälkeen työryhmä to-
tesi kummankin olevan sopi-
va liiton puheenjohtajaksi eikä 
katsonut asialliseksi asettaa eh-
dokkaita paremmuusjärjestyk-
seen.

Ehdokkaat tullaan kutsu-

maan 12. toukokuuta pidettä-
vään valtuuston kokousta edel-
tävään keskustelutilaisuuteen 
esittäytymään piirien edustajil-
le.

Toisaalla lehdessä on kum-
mankin ehdokkaan esittely. 

Arto Mikkonen 
Työryhmän puheenjohtaja

Joensuun liittokokouksessa äänestetään
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Kolme piispaa mukana 
Liittopäivien kirkollisten vierai-
den joukossa ovat Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiispa Leo, 
Kuopion hiippakunnan piis-
pa Jari Jolkkonen ja kenttäpiis-
pa Pekka Särkiö. Näin tapahtu-
missa ovat saapuvilla ortodoksi-
sen kirkon hengellinen johtaja, 
Kuopion hiippakunnan hengel-
linen johtaja ja Puolustusvoimi-
en hengellisen työn johtaja.  

Kenttäpiispa Särkiö saarnaa 
ekumeenisessa juhlajumalan-
palveluksessa päätöspäivänä 9. 
kesäkuuta klo 10.00. Jumalan-
palveluksesta lähetetään seppe-
le sankarihaudalle. Puheen pi-
tää arkkipiispa Leo.  Jumalan-
palveluksen musiikista vastaa 
Rakuunasoittokunta johtaja-
naan Riku Huhtasalo.  Soitto-
kunnan laulusolistina on oop-
peralaulaja Matti Turunen.  

Areenalle pyritään raken-

Hengelliset tapahtumat juhlistavat liittojuhlia
tamaan sota-ajan kenttäjuma-
lanpalveluksia muistuttava tila 
käyttäen hyväksi nykyaikaista 
tekniikkaa.

Tällä kertaa voimme iloi-
ta siitä, että piispoilla on aikaa 
ja halua olla myös kuuntelijan 
paikalla liittopäivien ohjelmas-
sa, toteaa Pohjois-Karjalan So-
taveteraanipiirin pappi Juhani 
Sainio. 

Ensimmäisenä kokouspäivä-
nä 8.6. kello 21.00 on myöhäisil-
lan hartaus Joensuun evankelis-
luterilaisessa kirkossa. Tapah-
tumasta vastaa Joensuun ev.lut. 
seurakuntayhtymä pappeineen 
ja kirkkomuusikoineen.  

Teksti: Juhani Sainio,  
Risto Alanko 

Kuva: Risto Alanko

Joensuun evankelis-luterilainen 
kirkko sonnustautuu ottamaan 
liittokokousvieraat vastaan kes-
kiviikkoiltana 8.6. kello 21.00 al-
kavaan myöhäisillan hartauteen. 
Arkkitehti Josef Stenbäcin vuon-
na 1900 suunnittelema kirkko si-
jaitsee Pielisjoen rannan pienellä 
kumpareella ja se valmistui käyt-
töön vuonna 1903. 

Maakunnallinen kirkkopäivä
liittojuhlien yhteydessä
Pääjuhlaa edeltävä ekumeeninen jumalanpalvelus kokoaa Poh-
jois-Karjalan maakunnan väkeä viettämään yhteistä vuosit-
taista Sotiemme Veteraanien maakunnallista kirkkopäivää. 

Veteraanivastuu on myöntänyt Pohjois-Karjalan Sotavete-
raanipiirille luvan järjestää perinteinen kirkollinen tapahtuma 
osana Sotaveteraaniliiton liittopäivien ohjelmaa. Juhlapäivä on 
torstai 9. kesäkuuta ja paikkana Joensuun Areena.

Liittojuhlien ja kirkkopäivän ohjelma alkaa ekumeenisella 
jumalanpalveluksella, jonka jälkeen on kaikille yhteinen lou-
nas.  Lounaan jälkeen ohjelma jatkuu liittojuhlien pääjuhlalla. 

Maakunnan veteraaniväen tukijoineen ja ystävineen toi-
votaan osallistuvan runsaslukuisasti kirkkopäivän ohjelmiin.  
Maakunnallisen kirkkopäivän osallistujien ja heitä matkalla 
tukevien avustajien matka- ja ruokailukustannuksista vastaa 
Veteraanivastuu. Siksi ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä 
omien yhdistysten kautta Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiriin 
25.4.2016 mennessä, sähköposti: veteraanipiiri.pk@suomi24.fi

Hyvät 
paikoitus- ja
liikenneyhteydet
Sotaveteraanien liittojuh-
lien päätapahtumapaikka 
Joensuun Areena sijaitsee 
kaupungin keskustassa yli-
opistokampuksen viereisel-
lä alueella, osoite Mehtimä-
enaukio 2. Linja-autoase-
malta ja rautatieasemalta 
on Areenalle noin kahden 
kilometrin kävelymat-
ka. Lentokentältä tultaessa 
Areena näkyy reitin varrel-
la ja linja-autosta voi jäädä 
yliopiston pysäkille.

Areenan välittömäs-
sä tuntumassa on runsaas-
ti pysäköintipaikkoja hen-
kilöautoille ja linja-autoil-
le.  Pysäköintiin on asetettu 
opastus liittopäivien ajak-
si. Linja-autoille opastus ta-
pahtuu Linnunlahdentiel-
tä. Henkilöautoille opastus 
parkkipaikoille on yliopis-
tokampuksen puolelta.

Joensuussa taksin voi ti-
lata numerosta 060 110 100 
(myös Joensuun torin taksi-
aseman numero).

Ilmoittaudu oman yhdistyksesi kautta 
Ilmoittautuminen liittojuhlille on käynnissä ja helpoimmin 
se on hoidettavissa oman sotaveteraanipiirin tai -yhdistyk-
sen kautta. Majoituskiintiöitä Joensuun keskustan hotelleis-
ta on vieraille varattu yhteensä noin 700 vuodepaikkaa.  Pai-
kat täyttyvät varausjärjestyksessä. Piirit lähettävät keskitetysti 
oman alueensa ilmoittautumiset majoitusta, ruokailua ja osal-
listumista koskevine varauslistoineen Pohjois-Karjalan Sota-
veteraanipiirille.  Ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä mie-
lellään 25.4.2016 mennessä.  Asemiesiltaan ja ruokailuihin on 
saatavana lippuja pieni määrä myös ovelta.

luvassa.

Kaiken tapahtumatiedotta-
misen lähtökohta on ajoissa 

aloitettu ja huolellisesti valmis-
teltu ennakkotiedottaminen. 
Niinpä liittopäivistäkin lähete-
tään etukäteen lehdistötiedote, 
jossa kerrotaan päivien ohjel-
man pääkohdat sekä liittopäi-
vien oma hashtag (sosiaalisessa 
mediassa käytettävä avainsana) 
ja huhtikuussa avattavien uu-
sien internet-sivujen yhteyteen 
tulevan liittopäiväsivun osoi-
te. Tiedotteessa voidaan mai-
nita myös, että liittopäiviltä on 
luvassa videohaastatteluja jon-
kin sosiaalisen median palvelun 
kautta, jolloin halukkaat toi-
mittajat voivat höystää kirjoit-
tamaansa artikkelia esimerkik-
si liittopäivillä valittavan uuden 
puheenjohtajan haastattelusta 
poimittavilla sitaateilla, ja myös 
muut kiinnostuneet, jotka ei-
vät pääse paikalle, voivat seura-
ta ainakin joitakin tapahtumia 
”suorana lähetyksenä”.

Liittopäivistä kirjoittavia toi-
mittajia palvellaan myös muil-
la tavoin: Sotaveteraaniliitolle 
on avattu tili Flickr-internet-
palveluun, jonne ladataan vie-
lä tapahtumien kestäessä ku-
via, joita toimittajat voivat käyt-
tää artikkeliensa kuvituksena. 
Tämä ratkaisu palvelee molem-
pia osapuolia: toimittajat saavat 
nopeasti ja vaivatta käyttöönsä 
painokelpoisia kuvia ja Sotave-
teraaniliitto saa puolestaan me-
dianäkyvyyttä. 

Tiedotus tapahtuman 
aikana
Edellä kerroin lyhyesti sekä vi-
deo- että kuvalevityksestä liit-
topäivien aikana. Tapahtumas-
ta viestitään kuitenkin kaik-
kia mahdollisia kanavia pitkin, 
onhan Sotaveteraaniliitto otta-
nut strategiansa osaksi nimen-
omaan viestinnän monikana-
vaistamisen.

Yksi konkreettinen esimerk-
ki viestinnän monikanavaista-
misesta on Twitterin ja muiden 
sosiaalisen median palveluiden 
käyttö. Toisaalla tässä lehdes-
sä kerromme, miten voit seu-
rata Sotaveteraaniliiton Twit-
ter-viestintää. Twitterin avul-

la voimme uutisoida lyhyin 
teksti-ilmoituksin liittopäivi-
en sellaisistakin tapahtumista, 
joista syystä tai toisesta ei ole 
saatavissa liikkuvaa kuvaa. Liit-
topäivien tapahtumapaikalle, 
Joensuun Areena-halliin pys-
tytetään niin kutsuttu Twitter-
seinä, eli iso näyttöruutu, jos-
ta paikalla olevat voivat seurata 
liittopäivien tiimoilta somessa 
käytyä keskustelua. Twitterin 
lisäksi uutisoimme liittopäivi-
en tapahtumista tietenkin myös 
muissa liiton käyttämissä sosi-
aalisen median kanavissa kuten 
Facebookissa. Suunnitelmis-
sa on myös ollut, että tapahtu-
masta otettuja videoita lisättäi-
siin liittopäivien jälkeen Youtu-
be-videosivustolle halukkaiden 
katseltavaksi.

Nykyaikana, jolloin kaiken-
lainen toiminta perustuu yhä 
enemmän laajojen joukkojen 
vapaaehtoistyöhön eli jouk-
koistamiseen ja yhdessä teke-
miseen, tiedottaminenkaan ei 
parhaimmillaan ole vain yhden 
tai kahden henkilön tekemää. 
Kannustan lämpimästi kaik-
kia tapahtumassa läsnä olevia 
somen käyttäjiä twiittaamaan 
omia vaikutelmiaan liittopäi-
vien hashtagilla, sillä yhteistyö 
on tässäkin voimaa! Tapahtu-
man hashtag julkistetaan ta-
pahtumapaikalla kaikkien ha-
lukkaiden käyttöön, ja tietoa 
hashtagista levitetään myös So-
taveteraaniliiton some-kanavis-
sa hyvissä ajoin ennen liittopäi-
vien alkua. Mikäli haluatte oh-
jeistusta siihen, miten somea 
voi hyödyntää tapahtumasta 
kertomiseen, olen liiton some-
koordinaattorin ominaisuudes-
sa paikalla liittopäivillä. Tulkaa 
rohkeasti nykäisemään hihasta!

Olli Kleemola

Liittopäiväviestintää 
uusissa muodoissa
Kesäkuun 8. ja 9. päivä Sotaveteraaniliitto viettää 
Joensuussa liittopäiviä, joilla valitaan muun muassa 
liiton uusi puheenjohtaja. Koska kyseessä on liiton 
julkisuuskuvan kannalta keskeinen tapahtuma, muiden 
valmistelujen ohella myös tapahtumasta tiedottamiseen 
on syytä kiinnittää huomiota. Tässä artikkelissa kerron 
Sotaveteraaniliiton some-vastaavan näkökulmasta, 
minkälaisia verkkotiedotustoimenpiteitä liittopäiville on 

Elämäsi hElpoin 
kEittiörEmontti!

w
w

w
.p

u
u
st

el
li
.F
i



2 /16 h u h t i k u u n  20.  pä i vä n ä  2016  |   s o t a v e t e r a a n i  •  k r i g s v e t e r a n e n12

a ja n ko h ta i s ta

Pohjois-Karjalan maakun-
nan sotahistoriallinen taus-

ta nousee liittopäivillä vahvasti 
esiin. Areenaan kootaan kaksi-
osainen sotahistoriallinen näyt-
tely, jossa keskeisiksi aiheiksi 
on nostettu Joensuun seudun 
ilmasota- ja ilmavalvontatoi-
minta 1939-1944, sekä esittelyt 
maakuntamme alueella synty-
neistä Mannerheim-ristin rita-
reista.

Näyttelyn kokoamisesta ja 
esittelystä vastaa vuonna 1987 
Pohjois-Karjalassa toimintansa 
aloittanut Joensuun Ilmasilta, 
joka vaalii ilmavoimaperintei-
tä. Tällä kertaa näyttelyn teema 
on Ilmasotaa ja Marskin ritarei-
ta, kertoo näyttelytoimikunnan 
suunnittelijana ja vastuuhenki-
lönä toimiva ilmasillan puheen-
johtaja, sotakamreeri Rauno 
Suhonen. 

Pohjois-Karjalaan muodos-
tettiin sodan aikana maamme 
ilmapuolustuksen suurin tuki-
kohtakeskittymä.  Pääpommi-
tuskenttänä toimi nykyisin si-
viililentokenttänä toimiva Jo-
ensuun lentoasema, entinen 
Onttolan sotilaskenttä.  Lisäk-
si alueelle sijoittui useita so-

dan ajan tilapäiskenttiä ja tal-
visin jääkenttiä. Kaukopartioi-
den huoltotoimintaa hoidettiin 
jatkosodan aikana Höytiäisen 
vesilentoasemalta. Parhaimmil-
laan, kesällä 1941, Pohjois-Kar-
jalan kentille oli sijoitettu yli 
puolet ilmavoimiemme käytös-
sä olleesta lentokalustosta, eli 
yli sata konetta.  

Pohjois-Karjalassa sijaitsi ra-
jan läheisyydestä johtuen myös 
tärkeä ja keskeinen ilmavalvon-
ta-asemien verkosto, koska vi-
hollisen pommituskalusto jou-
tui lentämään maakuntamme 
ilmatilassa matkatessaan sisä-
maan ja Pohjois-Karjalan mer-
kittäviin pommituskohteisiin. 

Yhdeksän ritaria
Jokaisesta maakuntamme alu-
eella syntyneestä yhdeksästä 
Mannerheim-ritarista kootaan 
näyttelyyn lyhyt henkilökuva 
ja perusteet ritariristin myöntä-
misestä.  Merkittävimmistä ri-
tareista Rauno Suhonen nostaa 
esiin ilomantsilaisen kaukopar-
tioritari Onni Määttäsen, kak-
sinkertaisen ritarin, 94 viral-
lista ilmavoittoa saavuttaneen, 
Lieksassa syntyneen hävittäjä-

lentäjä Eino Ilmari Juutilaisen 
sekä toisen hävittäjälentäjän, 
32 virallista pudotusta saavut-
taneen, joensuulaissyntyisen 
Lauri Nissisen. Molemmat len-
täjäritarit kuuluivat aikanaan 
kuuluisaksi tulleeseen ”ritari-
lentueeseen”, jonka viimeise-
nä lentueenpäällikkönä toimi 
hävittäjä-ässä Väinö Suhonen. 
Hänet muistetaan sotien jäl-

”Ilmasotaa ja Marskin ritareita” historianäyttely Joensuun liittojuhlilla

näyttelyssä on nähtävänä maineikkaimman hävittä-
jäyksikkömme, ”ritarilentueen”, viimeisen päällikön, 
kapteeni Väinö Suhosen kunniamerkit.

Yksi näyttelyn harvinaisuuksista on sotakam-
reeri Rauno Suhosen esittelemä, Onni Määt-
täsen (ritari nro119) viimeisellä kaukopartio-
matkalla mukana ollut Suomi-konepistooli.

Suomen Sotaveteraaaniliiton XXVII liittopäivät Joensuussa 8.-9.6.2016

keisenä Joensuun sotaoikeuden 
tuomarina. Näyttelyssä esitel-
lään näiden kolmen hävittäjä-
ässän erikoinen yhteys tiettyjen 
koneyksilöiden kautta. 

Näyttelyn harvinaisuuksiin 
lukeutuu aito Mannerheim-ris-
ti.  

Mukana on myös esineitä ja 
hylkyosia Liperin Rauvanlah-
teen kesällä 1944 pudonnees-

ta Junkers Ju 88 A-4 (JK-254) 
pommikoneesta, jonka ympä-
rille muodostettiin muutama 
vuosi sitten veteraanien varain-
hankintakampanja. 

Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Pohjois-Karjalan sotavete-
raanipiiri kantaa päävas-

tuun Suomen Sotaveteraanilii-
ton XXVII liittopäivien järjes-
tämisestä.  

Pohjois-Karjalan Sotavete-
raanipiirin toiminta käynnistyi 
lokakuussa 1967, joskin sen pe-
rustava kokous pidettiin jo ke-
sällä 1966. Seuran pitkäaikaisin 
puheenjohtaja, yli 20 vuotta pu-
heenjohtajana toiminut opetus-
neuvos Juhani Soila luonneh-
ti, ettei sotaveteraanipiirin ole-
massaolo ole itse tarkoitus, vaan 
se on tarkoitettu palvelemaan 
paikallisia yhdistyksiä ja yksit-
täistä veteraania.  Siellä kentäl-
lä on veteraanityön ydin.  Tätä 
ohjenuoraa piirin toiminnassa 
on myös aina noudatettu. Pii-
rin toiminnassa havahduttiin 
sotaveteraanien ikääntymiseen 
ja kotona selviytymisen vaike-
uksiin 1990-luvun alkupuolel-
la, jonka jatkumona tehtiin val-
takunnallisesti ensimmäisenä 
selvityksiä sotaveteraanien sosi-
aalisista olosuhteista ja hahmo-
teltiin valtakunnallisia ratkai-
suja ja ohjelmia kehityssuunnan 
korjaamiseksi.

Piiriin naisjaosto perustet-
tiin tammikuussa 1970 ja suu-
rimmillaan se oli vuonna 1993, 
jolloin siihen kuului noin 1500 
jäsentä. Yhdistysten naisjaos-
tot toimivat paikallisten yhdis-
tysten tukijärjestöinä.  Nais-
toimikunta purettiin vuoden 
2014 päättyessä.  Naistoimikun-
ta lahjoitti piirille lipun vuonna 
1972.

Pohjois-Karjalan Sotavete-
raanipiirillä on kokemusta ja 
näytteitä suurien juhlatapahtu-

mien onnistuneista järjestelyis-
tä Joensuussa. Sotaveteraanilii-
ton liittopäivät vuonna 1988 
kokosivat 11 000 henkeä ja So-
taveteraanikuorojen laulujuhlat 
2005 noin 5000 kuulijaa. 

Pohjois-Karjalan Sotavete-
raanipiiriin kuuluu nykyisel-
lään 14 rekisteröityä yhdistys-
tä, joissa veteraanitunnuksen 
omaavia jäseniä on 520.

Teksti: Risto Alanko 
Kuva: Martti Timonen    

Liittokokouksen isäntäpiiri on 
vireä viisikymppinen

Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jorma Mikko-
nen ja toiminnanjohtaja Seija Karttunen vastaanottivat Oulussa 
liittopäivien perinnesauvan merkiksi siitä, että seuraavien liitto-
juhlien järjestämispaikka ja -vastuu on Joensuussa.

PakkausÖhman 
Teerikukontie 10-12 | 00700 Helsinki 

puh. (09) 351 790 

www.pakkausohman.com

KaiKKi 
paKKauKseen

www.pakkausohman.com
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Mikroblogipalvelu Twitter
Facebookin lisäksi Sotavete-
raaniliitto on aktiivinen myös 
mikroblogipalvelu Twitterissä. 
Facebookin tavoin myös liiton 
Twitter-tiliä hoitaa liiton some-
vastaava Olli Kleemola. Twit-
ter on vuonna 2006 perustettu 
mikroblogipalvelu, jossa käyt-
täjät voivat julkaista 140 mer-
kin mittaisia viestejä, joita kut-
sutaan tviiteiksi. Viesteihin on 
tapana merkitä niin kutsuttu-
ja hashtageja, eräänlaisia asia-
sanoja, joiden avulla tietyistä 
asioista kiinnostuneet löytävät 
omaan kiinnostuksen kohtee-
seensa liittyviä tviittejä. Hash-
tagit merkitään #-merkillä, ja ne 
toimivat eräänlaisina linkkeinä: 
klikkaamalla vaikkapa hashta-
gia #maanpuolustus saat näy-
töllesi kaikki tällä hashtagilla 
merkityt tviitit.

Sotaveteraaniliiton Twit-
ter-toiminnan seuraaminen ei 
edellytä rekisteröitymistä. Lii-
ton Twitter-sivu löytyy osoit-
teesta https://twitter.com/sota-
veteraani. Kun menet sivulle se-
laimellasi, eteesi aukeaa kuvan 3 
kaltainen näkymä, jossa ylälai-
dassa on myös facebook-sivulta 

Lehtemme viime numerossa aloittaneen uuden vakiopalstan, 
Sosiaalisen median nurkkauksen avulla pyrimme vahvis-
tamaan lehden ja sosiaalisen median vuorovaikutusta sekä 

tarjoamaan niillekin, joilla ei ole käytössä tietokonetta, mahdolli-
suuden seurata, mitä Sotaveteraaniliiton sosiaalisessa mediassa ta-
pahtuu. Palstan kokoamisesta vastaa liiton sosiaalisen median vas-
taava Olli Kleemola (olli.kleemola@gmail.com).

Ensimmäisen some-nurkkauksen tavoin myös tässä numerossa 
teemana ovat onnittelut, tosin tällä kertaa syntymäpäiväsellaiset. 
Julkaisimme Facebook-sivuillamme 3. maaliskuuta videon puoli-
sonsa omaishoitajana toimivasta sotaveteraani Tauno Tikkasesta, 
joka täytti 100 vuotta 10.3. Alla joitakin poimintoja Taunolle lähe-
tetyistä onnitteluista.

Sosiaalisen median 
nurkkaus

tuttu tunnuskuva. Vasemmalla, 
profiilikuvana, näkyy Sotavete-
raaniliiton logo sekä sen alla ly-
hyt kuvaus liitosta ja linkki lii-
ton internet-sivuille. Näiden 
alla, edelleen sivun vasemmassa 
laidassa, näkyvät ne kuvat, joita 
Sotaveteraaniliitto on Twitter-
tililleen lisännyt. Näitä kuvia 
voit tarkastella yksitellen suu-
remmassa koossa klikkaamalla. 
Sivun oikeassa laidassa tunnus-
kuvan alla näkyy  Sotaveteraa-
niliiton lähettämien twiittien 
määrä, niiden twitter-tilien 
määrä, joita Sotaveteraaniliitto 
seuraa sekä niiden twitter-tili-
en lukumäärä, jotka ovat valin-
neet haluavansa seurata Sota-
veteraaniliiton tviittejä. Näiden 
lukujen alla näkyvät varsinaiset 
tviitit. 

Tähän artikkeliin päätämme 
kahden jutun sarjamme Sotave-
teraaniliiton toiminnasta sosi-
aalisissa medioissa. Uutisoim-
me kuitenkin some-maailman 
tapahtumista jatkossa lehtem-
me Somenurkka-juttusarjassa. 
Toivotamme myös kaikki leh-
temme lukijat tervetulleeksi 
Facebook- ja Twitter-tiliemme 
seuraajiksi.

1) On se mahtavaa ja hienoa, että on elossa vielä näin tervei-
tä ja hyvässä kunnossa olevia sotaveteraaneja. Arvostan todel-
lakin teitä arvoisat veteraanit ja Suomen pelastajat, että ei jääty 
silloin joskus aikoinaan sortovallan alle ja jalkoihin. Saamme 
elää teidän ansiosta vapaassa Suomessa ja tehdä työtä lapsiem-
me ja tulevaisuuden hyväksi. Niin kuin aikoinaan tämä suu-
resti arvostettu ja nyt jo edesmennyt Suomen pelastaja Adolf 
Ehrnrooth, meidän jalkaväen kenraali sanoi: ”Itse eletyn oi-
keudella sanon teille, että Suomi on hyvä maa ja sitä täytyy 
puolustaa henkeen ja vereen, emme saa luovuttaa missään ni-
messä”. (Juha Lasanen)

2) Sydämelliset onnittelut ja 100 ruusua Taunolle syntymä-
päivänä. Kiitokset ajatuksista, sanoista ja arvokkaista teoista 
isänmaamme hyväksi. Lämpimät terveiset Kuopiosta äitini 
synnyinkodin naapuriin Lassilaan  Kiuruveden Sulkavanjär-
velle! (Arja Tikkanen)

3) Ei ikinä uskois 100-vuotiaaksi, teräskunnossa on kyllä 
tämä vaari! Hatunnosto Taunolle! (Nina Miettinen)

4) Tauno Tikkanen on niitä suomalaisia sankarimiehiä, joi-
ta ei enää tule! Muotti on hukattu sotasankarien jälkeen. Ha-
tunnosto täältä Espoosta äitini syntymäseudulle Kiuruvedelle. 
(Pinke Andersson)

5) Onnittelut Tauno Tikkaselle 100-vuotispäivänä! Kiitos 
kaikille Veteraaneille Maamme itsenäisyyden johdosta. (Ola-
vi Lehtikevari)

Kuvassa Rukajärven aseveljet Tauno Tikkanen, Olavi Tiittanen ja 
Maunu Kankaanpää. Taunon 1933 rakentama savusauna uusittiin 
syksyllä 2015. Taunon 100-vuotissyntymäpäivänä aseveljet kylpi-
vät saunassa ja muistelivat Rukajärven suunnan taisteluita. 

Sotaveteraaniasiaa 
sosiaalisissa medioissa II
Viime lehdessämme 
kerroimme Sotaveteraa-
niliiton tavoitteista ja 
toiminnasta sosiaalisissa 
medioissa. Tässä numeros-
sa perehdytämme lukijan 
Twitter-mikroblogipal-
veluun sekä kerromme, 
miten Facebookiin voi 
rekisteröityä ja mitä etua 
siitä on.

Kuten viime numeros-
samme kerroimme, So-
taveteraaniliiton FB-si-

vun seuraamiseen ei sinänsä 
tarvita rekisteröitymistä. Rekis-
teröitymisestä on kuitenkin joi-
takin etuja. Rekisteröityneenä 
käyttäjänä voit tykätä Sotavete-
raaniliitosta ja muista Faceboo-
kissa olevista yhteisöistä, ja saat 
sitten näiden päivitykset suo-
raan uutisvirtaasi. Voit myös 
kommentoida Sotaveteraanilii-
ton sivupäivityksiä ja osallistua 
sivulla käytävään keskusteluun. 
Seuraavassa kerromme, miten 
voit rekisteröityä Facebookiin.

Facebookin internet-osoi-
te on www.facebook.com. Kun 
menet sivulle selaimellasi, näet 
heti sivun keskivaiheilla ku-
vassa 1 näkyvät kentät, jotka 
täyttämällä voit rekisteröi-
tyä sivustolle. Rekisteröitymi-
sen yhteydessä Facebook opas-
taa käyttäjää sivuston perustoi-
minnoissa. Rekisteröitymisen 
jälkeen voit kirjautua sivustol-
le täyttämällä sähköpostiosoit-
teesi ja salasanasi kuvassa 1 nä-
kyvään kahteen kenttään aivan 
sivun ylälaidassa sekä klikkaa-
malla ”kirjaudu sisään”. 

Kirjautumisen jälkeen etee-
si avautuu jotakuinkin kuvan 2 
kaltainen näkymä. Facebookin 
käyttö kannattaa aloittaa etsi-
mällä hakukoneella joko ihmi-
siä, joihin haluaa pitää yhteyttä, 
tai oman kiinnostuksen kohtei-
ta. Hakukenttään voi kirjoittaa 
vaikkapa Sotaveteraaniliitto, 
jolloin hakutulosten joukossa 
on Suomen Sotaveteraaniliiton 
sivu. Sotaveteraaniliiton face-
book-sivulla kannattaa käy-
dä klikkaamassa sivun tyk-
kää-nappia, jonka jälkeen saat 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
päivitykset suoraan osaksi uu-
tisvirtaasi. Jatkossa Sinun ei siis 
erikseen tarvitse mennä Sota-
veteraaniliiton Facebook-sivul-
le nähdäksesi päivityksemme, 
vaan voit tarkastella ja kom-
mentoida niitä uutisvirtanäky-
mässäsi, joka avautuu heti Face-
bookiin kirjauduttuasi.

Sotaveteraaniliiton Twitter-sivu.

Facebookin etusivu

Facebookin uutisvirtasivu
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Sotaveteraaniliiton Kymen-
laakson piiri ja Kouvolan 
yhdistys täyttivät 50 vuot-

ta. Samaan juhlaan yhdistettiin 
50. sotaveteraaniviikon avaus. 
Kouvolan Kaupungintalon juh-
lasali täyttyi piirin ja lähipiiri-
en alueelta tulleista vieraista 5. 
maaliskuuta.

Juhlan ohjelma noudatti pe-
rinteistä tapaa. Tervehdyssanat 
esitti piirin puheenjohtaja Arto 
Mikkonen. Seppelpartiot lähet-
ti ja seurakunnan tervehdyksen 
esitti rovasti Juha Pesonen. Ter-
vehdyksiä esittivät Karjalan Pri-
kaatin komentaja, prikaatiken-
raali Jari Kallio, Kouvolan kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja 
Harri Helminen ja nuorten puo-
lesta Otto-Petteri Kinnunen.

Juhlapuheen piti perhe- ja 
peruspalveluministeri Juha Re-
hula. Puheessaan ministeri lu-
pasi ministeriönsä tekevän kai-
ken veteraanien tukitoimintaan 
tarvittavien rahojen tason pitä-
misessä kunnollisella tasolla. 

Juhlassa sai Sotaveteraani-
en kultaisen ansioristin Kauko 
Suurnäkki ja Sotaveteraanilii-
ton ansiomitalin Marjo Kater-
ma, Jari Kallio ja Juha Parja-
nen. 

Musiikin esittivät Pohjois-
Kymen Sotilaspoikien kuoro ja 
Rakuunasoittokunta kapteeni 
Esa Lehtisen johdolla.

Nuoren tervehdyksestä 
raikuvat aplodit
Abiturientti Otto-Petteri Kin-
nusen esittämä nuoren terveh-
dys sai kuulijoilta runsaimmat 
aplodit, eikä aiheetta. Jo puheen 
ensimmäinen lause, Maailman 
asiat ovat levällään, ja sen pe-
rustelut ilmensivät, että ”poi-
ka” oli paneutunut aiheeseen. 
Suomen tämän hetken tilan-

netta Otto-Petteri ei pidä help-
pona. Hän kuitenkin vertaa sitä 
1930-luvun loppuun ja sodan 
aikoihin, ja pitää tämän päi-
vän ongelmia vähäisinä. Hänel-
tä ei jäänyt huomaamatta myös-
kään sodan jälkeinen aika, jol-
loin veteraaneille ei osattu antaa 
arvostusta ja kiitosta maan va-
paudesta. Nuorison kiitollisuus 
ilmenee tervehdyksen viimei-
sestä osasta: 

Maamme nykymuotoisen it-
senäisyyden puolustajista huo-
lehtiminen on meidän kunnia-
mme ja velvollisuutemme. Voin 
taata, että Suomen nuoriso osaa 
kunnioittaa sotaveteraanien 
toimintaa maamme itsenäisyy-
den puolustajina ja sodanjälkei-
sen ajan jälleenrakentajina.

Pertti Nieminen

Kolmet juhlat yhdellä kertaa 
Kymenlaaksossa

Valtakunnallinen juh-
la keräsi Kyösti Kal-
lion koululle yli 300 

veteraania ja muuta yleisöä. 
Tammenlehvän Perinneliiton 
puheenjohtaja Eino Siuruainen 
muistutti valtakunnallisen So-
taveteraaniviikon päätösjuhlas-
sa, kuinka kovat ehdot Suomelle 
asetettiin Moskovan rauhanso-
pimuksessa vuonna 1944. Suo-
mi velvoitettiin muun muas-
sa maksamaan Neuvostoliitolle 
300 miljoonan kultadollarin so-
takorvaukset. Ne kuitattiin val-
mistamalla erilaisia koneita ja 
tarvikkeita.

– Havainnollistaen sotakor-
vausjunat olivat yhteismitaltaan 
13 kertaa Suomi päästä päähän 
tai valtamerialuksina 30 kilo-
metriä pitkä jono merellä. Ko-
rot mukaan laskettuna Suomi 
maksoi käytännössä kaiken sen 
mitä edellytettiin, vaikka Neu-
vostoliitto leikkasi loppuvai-
heessa korvausten määrää.

Samassa tilaisuudessa juhli 
myös Nivalan Sotaveteraanit ry 
50 vuotta kestänyttä taivaltaan. 
Avauspuheessa puheenjohtaja 
Pentti Seppä kertoi, että vete-
raanijärjestön alkuperäisjäseniä 
on Nivalassa enää nelisenkym-
mentä.

Viisikymmentä vuotta sit-
ten heitä oli tuhatkunta ja ve-
teraanitunnuksen saaneita jopa 
2 000. Vuosien varrella yhdis-
tykseen on otettu myös puoliso- 
ja tukijäseniä. Yhdistyksen jä-
senmäärä on nykyään 450 paik-
keilla.

– Kuten aiemmin, sotave-
teraanijärjestö keskittyy vete-
raanien huoltotyöhön ja muu-
hun tukemiseen. Veteraanien 
siivous avun aloitimme jo 1999. 
Tuota työtä on parina viime 
vuotena jatkanut Keski-Pohjan-
maan Sotaveteraanipiiri, Pentti 
Seppä totesi.

Lohela muistutti 
nuorempien vastuusta
Valtiovallan tervehdyksen juh-
laan tuonut eduskunnan puhe-
mies, nivalalaislähtöinen Maria 
Lohela kiitti veteraanijärjestöä 
hyvästä työstä.

– Siivousavusta pääsivät 
nauttimaan myös pappani ja 
mummuni, ja he olivat avusta 
hyvin kiitollisia. 

Lohelan mukaan ikäänty-
viä veteraaneja ja heidän puo-
lisoitaan on autettava nyt nii-
den, jotka ovat saaneet lahjana 
jälleenrakennetun isänmaan ja 
nykyisen elintason.

Kovimman hinnan maksoi-
vat luonnollisesti he, jotka on 
haudattu Nivalankin sankari-
hautoihin.

Paikallisia esiintyjiä
Olemme kiitollisia siitä, että 
saimme kokoon hyviä puhu-
jia ja esiintyjiä, Nivalan Sota-
veteraanien varapuheenjohtaja 
Heikki Hurskainen kertoo.

Monet esiintyjistä, kuten 
oopperalaulaja Esa Ruuttunen, 
eduskunnan puhemies Maria 
Lohela ja näyttelijä Eeva-Maija 
Haukinen ovat lähtöisin Niva-
lasta, ja siksi halusivat osallis-
tua. 

Tilaisuus alkoi juhlavasti 
Ruuttusen toimittaessa liturgi-
an tilaisuuden juhlajumalan-
palveluksessa. Ruuttuselle ti-
lanne ei ollut ainutkertainen, 
sillä hänellä on papin koulutus.

Saarnan piti edellinen arkki-
piispa Jukka Paarma.

Ennen varsinaisen juhlan al-
kua laskettiin seppeleet vapaus-
sodan, talvi- ja jatkosodan 
muistomerkeille sekä president-
ti Kyösti Kallion haudalle.

Teksti ja kuva: Antti Savela, 
Keskipohjanmaa

ennen juhlaa tapasivat (vas.) Heikki Järvinen, Finn-Göran Wenn-
ström, Arto Mikkonen, Kaj Holmberg ja Juha Rehula. 

Sotaveteraaniviikko 
huipentui Nivalaan

eeva Savolan puoliso Jaakko Savola taisteli Suomen puolesta tal-
vi- ja jatkosodassa ja vielä Lapin sodassa.  

Liiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström tapasi liiton kunnia-
jäsenen Olavi erosen ja puolisonsa Irja Lohjaman. 

idg-tools.com
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Nastolan Forest Huolto Oy
Lahti

HL-Elec Oy
Lahti

Ipa-Pesu Oy
Lahti

Nikko Oy
Jakkula

Kasit Oy
Laihia

Amitec Oy
Laitila

Automaalaamo 
Jukka Hytti Oy

Lappeenranta

Lappeenrannan 
Kuljetusosakeyhtiö

Conexpress Oy
Lappeenranta

Suomen Karbonaatti Oy
Lappeenranta

Koneurakointi Ari Ainoa
Joutseno

Kuorma-autohuolto 
M. Pasanen Ky

Lappeenranta

Etelä-Saimaan Sähkötyö Oy
Lappeenranta 

www.esst.fi

JP-Metsäkoneurakointi Oy
Lapua

Kuljetusliike 
Esko Kosunen Ky

Leppävirta

CARRUS DELTA OY
Lieto

Näsegård
Loviisa

Kuomionkoski Oy
Ristiina

Tilausliikenne 
A. Kainulainen Oy

Muurame, puh.014-373 1051

Jatesal Oy
Mänttä-Vilppula

Protopaja Oy
Naantali

P. Dahlin Oy
-eristysliike- 

Naantali

Koneurakointi Malinen Oy
Merimasku

Koneurakointi 
Jorma Lääveri T:mi

Nastola

Rakennus J. Ora Oy
Nastola

www.oraoy.fi

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

AM-Suunnittelu Oy
Nokia

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Arkkitar Oy
Klaukkala

Nordcontact Oy
Nurmijärvi, -käännöspalveluja

Suomi,Ruotsi,Englanti ja Venäjä
Puh.044-271 1429

Kuosan Betoni Oy
Orimattila

Josira Oy
Orivesi

www.josira.fi

Felox Finland Oy
Oulu

Naficon Liitin Oy
Nauvo, Parainen

Finnsementti Oy
Parainen

Oy Johnson Metall Ab
Pirkkala

Upcast Oy
Pori

Golfkenttä Kalafornia
Pori

Vartioliike Edström Oy Ab
Porvoo

MG Trans Ky
Porvoo

AP Wood Oy
Punkaharju

Kajomer Oy
Pälkäne

www.kajomer.fi

Rakentajat Saarikko Oy
Pälkäne 

www.rakentajatsaarikko.fi

Kyrötekniikka Oy
Pöytyä
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Suomessa on tiettävästi 
elossa vielä kolme sukel-
lusvenelaivastossamme 
palvellutta miestä. Seu-
raavassa matruusi Kauko 
Ritaluoman kertomus 
omasta nuoruudestaan ja 
sotapalveluksestaan Vete-
hisen sähkömiehenä.

Olen syntynyt vuonna 
1923 Kurikassa, josta 
myös isäni suku oli läh-

töisin. Äitini oli kotoisin Jalas-
järveltä. Jätin kuitenkin Pohjan-
maan taakseni jo varsin varhain: 
olin vasta viisivuotias, ja isäni 
tahdosta lähdimme paikkakun-
nalta ja suuntasimme Etelä-Suo-
meen. Tulimme ensin Rekolaan, 
mutta suurimman osan nuoruu-
destani vietin kuitenkin Helsin-
gin Pitäjänmäellä, jossa kävin 
myös kansakoulun. Ennen talvi-
sotaa ehdin käydä myös ammat-
tikoulun sähköpuolen, mikä lie-
nee osaltaan vaikuttanut siihen, 
että pääsin Vetehiselle.

Ahvenanmeren syvyyksistä 
mangneettimiinoja metsästämään

Talvisota kotijoukoissa, 
kesällä 1941 alokkaaksi 
Turkuun
Kun talvisota alkoi, muodos-
tettiin sellaisista miehistä, jot-
ka eivät ikänsä puolesta rin-
tamalle päässeet, kotijoukot, 
joiden tehtäviin kuului muun 
muassa pommitusvaurioiden 
korjaaminen mahdollisuuksi-
en mukaan. Kotijoukot huoleh-
tivat myös siitä, että pimennys-
määräyksiä noudatettiin. Olin 
talvisodan alla aloittanut työt 
Helsingin sähkölaitoksella, ja 
koska sähkön häiriötön saan-
ti oli poikkeus oloissa tärkeää, 
toiminta kotijoukoissa ei lo-
pulta muuttanut arkeani kovin 
paljon. Työkavereista osa lähti 
rintamalle, mutta me pidimme 
pyörät pyörimässä suuremmitta 
katkoksitta.

Välirauha sujui työn mer-
keissä. Kun jatkosota alkoi ke-
sällä 1941, laivasto etsi lehti-

ilmoituksella vapaaehtoisia. 
Syyskuun ensimmäisenä päi-
vänä 1941 astuin vapaaehtoi-
sena palvelukseen Heikkilän 
kasarmeilla Turussa, jossa jat-
kosodan aikana koulutettiin 
laivastojoukkoja.  Asevelvolli-
suusaikana kävin Suomenlin-
nassa vuodenvaihteessa 1942 
alkaneen sukellusvenekurssin, 
jolla opetettiin kaikenlaista su-
kellusvenetoimintaan liittyvää. 
Koulutuksen päätyttyä jouk-
kueemme eteen astui komen-
tajakapteeni Eero Pakkala, joka 
tiedusteli meiltä ”Onko vapaa-
ehtoisia sukellusveneisiin? Tar-
vitaan hyviä miehiä”!. Tällöin 
minä sekä muutamat muut nos-
timme käden ylös.

Sukellusveneisiin aikovat 
miehet joutuivat yksi kerrallaan 
haastateltaviksi, minä muiden 
mukana. Mitään varsinaisia eri-
koisvaatimuksia ei asetettu, tai 
niitä ei ainakaan ääneen sanot-
tu. Itse arvelen, että minut hy-
väksyttiin sähköalan osaamise-
ni vuoksi, sillä minusta tehtiin 
Vetehisen sähkömies. Pääasi-
allinen tehtäväni oli Vetehisen 
toisen potkurimoottorin hoi-
to. Tässä tehtävässä työskente-
lin koko Vetehisellä oloni ajan. 
Kurssilla oppimistani taidoista 
esimerkiksi morsetusta ja mer-
kinantoliputusta en tullut kos-
kaan tarvitsemaan.

Upotus päälle ajamalla
Kauko Ritaluoma kertoo, mi-
ten sukellusvenepalveluksen 
arki koostui monesti pääasias-
sa puhdistustöistä. Messingin 
piti kiiltää, oltiinpa sitten ve-
den alla tai päällä. Toisin kuin 
saksalaisissa sukellusveneissä, 

miehistön muonitus ei sisältä-
nyt mitään ”ekstraa”, mitä nyt 
joskus öisessä ajossa miehistöl-
le jaettiin ylimääräiset rautaiset 
annokset.

Jännittävintä sotaelämystä 
kysyttäessä Ritaluoma kertoo 
loka-marraskuulle 1942 sijoit-
tuneesta partiomatkasta, joka 
tehtiin peräti kahden sukellus-
veneen voimin. Vetehinen oli 
liikkeellä Vesihiiden kanssa, ja 
sukellusveneet ajoivat rinnak-
kain. Yhtäkkiä edestä, keulan 
vasemmalta puolen, kuului tor-
pedon räjähdys. Kysymyksessä 
oli Vesihiiden torpedo, joka oli 
upottanut neuvostoliittolaisen 
sukellusveneen peräti neljän ki-
lometrin etäisyydeltä. Molem-
mat suomalaisveneet ajoivat up-
poamispaikalle ja havaitsivat, 
että vedessä oli muutamia neu-
vostomiehistön jäseniä. Vetehi-
sen kapteeni käski jakaa miehis-
tölle aseita, jolloin eräs mies oli 
hätääntyneenä kysynyt: ”Herra 
kapteeniluutnantti, ei kai noita 
heti ammuta”. ”Ei ammuta, ko-
etetaan saada ne ylös”, oli vas-
taus. Neuvostoliittolaiset otet-
tiin sotavangiksi ja siirrettiin 
Vesihiiteen, joka lähti viemään 
vankeja Helsinkiin. Vetehinen 
jäi odottelemaan, ilmaantuisi-
ko paikalle lisää vihollisveneitä. 

”Marraskuun 5. päivän il-
lalla lopulta havaittiin viholli-
sen sukellusvene n. 300 metrin 
etäisyydellä”, kertoo Ritaluoma. 
Vetehinen ampui sitä kohti tor-
pedon, joka kapteenin suoritta-
masta huolellisesta tähtäykses-
tä huolimatta ei osunut. Silloin 
annettiin käsky: ”Miehittäkää 
tykit”. Ritaluoma, joka toimi 
keulatykin lataajana, nousi ve-
neen torniin, hyppäsi siitä kan-
nelle ja kiiruhti poistamaan ty-

kin suojatulppia, jotka suojasi-
vat tykinputken sisustaa vedeltä 
sukelluksissa ajettaessa. Poistet-
tuaan tulpat Ritaluoma kopeloi 
pimeässä ammuksen syliinsä ja 
jäi odottamaan latauskäskyä. 
”Käskyn tultua löin valmii-
na olleen ammuksen putkeen 
ja huusin valmis”!,  kertoo Ri-
taluoma. Melkein samalla het-
kellä tykki laukaistiin. Ritaluo-
ma ja toinen lataaja työskente-
livät vuorotellen, ja Vetehisen 
keulatykki lähetti kaikkiaan 
seitsemän laukausta kohti vi-
hollisvenettä. Ammunnan vie-
lä kestäessä Vetehiseltä lähti 
matkaan myös toinen torpedo, 
joka sekin meni kuitenkin ohi. 
Silloin aluksen komentaja Lei-
no antoi käskyn ajaa täydellä 
vauhdilla päin vihollisvenettä. 
Ritaluoman osaksi jäi kiinni-
pitely, sillä liukkaalla sukellus-
veneen kannella pysyminen ei 
ollut helppoa sen iskeytyessä vi-
hollisveneen kylkeen. Vetehisen 
keulassa olevat massiiviset su-
kellusveneverkkoleikkurit teki-
vät pahaa jälkeä vihollisveneen 
kyljessä. Alus pyörähti ympä-
ri ja vajosi Vetehisen alle. Vene, 
jonka hylyn suomalaiset sukel-
tajat löysivät 2006, vei muka-
naan koko miehistönsä.

Vaikka taistelusta oli selvitty 
voittajana, Vetehisen matka jat-
kui vielä jännittävissä merkeis-
sä. Törmäys oli vahingoittanut 
myös Vetehistä ja keulasta tih-
kui vettä sisään. Vauriot veivät 
Vetehisen lopulta joksikin aikaa 
telakalle Turkuun, ja miehistö 
pääsi lomalle.

Magneettimiinoja 
raivaamassa
Jännittävän partiomatkan jäl-
keen Ritaluoma jatkoi vielä 

Sotaveteraani Kauko Ritaluoma Kannelmäen palvelukodissa

Sukellusveteraaniveteraaneilla 
oli oma yhdistys. Kuvassa yhdis-
tyksen standaari.

Suomen sukellusvenelaivastoa. Vetehinen keskellä.

Vetehisen miehistösuojat
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Vetehinen
•	 Yksi Suomen viidestä sukellusveneestä

•	 Rakennettu Turussa Crichton-Vulcanin telakalla 1930

•	 Voimanlähteenä diesel- ja sähkömoottorit

•	 Suurin sukellussyvyys 75 metriä

•	 Myyty Belgiaan romutettavaksi vuonna 1946

Vetehisen miehistöä aluksen kannella 1943. Ritaluoma eturivis-
sä oikealla.

jonkin aikaa palvelustaan Ve-
tehisellä. Kaksivuotisen ase-
velvollisuusajan umpeuduttua 

syyskuun 1. päivänä Ritaluoma 
komennettiin aivan toisiin teh-
täviin, käyttämään magneetti-

miinojen raivauskalustoa Kemi 
11 -hinaajalle Kotkan edustal-
le. ”Koko laiva piti demagneti-
soida”, kertoo Ritaluoma. ”Kun 
magneettimiina joskus räjähti 
raivauskalustossa, se oli melkoi-
nen jysäys! Meri oli valkoisena 
vaahdosta ja pökertyneitä kalo-
ja oli lukemattomia. Siitä olisi 
voinut kerätä runsaasti muoni-
tuksen jatkoa, mutta paistoras-
vasta oli puutetta”.

Ritaluoman raivausurak-
ka jatkui aina marraskuul-
le 1944, vaikka sota loppui jo 
syyskuussa 1944. Hän muiste-
lee keskustelleensa muiden su-
kellusvenemiesten kanssa rau-
hansopimukseen sisältyneestä 
sukellusveneiden romutuspa-

kosta  sodan jälkeen. ”Päällim-
mäisenä oli kysymys siitä, mik-
si meille tehtiin tällainen temp-
pu.”, pohtii Ritaluoma. ”Noin 
120 miestä menetti työnsä”, hän 
huokaa. 

Sukellusveneveteraanit pi-
tivät sodan jälkeen aktiivises-
ti yhteyttä toisiinsa, ja eräässä 
aseveli-illassa selvisi muun mu-

assa, että toinen Vetehisen neu-
vostoliittolaista sukellusvenettä 
kohti laukaisemista torpedoista 
oli laukaistu vahingossa. Tapa-
uksesta ei haluttu puhua sota-
aikana.

Teksti: Olli Kleemola 
Kuvat: Olli Kleemola ja  

Kauko Ritaluoman arkisto

APTEEKKIPALVELUA SOTAVETERAANEILLE

Jyväskylä

Alajärvi

Viitasaaren Apteekki
Postikuja 1, 44500 Viitasaari

puh. 014-577 4700

Viitasaari

Kyllön Apteekki
Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä 

Puh. 010 271 6890

Voionmaan apteekki
Voionmaankatu 9,  
Puh. 010 271 6895

Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi 

Puh. 06-557 2249

Korpilahti

Korpilahden Apteekki
Joensuuntie 2, 41800 Korpilahti

puh. 014-821 775
www.korpilahdenapteekki.fi

Parikkala

Parikkalan 1. Apteekki
puh. 05-430 016

Saaren sivuapteekki
puh. 05-435 255

Veteli

Vetelin Apteekki
Koulutie 63, 69700 Veteli

Puh.068 621 419
www.vetelinapteekki.fi

Ristiina

Ristiinan Apteekki
Brahentie 16, 52300 Ristiina

Puh. 015-740 7700

Suomenniemen sivuapteekki
Puh. 015-666 470

Parainen Varkaus

Taulumäen Apteekki
Kauppakatu 58,78200 Varkaus 

puh. 017-555 0300 
www.taulumaenapteekki.

Raahen seudun 
asuntosäätiö RSA

www.rsa.fi

Rakennuspalvelu 
T. Pullinen Oy

Raasepori

Komtek Oy
Riihimäki

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Fiberline Oy
Rusko

www.lehmiranta.fi
www.elakeliitto.fi

Rakennusliike 
T. Rauman Oy

Salo

Pohjoismainen 
Solumuovi Oy

Muurla

Leon Hallit Salo
Pertteli
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Lotta Svärd Säätiö täytti 
maaliskuussa 95 vuotta. 
Sotaveteraanilehden nu-

merossa I/2016 oli Kaarle Su-
lamaan ansiokas artikkeli Lot-
ta Svärd -yhdistyksen ja sääti-
ön historiasta. Nyt kerromme, 
mitä Lotta Svärd Säätiölle kuu-
luu juhlavuonna. 

Säätiö tukee lottien 
kuntoutusta
Lotta Svärd Säätiö tukee vuosit-
tain noin 2000:n lotan ja pikku-
lotan kuntoutusta. Kuntoutusta 
annetaan mm. Kaunialan sota-
vammasairaalassa. Siellä suun-
nitellaan kaikille yksilöllinen 
kuntoutusohjelma moniamma-
tillisissa tiimeissä. Kuntoutus-
jakso voi sisältää eri kuntoutus-
muotoja, mm. ryhmäliikuntaa, 
toimintaterapiaa, sosiokulttuu-
risia terapioita hyödyntäen mu-
siikkia tai muita taidemuoto-
ja. Vapaa-ajan vietto on myös 
suunniteltu tukemaan kuntou-
tusta ja sosiaalista kanssakäy-
mistä. 

Nykyisin korostuu omas-
sa kodissa pärjäämistä tuke-
vat keinot, kuten fysioterapia ja 
uudet tekniset mahdollisuudet, 
esim. etäpalveluna toteutetta-
va Palvelu TV, joka mahdollis-
taa yhteydenpidon hoitohenki-
löstöön ja sukulaisiin. Kaunia-
lassa annettava kuntoutus voi 
olla päiväkäynneistä aina muu-
tamiin viikkoihin kestäviä jak-

soja. Lisätietoa kuntoutuksesta 
löytyy internetistä www.lotta-
saatio.fi/kuntoutukset

Asuntojen vuokraaminen 
pääkaupunkiseudulla
Säätiön omistamat vuokra-
asunnot sijaitsevat Helsingissä, 
Espoossa ja Tuusulassa. Tun-
netuin kiinteistö on Helsingis-
sä Mannerheimintie 93:ssa si-
jaitseva talo. Se oli valmistues-
saan 1950-luvun alussa hyvin 
edistyksellinen rakenteiltaan ja 
toiminnoiltaan. Siellä oli mm. 
keskuskeittiö, lastentarha, pe-
sula ja kampaamo. Rakennuk-
sessa sijaitseva ravintola White 
Lady oli ensimmäinen ravintola 

Helsingissä, johon naiset pääsi-
vät ilman miesseuraa.

Vuokraustoiminnasta saadut 
tulot mahdollistavat sen, että 
säätiö on voinut jatkaa keskey-
tyksettä tärkeintä tehtäväänsä, 
lottien kuntouttamista.

Tuusulan Lottamuseo 
uudistuu ja palvelee
Lottamuseo on ammatillisesti 
hoidettu erikoismuseo, joka pi-
tää yllä lottien historiaa ja tutkii 
naisten vapaaehtoista työtä osa-
na maamme historiaa. Se tuot-
taa tietoa, elämyksiä, tarinoita, 
näyttelyitä, verkkopalveluita ja 
tapahtumia kaikille ikäryhmil-
le. Museon päänäyttely on ni-
meltään “Lotan tarina – Vaa-
di aina enin itseltäsi“. Näyttely 
on elämyksellinen ja koskettava 
tarina, jonka lähtökohtana ovat 
lottien henkilökohtaiset koke-
mukset. Kävijä pääsee multi-
median avulla komennukselle 
Suomen halki lottien johdatta-
mana. 

Lottamuseossa järjestetään 
opastuksia ja workshoppeja eri-
laisille koululaisryhmille draa-
man sekä työpajojen keinoin. 
Tuusulassa voit löytää itse-
si muonituskurssin saloista tai 
huvilan puutarhasta Syväran-
nan lepokodin palvelijatar Hil-
da Josefinan tarinan kuljetta-
mana. Historiallinen miljöö on 
täynnä tarinoita Syvärannan ja 
Rantatien nimekkäistä asuk-
kaista. 

Lottamuseo on ennen kaik-
kea kohtaamispaikka vuokrat-
tavine kokoustiloineen. Ympä-
ri vuoden on auki lämminhen-
kinen kahvila ja lounaspaikka 
vaihtuvin menuin. Kokoelmissa 
on myös käsityöohjeita, histori-
allista materiaalia ja mm. noin 
15 500 valokuvaa lottien toimin-
nasta sodan ja rauhan aikana.

Lottamuseo | Syväranta Ran-
tatie 39 |  04310 Tuusula | puh: 
09 274 1077 |  info@lottamuseo.
fi | www.lottamuseo.fi

Säätiön rooli muuttuvassa 
maailmassa 
Tänä vuonna Lotta Svärd Sää-
tiö jakaa erilaisina avustuksiin 
ja lottien kuntoutukseen noin 
kolme miljoonaa euroa. Säätiö 
jakaa rahaa myös maanpuolus-
tustyöhön, mm. Suomen lotta-

perinneliitolle, Naisten valmi-
usliitolle ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykselle.

Tulevaisuuden linjaus nou-
dattelee säätiön perustaneiden 
lottien toiveita. Säädekirja laa-
dittiin aikoinaan hyvin kau-
konäköisesti ja viisaasti. Säätiö 
jatkaa toimintaansa yhteiskun-
tavastuuta kantaen lottien jäl-
keenkin avustamalla vähäosai-
sia ja apua tarvitsevia. Säädekirja 
antaa myös mahdollisuuden aut-
taa suomalaisia muunkin krii-
sin kuin sodan tilanteessa esi-
merkiksi luonnonkatastrofeissa. 
Säätiö panostaa myös naisten va-
paaehtoiseen maanpuolustustoi-
mintaan ja arjen turvallisuuteen 
yhteistyössä puolustusvoimien 
kanssa. Lottien arvokas työ ja 
uhraukset näkyvät tämän päi-
vän ja tulevaisuuden toiminnas-
sa monimuotoisesti. 

Säätiön hallituksessa on usei-
den ammattialojen asiantunti-
joita mm. rahoituksesta ja asu-
misesta. Hallituksen puheen-
johtajana toimii Pirjo Björk ja 
liiton toiminnanjohtana Tarja 
Björkling-Pakarinen. 

Teksti: Risto ja Teemu Lehto 
Kuvat: Teemu Lehto

Lotta Svärd Säätiö tänään ja tulevaisuudessa

Kuinka paljon tiedät 
Lotta Svärd Säätiöstä? 
•	 Lotta Svärd järjestön laajuus oli suurimmillaan vuonna 1944, 

jolloin jäseniä oli noin 240 000 pikkulotat mukaan lukien. Nyt 
on jäljellä n. 13 000 lottaa.

•	 Sotien aikana kuoli lähes 300 lottaa. Rintamalla kaatui 66 ja 
ilmapommituksissa kotirintamalla 47.

•	 Lotat perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön syksyllä 1944. 

•	 Vuonna 2004 nimi vaihtui Lotta Svärd Säätiöksi.

•	 Lotat perustivat Työmaahuolto Oy nimisen yrityksen syksyllä 
1944. 

•	 Työmaahuolto muonitti mm. Helsingin olympialaiset vuonna 
1952. 

•	 Vuonna 1978 yritystoiminta myytiin Oy Fazer Catering Ab:lle.

Aune Rahola toimi lottana rin-
tamalla. nykyään hän on Lotta 
Svärd Säätiön hallituksen jäsen.

Säätiön toiminnanjohtajana toi-
mii Tarja Björkling-Pakarinen.

Maakunnan Auto
Seinäjoki, Kauhajoki

Seinäjoen Energia Oy SYÖ SUOMALAISTA !!

Konepalvelu Lammi
Seinäjoki

EP:n Kehärakenne Oy
Seinäjoki

SIIKAJOEN NUORISOKOTI

Siilin Putkipojat Oy
Siilinjärvi

Sipoon Venesäilytys-  
ja huolto

Västerskog, Sipoo

Sorat ja Murskeet

KOURLA OY
Somerniemi, puh.0400-635 797

Someron 
Laatta-asennus Oy

Somero

MEP-Kuljetus Oy
Taivalkoski

Ugly Boy
Tammela
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Lotta Svärd -järjestön pe-
rustamisesta tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 95 

vuotta. Tapahtuman muistoksi 
Lottaperinneliitto järjesti Tam-
pereen yliopistolla seminaarin 
19. maaliskuuta. Juhlaseminaa-
rin suojelijana oli Tasavallan 
Presidentin puoliso, rouva Jen-
ni Haukio. Tilaisuuteen oli saa-
punut monisatapäinen joukko. 

Tervehdyssanoissa Lottape-
rinneliiton puheenjohtaja Kai-
ja Vesala muisteli 25 vuoden 
takaista Lotta Svärd -järjestön 
70-vuotismuistojuhlaa. Salin 
täyteinen yleisö lottia ja pik-
kulottia sai suunnatonta mie-
lihyvää maineenpalautuksesta, 
jota silloinen pääministeri Esko 
Ahokin oli valtiovallan edusta-
jana vakuuttamassa. 

Naisten asema saavutettu 
kovalla työllä
Eduskunnan II varapuhemies 
Paula Risikko alusti aiheesta 
Suomalainen nainen yhteiskun-
nallisena vaikuttajana. Hän to-
tesi, että naisten asema on saa-
vutettu kovalla työllä. Lotta 
Svärd -järjestö on yksi hienoim-
mista ja koskettavimmista esi-
merkeistä naisten työn merki-
tyksestä ja uhrautuvaisuudesta 
isänmaamme hyväksi. 

Koulutuspoliittisilla ratkai-
suilla on ollut iso merkitys nais-
ten etenemiseen. Vuonna 1895 
nainen sai oikeuden väitellä toh-
toriksi ja vuonna 1901 oikeuden 
hakea yliopistoon ilman eriva-
pautta. Vuonna 1906 säädettiin 
yleinen ja yhtäläinen äänioike-
us. Naisten yhteiskunnalliseen 
ja työelämään osallistumista on 
merkittävällä tavalla mahdollis-
tanut taannoinen päivähoitolaki. 

Lottien työ on osaltaan ra-
kentanut merkittävällä tavalla 
suomalaista yhteiskuntaa tasa-
arvoiseksi, nykyaikaiseksi hy-
vinvointiyhteiskunnaksi. Tätä 
arvokasta perintöä on vaali-
massa ja viemässä eteenpäin 
Tammenlehvän Perinneliitto, 
jonka jäsenjärjestönä Suomen 
Lottaperinneliitto sitä toteuttaa. 

Puolustusvoimissa 
vastattu muutoksiin 
uhkakuvissa
Pääesikunnan päällikkö, vara-
amiraali Kari Takanen selvitti 
esityksessään puolustusvoimi-
en tilaa ja toimintaa ”tänään ja 
huomenna”.

Totuttu perusta, yleinen ase-
velvollisuus ja koko maan puo-
lustaminen on entinen. Vaikka 
joukkojen määrä pienenee, näi-
den varustuksellinen taso on 
entistä laadukkaampaa. 

Juhlaseminaari Tampereella

Laki naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta tuli voimaan 
1.4.1995. Sen jälkeen on asepal-
veluksen suorittanut vuosittain 
400-500 naista. Tänä vuonna 
hakijoina oli peräti 842 naista.

Lauteet kuparia tai terästä
Filosofian tohtori Eino Siuru-
ainen piti mielenkiintoisia yk-
sityiskohtia käsittäneen esityk-
sen aiheesta Suomen selviytymi-
nen Moskovan rauhan 19.9.1944 
jälkeen. Maamme itsenäistymi-
sen jälkeen käynnistyi vaihe, 
jolloin maa luotiin lähes tyhjäs-
tä, oli vain maata ja metsää. Jat-
kosodan rauhanneuvotteluis-
sa määrättiin Suomi raskaisiin 
rauhanehtoihin. Vaihtoehtoi-
na oli joko suostua niihin tai 
vastaanottaa jatkossa vielä ras-
kaampaa. 

Useat korvauksina toimi-
tettavat nimikkeet aiheuttivat 
kuulijoissa huvittunutta ihmet-
telyä. Koska Venäjällä oli suuri 
tarve mm. metallista, piti sau-
nan lauteiden olla joko kupa-
ria tai terästä. Viimeinen so-
takorvausjuna lähti 19.9.1952. 
Sotakorvausten valmistami-
nen monipuolisti ja kasvatti 
merkittävällä tavalla tuotanto-
rakennettamme ja loi samalla 
runsaasti työpaikkoja rintamal-
ta palaaville. Sotakorvaustuot-
teista muodostui myöhemmin 
moniksi vuosiksi Venäjän kau-
pan vaihtokohteita.

Yhteisöllisyys, 
ystävyyssuhteet
Viimeisenä esitelmänä kuultiin 
kasvatustieteen tohtori Kaisa-
Maria Peltokorven esitys ai-
heesta Lottien selviytyminen so-
dassa 1939-1944. Sotaan lähdön 
moni lotta koki mahdollisuute-
na, osin seikkailuna ja vapau-
tena kotipiiristään, mutta myös 
omana velvollisuutena isän-
maalleen. Totuus oli kyllä seik-
kailua, mutta myös rankkaa ja 
usein pelottavaakin. Lotilla 
oli aluksi porvarillinen leima, 
mutta talvisota muutti kuvaa 

ja järjestöstä tuli koko kansan 
järjestö. Eettiset säännöt oli-
vat ankaran tiukat ja niitä myös 
noudatettiin tarkasti. Lottien 
toiminta on synnyttänyt henki-
sen arvoperinnön, joka on vaa-
limisen arvoista. 

Tilaisuuden päätössanat lau-
sui Lottaperinneliiton II vara-
puheenjohtaja Helvi Walli ko-
rostaen lottien ja veteraanisuku-
polven perinteen vaalimisen 
tärkeyttä. Häntä huolestutti 
historian opetuksen muuttu-
minen valinnaiseksi tulevissa 
opetussuunnitelmissa. Pian oli-
si vastassa tilanne, jossa nuori-
somme ei tietäisi lottien ja vete-
raanien henkisestä perinnöstä 
eikä muistakaan maamme his-
torian vaiheista mitään.

Panssariprikaatista ja Sata-
kunnan Lennostosta oli saatu 
avuksi ja iäkkäämmille vieraille 
tueksi ja turvaksi 10 varusmies-
tä - yksi tyttö ja yhdeksän poi-
kaa. He olivat ilmoittautuneet 
komennukseen vapaaehtoisi-
na kunnioituksesta lottia ja ve-
teraaneja kohtaan. Kymmenien 
halausten vuoksi päivä oli heil-
le varmasti rankka, mutta iki-
muistoinen komennuskokemus.  

Teksti: Pasi Alho 
Kuva: Raimo Ojala

Ruokatarjoilu sujui liukkaasti reippaiden sotilaiden avustamana.

Maanpuolustusjärjestöt 
toivottavat  

Hyvää Kansallista  
Veteraani päivää!

www.mpk.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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Maanpuolustuskiltojen liitto ry  
tervehtii sotiemme veteraaneja

www.mpkl.fi
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31.3.2016 

Sotainvalidien hoitolaitokset  60 Me 

Veteraanikuntoutus 29,4 Me 

Muu tuki 8 Me 

Rintamalisät 20,5 Me 

Hammashuolto 0,2 Me 

Sotilasvammakorvaukset 117,9 Me 

60 Me  

29,4 Me 
117,9 Me 

Veteraanien sosiaaliturva vuonna 2016 

Yhteensä 
236 M€ 

Moniko meistä on lu-
kenut uutisointeja, 
joissa lehtien otsikot 

kertovat suurin kirjaimin: ”Ve-
teraaneille valtiontalousarvi-
ossa 230 miljoonaa euroa”? Li-
säksi vielä kirjoitukset liiton 
jättiomaisuuksista saavat asi-
asta tietämättömät ihmettele-
mään, miksi veteraanien hoito- 
ja huolto ei toimi.

Tarkasteltaessa Sosiaali- ja 
terveysministeriön määräraha-
jakaumaa, voidaan todeta, että 
hyvin pieni osa 236 miljoonasta 
eurosta kohdentuu sotaveteraa-
neille, joilla ei ole sotainvalidi-
teettia eivätkä he siis kuulu soti-
lasvammalain piiriin.

Määrärahan jakauma:
1. Sotainvalidien hoitolaitok-
set 60 milj. euroa. Sota- ja soti-
lasinvalidien kuntoutus- ja hoi-
tolaitoksina toimii vuonna 2016 
arviolta 22 laitosta eri puolilla 
Suomea. Sotainvalidien ohella 
laitoksissa kuntoutetaan ja/tai 
hoidetaan myös muita asiakas-
ryhmiä. Sotainvalidien ja hei-
dän aviopuolisoidensa kesken 
jaettuja kuntoutuspäiviä sekä 
sotainvalidien hoitopäiviä ar-
vioidaan vuonna 2016 olevan 
näissä laitoksissa vielä yhteensä 
noin 184 700. 

Korvausta käytetään siis 
myös nuorempien ennen 1991 
varusmiehenä vammautunei-
den hyväksi sekä sotainvalidien 
neuvontapalvelutoimintaan.

2. Veteraanikuntoutus 29,4 
milj. euroa

Määrärahaa saa käyttää:
1) arpajaislain (1047/2001) 

22 §:n 2 momentin ja rintama-
veteraanien kuntoutuksesta an-
netun lain (1184/1988) nojal-
la rintamaveteraanien kuntou-
tuksesta aiheutuvien menojen 
maksamiseen

Veteraanien sosiaaliturva vuonna 2016
2) rintamaveteraanikuntou-

tuksen tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden sekä matkakulujen 
maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten 
asiantuntijapalkkioiden maksa-
miseen

4) kotiin vietävien avopalve-
lujen maksamiseen. Määräraha 
palveluihin on 10 milj. euroa.

3. Muu tuki 8 milj. euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:

1) Momentille myönnetään 
1  450  000 euroa. Määrärahaa 
saa käyttää siirtoväen huollon 
järjestämisestä annetun lain 
(864/1949) 2  §:n nojalla kun-
nille suoritettavan valtion kor-
vauksen maksamiseen. Selvi-
tysosa: Sosiaali- ja terveyden-
huollon laitoksiin sijoitettujen 
sotasiirtolaisten määrän arvioi-
daan vuonna 2016 olevan 36.

2) Sotainvalidien puolisoiden 
ja leskien sekä sotaleskien kun-
toutus. Momentille myönne-
tään 3  100  000 euroa. Määrä-
rahaa saa käyttää sotainvalidien 
puolisoiden ja vaikeavammaista 
sotainvalidia hoitaneiden leski-
en sekä sotaleskien kuntoutus-
toimintamenojen maksamiseen 
valtioneuvoston vahvistamien 
perusteiden mukaan. Selvitys-
osa: Puolisokuntoutukseen oi-
keutettujen sotainvalidien puoli-
soiden ja leskien määrän arvioi-
daan vuonna 2016 olevan 3 100. 
Kuntoutusjakson pituus on 2 
viikkoa kuntoutettavaa kohti.

3) Ulkomaalaisten vapaaeh-
toisten rintama-avustus. Mo-
mentille myönnetään 55  000 
euroa. Määrärahaa saa käyt-
tää: valtioneuvoston vahvista-
mien perusteiden mukaan rin-
tama-avustuksen maksamiseen 
eräille vaikeissa olosuhteissa 
Virossa ja muualla entisen Neu-
vostoliiton alueella eläville, Suo-
men puolustusvoimissa vuosien 

1939-1945 sotiin osallistuneille 
ulkomaalaisille vapaaehtoisille 
rintamasotilaille rintama-avus-
tuksen myöntämiseen, myös 
Suomessa pysyvästi asuville va-
paaehtoisille rintamasotilaille. 
Selvitysosa: Tavoitteena on tu-
kea vaatimattomissa taloudelli-
sissa oloissa elävien veteraanien 
toimeentuloa. Avustusta saavi-
en lukumääräarvio on 80 vuo-
delle 2016 ja avustuksen määrä 
on 540 euroa/saaja.

4) Erityisryhmien kun-
toutus. Momentille myönne-
tään 3  500  000 euroa. Määrä-
rahaa saa käyttää: arpajaislain 
(1047/2001) 22 §:n 2 momentin 
ja eräissä Suomen sotiin liitty-
neissä tehtävissä palvelleiden 
kuntoutuksesta annetun lain 
(1039/1997) nojalla kuntou-
tuksesta aiheutuvien menojen 
maksamiseen.

4. Rintamalisät 20,5 milj. 
euroa

Määrärahaa saa käyttää:
1) rintamasotilaseläkelain 

(119/1977) mukaisen rintama-
lisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavas-
ta rintamalisästä annetun lain 
(988/1988) mukaisen rintama-
lisän maksamiseen

5. Hammashuolto 0,2 milj. 
euroa. Laki Rintamaveteraani-
en hammashuollosta tuli voi-

maan 1 päivänä lokakuuta 1992. 
6. Sotilasvammakorvaukset 

117,9 milj.euroa sisältää myös 
muita kuin sotainvalideja, 
esim. puolisoita.

Määrärahaa saa käyttää: so-
tilasvammalain (404/1948) ja 
muiden siihen liittyvien lakien 
sekä arpajaislain (1047/2001) 
22 §:n 2 momentin nojalla suo-
ritettavien korvausten maksa-
miseen

2) sotainvalidien kuntoutuk-
seen ja laitoshoitoon 

3) kuntoutus- ja sairaanhoi-
tokulujen asiantuntijapalkkioi-
den maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelu-
jen kustannusten korvaamiseen 
Ruotsissa asuville vähintään 15 
prosentin sotainvalideille myös 
muiden kuin ateriapalvelujen 
osalta.

Suora lainaus Valtio-
varainvaliokunnan mie-
tintö VaVM 16/2015 vp 
(10.12.2015): 

Valiokunnan lausumaehdo-
tus 

Eduskunta edellyttää, että seu-
raavassa julkisen talouden suun-
nitelmassa ja vuoden 2017 ta-
lousarvioesityksessä rintama-
veteraanien kuntoutukseen ja 
veteraanipalveluihin tarvittavat 
määrärahat saatetaan pysyvästi 
palvelutarvetta vastaavalle tasolle.

Luotamme siis siihen, että 
vuonna 2017 veteraanien mää-
rärahat ovat niin kuntoutuksen 
kuin palveluidenkin osalta tar-
vetta vastaavalla tasolla.

Anni Grundström

Valtion lakisääteisiin so-
tainvalideja ja veteraaneja 
koskeviin menoihin käyte-
tään RAY:n varoja 2016

•	 30 milj. euroa Valtiokont-
torille jaettavaksi kunnille 
ja kuntayhtymille korva-
uksena sotainvalidien avo-
huollon kustannuksista

•	 60 milj. euroa valtion 
korvaukseen sota- ja 
sotilasinvalidien kun-
toutus- ja hoitolaitosten 
kustannuksiin. Tätä sum-
maa käytetään siis myös 
nuorempien ennen vuotta 
1991 varusmiehenä vam-
mautuneiden hyväksi

•	 rintamaveteraanien kun-
toutustoimintaan 17,9 milj. 
euroa

•	 eräissä Suomen sotiin liit-
tyneissä tehtävissä (muun 
muassa miinanraivaajat) 
palvelleiden kuntoutuk-
seen 3,5 milj. euroa

Edunsaajien määrät vuosina 2014—2016 
 Valtion talousarvioesityksessä käytetyt edunsaajien määräarviot 2014 

toteutunut
2015 
arvio

2016 
arvio

Sotainvalidien määrä vuoden lopussa 3 300 2 770 2 200

Sotilasinvalidien määrä vuoden lopussa 2 200 2 050 1 800

Rintamaveteraanien määrä 23 300 20 000 17 600

Sotainvalidien omaisten määrä (= huoltoeläkkeensaajat) 6 900 5 400 4 200

Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden määrä 4 200 3 800 3 400

Kuntoutukseen oikeutettujen puolisoiden ja leskien määrä 4 000 3 500 3 100

Luotettavaa tietoa terveydestä ja 
sairauksista kaikille suomalaisille.

31.3.2016 

Sotainvalidien hoitolaitokset  60 Me 

Veteraanikuntoutus 29,4 Me 

Muu tuki 8 Me 

Rintamalisät 20,5 Me 

Hammashuolto 0,2 Me 

Sotilasvammakorvaukset 117,9 Me 

60 Me  

29,4 Me 
117,9 Me 

Veteraanien sosiaaliturva vuonna 2016 

Yhteensä 
236 M€ 
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Hyvinvointia, kuntoutusta ja hoivaa
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Oma koti, 
huippupalvelut 
ja hyvää seuraa.

Varaa näyttö, kysy lisää tai tilaa esitteitä.
Saga Käpylinna | Myrskyläntie 18, 00650 Helsinki
Laura Isohanni | laura@sagacare.fi 
puh. 050 413 42 23 | www.sagacare.fi 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan asuntoihin uuteen upeaan 
palvelutaloomme Myrskyläntielle Helsinkiin. Vietetään yhdessä 
mukavat avoimet ovet, hyvässä seurassa ja lämminhenkisessä 
tunnelmassa. Tarjoamme turvallista, viihtyisää ja laadukasta
vuokra-asumista palveluiden kera ikäihmisille.

Jos et pääse osallistumaan, voit hyvin sopia yksityisen näytön!

Avoimet ovet uudessa Saga Käpylinnassa
to 21.4. klo 15–17 ja la 23.4. klo 12-14.

KUTSU

www.hoiku.fi
puh. 020 7761 700

 
Tervetuloa kuntoutumaan Haminaan!  
Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1988.
 
 

p. 020 7761 700, neuvonta@hoiku.fi 
Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina 
www.hoiku.fi

www.vtkl.fi

Elää tätä päivää,

VUOKRA-ASUNTOJA

S Ä Ä T I Ö
S V Ä R D
L O T T A

ajan hengessä.

LOTTAMUSEO

KUNTOUTUSTA

www.lottasaatio.� www.lottamuseo.�

AVUSTUSTOIMINTAA
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Sotaveteraaniliiton valta-
kunnallinen verkosto pe-
rustuu lähes kokonaan 

vapaaehtoistyöhön.  Sotavete-
raanipiirejä on 22 ja Sotavete-
raaniyhdistyksiä on 350. Ne toi-
mivat lähes kokonaisuudessaan 
vapaaehtoisvoimin. Lähes kai-
kissa yhdistyksissä on nimetty 
puheenjohtajien, sihteereiden ja 
hallitusten jäsenten lisäksi ve-
teraaniyhdyshenkilöitä ja eri-
laisten talkooryhmien vetäjiä. 
Sotaveteraanipiirien sosiaali-
neuvojat ovat alueidensa asian-
tuntijoita yhdessä toiminnan-
johtajien kanssa. He auttavat 
erilaisten hakemusten teossa ja 
opastavat veteraaneja ja heidän 
läheisiään heitä koskevissa asi-
oissa. Sosiaalineuvojatoimintaa 
on ylläpidetty vuodesta 2004 ja 
hyvien kokemusten perusteella 
sitä jatketaan.

Liiton 30  000 kannattajajä-
sentä toimivat omilla tavoillaan 
ja mahdollisuuksillaan veteraa-
nityössä. Osa heistä toimii ak-
tiivisesti työssämme ja osa tu-
kee toimintaa jäsenmaksulla, 
osa odottaa pääsevänsä eläk-
keelle voidakseen sitten tulla 
mukaan toimintaan. Me tarvit-
semme heitä kaikkia ja varmas-
ti heille kaikille riittää heidän 
mielenkiintonsa mukaisia teh-
täviä.  

Veteraanin perintö elää myös 
siunaustilaisuuksissa, jolloin 
yhdistyksen vapaaehtoistoimi-
jat laskevat havuseppeleen vete-
raanin hautakummulle.

Eräs veteraani kuvasi elä-
määnsä: ”Kyllä se on niin, että 
jos mieli on maassa, eivät jalat-
kaan lähde liikkeelle”. Joten hy-
vät lukijat, voimmeko yrittää 
pitää veteraaniemme kuin hei-
dän puolisoidensa ja leskiensä 
mieli niin hyvänä, että jalat jak-
saisivat lähteä liikkeelle?

Vapaaehtoistoimintaa: 
yhdistystoimijasta vierellä kulkijaksi

Tukitoimintaa kasvokkain
Jos olet kiinnostunut vapaaeh-
toistyöstä veteraanien, heidän 
puolisoidensa ja leskiensä paris-
sa, ota järjestöömme yhteyttä. 
Sotaveteraanipiirien sekä sosi-

aalineuvojien yhteystiedot löy-
dät internet-sivuiltamme www.
sotaveteraaniliitto.fi. Yhä 
enemmän tarvitsemme joukkoa 
mm. saattajiksi veteraanitapah-
tumiin ja juttuseuraksi kotiin 
silloin, kun askel lyhenee ja yk-
sinäisyys ympäröi elämän eh-
toota. Kuljetaan siis veteraanin 
vierellä, unohtamatta heidän 
ikääntyneitä puolisoitaan ja les-
kiä, pidetään toisistamme huol-
ta. Uskon, että sieltä löytyy aut-
tamisen ilo ja kuulemme mon-
ta mielenkiintoista tarinaa, nyt 
kun siihen on vielä meillä mah-
dollisuus.

Teille kaikille tuhansille va-
paaehtoistyössä mukanaolevil-
le: Kiitos, veteraania ei jätetä.

Anni Grundström

Vapaaehtoisten mukanaolo on tärkeää veteraanien osallistumi-
sessa heille järjestetyissä tapahtumissa.  Kuva: Roope nieminen

 
 
 

 

KUNTOUTUKSEEN 
SAARENVIREESEEN 

Kunniakansalaistemme kuntouttaminen on 

ollut päätehtävämme jo yli 25 vuotta ja tätä 

työtä jatkamme edelleen!  

KUNTOUTUS KANNATTAA AINA! 

25-vuotta 
työtä vanhusten hyväksi

25-vuotta 
työtä vanhusten hyväksi

Tervetuloa tutustumaan!

Toipilaspolku 4, 86800 Pyhäsalmi. p.040-7528 750
www.palvelukotijaatinen.�

• asumispalveluja täysihoidolla kodikkaissa tiloissa
• lyhytaikaisia kuntouttavia lomajaksoja

• päiväpalveluja

Hyvinvointia, kuntoutusta ja hoivaa

 
 

VETERAANIKUNTOUTUS  
KODINOMAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 

 
UUSIA PALVELUJA KOKO VÄESTÖLLE: 

HIERONTA, JALKAHOIDOT, 
AKUPUNKTIO, ALLASTERAPIA YM. 

WWW.SISKOTI.FI 
 

Ota yhteyttä  p. 050 – 4418218 

Paremman kunnon koti 
Jyväskylässä 
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Tarjoamme sotainvalideille ja sotaveteraaneille  
vaativaa ja monipuolista laitoskuntoutusta,  

avokuntoutusta, laitoshoitoa ja palveluasumista. 
Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksilöllisiä,  

asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia  
kuntoutus- ja hoitopalveluja. 

Tiedustelut:  
Jukka Mäkinen 
Kenttäkatu 17 

33500 TAMPERE 
puh. 040 500 2539 

www.tammenlehvakeskus.fi 

Anna 
meidän auttaa
Tarjoamme turvallista hoivaa ja huolenpitoa sotiemme veteraaneille. 
Kokeneet hoitotyön ammattilaisemme toimivat kuntouttavassa 
työssään aina asiakkaan ehdoilla. Olemme Valtiokonttorin 
sopimuskumppani. Nyt on meidän aikamme hoitaa 
–  anna meidän auttaa ja ota yhteyttä

Ota yhteyttä: puh. 010 4088 197 | myynti@esperi.fi | esperi.fi 

KUNTOUTUSASIAINTOIMISTO PALVELEE:
ma-ti klo 8-14.30, pe klo 8-13

 

SOITTOASI ODOTTAA
Päivi Holstikko
p. 020 751 6712

Peurungantie 85, Laukaa
peurunka@peurunka.fi, peurunka.fi

Puhelut 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, mobiili 8,35 snt/puh+17,17 snt/min.

Tervetuloa
kuntoutumaan!

Hyvinvointia, kuntoutusta ja hoivaa

Hyvää Kansallista  
Veteraanipäivää Tuusulasta!

Hyvää Kansallista  
Veteraanipäivää Tampereelta!

Kiviketo Oy
Tampere

Lakiasiat Ojalehto
Tampere

FT-Ideas Oy
Tampere

Messupuu Oy
Tampere

Öljycenter Finland Oy
Tampere

Consor Technology Oy
Tampere

Korja-Kumi Oy
Tampere

Matti Tamsi Oy
Teuva 

www.tamsin.fi

Puutyö ja Saneeraus 
Järvenoja Oy

Turenki

Rannikkoseudun 
Asennus Oy

Turku

TTK Oy
Turku

www.ttkoy.fi

Konehuolto Hirvonen Oy
Tuusniemi

Paketo Oy
Tuusula

Mirkun Moppi
Tuusula

Bros Raita Ay
Rusutjärvi

Rautarakenne 
S. Lipponen Oy

Kalanti

J. Tavela ja kumpp. Ky
Valkeakoski

www.valovirta.fi www.alco.fi

Arokivi Oy
Varkaus

Varkauden Puu Oy
Varkaus

Verokonsultointi 
Vesa Häkli Oy

Tampere

Lean Ware Oy
Tampere

www.leanware.fi

www.aritalo.fi
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Noormarkussa Mylly-
kosken partaalla vuo-
sisataista kotitaloaan 

asuva Kauko Kaapeli (90) tun-
netaan laajalti sotaveteraani-
en hyväksi tekemästään työstä. 
Vaikka vuosia on kertynyt jo 
kunnioitettava määrä, hän ai-
koo edelleen pitää kiinni kun-
niatehtävästään.

- Minä olen Noormarkun 
kymmenestä sotaveteraanista 
ainoa, joka on edelleen kohtuul-
lisissa hengen ja ruumiin voi-
missa. Olen käynyt laskemassa 
havuseppeleen veteraanin ar-
kulle 24 vuoden ajan, ja sellai-
nen tehtävä minua odottaa taas, 
jämerä ja suoraryhtinen Kauko 
sanoo.

Paitsi veteraanityöstään hä-
net tunnetaan kotiseutunsa asi-
antuntijana. Kauko on myös oi-
vallinen tarinan kertoja. Maan-
viljelys, sotahistoria ja urheilu 
- hän oli itsekin aikanaan inno-
kas urheilija - ovat aihealueita, 
joista hänellä riittää asiantunte-
vaa tietoa ja osaamista.

Kauko Kaapeli kuuluu siihen 
vuonna 1925 syntyneiden ikä-
luokkaan, joka viimeisenä koko 
ikäluokkana sai komennuk-
sen rintamalle. Hyrylän kaut-
ta vuonna 1943 nuorukaisen tie 
vei Rukajärven suunnalle Täy-
dennyspataljoonaan ja korpi-
kenraali Erkki Raappanan 14. 
divisioonaan. Siellä kului kevät-
talvi ja kesä 1944. 

Kuuluisalla Rukajärven tiellä 
hän haavoittui 5. elokuuta, kun 
venäläinen partio iski autosaat-

Kauko Kaapelin valkoisten rekien yö
Asekätkijäksi tietämättään

tueen kylkeen. Lavalta pois hy-
pätessään hän sai osumia kra-
naatin sirpaleista. Rukajärven 
kenttäsairaalasta Kauko pää-
si sopivasti rauhan tultua pois 
niin, että hän ehti suorittamaan 
varusmiespalvelustaan loppuun.

Kontiolahden 
varuskuntaan
Valvontakomissio oli määrän-
nyt 4. joulukuuta 1944, että 
Suomen armeijassa sai olla vain 
yksi ikäluokka rivissä, vaikka 
sota Lapissa jatkui edelleen. Tuo 
ikäluokka oli vuonna 1925 syn-
tyneet ja niin minäkin sain ko-
mennuksen Kontiolahden va-
ruskuntaan.

Alikersantti Kaapeli ryh-
mineen ei sulkeisharjoituksiin 
Kontiolahdella osallistunut, 
vaan päivät kuluivat lievässä 
koulutuksessa ja oleilussa. Ehkä 
sodassa ollut ikäluokka oli jon-
kinlainen maan turva.

- Tuntui, että oltiin tyhjän 
panttina. 

Vartiopalvelus sen sijaan 
pyöri, ja alikersantti oli päävar-
tiossa vartiopäällikkönä. Eräs 
tammikuun pakkasyö toi uu-
den käänteen Kaukon sotaret-
kelle.

- Päivystävä upseeri tuli var-
tiotupaan ja määräsi, että mi-
nun pitää heti lähteä hänen mu-
kaansa. Pihalla seisoi hevonen 
valkoiseksi maalatun reen edes-
sä. Reet ja autot oli yleensäkin 
maalattu valkoisiksi niin kuin 
sota-aikana oli tapana.

Hevosmies nykäisi reen liik-

keelle ja kohti varusvarastoa. 
Siellä oli kaksi muutakin hevos-
ta rekineen, ja upseeri määrä-
si mukana olevat miehet kanta-
maan kranaattilaatikoita rekiin. 

- Laatikoissa oli merkin-
nän mukaan kuusi 120 millin 
kranaatinheittimen ammusta, 
mutta yllättävän kevyitä ne oli-
vat. Ei niissä mitään kranaatteja 
ollut, Kauko kertoo.

Kun kuormat olivat täyn-
nä, lähdettiin kohti pohjoista ja 
matka päättyi erään maanvil-
jelijän ladon eteen. Laatikot pi-
nottiin ladon tyhjään päätyyn ja 
sitten palattiin hakemaan uut-
ta kuormaa. Kaikkiaan latoon 
tuotiin laatikoita kolme kertaa, 
ja sen jälkeen ne peiteltiin hei-
nien alle.

- Kyllä minä ymmärsin, että 
jotakin outoa tässä nyt tapahtui, 
mutta pidin suuni visusti kiin-
ni. 

Syykin selvisi pari päivää 
myöhemmin. Varuskuntaan 
saapui korkea-arvoisia venäläi-
siä upseereita, jotka suomalai-
sen everstin johdolla kiersivät 
tarkastamassa paikkoja. Laati-
koissa oli jotakin sellaista, joita 
ei ”vihollisen” upseereille voi-
nut näyttää.

Kauko sanoo miettineensä, 
miksi juuri hänet komennettiin 
tähän tehtävään.

- Ehkä minut arvioitiin sel-
laiseksi luottomieheksi, joka 
voitiin valita tehtävään. Sellai-
sia samanlaisia luotetuiksi arvi-
oituja miehiä olivat myös muut 
mukana olleet. 

Arviot Kaapelin luotettavuu-
desta saivat myöhemmin lisää 
vahvistusta, kun hänet yllättä-
en ”määrättiin” siviiliin, mutta 
asepuvussa ja armeijan komen-
nossa. Tulenjohtajakoulutuksen 
saanut alikersantti komennet-
tiin kartoittajaksi, jolle makset-
tiin siviilimiehen palkka. Ar-
meijalta hän sai polkupyörän, 
mutta ruoka piti maksaa itse.

- Kuuluin topografikuntaan 
ja kahden miehen kanssa mei-

Asekätkentä
Asekätkentä eli aseiden hajavarastointi oli salainen operaa-
tio, jolla varauduttiin sissisodankäyntiin siinä tilanteessa, että 
Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. Operaation määräsi Pää-
maja.

Asekätkentää johtivat eversti Valo Nihtilä ja everstiluut-
nantti Usko Haahti. Operaation paljasti eräs oululainen, va-
rastointiin osallistunut vasemmistolainen. Paljastus johti laa-
jamittaisiin pidätyksiin sekä myöhemmin lähes 1500 suoma-
laisen tuomitsemiseen takautuvan lain perusteella eri pituisiin 
vankeus- ja sakkorangaistuksiin. 

Korkein pidätetty upseeri oli kenraali A.F.Airo.
Hajasijoitettujen aseiden tarkka määrä ei ole tiedossa. Asei-

ta varastoitiin suojeluskuntapiireittäin niin, että kutakin suo-
jeluskuntapiiriä varten oli aseita yhden pataljoonan eli noin tu-
hannen miehen varustamiseen. 

Asekätkennän paljastumisen on arvioitu olleen osasyy sii-
hen, ettei Suomea miehitetty. Stalin ilmeisesti arvioi, että Neu-
vostoliitto olisi joutunut sitoutumaan sissisotaan jopa vuosiksi.

Asekätkentä oli pitkään vaiettu asia Suomessa. Vasta myö-
hemmin asekätkijöiden kunnia on palautettu.

Kauko Kaapeli esittelee saamaansa asekätkentämitalia.

Mäntsälässä paljastettiin asekätkennän muistokivi 18.10.2009. Samalla paikalla sijaitsi aikanaan 
asekätkö.

dän piti määrittää korkeuskäy-
riä itärajan pitäjissä. Suunta oli 
aina 15 astetta.

Kauko ei näistä asioista ker-
tonut kenellekään, paitsi naapu-
rilleen ja ystävälleen Antti Lo-
pelle. Yllättäen hän sai muuta-
ma vuosi sitten kutsun Porin 
Suomalaiselle Klubille, jossa hä-
nelle muutaman muun kanssa 
luovutettiin asekätkijä-mitali.

Tapio Vallin
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Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

                                           Päämajankuja 1–3 • 50100 Mikkeli   

Avoinna: 2.5.-31.8. päivittäin 10-17 (suljettu 24.-26.6.)  
1.9.-30.4 pe-su 10-17 • www.mikkeli.fi/museot

Kuva: M
useovirasto/Eino Partanen Joensuun 

bunkkerimuseo
Virrantaus 7, Joensuu

www.joensuu.fi/bunkkerimuseo

Joensuun bunkkerimuseon 
alueella voi tutustua kahteen 
teräsbetonibunkkeriin ja Sal-
palinjan linnoitusrakenteisiin. 
Sisälle bunkkereihin on koottu 
tietoa Salpalinjan historiasta 
sekä sota-ajan esineistöä.

Avoinna: 28.6.–26.8.2016  
ti–su 11–17, vapaa pääsy.

Muina aikoina sopimuksesta.
Ryhmä- ja opasvaraukset:  

p. 013 267 5222

24H VERKKOKAUPASTA LOMALINJA.FI 
TAMPERE  p. 010 289 8100  I  HELSINKI  p. 010 289 8102  I  

RYHMÄT p. 010 289 8101 
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23 €/varaus. 

Verkkokaupassa palvelumaksua ei peritä.

JOKIRISTEILY MOSKOVASTA 
PIETARIIN 
4. – 11.7.  ı  alk. 1 268 €/hlö 
Moskovajoki, Volga, Valkeajärvi, Ääninen, 
Syväri, Laatokka, Neva.
Asiantuntijaluentoja ev Sampo Ahto, 
piispa Arseni, Jyrki Härkönen, Liisa 
Hämäläinen ja Pirkko Mäkinen. 
Tunnelmaa Volgalla, Äänisen aalloilla ja 
Laatokan laineilla luovat Sonja Lumme ja 
Arne Nylander. 

LAATOKAN JA ÄÄNISEN RISTEILY  
11. – 16.7.  ı  alk. 996 €/hlö 
Pietari, Neva, Valamo, Syväri, Ääninen, 
Kizhi, Petroskoi, Mandrogi.
Asiantuntijaluentoja ev Tapio Niitynperä, 
päätoimittaja Jyrki Härkönen, Pirkko 
Mäkinen. Musiikkia ja mukavaa tunnelmaa 
luo Fredi.

KIERROS PUOLASSA JA 
SLOVAKIASSA  
14. – 19.6., 30.8. – 4.9.  ı  1 148 € 
Krakova, Auschwitz keskitysleirimuseo ja 
Wieliczkan suolakaivos, Slovakian Tatra-
vuoristo, idyllisten maisemien Zakopane. 
Asiantuntijaopas Marketa Sindelova

SOTAHISTORIAA JA LAPIN RUSKA  
18. – 22.9.  ı  948 € 
Tornio - Lätäsenoja Sturmbock-asema 
- Käsivarren Lappi - Skibotten - Alta – 
Rovaniemi. 
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala ja 
Leena Hakala

Kulttuuria ja sotahistoriaa
KARJALANKANNAKSELLA  
10. – 12.6., 11. – 13.7.  ı  489 € 
Ihantala, Portinhoikka, Muolaa, Äyräpää, 
Kiviniemi, Siiranmäki,
Kuuterselkä, Raivola, Kronstadt, Terijoki, 
Summa, Viipuri. 
Asiatuntijaopas professori 
Martti Turtola

VIRON RITARI- JA 
PIISPANLINNAT  
18. – 21.8.  ı  536 € 
Tallinna, Sinimäen taistelu, 
Sillamäki, Tartto, Viljandi, Pärnu, 
Saarenmaa, Hiidenmaa, Haapsalu 
ja Piispanlinnan puistossa Valgia 
Neitsyt-esitys, Tallinna. 
Asiantuntijaopas ev 
Tapio Niitynperä

LAATOKAN KIERROS  
27. – 30.6., 25. – 28.8.  ı  586 € 
Sortavala, Nietjärvi, Lemetin 
motti, Murheen risti, Salmi, Vitele, 
Tuulosjoki, Nurmoilan karjalaiskylä, 
Aunus, Lotinanpelto, Aleksanteri 
Syväriläisen luostari, Terijoki 
Raivola, Summa, Viipuri. 
Asiatuntijaopas professori 
Martti Turtola

TUNTEMATTOMAN 
SOTILAAN JÄLJILLÄ  
16. – 19.6., 4. – 7.8., 25. – 28.8.  ı  
695 € 
Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, 
Petroskoi, Syväri, Aunus, Tuulos, 
Salmi. 
Asiantuntijaopas evl Ilmari Hakala 
ja Leena Hakala

LUTHERIN JA BACHIN 
JÄLJILLÄ  
25. – 29.8.  ı  1 498 € 
Eisleben, Erfurt, Eisenach, Leipzig, 
Wittenberg, Berliini. 
Asiantuntijaopas 
Terttu Busse-Lunkka
Matkanjohtaja emerituspiispa 
Wille Riekkinen

KULTTUURIA JA SOTAHISTORIAA

Porkkalan  
palautuksesta 60 vuotta!  
Tämän vuoden teemana: 

Ristiriitaisin tuntein. 
Tutustu porkkalalaisten 

kokemuksiin kovan 
raivaustyön parissa. 

Kahvitusta sekä 
kuljetukset tilattavissa. 

Furuborgintie 6, 10160 
Degerby. 040-5418526, 

igor@degerby.fi,  
www.degerby.fi

Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -museo

Kauppakatu 17, Seinäjoki

Perusnäyttelyt suojeluskuntien, Lotta Svärd -järjestön
ja jääkäreiden toiminnasta

Aatteen kodit - Suojeluskuntatalon 90-vuotisjuhlanäyttely  
sekä Suomalaiset rauhaa turvaamassa

30.12.2016 saakka

www.seinajoki.fi/museo
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s ota h i s to r i a

Jatkosodan lopulla teloi-
tettiin III/JR 56:n lääkäri-
nä toiminut Urpo Viinik-

ka. Hän oli poistunut yksikös-
tään kranaattikauhun vallassa 
10.7. Harhailtuaan maastossa 
sekavuustilassa Viinikka vietiin 
Pälksaaren mielisairaalassa toi-
mineen 25. Sotasairaalan psy-
kiatriselle osastolle. 

Muutamaa päivää myöhem-
min hänet siirrettiin Seinäjo-
elle Törnävän mielisairaalas-
sa sijainneen 29. Sotasairaalan 
psykiatriselle osastolle. Kesken 
hoitojen tuli määräys palauttaa 
mies takaisin joukko-osastoon-
sa 7. Divisioonaan. Hoitava lää-
käri olisi halunnut pitää Urpo 
Viinikan osastollaan vielä muu-
taman viikon ajan. 

Loimolassa Viinikka oli 
aluksi sotapoliisien huostassa, 
mutta koska hänen psyykkinen 
tilansa huononi koko ajan, vie-
tiin hänet B/28. Kenttäsairaa-
laan 15.8. 

Tuon ajan potilaspapereissa 
on aluksi konekirjoitettuja sivu-
ja. Viimeisen lauseen: ”Evaku-
oidaan SotaSairaalan psykiat-
riselle osastolle tutkimusta ja 
lausuntoa varten” yli on vedet-
ty viiva. 

Seuraavat merkinnät on teh-
ty käsin ja ne päättyvät 20.8. 
päivättyyn muutamaan virk-
keeseen. 

Lääketieteen kandidaatti 
Urpo Viinikka kirjoitti 7. Divi-
sioonan komentajalle 22.8. kir-
jeen, jossa hän anoi pääsyä hen-
kilökohtaiseen keskusteluun 
Herra Kenraalin kanssa. Ellei 
tämä ole mahdollista, pyysi hän 
saada päästä takaisin tehtävään-
sä Joukkosidontapaikan lääkä-
riksi. Ellei sekään olisi mahdol-
lista, oli hän valmis toimimaan 
tavallisena lääkintämiehenä tai 
sairaankantajana. Lopussa on 
perustelu, että näin hän haluai-
si sovittaa rikkomuksensa, jon-
ka kertoo tehneensä hermostol-
lisessa väsymystilassa.

Pikaoikeus käsitteli tapauk-
sen 25.8.1944 kello 12 ja kuole-

Sodan ajan lääkärin teloitus puhuttaa yhä
mantuomio pantiin täytäntöön 
saman tien.

Lukuisia kysymyksiä
Tapaus herättää monia kysy-
myksiä. Ensinnäkin, miksi po-
tilas täytyi lähettää mielisairaa-
lasta kesken hoitojen tuomiolle? 
Psyykkisesti sairaan teloittami-
nen on verrattavissa haavoittu-
neen teloittamiseen. Kuoleman-
rangaistusta käyttävissä maissa 
on käytäntö, että sitä ei pan-
na täytäntöön niin kauan kuin 
tuomittu on sairas.

Herää myös kysymys, mik-
si tapaus käsiteltiin pikaoikeu-
dessa? Potilaan mahdollisuus 
puolustautua oli käytännössä 
olematon. Pikaoikeudessa syy-
tetyn asema oli epäedullisempi 
kuin kenttäoikeudessa.

Kesällä 1944 suurhyökkäyk-
sen kriittisessä tilanteessa kar-
kuriongelman ollessa suuri So-
taväen rikoslakia koskien kuo-
lemanrangaistuksen käyttöä 
tiukennettiin 4.7. Kuoleman-
rangaistuksen tavoitteena oli 
pelotevaikutus, joka estäisi toi-
sia sotilaita yrittämästä karkaa-
mista. 

" Karkuri oli aina pantava 
syytteeseen:

	 •		mikäli	karkaaminen	 
 tapahtui toistamiseen

	 •	mikäli	karkuri	kieltäytyi	 
 palaamasta yksikköönsä 

	 •	kun	karkaamisesta	oli	 
 sotatoimille erittäin  
 haitallinen seuraus. "
Mikään edellä mainituis-

ta kohdista ei toteutunut Urpo 
Viinikan kohdalla. Hän kar-
kasi ensimmäistä kertaa. Hän 
ei kieltäytynyt palaamasta yk-
sikköönsä, päinvastoin, hän 
kirjallisesti anoi päästä sin-
ne takaisin. Kuolemantuomion 
perusteena ollut väite, että kar-
kaamisesta olisi ollut sotatoi-
mille erittäin haitallinen seura-
us ja että se rintamatilanteesta 
johtuen oli välttämätön, tuli so-

dan jälkeisessä oikeusprosessis-
sa toiseen valoon. 

Koska omaiset nostivat asias-
sa oikeusjutun, kävi annetuis-
sa lausunnoissa ilmi päinvas-
taista tietoa. Pataljoonan toiset 
lääkärit todistivat, että kaikki 
haavoittuneet tulivat Viinikan 
paikalta puuttumisesta huoli-
matta asianmukaisesti hoidet-
tua. Rykmentin kaikki kolme 
joukkosidontapaikkaa sijaitsi-
vat 100 metrin päässä toisistaan 
ja lääkärinapua oli kaikille tar-
vitsijoille saatavilla. 

Upseereiden näkemyksen 
mukaan teloitus oli rintamati-
lanteesta johtuen välttämätön. 
Lääkäreiden kertoman mukaan 
tilanne rintamalla elokuun lo-
pulla oli rauhallinen. Ei voi 
kuin hämmästellä, miksi oikeu-
denkäynnin aikana ei tarkastel-
tu tässä asiassa myös sotapäi-
väkirjojen merkintöjä. Niistä 
käy hyvin ilmi, että rintamilla 
oli rauhallista elokuun lopulla 
1944. Viinikan tapausta käsi-
teltäessä karkaamisesta oli ku-
lunut jo puolitoista kuukautta. 
Pikainen teloitus muiden soti-
laiden mahdollisen karkaamis-
aikeen estämiseksi ei ollut enää 
ajankohtaista. Voidaankin ky-
syä, kiirehdittiinkö asian saat-
tamisessa päätökseensä?

Inhimillinen ulottuvuus
Lääketieteen kandidaatti Urpo 
Viinikka oli mennyt naimisiin 
toukokuussa 1944 pian 24 vuot-
ta täytettyään. Avioliittoa ehti 
kestää kolme kuukautta. Suu-
rimman osan ajasta mies oli 
rintamalla. Sattumalta samana 
päivänä 10.7., jolloin Viinikka 
poistui tehtävistään ja harhai-
li maastossa, katosi vaimon veli 
Vuosalmella. Molemmat nuoret 
miehet olivat perheidensä ainoi-
ta poikia.

Tuore aviomies oli kirjoitta-
nut kirjeitä vaimolleen, myös 
kenttäsairaalasta parin viimei-
sen elinviikkonsa aikana. Hän 
oli varma, että hänet tullaan te-
loittamaan. Hän yritti kertoa 
eräissä yhteyksissä, että esimies 
oli häntä vainonnut. Kirjeet ta-
voittivat vaimon vasta yli 60 
vuoden kuluttua. Leskeä järkyt-
ti kovasti, että miehen viimeiset 
kirjeet oli häneltä salattu.

Oikeat miehet oikeissa 
paikoissa?
Viinikan kantakortissa tode-
taan, että hän ei sovellu rinta-
mapalvelukseen. Voidaankin 
kysyä, miksi hänet sinne yhä 
uudelleen määrättiin? Miehen 
toimintakyky oli mennyt jo lai-
vastossa Koivistolla 1941, kun 

yksikkö joutui ilmapommitus-
ten alaiseksi. Hän ei kyennyt 
tilanteessa hallitsemaan pelko-
aan. Viinikka sai eräänlaise-
na rangaistuksena määräyksen 
moottoritorpedoveneen lääkä-
riksi. Matkat vihollista vastaan 
saivat hänet yhä enemmän pel-
kotilojen valtaan.  

Tilanne ei parantunut 1943 
Karhumäen suunnalla. Viinik-
ka joutui vatsavaivojen takia 
leikkaukseen ja sai kuukauden 
toipumisloman ilmeisesti siksi, 
että lääkäri totesi hänellä myös 
sielullisen uupumuksen. Pitkä 
toipumisloma vaivasi Viinik-
kaa, sillä hän arveli esimiesten 
pitävän itseään tämän johdosta 
pinnarina.

Vetäydyttäessä 1944 joutui 
Viinikan joukkosidontapaikka 
kahdesti kranaattituleen, jol-
loin hän ei kyennyt muuta kuin 
vapisevana istumaan voimatta 
tehdä mitään. 

Pyynnöistään huolimatta 
Urpo Viinikka ei saanut siir-
toa rauhallisemmille seuduil-
le. Lääkärin työstään Viinikka 
sai tunnustusta esimiehiltään. 
Häntä pidettiin huolellisena ja 
taitavana potilaan kohtaajana.

Vasta samana päivänä, kun 
miehen voimat lopullisesti rin-
tamalla uupuivat ja hän päätyi 
metsään harhailemaan, tuli il-
moitus, että siirtoa yritetään al-
kaa järjestää. Tämä tieto ei enää 
auttanut, henkinen kestokyky 
oli ylittynyt.

Yhä ajankohtaista
Sotilaiden sodassa saamista 

henkisistä haavoista ei ole juu-
rikaan puhuttu yleisesti. Uusi 
tutkimusalue on myös, miten 
miehet selviytyivät psyykkises-
ti kokemastaan sodan jälkeen ja 
miten se on heijastunut heidän 
läheisiinsä.

Tieto-Finlandialla 2013 pal-
kittu Ville Kivimäen teos Mur-
tuneet mielet – taistelu suoma-
laissotilaiden hermoista nosti 
aihepiirin ja Viinikan tapauk-
senkin esille. Kirjasta käy ilmi 
tieto, että toisen maailmanso-
dan aikana 18 000 suomalaista 
sotilasta pääsi hermojen mene-
tyksen takia sairaalahoitoon ja 
pois rintamalta. Sotasairaaloi-
den psykiatrisille osastoille asti 
päässeitä sotilaita ei tavattu lä-
hettää kenttäoikeuteen, vaikka 
heidän olisikin havaittu paen-
neen joukoistaan. Poikkeukse-
na käytännöstä oli Urpo Viini-
kan tapaus. Ei voi olla kysymät-
tä, toimittiinko Urpo Viinikan 
tapauksessa oikein?

Eeva Tammi

Lähteitä:
Kansallisarkiston asiakirjat
Kivimäki Ville: Murtuneet mielet 
– taistelu suomalaissotilaiden her-
moista 1939-1945, Wsoy 2013
Lindstedt Jukka: Kuolemaan tuo-
mitut – kuolemanrangaistukset 
Suomessa toisen maailmansodan 
aikana, Helsinki 1999
Rislakki Jukka, Sandell Rainer: Var-
sinainen Puupää! – Ola Fogelber-
gin ja hänen Pekkansa tarina, Tam-
mi 2005
Sonck Carl Eric: Ihotautilääkäri 
muistelee, Racallmed Oy 1995

Pariskunta hääkuvassa toukokuussa 1944. 
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Arvioltakin 200 sotilas-
poikaa palveli Pääma-
jan eri toimipisteissä 

Mikkelissä sotien aikana. Tuo-
hon sotilaspoikien määrään 
vaikuttaa paljolti laskutapa – 
olivatko pojat ennen olleet suo-
jeluskuntien poikaosastoissa tai 
myöhemmin sotilaspojissa, oli-
vatko pojat koulujen välillä ly-
hyitä jaksoja toiminnassa jne. 
Nuo poikien tehtävät vaihteli-
vat lähettitehtävistä aina päi-
vystykseen ja vartiointiin eri 
kohteissa muiden luettelemat-
tomien tehtävien ohessa unoh-
tamatta ilmatorjunnassa toimi-
mista, mistä pojille on myön-
netty Tammenlehvä-tunnukset.

Mannerheimin tapaami-
nen oli arvatenkin poikien par-
haimpia hetkiä, joissa Marski 
kyseli poikien kotioloista, pal-
veluksesta ja tietenkin ruuas-
ta unohtamatta poikien hyvin-

Päämajan sotilaspojat
vointia esim. hampaiden osalta 
sekä pukeutumisen tarkkuutta 
kuten ”sotilaille” kuului. Oliko 
tuo Marskin huolenpito pienel-
tä osin täytettä hänelle kaipuus-
ta poikiin lapsinaan (hänellä-
hän oli kaksi tytärtä) – jää vain 
arvailujen varaan, kun muis-
tamme Marskin päiväkäskyis-
täkin tekstin: ”olette kuin omia 
poikiani”?

Poikia noihin palvelustehtä-
viin ”houkutteli” eniten yleinen 
tilanne ja isänmaallisuus sekä 
osaltaan kaverien esimerkki ja 
vanhempien malli unohtamat-
ta tuon ajan puutetta niin ruu-
asta kuin vaatetuksestakin. So-
tilaspojillehan annettiin lakki, 
puku, jalkineet, ruoka ja vielä 
pieni päivärahakin sekä annos-
tupakatkin, jotka toiset polt-
tivat itse ja toiset taas myivät. 
Voidaanko tuolta osin puhua 
jopa ajan ”sosiaalihuollon” mu-

Sallan (Kuolajärven) kin-
kerikunta kuului 1600-lu-
vulta alkaen Kemijär-

ven seurakuntaan. Omaksi 
seurakunnaksi se muodostet-
tiin 1875, joskin oma kappalai-

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta ja muualtakin”
Luovutetun alueen kirkkoja 7.

nen Sallassa oli jo 1840 alkaen. 
Isoon seurakuntaan liitettiin 
myöhemmin osia Kemijärven ja 
Kuusamon seurakunnista.

Sallan ensimmäinen kirk-
ko rakennettiin puusta niemelle 

Salla tunturin liepeille C. L. En-
gelin piirustusten mukaan. Ra-
kennustyöt tekivät pitäjän omat 
miehet kruununjyvien turvin 
nälkävuosina 1833–39. Tapu-
li rakennettiin puoli vuosisataa 
myöhemmin. Juuri ennen tal-
visotaa kirkko uusittiin perus-
teellisesti piiriarkkitehti Gus-
taf Strandbergin suunnitelman 
mukaan. Kirkko korjattiin sa-
malla. Alttaritaulun ”Tulkaa 
minun tyköni kaikki työtäte-
kevät ja raskautetut” maalasi-
vat 1939 Helena ja Hannes Ma-
listo, jonka käsialaa olivat katon 
koristemaalaukset. Kirkkomu-
siikkia varten kirkossa oli kak-
sisorminen pedaaliharmonio.

Uusittu kirkko vietti 
100-vuotis- ja uusintajuhlaan-
sa syyskuussa 1939, juuri talvi-
sodan alla. Sodan aikana kirk-
ko paloi 8.12.1939 eikä mitään 
kalustoa saatu pelastetuksi ja 
nämä Kuolismaan kirkkorauni-
ot jäivät sinne. Uusi kirkko ra-
kennettiin nykyiselle Märkäjär-
velle 1950.

Värtsilän nk. tehdasseura-
kunta perustettiin joulukuus-
sa 1865 senaatin päätöksellä ja 
siihen kuuluivat rautatehtaan 
henkilöstöstä työläiset ja alusta-
laiset. Senaatti erotti Tohmajär-
ven seurakunnasta osia omak-
si kirkkoherrakunnaksi 1909. 
Oman kirkkoherran seurakun-
ta sai vasta toukokuussa 1940, 
kun alueluovutukset Neuvosto-
liitolle astuivat voimaan.Kristuksen temppeliin tuomisen kirkko Kyyrölä

kana olosta poikien palveluk-
seen pestaamisessa?

Työurakin hahmottui
Palvelus Päämajan eri kohteissa 
antoi monelle pojalle unelmia 
ammatin valintaan. Lähettipo-
jalle kehkeytyi ura Postin palve-
luksessa, annostupakkamyyjäs-
tä tuli yrittäjä jne., mutta kyllä 
tuli pettymyksiäkin. Sotilaspoi-
kana siintyi ajatuksiin erääl-
le pojalle ”siniharmaa” unelma 
– palvelus puolustusvoimissa 
ja kouluttautuminen upseerik-
si, mikä viisikymmenluvun al-
kupuolella Mikkelissä Vanhan 
kasarmialueen sulkeiskentällä 
unohtui tyystin – jopa painui 
tuntemattomaan!

Mikkelin katukuvassa soti-
laspojat näkyivät ja kuuluivat, 
niin kuin poikien pitikin. Pojat 
hoitivat tunnollisesti heille an-
netut tehtävät ja esimiehet luot-

tivat poikiin aina salaisien asia-
kirjojen tuhoamista ja niiden 
lähettitehtäviä myöten.

Suojeluskuntajärjestön lak-

kauttamisen jälkeen syksyllä 
1944 moni sotilaspoika hakeu-
tui partioliikkeisiin ja urheilu-
seuroihin sekä muihin vapaa-
ehtoisjärjestöihin jatkaen niissä 
aina nykypäiviin asti. Sotilas-
poikien varusmiespalvelus oli 
tavanomaista tuolloin 40- ja 
50-luvuilla, joskaan tuosta so-
tilaspoikapalveluksesta ei tuol-
loin kerrottu niin kuin muus-
takaan isänmaallisesta toimin-
nasta ajan hengen mukaan.

Moni sotilaspoika on nykyi-
sin mukana paikkakuntien so-
tilaspoikien perinnekiltojen toi-
minnassa tuoden aikansa tieto-
utta ja pitäen meiltä monilta 
nuoremmilta unohtunutta ”Ko-
ti-uskonto-isänmaa” -perusteita 
esillä ja mielessä.

Teksti: Juhani Manninen 
Piirros: Seppo Häkkinen

Ensimmäinen kirkko Värt-
silään rakennettiin puusta 1867 
kummulle lähelle rautatehdas-
ta tehtaanhoitaja Paavo Hen-
dusen piirustusten mukaan ja 
sen rakensivat tehtaan työläiset. 
Vuonna 1911 tehtiin ensimmäi-
set korjaustyöt. Urut oli hankit-
tu 1891 ja 1895 kirkkoon asen-
nettiin kamiinat lämmitystä 
varten.

Ristiinnaulittua Jeesusta 
esittäneen alttaritaulun maa-
laajaa ei tunneta. Hän oli venä-
läinen, koska taulun lahjoittivat 
kirkkoon Pietarin suomalaiset. 
Talvisodan alkaessa kirkon kel-
lot evakuoitiin ja ovat tänään 
Suomen puolelle jääneen Värt-
silän kirkossa. Venäjän puolel-
le jääneen kirkon neuvostosoti-
laat polttivat 1941 suomalaisten 
hyökätessä.

* * * * * *
Kyyrölä Karjalan kannaksella 
sai ensimmäisen puusta raken-
netun kirkkonsa 1725. Sen ra-
kennutti tsaari Pietarin suosik-
ki, Viipurin linnan komendant-
ti kreivi Grigori Tsernysev, jolla 
oli laaja lahjoitusmaa-alue Sies-
tarjoelta Viipuriin. Kirkon ra-
kentamisesta alkaen Kyyrölän 
ortodoksinen seurakunta oli it-
senäinen seurakunta, ja siihen 
kuuluivat Kyyrölän, Kangaspel-
lon ja Parkkinen kylät. Alueel-
le siirrettiin Venäjältä 10 maa-
orjaperhettä, joiden jälkeläiset 
muodostivat Kyyrölän itsenäi-
sen kunnan vuoteen 1934, jol-

loin se liitettiin Muolaan kun-
taan.

Kyyrölän kirkko paloi 1788. 
Toinen kirkko rakennettiin val-
tioneuvos I.I. Bogajevskin, joka 
tuolloin omisti Kyyrölän ho-
vin, toimesta, mutta sekin pa-
loi 1894. Kivestä rakennettu 
uusi kirkko rakennettiin 1898 
samalle paikalle arkkitehti N.J. 
Baranjevin piirustusten mu-
kaan. Kelloja oli yhdeksän ja 
suurin painoi liki kolme ton-
nia, ja kirkkoa lämmittivät isot 
peltikuoriset uunit. Kirkko iko-
nostaasi oli kaksikerroksinen 
kultauksineen ja puuleikkauk-
sineen.

Talvisodassa kirkko raunioi-
tui pahoin. Kellotapuli sortui, 
keskiholviin syntyi aukko ja 
seinä oli rikkiammuttu toiselta 
sivultaan. Kirkon kellot katosi-
vat sodan aikana tuntematto-
maan paikkaan. Vuosina 1941–
44 ei kirkossa suoritettu mitään 
laajempia korjaustöitä suurten 
tuhojen takia.

Anssi Vuorenmaa

Lähde: ”Vaienneet temppelit. Suo-
men Neuvostoliitolle luovutta-
man alueen kirkot sanoin ja kuvin”. 
Teoksen on toimittanut Leo G. 
Pohjola ja kustantanut Kustannus-
liike Pohjola ja Kumpp. Jyväskyläs-
sä 1953.
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GOTLANTI  6.-10.6 MA-PE 
Asiantuntijaoppaana prikaatinkenraali Asko Kilpinen, Hinta 645 €/hlö

ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT  11.-12.6 LA-SU 
Matkanjohtajana kenrl Pentti Lehtimäki, Hinta 293 €/hlö

KANTALAHTI-MURMANSK 20.-23.6 MA-TO 
Asiantuntijaoppaana on sotahistorioitsija eversti Sampo Ahto, Hinta 570 €/hlö ja matka alkaa Rovaniemeltä.

KULTAINEN KEHÄ 1.-6.7 PE-KE 
Asiantuntijaoppaana on kenrl Pentti Lehtimäki, Hinta 750 €/hlö

SUMMA JA TAIPALE-TALVISODAN LEGENDAT 02.-04.7 LA-MA 
Asiantuntijaoppaana on sotahistorioitsija Eeva Tammi, Hinta 433 €/hlö

RAATTEEN TIE JA SUOMUSSALMI 6.-8.7 KE-PE 
Asiantuntijaoppaana ovat sotahistorioitsija Eeva Tammi ja dosentti Teemu Keskisarja, Hinta 671 €/hlö

LEIGON JÄRVIMUSIIKKIFESTIVAALIT 6.-7.8 LA-SU 
Asiantuntijaoppaana on Tina Fabricius, Hinta 280 €/hlö

SUOMENLAHDEN YMPÄRI 13.-15.8  LA-MA 
Matkan asiantuntijaoppaana on kenrl Pentti Lehtimäki. Matkan arvioitu hinta 464 €/hlö Kysy lisää toimistosta

Löydät meidät myös Facebookista.

Klaavolantie 2, Tuusula
itmuseo@gmail.com
ilmatorjuntamuseo.fi
 

Sotahistoriallinen
aselajimuseo

Tervetuloa uudistettuun talvisotanäyttelyyn!
Avoinna v. 2016: 

7.5.-23.6. klo 10-17 
25.6.-14.8. klo 10-19 
15.8.-30.9. klo 10-17

Lottakanttiinissa herkulliset munkkikahvit  
ja muut muonitukset, kysy lisää!

Raatteentie 2, Suomussalmi, p. 0400-892 192 
www.raatteenportti.fi

puolustusvoimat.fi
Puolustusvoimat
sotamuseo.fi

Sotamuseo
Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin

Liisankatu 1, 00170 Helsinki
Avoinna ti– to klo 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 9.5.–2.10.2016 päivittäin klo 11–18

P. 0299 530 261

Sukellusvene Vesikko
Tykistölahti, Suomenlinna, 00190 Helsinki

Avoinna 9.5.–2.10.2016 päivittäin klo 11–18
P. 0299 530 260

Lippujen hinnat / kohde: 5 / 3 €, perhelippu 12 €, Maneesi / Vesikko-
yhteislippu 6 €, sotaveteraanit ilmaiseksi

Porkkalan vuokrakausi ja  Neuvostoliiton  
sotilastukikohta 1944-1956
Näyttely avoinna kesälauantaisin klo 11-15 
(ei juhannuksena), 2 €. Muulloin sopimuksen mukaan. 
Huom! Ei esteetön.
Lisätiedot ja ryhmävaraukset: Vaihde 09-29671, kulttuuripalvelut
Ragvaldsin museoalue 
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummi.fi/Ragvalds

Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

www.sakylantalvijajatkomuseo.fi

SÄKYLÄN TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO 
Kiertotie 2, 27800 Säkylä 
Avoinna ti-pe 10-17 ja juhannuksesta  
alkaen 30.7. saakka la 10-14 ja su 12-16. 
Talvikuukausina suljettu.
Puh. 0400 955 598  
Sähköposti: 
info@sakylantalvijajatkosotamuseo.fi
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PANIMOMUSEO

Panimomuseo, Olvi Oluthalli, Ravintola, Olvipuoti, Luuniemenkatu 4, 74100  IISALMI, puh. (017) 8385 203
OLVI-säätiö

Oluella on tuhansia vuosia vanhat 
perinteet, ja Iisalmessakin on 
valmistettu olutta jo 130 vuotta. 
Ainutlaatuinen Panimomuseo  
esittelee oluen pitkää  
historiaa ja oluenvalmistuksen  
eri vaiheita.

Museon helmiä ovat harvinainen 
talouskaljan pullotuskone ja  
oluen tammiset varastotynnyrit 
1900-luvun alusta.

Museo on avoinna  
ma-pe klo 10-15, 
ilmainen sisäänpääsy

JaPi Matkat
p. 05 355 9365  
myynti@japi-matkat.fi  

 

www.japi-matkat.fi
Terijoki -Volhov-Aunus-Sortavala 

12.-15.5.  505 €   
oppaana evl Aimo Kiukas 

sis. kuljetus alk.Karhula, majoitus, puolihoito,  
ryhmäviisumi, sisäänpääsyt kohteisiin

Viipurinlahden Saaret 
11.-13.7.  450 €

oppaana evl Aimo Kiukas
sis.kuljetus alk.Karhula, majoitus, puolihoito,  
ryhmäviisumi, rajavyöhykelupa, venekuljetus

Pietari-Novgorod-Tartto-Tallinna
18.-22.7.  640 €

sis.kuljetus alk.Hamina, majoitus, puolihoito, 
laivamatka, sisäänpääsy Tv-torniin, kiertoajelut

Marskin Maja 
www.marskinmaja.fi

LOPPI
040-5480525   040-5278087

Museo   Tilausravintola    Kokoukset     Pitopalvelu

Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja
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s ota h i s to r i a

Tutkimus nojautuu vahvasti 
Porin Konepajan sekä Sotevan 
väliseen laajaan kirjeenvaih-
toon sekä Lars Holmströmin 
Porin Konepajalle sijoittuvaan 
yrityksen sotakorvaustuotan-
toa käsittelevään muistelma-
teokseen Maksoimme velkaa 
– Sotakorvauspäiviä ja vähän 
öitäkin (1986). Holmströmin 
maanläheistä muistelmateos-
ta konepajan sotakorvaustuo-
tannosta vastanneen insinöörin 
kokemuksista voidaan pitää ai-
noana laatuaan.  

Sotakorvausurakasta suoriu-
tuminen edellytti toimijoiden 
välistä luottamusta sekä yhteis-
työtä. Sotevalla oli vaikeuksia 
teollisuuskentän kapasiteetin 
tuntemisessa ja tuotantoa py-
rittiin sijoittamaan suurempiin 
yrityksiin, joihin se myös luot-
ti. Suuremmille yrityksille an-
nettiin myös verrattain tasaver-
tainen neuvotteluasema tuotan-
toon liittyvissä kysymyksissä. 
Myös valmistettavalla tuotteel-
la oli vaikutusta. Esimerkik-
si Porin Konepajalla valmiste-
tut 175–200 hv:n kiinteät teol-
lisuuslokomobiilit suunniteltiin 
tehtaalla. Soteva määräsi kone-

Suomen sotahistoriallinen 
seura palkitsi 16.3. viime 
vuoden parhaita sota- ja 

sotilashistoriaan liittyviä pro 
gradu -tutkielmia. Kilpailun 
voittajaksi ja 3  000 euron sti-
pendin saajaksi valittiin filoso-
fian maisteri Olli Joukio Turun 
yliopistosta. Hänen tutkimuk-
sensa Sanelua vai vuorovaiku-
tusta? Soteva, Karelia ja Porin 
Konepajan sotakorvaustuotanto 
1944–1952. 

Sotakorvauksista suoriutu-
minen edellytti mittavia hallin-
nollisia erityisjärjestelyjä. Valtio 
olisi halutessaan voinut ottaa 
teollisuuden haltuunsa, mutta 
sen sijaan luotettiin, että sota-
korvauksista suoriudutaan yh-
teistyössä teollisuuden kanssa. 
Sotevalla oli asetuksin määrät-
ty valta sotakorvausten järjestä-
misessä ja tarvittaessa valtuudet 
puuttua teollisuuslaitosten tuo-
tantoon sekä yrityssalaisuuk-
siksi katsottaviin seikkoihin. 
Karelian mittavat oikeudet no-
jautuivat puolestaan rauhanso-
pimukseen. 

Käsittelin vuonna 2015 
valmistuneessa Pro 
gradu –tutkielmassa-

ni Sanelua vai vuorovaikutus-
ta? – Soteva, Karelia ja Porin 
Konepajan sotakorvaustuotanto 
1944-1952 yksittäisen metallite-
ollisuusyrityksen asemaa sota-
korvaustuotannossa sekä kans-
sakäymistä Sotakorvausteolli-
suuden valtuuskunnan (Soteva) 
ja Neuvostoliiton sotakorvauk-
sista vastaavan valtuuston eli 
”Karelian” kanssa. Käytin esi-
merkkinä aikanaan Rosenlew-
yhtiöön kuulunutta Porin Ko-
nepajaa. 

Teollisuuslaitoksen raamitettu päätäntävalta sotakorvaustuotannossa

Sotahistorian graduja palkittu
Sotaveteraani-lehti julkaisee 

tutkielmasta tiivistelmän.
 Toinen palkinto ja 2 000 eu-

ron stipendi annettiin filosofi-
an maisteri Anna Huhtalalle 
Tampereen yliopistosta. Hänen 
tutkimuksensa nimi on Kaa-
duit taistelussa vapauden, sekä 
ihmisarvon ja oikeuden – Kuo-
lemankäsittely Suomen sisällis-
sodassa punaisten puolella.

Kilpailun kolmas sija jaet-
tiin. Filosofian maisteri Elina 

Palkitut vas. Tero Sakala, elina Yli-Luukko, Anna Huhtala, Olli Joukio 
sekä Tapio Koskimies, Suomen sotahistoriallisen seuran pro gradu 
-palkintotoimikunnan puheenjohtaja. 

Valmis tuote eli 175-200 hv:n ”Sampo” -teollisuuslokomobiili.

Yli-Luukko Jyväskylän yliopis-
tosta ja sotatieteiden maisteri 
Tero Sakala Maanpuolustus-
korkeakoulusta saivat kumpi-
kin 1 000 euron stipendin. Yli-
Luukon tutkielma on nimeltään 
Kirjeisiin kirjoitettu sota. Avio-
parin kirjeenvaihdossa rakentu-
vat merkitykset vuonna 1944.

Sakalan tutkielman nimi on 
Kouluammuntojen kehittymi-
nen itsenäisyyden ensimmäisinä 
vuosikymmeninä.

pajan toimimaan lokomobiili-
tuotannossa päävaltuutettuna, 
joka antoi oikeuden antaa tuo-
tantoon liittyviä määräyksiä 
alihankkijoille. 

Sotevan ja teollisuuslaitos-
ten yhteistyö ei ollut läheskään 
aina jouhevaa. Teollisuuskent-
tä piti ideologisesti kiinni nor-
maalin kaupankäynnin periaat-
teista, joita ei voitu valtion nä-
kökulmasta sotakorvauksissa 
soveltaa. Hinnoittelun lisäksi 
Sotevan kankea byrokratia ko-
ettiin ongelmalliseksi. Kanssa-
käymiseen vaikutti merkittä-
västi myös Neuvostoliiton vas-
taanottajataho Karelia, jolla oli 
myös omat valtuutensa ja agen-
dansa puuttua teollisuuslaitos-
ten toimintaan. Erittäin tiukka 
laadunvalvonta on melko usein 
yleistetty poliittiseksi painos-
tuskeinoksi, mutta ainakin Po-
rin Konepajan tapauksessa ky-
seessä oli suoranainen tuotan-
nollisen tietotaidon kopiointi.  

Viime vuosikymmeninä on 
purettu sotakorvausten myyt-
tiä, eli aikanaan poliittisesti vä-
rittynyttä uskomusta siitä, että 
sotakorvaukset loivat Suomen 
metalliteollisuuden. On myös 

nostettu esille ajatus, että ilman 
sotakorvauksia teollisuus oli-
si joka tapauksessa kehittynyt 
ja seurannut muiden Euroopan 
maiden kehitystä. Sotakorvauk-
set ovat kuitenkin kiistaton fak-
ta maamme historiassa. Näissä 
”mitä jos” -pohdinnoissa unoh-
detaan myös sotakorvausten 
merkittävin piirre; niiden pa-
kollisuus. 

 Olen tutkimuksessani si-
vunnut myös yksittäisen yri-
tyksen hyötynäkökulmaa kä-
sittelemällä sotakorvausten ja 
Sotevan avulla saavutettuja etu-
ja. Sodanjälkeisessä tilanteessa 
tärkeyslistalla ensisijaiseen so-
takorvaustuotantoon osallistu-
misen voidaan katsoa hyödyt-
täneen yrityksiä. Tuotannon 
kehittäminen ei olisi ollut mah-
dollista ilman Sotevan myöntä-
miä hankintalisenssejä ja luot-
toa. Samanaikaisesti Soteva tar-
vitsi motivoituneita yrityksiä 
sotakorvauksista suoriutumi-
seen, mikä osittain hillitsi suo-
ranaisten mahtikäskyjen anta-
mista.

Olli Joukio 
Filosofian maisteri

APUVÄLINEET SUJUVAAN 
ARKEEN

FENNO MEDICAL OY          09 276 360      asiakaspalvelu@fennomedical.fi      fennokauppa.fi
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Teollisuuslaitoksen raamitettu päätäntävalta sotakorvaustuotannossa

Tamperelainen Timo Sa-
lokannel muistaa yhä hy-
vin suomalaisen metalli-

teollisuuden ehkä kireimmän 
ajanjakson, nimittäin sotien jäl-
keiset vuodet ja sotakorvausten 
maksamisen. Salokanteleen pit-
käkestoinen ura Lokomon te-
rästehtaalla (valimo ja takomo) 
alkoi vuonna 1950, kun sota-
korvausten maksamista oli vie-
lä kaksi vuotta jäljellä. Sotavete-
raani-lehti jututti Salokannelta 
hiljattain hänen vaiheistaan ja 
noista tiukoista vuosista.

Vaativat ajat
Jatkosodasta palattuaan nuori 
Timo Salokannel haki Tampe-
reen teknilliseen opistoon luke-
maan pääaineenaan metallurgi-
aa. Salokannel suoritti insinöö-
ritutkintonsa loppuun vuoden 
1949 joulukuussa, ja jo tammi-
kuun puolella hän meni ensim-
mäisiin palkkatöihinsä.

– Hain ja sain ensimmäisen 
työpaikkani Lokomolta. Pää-
dyin metallilaboratorion kautta 
tarkastusinsinööriksi, Salokan-
nel kertoo.

Lokomon konepajaa työllis-
tivät tuolloin mittavat sotakor-
vaustehtävät. Muiden metal-
lituotteiden ohella Lokomolla 
valmistettiin teräsvaluja ja -ta-
keita muulle sotakorvausteolli-
suudelle. Terästuotteet menivät 
lähinnä (höyryveturien ja) lai-
vojen osiksi. Näiden tuotteiden 
laaduntarkastuksesta Salokan-
nel oli vastuussa.

Sotakorvausvaatimukset oli-
vat kovat. Ne ajoivatkin Tam-
pereen kolme suurta konepa-
jaa – Lokomon, Tampellan ja 
Valmetin – poikkeukselliseen 
kumppanuuteen. Yhteistyötä 
täytyi tehdä varsinkin suunnit-
telussa ja työn esivalmistelussa.

– Talvisodan talkoohenki 
oli vielä silloin läsnä. Muuten 
ei olisi pärjätty, Salokannel to-
teaa.

Sujuvuus mielessä
Tarkastusinsinöörin työssä 
Timo Salokannel oli paljon te-
kemisissä Sotakorvausteollisuu-
den valtuuskunnan eli Sotevan 
kanssa. Soteva huolehti korva-
usten ajantasaisesta suorittami-
sesta ja toimi siten suomalais-
ten yritysten ja Neuvostoliiton 
välikätenä. Sotevan kautta Suo-
meen saapuivat myös neuvosto-
liittolaiset tuotetarkastajat.

– Koin, että tulin hyvin toi-
meen neuvostoliittolaisten 
kanssa. Olin opiskellut venäjää, 
mutta käytimme työasioissa lä-
hinnä englantia tai saksaa, Salo-
kannel kertoo.

Tarkastukset eivät kuiten-
kaan aina sujuneet ongelmitta, 
sillä neuvostoliittolaiset olivat 
kovin pikkutarkkoja.

– Toisinaan oli tiukkoja paik-
koja, kun meidän mielestämme 
tuotteet olivat kunnossa, mut-
ta neuvostoliittolaisten mielestä 
ei. Silloin tarkastajia oli tapana 

Sotakorvauksista sai vääntää metallialalla

Timo Salokannel muistelee pitkäaikaisen työnantajansa Lokomon 
vaiheita sotien jälkeisinä vuosina. Kuvassa Salokannel lehteilee 
T.A. Könösen kirjaa Lokomo 70 vuotta - Lokomon tehtaat 1915-
1985 (1985).

hieman voidella, eli heidät syö-
tettiin ja juotettiin hyvin.

Salokannel muistaa erään 
tällaisen tapauksen, kun neu-
vostoliittolaiset vieraat yöpyivät 
perinteikkäässä hotelli Tamme-
rissa.

– Jotta asiat lähtisivät rullaa-
maan hyvin, menimme heidän 
kanssaan lounaalle hotellin ka-
binettiin. Lounas alkoi kello 12, 
mutta pääsimme vasta viiden 
aikaan aamulla kotiin nukku-
maan. Kahdeksaksi pitikin sit-
ten nousta töihin, Salokannel 
hymähtää.

Sananvallan alla
Sotevan taholta annetut laatu-
vaatimukset olivat poikkeuk-
sellisen ehdottomia. Ne käsit-
tivät lukuisan määrän erilaisia 
kokeita, tarkastuksia ja hyväk-
symisleimauksia. Virallinen ra-
portointi vaadittiin venäjänkie-
lisenä, ja se vaati aina pätevän 
tulkin mukaan näihin vastaan-
ottotarkastuksiin. 

Toisinaan neuvostoliittolais-
ten mielipiteet osuivat kuiten-
kin täysin harhaan. Kerran he 
vaativat telakalta, että laivojen 
lauteet tulisi tehdä kuparista.

– Suomalaiset yrittivät selit-
tää heille, ettei sellaisilla lauteil-
la ole hyvä istua. Määräystä ei 
voitu kuitenkaan muuttaa. Koe-
käytössä he lopulta huomasivat, 
että lauteet eivät tuntuneet ko-
vin mukavilta, Salokannel nau-
rahtaa.

Viimeiset sotakorvaukset 
maksettiin pois vuonna 1952. 
Metallituotteiden vienti jatkui 
kuitenkin bilateraalisen kaup-
pasopimuksen mukaisesti.

– Sotakorvausten jälkeen 
maiden välinen kauppa oli va-
paampaa. Meillä suomalaisil-
lakin oli vihdoin sananvaltaa, 
jota itänaapureiden piti oikeasti 
noudattaa.

Teksti ja kuva:  
Valtteri Leinonen

0800 9 6000
joka päivä klo 17–21 • maksuton 

tukea muistisairaiden läheisille,
vastaajina kokeneet omaishoitajat

0800 9 6000
joka päivä klo 17–21 • maksuton 

tukea muistisairaiden läheisille,
vastaajina kokeneet omaishoitajat

tietoa, tukea ja ohjausta,
vastaajina muistityön ammattilaiset

09 - 8766 550
ma, ti ja to klo 12-17 (0,08 €/min. + pvm)

tietoa, tukea ja ohjausta,
vastaajina muistityön ammattilaiset

09-8766 550
ma, ti ja to klo 12–17 (0,08 €/min. + pvm)

UUSI
PALVELU

vanha
tuttu

tukea muistisairaiden läheisille, 
vastaajina kokeneet omaishoitajat

0800 9 6000
joka päivä klo 17–21 • maksuton 

tukea muistisairaiden läheisille,
vastaajina kokeneet omaishoitajat

0800 9 6000
joka päivä klo 17-21 (maksuton)
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Tshekkoslovakian tie
Toinen taustatekijä oli Tshek-
koslovakiassa tapahtunut kom-
munistien vallankaappaus 18.-
24.2.1948. Siellä oli kommu-
nistisisäministeri nimittänyt 
puoluetovereitaan tärkeisiin 
virkoihin mm. poliisijohdossa, 
suurissa kaupungeissa oli mie-
lenosoituksia, suoritettiin po-
liittisten vastustajien pidätyk-
siä ja miehitettiin presidentti 
Benesiä tukeneen sosialistipuo-
lueen toimisto. Pääministeri 
Gottwald ajoi Benesin tiukasta 
torjunnasta huolimatta lävitse 
hallitusuudistuksen, jossa mi-
nistereiksi jäi vain kansanrinta-
mapuolueiden ja ammattiyhdis-
tysten edustajia. Ulkoministe-
ri Masaryk hyppäsi, todistajien 
mukaan pakotettuna, ikkunas-
ta ulos.

Suomen tilanne poikkesi si-
käli Tshekkoslovakiasta, että 
Suomessa ei ollut miehitysjouk-
koja. Tosin muutaman kym-
menen kilometrin päässä Hel-
singin keskustasta oli Porkka-
lan neuvostotukikohta, joka oli 
Suomen puolustusvoimia voi-
makkaampi. Muutoin saman-
kaltaisuuksia oli. Suomessakin 
pääministeri Mauno Pekkala 
ja sisäministeri Yrjö Leino oli-
vat äärivasemmistosta, ja po-
liisijohtoon oli nimitetty kom-
munisteja. Valtiollisen poliisin 
päällikkö, tuomari Erkki Tuo-
minen oli kommunisti, ja muu-
tamissa muissakin johtotehtä-
vissä oli ns. ryömäläisiä.

Helsinkiin sijoitetun ns. 
liikkuvan poliisin päällikök-
si oli nimitetty kommunis-
ti Eero Hautojärvi, jonka päte-
vyys pohjautui siihen, että hän 
oli sotinut Espanjan tasavalta-
laisarmeijassa Kuusisen nukke-
hallituksen ministerin, prikaa-
tinkomissaari Tuure Lehénin 
tavoin. Sarkastisesti mainittiin, 
että Valpoon ja liikkuvaan po-
liisikuntaan nimittämisen edel-
lytys oli kuuluminen metsä-
kaartilaisiin. Nämä taas olivat 
neuvostotiedon mukaan osasto 
kommunistisen puolueen hal-
linnoimassa entisten sotilaiden 
liitossa. Liikkuvan poliisin tie-
dettiin harjoittelevan Malmin 
ampumaradalla.

Järjestysvallan tarve
Kun Stalinin Paasikivelle teke-
mä neuvotteluesitys oli herättä-
nyt julkistakin vastustusta, si-
säministeri Leino painotti 9.3. 
puolustusvoimien komentajalle 
Aarne Sihvolle järjestyksenpi-
don tärkeyttä. Toisaalta sosiali-
demokraattien edustajat kävivät 
puhumassa presidentille, että 
äärivasemmisto oli ajamassa 
asioita samaan suuntaan kuin 
Tshekkoslovakiassa. Tämäkin 
lisäsi tarvetta valppauteen jär-
jestyksenpidossa. Sihvo päät-
ti 12.3. tehostaa puolustusvoi-
mien asevarikkojen vartiointia. 
Oli tosin tietoja, että kommu-
nisteilla oli aseita myös omasta 
takaa. Presidentti Paasikivi taas 
oikeutti 13.3. puolustusvoimat 
aloittamaan operatiiviset ja lii-
kekannallepanovalmistelut.

Tärkeä tehtävä oli Helsin-
gin poliisikomentajalla Gabri-
elssonilla, jolla oli laskujensa 
mukaan poliisivoimissa luotet-
tavia, siis presidentin ja edus-
kunnan edustamaa valtiovaltaa 
tukevia 70-80%. Eduskunnassa 
käynnistettiin Valtiollisen po-
liisin toiminnan tutkiminen. 
Keskeisenä syytekohtana olivat 
sisäministeri Leinon perustus-
lainvastaiset toimet.

Kuusisen hallituksen minis-
tereistä oli Lehénin tavoin Ar-
mas Äikiä palannut Suomeen, 
ja hän yhdisti omissa piireis-
sään yya-sopimuksen ja Tshek-
koslovakian tapahtumat. Ot-
to-Ville Kuusisen tytär, sisämi-
nisteri Leinon puoliso Hertta 
Kuusinen sanoi kiihkeässä pu-
heessaan Turussa, että ”Tshek-
koslovakian tie on meidänkin 
tiemme”. Kun tämä herätti huo-
miota, hän Messuhallissa 23.3. 
pidetyssä kokouksessa kosket-
teli Tshekkoslovakian tietä, 
mutta maltillisemmin sanoin. 
Tässä vaiheessa SKP:n piiriko-
kous kokoontui 19.-21.3. Mal-
minkadun seuratalossa, joka oli 
Neuvostoliiton haltuun siirty-
nyttä saksalaisomaisuutta (Hin-
denburg Haus).

Uhkakuva kehittyy
Yya-neuvottelujen venyes-
sä Moskovassa lisääntyi ulko-
parlamentaarisen painostuk-
sen pelko. Äärivasemmiston ta-

holta jatkuivat uhkailut, jotka 
saivat aikaan huhuja. Erittäin 
konkreettinen huhu oli liik-
keellä 31.3. Helsingissä: kerrot-
tiin, että SKP:n kokouksessa oli 
annettu ohje toteuttaa kaappa-
us ennen toukokuun 15. päivää. 
Helsinki oli kuulemma jaettu 10 
piiriin, joista kussakin oli 150-
300 miehen osasto. Tällainen 
suunnitelma on saattanut olla 
olemassa, sillä SKP ryhtyi parin 
viikon kuluttua organisoimaan 
samanlaista toimintaa.

Presidentti Paasikivi sai 
(28.3.) sosialidemokraatti- ja 
maalaisliittolaiskontaktimie-
hiltään varoituksen, että kom-
munistit voisivat yrittää eristää 
presidentin kuten Tshekkoslo-
vakiassa. K.-A. Fagerholm esit-
ti hänelle, että pääesikunnan 
kenraalien kanssa olisi sovitta-
va, että nämä voisivat tällaisessa 
tapauksessa toimia itsenäisesti. 
Presidentti empi, mutta katsoi, 
että olisi joka tapauksessa selvi-
tettävä, miten armeija voisi toi-
mia, jos presidentti eristetään.

Käytännössä armeijan toi-
met olivat ennaltaehkäiseviä. 
Kevyt prikaati sai 31.3. käs-
kyn valmistautua harjoitukseen 
Tuusulan alueelle, ja samaan ai-
kaan käskettiin vartiomiehil-
le konepistoolit ja päävartion 
vahvuus kolminkertaistettiin. 
Liikkuvan poliisin asevaras-
to siirrettiin Suurkirkon (ny-
kyisen Tuomiokirkon) alla ole-
vaan kryptaan suojaan. Nimen-
omaan presidentinlinnan ja 
presidentin asunnon vartiointia 
vahvistettiin.

Ratifiointi ja ”demokratia”
Kun yya-sopimus oli allekirjoi-
tettu, kommunistit alkoivat val-
mistella painostustoimia, joiden 
tarkoitus oli varmistaa sopi-
muksen ratifioiminen eduskun-
nassa ja tarpeen vaatiessa valla-
ta eduskunta. Eduskuntaan ja 
sen edustalle piti järjestää mie-
lenosoituksia, joiden avulla tur-
vattaisiin allekirjoitus ja taattai-
siin omien jatkosuunnitelmien 
toteutuminen. Gabrielsson tiesi 
8.4. kertoa, että kommunisteilla 
oli kaikki suunnitelmat valmii-
na Tshekkoslovakian tapaan.

”Tavallisen” poliisivoiman 
kautta oli lisääntynyt tieto uh-

kaavista elementeistä. Lasket-
tiin, että sodan jälkeen oli Suo-
meen päässyt 300 kommunis-
tiagitaattoria. Arvioitu luku 
lisääntyi ajan kuluessa 400-
500:an, Neuvostoliitossa upsee-
rikoulutuksen saaneeseen mie-
heen. Poliisikomentaja Gab-
rielssonilla oli 5.4. tieto, että 
itärajan takaa oli tullut salape-
räinen juna, jossa oli ollut run-
saasti miehiä. Tätä tutkittaessa 
ilmeni, että miehet olivat ma-
joittuneet Hindenburg-taloon 
ja muihin venäläisten omista-
miin taloihin, eikä heistä saatu 
lain vaatimia ilmoituksia polii-
sille.

”Metallimies” Reunala 
kuulolla
Selkeimmin kommunistien aja-
tuskuvio tuli puolustusvoimi-
en tietoon tilaisuudesta, joka 
järjestettiin 11.4. Vallilan työ-
väentalolla. Siellä Mirjam Vi-
re-Tuominen, Valpon päällikön 
puoliso, puhui metallityöläi-
sille, ja keskustelu jatkui sitten 
pienemmässä piirissä ”kabine-
tin” puolella. Puheessa Tuomi-
nen puolusti valtiollisen poliisin 
toimintaa ja toivoi, että suori-
tettaisiin pidätyksiä, jotta estet-
täisiin oikeistoainesten ”rikolli-
nen kiihotus”. Metallityöläisten 
reaktioon Tuominen vastasi: 
odottakaa vielä hetkinen, pian 
koittaa aika ja sitten toimimme.

Toisaalta Tuominen viittasi 
Tshekkoslovakian tapahtumiin. 
Hän oli ollut siellä parin muun 
kanssa opissa. ”Siellä liikehti-
vät sadattuhannet, ja iskuryh-
mät toimivat”. Hän kertoi, mi-
ten Helsingissä tehtäisiin. Edus-
kunta miehitetään ja pyydetään 
Neuvostoliitolta apua yya-sopi-
muksen perusteella. Ministeri 
Leino huolehtisi, että päästään 
eduskuntaan. Toiminta alkaisi 
Hakaniemestä, Sörkasta mars-
sittaisiin keskustaan. Suunni-
telmaan kuului myös vastusta-
jien eliminointi. Heidät haet-
taisiin kodeistaan talonmiesten 
yleisavaimilla.

Metallimiesten joukossa, 
myös jatkokeskustelun aikana, 
istui ”siviileissä” kapteeni Lauri 
Reunala, joka oli vuoteen 1947 
ollut Kadettikunnan sihteeri ja 
Pääesikunnan järjestelyosaston 
toimistoupseeri. Hän oli ollut 
tutkittavana ns. päämajan ju-
tussa ja ilmeisesti sen takia siir-
tynyt rakennusliikkeen palve-
lukseen.

Reunala informoi kommu-
nistien suunnitelmasta ”edus-
kuntapiirejä” ja raportoi pää-
esikuntaan, ja siellä tieto meni 
Sihvolle. Vaikka raportti ei si-

sältänyt aiotun toiminnan ai-
kamääriä, se lisättynä muualta 
saatuihin yksittäisiin tietoihin 
aiheutti välittömiä toimenpitei-
tä. Pääesikunta antoi 12.4. käs-
kyn hankkia konepistoolit, ja 
näitä tilattiin eri varuskuntia 
varten n. 2000. Konepistoolit 
olivat muistitiedon mukaan ai-
nakin osittain kotisäilytykses-
sä. Valmiutta nostettiin, niin 
että 19.4. Hyrylään käskettiin 
kokeiluosasto (300 miestä ja 10 
panssarivaunua). Utissa oli 12 
Messerschmitt-hävittäjäkonetta 
aseissa.

Iskuryhmien 
valmistautuminen
Historiantutkijat ovat nyttem-
min selvittäneet, että SKP:n 
”ryhmät” saivat ohjeet edus-
kuntakäsittelyn varalle: oli val-
mistauduttava lyömään taantu-
muksellisten ainesten yya-sopi-
muksen vastaiset esiintymiset 
kaikissa muodoissa ja muodoil-
la. SKP:n Helsingin piiri val-
misteli 13.4. työpaikkojen puo-
lustustoimikuntia: oli koottava 
joukkoja, jotka olivat valmiita 
”astumaan kaduille puolusta-
maan maamme demokraattista 
suuntausta”. Tässä terminolo-
giassa demokraattinen tarkoitti 
samaa kuin kommunistien toi-
minta. Meneillään oli siis aktio, 
jonka suunnittelusta jo maalis-
kuussa oli levinnyt huhuja.

Keskustelu aseista jatkui. 
Suomen Sosialidemokraat-
ti siteerasi 22.4. mainitun Eero 
Hautojärven tokaisua: ”Perus-
tuslaki on pataljoona pistimi-
neen eduskuntatalon edessä”. 
Hautojärvi oli hieman aiemmin 
vaatinut liikkuvan poliisin asei-
den palauttamista.

Sisäministeri Leino antoi 
20.4. käskyn palauttaa Suurkir-
kon kryptaan siirretyt aseet en-
tiseen paikkaansa. Gabrielsso-
nin raportoitua tästä presidentti 
totesi, ettei aseiden säilyttämis-
tä ”saanut helpottaa”. Hän kut-
sui luokseen pääministerin ja 
sisäministerin, ja kun Leino 
selitti aseiden kostuvan kryp-
tassa, Paasikivi lienee lausunut 
kuolemattomat sanansa: ”Leino 
pankoot kalossit jalkaan”. 

Toisaalta punaisen Valpon 
sotilastoimiston päällikkö Pie-
tarinen osoitti raportillaan hy-
vin tuntevansa armeijan valmi-
ustoimet. Presidentti velvoitti 
23.4. painokkaasti puolustus-
voimain komentajan tekemään 
velvollisuutensa ja uudelleen 
26.4. jopa lisäämään valmiutta, 
kun ministeri Leino pyysi ko-
mentajaa perumaan turvatoi-
met. Leino perusteli pyyntöään 

Yrjö Leino, kaappaushanke ja Berijan tuho
Muistitieto kertoo presidentinlinnan edessä Helsingissä huhtikuussa 1948 ankkuroi-
neista tykkiveneistä ja Tuusulaan saapuneista panssarivaunuista. Estettiin vallankaap-
pausta. Poliittisen historian kirjoitus on kuitenkin viime vuosikymmeninä esittänyt, 
ettei mitään kaappausta ollut tekeilläkään.

Taustalla oli se, että presidentti Paasikiven vastaanhangoittelun jälkeen oli ääriva-
semmiston ministerien aktiivisuuden ansiosta 6.4.1948 syntynyt sopimus, joka antoi 
Neuvostoliitolle mahdollisuuden antaa Suomelle sotilaallista apua, jonka päättäväistä 
tarjoamista olisi ollut vaikea torjua. Eduskunnan enemmistö oli aluksi sopimuksen 
solmimista vastaan, ja näytti mahdolliselta, että eduskunta ei sopimusta ratifioisi.
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myös sillä, että hänen asemansa 
oli horjumassa. Kommunistien 
sisäinen epävarmuus oli todel-
lakin lisääntynyt, ja Leino edus-
ti maltillista linjaa Lehénin, Äi-
kiän ja Ryömän ”barrikadilin-
jaa” vastaan.

Järjestysvallan 
demonstraatio
Kun eduskuntakeskustelu yya-
sopimuksen ratifioinnista oli 
melkein edessä, kansanvallan 
puolustustoimet terävöitettiin 
illalla 26.4. äärimmilleen. Gab-
rielssonin saamat tiedot viit-
tasivat siihen, että ”jotain ensi 
yönä tapahtuu kommunistien 
taholta”. Odotettiin kommunis-
tien iskujoukkojen hyökkäystä 
kaupungin keskustan asevaras-
toihin. Poliisilla oli tuona yönä 
täysi hälytysvalmius. Monet 
eturivin sosialidemokraatit sai-
vat illalla varoituksen ja neuvon 
lähteä asunnostaan, kun pelät-
tiin hyökkäystä heidän kimp-
puunsa. He viettivät yön tutta-
vien luona. Poliisilla oli käsky 
estää mielenosoitukset edus-
kunnan luona, ja ratsupoliise-
ja partioi 27.4. eduskuntatalon 
ympäristössä.

Puolustusvoimilla ei ollut 
varsinaista hälytystä. Helsin-
gin satamaan saapui 26.4. kaksi 
tykkivenettä turvaamaan presi-
denttiä. Ilmeisesti tarkoitus oli 
tarpeen vaatiessa tukea myös 
Pitkänsillan katkaisemista, mi-
käli mielenosoitukset riistäy-
tyisivät käsistä. Kevyen prikaa-

tin ”kokeiluosasto” oli saapunut 
23.4. Hyrylään. Santahaminas-
sa sijainnut kadettikoulu oli 
valmiina ottamaan päävarti-
on haltuunsa. Kun kertaushar-
joituksia ei voinut järjestää, oli 
suusta suuhun menetelmäl-
lä kerätty parisataa reservissä 
olevaa upseeria varautumaan 
”apupoliiseiksi”. Näille oli va-
rattu aseita. Toimintaa johdet-
tiin Pääesikunnasta ilman kir-
jallisia käskyjä.

Vielä koittaa päivä
Viimeistään tiedot valtiovallan 
järjestyksenpitotoimista olivat 
aiheuttaneet hajaannusta SKP:n 
johtoportaassa. Puolueneuvos-
tossa olivat puheet 18.4. kyllä 
aggressiivisia, mutta yksi kes-
keisistä johtajista, sisäministe-
riön valvontaosaston päällikkö 
Aimo Aaltonen selitti, että ”toi-
mintavaliokuntia” ei voida aset-
taa eikä tehdä sitä mitä tshekit.

Kun tultiin järjestysvallan 
demonstraation ajankohtaan, 
oli selvää, ettei ”toiminta” kävisi 
laatuun. Tiettävästi Leino, Kuu-
sinen ja sosiaaliministeri Mat-
ti Janhunen olivat maltillisia. 
Paasikiven ottaessa 27.4. halli-
tuksen ”iltakoulussa” esiin po-
liisin aseiden säilyttämisen sekä 
Leino että Pekkala vähättelivät 
asian tärkeyttä. Kun yya-sopi-
muksen ratifiointikeskustelu 
käytiin eduskunnassa 28.4., ha-
vaittiin, että kommunistit oli-
vat haudanneet mielenosoitus-
suunnitelmat. Yhtään ainoaa 

poliisia ei tarvittu eduskuntata-
lon ulkopuolella.

”Demokratian” voimistu-
misajatuksia ei kuitenkaan hau-
dattu kokonaan. Toukokuussa 
1948 SKP käynnisti lakkokam-
panjan, ja sen edustajat kävivät 
Moskovassa pyytämässä apua, 
myös sotilaallista tukea Porkka-
lasta. Puoluesihteeri Ville Pes-
si kertoi mm. vastustajien eli-
minoimissuunnitelmasta ja sen 
joutumisesta vastustajien kä-
siin. Valvontakomission aiempi 
puheenjohtaja Andrei Zhdanov 
moitti suomalaisia kykenemät-
tömiksi. Myös Stalin lähetti ter-
veiset, että suomalaisten tuli itse 
pystyä hoitamaan vallanotto, 
neuvostojoukot eivät sitä heidän 
puolestaan tekisi. Tämä perus-
tui samanlaiseen arvioon, jonka 
neuvostohallitus oli tehnyt yya-
sopimuksesta neuvoteltaessa. 
Kun vakoilutietä oli saatu tietää 
suomalaisten asiantuntijoiden 
ja kansanedustajien vastustavan 
sotilassopimusta, tässä vaiheessa 
riitti, että saataisiin muodoltaan 
sellainen sopimus, joka voitai-
siin ajaa läpi eduskunnassa.

Berijan tarhat
Yrjö Leino sai eduskunnan epä-
luottamuslauseen ns. Leinon 
vankien asiassa. Leino oli salli-
nut neuvostoviranomaisten vie-
dä venäläisemigrantteja maasta 
ohi kaikkien muodollisuuksi-
en. Hän joutui eroamaan. Lei-
no joutui myös SKP:ssä syrjään 
tehtävistään.

Leinon vangit joutuivat ”Be-
rijan tarhoihin”, mutta aina-
kin Boman-Parvilahti pääsi pa-
laamaan Suomeen. Sitä ennen 
oli kuitenkin Berija – Stalinin 
kuoleman jälkeen – teloitet-
tu. Suomessa pitkään (kolmes-
sa jaksossa 1945-1975) neuvos-
totiedustelun asiamiehenä toi-
mineen Mihail Kotovin osuus 
tässä oikeudenkäynnissä oli to-
distaa, että Berija oli kehottanut 
häntä ottamaan yhteyden Suo-
men entiseen sisäministeriin, 
”luopio” Yrjö Leinoon. Berijan 
mielestä suomalaiset kommu-
nistit olivat syrjäyttäneet tämän 
epäoikeudenmukaisesti. Kotov 
oli kokenut myös vuoden 1948 
”kaappauksen” epäonnistumi-
sen. NKP:n keskuskomitea kat-
soi erittäin epäilyttäväksi, kun 

Runoilija Rundbergin pitkä varjo
Liittoutuneiden valvontakomission puheenjohtajan kenraali-
eversti Andrei Ždanovin ja Suomen kommunistisen puolueen 
edustajien Ville Pessin, Yrjö Leinon sekä Hertta Kuusisen ta-
paaminen 2. marraskuuta 1944; 

––––––
Ždanov: Miten nykyisin suhtaudutaan venäläisiin?
Leino: Tämä on kysymys, jossa meillä tulee olemaan erittäin 
paljon työtä, koska Suomessa on lähes 100 vuoden ajan teh-
ty Venäjän kansaa kohtaan vihamielistä propagandaa. Propa-
ganda levisi kaikkialle, alkaen kansakoulusta ja muista oppi-
laitoksista. Tämän propagandan pääasia oli venäläisvastaisuu-
den ajatus. Te tietenkin tunnette runoilija Rundbergin, jonka 
tuotteisiin useat sukupolvet ovat tutustuneet. Välirauhansopi-
muksen päivänä eräs porvarillinen pakinoitsija kirjoitti, että 
nyt on taas noustava Rundbergin teosten puolesta.

neuvostotyöntekijää kehotet-
tiin ottamaan ulkomailla yhte-
ys työväenliikkeen pettureihin.

Berija ei välttänyt kuole-
mantuomiota, joskin syytök-
siä oli vakavampiakin. Berija 
mm. pyrki Saksan yhdistämi-
seen, mikä olisi vallassa olleen 
neuvostojohdon käsityksen mu-
kaan johtanut Saksan päätymi-
seen länsivaltain käsiin. 

Ohto Manninen

Teksti perustuu ensi sijassa 
Osmo Jussilan, Veli-Pekka Lep-
päsen, Jukka Nevakiven, Ari 
Raunion ja Kimmo Rentolan 
tutkimuksiin sekä Lauri Reu-
nalan kertomukseen vuodelta 
1987.
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k e n tä ltä

Tasavallan Presidentin anta-
mat kunniamerkit luovutettiin 
Jouko Pukarille, Ossi Helinille 
ja Pekka Rintolalle. 

Naisjaosto 45 vuotta
Sotaveteraanipiirin naisjaoston 
puheenjohtaja Mirja Läärä tar-
kasteli tervehdyksessään nais-
jaoston toimintaa yhdistykses-
sä ja esitti onnittelut ja kiitokset 
arvokkaasta ja pyyteettömäs-
tä työstä, jota vuosikymmenien 
aikana on tehty sotaveteraani-
veljien ja -sisarten hyväksi. Val-
litkoon keskuudessamme edel-
leen kirkkaana ajatus siitä, että 
veljeä eikä myöskään sisarta jä-
tetä nyt, kun olemme kulke-
massa kohti perinneaikakautta.

Juhlan päätössanat esitti 
naisjaoston puheenjohtaja Tert-
tu Näremaa-Helin. Hän korosti 
puheessaan veteraanien näky-
vin perinnön olevan itsenäinen 
isänmaa. Sotiemme veteraanit 
jättävät perinnöksi myös elä-
mäntyönsä, johon perustuvat 
nykyinen korkea elintasomme 
ja nuorten vahva maanpuolus-
tustahto. 

Teksti: Voitto Laine 
Kuvat: Kalervo Lehtonen

levaisuudenuskolla ja yhteis-
hengellä voidaan päästä.

Salon kaupungin tervehdyk-
sen juhlaan toi valtuuston pu-
heenjohtaja Jorma Elovaara, 
joka kiteytti veteraanien hyväk-
si tehtävän työn merkityksen: 

Vaikka nyt on ansaitun juh-
lan aika, parhaiten paikallisten 
veteraaniyhdistysten työ konk-
retisoituu täällä Salossa niin 
kuin muuallakin veteraani-
en ja heidän läheistensä arjes-
sa. Tämä työ on apua, neuvon-
taa ja tukemista. Se on yhteisiä 
hetkiä, ilojen ja surujen jaka-
mista, kuuntelua ja läsnäoloa. 
Se on sodat kokeneiden muisto-
jen keräämistä ja tallentamista 
tuleville sukupolville, jotta he-
kin ymmärtävät rauhan ja itse-
näisyyden arvon. Se on osa kau-
punkimme yhteisöllisyyttä.

Lounais-Suomen aluetoimis-
ton päällikkö everstiluutnant-
ti Sami Iso-Lauri tervehti vete-
raaniväkeä: 

Te osoititte meille jälkipol-
ville suomalaisen tavan toi-
mia – tätä mallia me emme tule 
unohtamaan. Meille jättämään-
ne perintöä vaalitaan ja itsenäi-
nen Suomi on edelleen hyvissä 
käsissä – teidän viitoittamallan-
ne tiellä. 

Viisikymmenvuotista yh-
distystä juhlittiin 5.3.2016. 

Lippujen saavuttua juhlapai-
kalle kirkkoherra Timo Huk-
ka piti hartaushetken ja toi Sa-
lon seurakunnan tervehdyksen. 
Havuseppeleet vietiin Uskelan 
kirkon sankarihaudan ja Karja-
laan jääneiden muistomerkeille. 

Yhdistyksen puheenjohta-
ja Voitto Laine toivotti yleisön 
tervetulleeksi. Juhlan musiikis-
ta vastasi Laivaston Soittokun-
ta kapteeniluutnantti Timo Ki-
vistön johdolla ja Salon Seudun 
Veteraanilaulajat kanttori San-
na Räisäsen johdolla.

Juhlapuheessaan Varsinais-
Suomen Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja Osmo Suo-
minen puhui 1930-luvun lop-
pupuolen uhkakuvista ja nyky-
hetken turvallisuuspolitiikasta. 

Sotaveteraaniliiton terveh-
dyksen toi liiton varapuheen-
johtaja Pertti Suominen. Hän 
lausui tervehdyksessään: 

Te olette vuosikymmeni-
en saatossa tehneet arvokasta 
ja tärkeätä työtä jäsenistömme 
hyväksi. Te olette kunnostau-
tuneet myös perinnetyön sa-
ralla. Työnne on erinomainen 
esimerkki siitä, mihin veteraa-
nisukupolvelle ominaisella tu-

Salon seudun Sotaveteraanit 50 vuotta

Yhdistys julkaisi 50-vuotisesta 
taipaleestaan historiikin Puoli 
vuosisataa veteraanien tukena.

Salon lukiolla pidettyyn juhlaan osallistui yli 400 yhdistyksen ve-
teraani- ja kannattajajäsentä sekä kutsuvieraita. 

Lions Club Pielavesi/Lepikko 
vietti 20.2. klubin 35-vuo-

tisjuhlia. Juhlassa leijonat teki-
vät 10.000 €:n lahjoituksen kun-
nan eri toimijoille.

Pielaveden Sotaveteraanit 
saivat 2.200 €:n lahjoituksen 
käytettäväksi veteraanien, puo-
lisoiden ja leskien jalkahoitoi-
hin ja lisäksi klubin saamat juh-
larahastoon ohjatut huomion-
osoituksista kertyneet varat 
tulevat veteraanityöhön.

LC Pielavesi/ Lepikko on jo 
aikaisemmin muistanut vete-
raanejamme taloudellisella tu-
ella ja heidän apunsa veteraa-
nien kuljetuksissa eri tilaisuuk-
siimme on korvaamaton.

Lions Clubien kansallinen 
teema oli 2013 ”Kiitos veteraa-
nit”. Nyt on meidän vuoromme 
kiittää teitä, ”Kiitos leijonat”.

Teksti: Tauno Jääskeläinen 
Kuva: Pekka Päivike

Kiitos Leijonat

Ruovedellä 13.3. pidetyssä 
Metsäkirkossa Mikko Vir-

kajärvi kosketti kuuntelijoiden 
sisimpiä tuntoja lausumalla Yrjö 
Jylhän runon Kaivo. Lausun-
taa esittivät myös Mikko Asun-
ta ja Väinö Mäkelä. Metsäkirk-
ko pidettiin Talvisodan päätty-
misen muistoksi perinteisesti ja 
perinteen mukaisesti jäähallin 
maastossa rakovalkean ja jät-
känkynttilöiden loisteessa. Sun-
nuntain Metsäkirkko oli järjes-
tyksessään jo 17. ja siihen osal-
listui noin 100 henkeä nuorista 
aina veteraani-ikäisiin saakka. 
Timo Ikkala toivotti osanot-
tajat tervetulleiksi ja kertasi ta-
pahtumia vuosilta 1939-1940, 
jolloin Suomi joutui Neuvosto-
liiton hyökkäyksen kohteeksi. 
Metsäkirkko on kunnianosoi-
tus kaikille veteraaneille, lotil-

le ja kotirintamalle, jotka olivat 
puolustamassa Suomea. Mies-
kuoro lauloi Sillanpään mars-
silaulun ja Vartiossa. Laulu-
ja seurasi everstiluutnantti Leo 
Laineen esitelmä Talvisodasta, 
johon valmistautui myös yli-
määräisiin harjoituksiin (YH) 
kutsuttu Jalkaväkirykmentti 
16 Tampereelta. Ruoveden vs. 
kirkkoherra Leevi Ruonakoski 
piti iltahartauden korostaen uh-
ria ja uhrin merkitystä. Metsä-
kirkon olivat järjestäneet Lions 
Club, sotaveteraanit ja sotain-
validit sekä seurakunta. Met-
säkirkko on hieno ja vaikuttava 
perinne, jonka toivoo jatkuvan 
myös tulevina vuosina.

Teksti ja kuva:  
Juhani Sillanpää

Veljet vesitilkka tuokaa

Timo Ikkala avaa hartaustilaisuuden, taustalla laavun edessä on 
Ruoveden mieskuoro.

Lahjakirjaa vastaanottamassa (vas.) Pielaveden sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtaja Tauno Jääskeläinen Mirja-puolisonsa kanssa

Varsinais-Suomen sotave-
teraanien huolto- ja tuki-

yhdistys piti vuosikokouksen-
sa Turun Upseerikerholla. Pai-
kalla oli 15 yhdistyksen jäsentä. 
Kuvassa yhdistyksen puheen-
johtajana jatkava Pirkko Kuo-
rehjärvi kiittää kirjalahjalla 
esitelmöitsijöinä toimineita FT 
Pirkko Kanervoa ja FT Pert-
ti Grönholmia, jotka puhuivat 
molemmat Turkuun ja turku-
laisiin sota-aikana liittyneistä 
asioista.

Teksti ja kuva:  
Osmo Suominen

Huolto- ja tuki kokousti Turussa
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ma. Juhlaan toivat tervehdyk-
sen kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Tapio Malmiharju 
ja kirkkoherra Annakaisa Ran-
tala. Juhlapuheen paikalla oli 
koonnos Orimattilan miesten 
sotakokemuksista ja sota-ajan 
lauluja. Esityksen pohjana oli 
orimattilalaisen sotaveteraanin 
Martti Kyrön 100-vuotissynty-
mäpäivän muistelut, jotka oli 
koonnut hänen tyttärensä Tar-
ja Haataja ja Tuula Honkasalo. 
Veteraanien muistelmia lukivat 
pääosin heidän lapsensa tai las-
tenlapsensa. Martti Kyrön al-
kuperäistä sotilaspukua kantoi 
tyttären vävy Jarkko Rintamä-
ki. Rintataskussa ollut, Mart-
ti Kyrön hengen pelastanut tas-
kulamppu oli esillä. Se oli otettu 
Viipurista lähdettäessä kaupan 
ikkunasta. 

Martti Kyrön kirje sieltä jos-
takin rakastetulle, kihlatulle …
jos se päivä vielä valkenee, että 
pääsen pois, niin se on rakkain 
tapaamisemme. Sinua rakkau-
della muistaen. Martti  

Pertti Laaksonen

Helmikuun 27. päivänä 1966 
kokoontui Viitasaarella 37 

miestä Viitasaaren Reserviup-
seereiden silloisen puheenjoh-
tajan Arvo Hillun johdolla Vii-
tasaaren Sotaveteraanien pe-
rustavaan kokoukseen. Pääosa 
läsnäolijoista oli sodan käynei-
tä miehiä, joilla oli selkeä näke-
mys uuden yhdistyksen perus-
tamisesta. 

Yhdistyksen toiminta on 
alusta saakka painottunut ve-
teraanien, heidän puolisoiden-
sa ja leskien tukemiseen mo-
nin eri tavoin. Toiminnan alku-
aikoina jäsenkehitys oli varsin 
suotuisaa, sillä jo vuonna 1967 
jäsenmäärä oli 361, ja vuon-
na 1970 jäseniä yhdistyksellä 
oli 460. Nyt yhdistyksen jäsen-
määrä on 199, joista 45 henki-
löllä on rintamatunnus. Yhdis-

teessa oli 316. Heistä tunnuk-
sen omaavia miehiä ja naisia on 
50, puolisoita ja leskiä 90. Jäsen-
määrä, 526 veteraanijäsentä oli 
suurimmillaan 1984. 

Juhlassa tervetulosanat lau-
sui yhdistyksen puheenjohtaja 
Seppo Vohlonen. Alkuperäisen 
perustamiskirjan luki ainoan 
elossa olevan perustajajäsenen, 
Erkki Kuisman tytär Heli Kuis-

Orimattilan Sotaveteraaneilla 50-vuotisjuhla

tyksen puheenjohtajana on toi-
minut viimeiset 16 vuotta Isto 
Korhonen. 

Juhlapäivä alkoi jumalanpal-
veluksella ja seppeleenlaskulla 
sankarihaudoilla. Sankarihau-
doilla puheen piti Seppo Viho-
lainen, jonka jälkeen esiintyi 
Viitasaaren Veteraanilaulajat 
Miia Kuuselan johdolla. 

Pääjuhla oli Viitasaaren 
Areenalla. Juhlassa esiintyivät 
Ilmavoimien Soittokunta Rai-
mo Ovaskan johdolla, Viita-
saaren Veteraanilaulajat, kan-
salaisopiston laulelmakuoro ja 
Miia Kuusela.

Tervehdyksensä juhlival-
le yhdistykselle toivat Ilmaso-
takoulun johtaja eversti Kim-
mo Hyvärinen, toiminnanjoh-
taja Vesa Juko Keski-Suomen 
Sotaveteraanipiiristä, kaupun-

ginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja Eero Pulkkinen sekä 
kirkkoherra Antti Hiltunen. 
Abiturientti Mikaela Ranto toi 
raikkaat ja samalla arvokkaat 
nuorten terveiset juhlivalle yh-
distykselle. 

Juhlapuheessaan Sotave-
teraaniliiton puheenjohtajan 
Finn-Göran Wennström toi 
esille hyvin toimivan yhteistyön 
Viitasaaren kaupungin kanssa. 
Viime vuonna kaupunki tuki 
sotaveteraaneja 65 000 eurolla. 

Sotaveteraanien kultaisen 
ansioristin sai pitkään ja an-
siokkaasti yhdistyksen toi-
minnassa mukana ollut Edith 
Kemppainen. 

Päätössanat lausui sotave-
teraani Alpo Paananen, joka 
korosti yhdistyksen merkitys-
tä veteraanien yhteishengen yl-
läpitäjänä. Veljiä ja sisaria ei ole 
jätetty, vaan rintamalla palvel-
leet miehet ja naiset sekä sota-
veteraanien puolisot ja lesket 
ovat olleet toiminnassa muka-
na ja avun kohteena koko yh-
distyksen olemassaolon ajan.  
Kunniavieraina olivat paikalle 
saapuneet veteraanit, joiden läs-
näolo toi erityistä arvokkuutta 
juhlaan. 

Teksti ja kuva:  
Kari Hämäläinen

Viitasaaren Sotaveteraanit ry 50 vuotta

Juhlassa palkitut vasemmalta: Osmo Mäntymäki, Tuula Vohlonen, 
eero Karvanen, Arja Rötkö. Palkitsemisen suorittivat Lahden piirin 
puheenjohtaja Jukka Simola ja naisjaoston puheenjohtaja Anja 
Kuittinen ja Seppo Vohlonen.  Kuva: Reijo Mälkiä

Juhlapäivä aloitettiin kirkos-
sa ja seppeleenlaskulla sanka-

rihaudalla. Ennen messua sep-
peleet oli laskettu Kuivannon ja 
Artjärven sankarihaudoille.

Joulukuussa 1965 perustettu 
yhdistys on Lahden piirin kol-
manneksi vanhin.  Orimattila-
laiset olivat perustamassa Lah-
den piiriä toukokuussa 1966. 

Jäsenmäärä vuoden vaih-

Juhlan päätössanat esitti sotaveteraani Alpo Paananen.

yhdistysten siirtymisen perin-
neyhdistyksiksi. Etelä-Pohjan-
maalle ollaan muodostamassa 
maan suurinta perinneyhdis-
tystä.

Kauhavan sotaveteraanikuo-
ro esitti kaksi laulua Esko Kivi-
mäen johtaessa ja Eerikki Tien-
haaran säestäessä.

Etelä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Esko Petäjä esitti 
piirin onnittelut. 

Juhlapuheen pitäjä ”puu-
kotettiin” ja hän sai muistok-
si käynnistään kauhavalaisen 
puukon.

Sirkka ja Mauri Kallio -säätiö 
on lahjoittanut useana vuonna 
Kauhavan sotaveteraanien kun-
toutukseen 3000 euroa, niin 
myös tänäkin vuonna.

Naistrio, Helena Visti, 
Vuokko Sulkakoski ja Eija 
Korpi säestäjänä Mirja Latva-
Laturi esittivät laulun Kodin 
kynttilät. Loppuhartauden piti 
Kauhavan kappalainen Risto 
Mäki. 

Teksti: Aila ja Kosti Olli 
Kuvat: Esko Petäjä

Kauhavan sotaveteraani-
yhdistys juhli talvisodan 

päättymisen muistojuhlaa ja 
samalla yhdistyksen 50-vuotis-
juhlaa 13. maaliskuuta. Salin-
täyteinen yleisö sai kokea juhla-
van tilaisuuden.

Juhlaa vietettiin Kauha-
van seurakunnan tiloissa, mis-
sä jo kymmenien vuosien ajan 
on vietetty yhdistyksen järjes-
tämää talvisodan päättymisen 
muistojuhlaa.

Tervehdyspuheessaan yhdis-
tyksen puheenjohtaja Kosti Olli 
toi esiin yhdistyksen toimintaa, 
johon on sisältynyt runsaasti 
erilaisia aktiviteetteja.

Jouluaattona 1939 kaatuneen 
Kauhavan suojeluskunnan alue-
päällikkö Yrjö Haaviston per-
heelle veistivät aseveljet asemaso-
dan aikana Terijoella hirsitalon, 
joka tuotiin junalla Kauhaval-
le. Haaviston perheen muutet-
tua Helsinkiin hirsitalon viimei-
nen omistaja lahjoitti sen Kauha-
van sotaveteraaniyhdistykselle.

Talkoovoimin rakennus pu-
rettiin ja siirrettiin Kosolan mä-
elle veteraanien ja yhdistyksen 
jäsenten virkistystaloksi.

Sotaveteraaniyhdistyksen 
rinnalle perustettiin naisjaos-
to 1970 vauhdittamaan yhteis-
toimintaa. Toiminta oli virkis-
tys- ja hengellisten tilaisuuksien 
järjestämistä sekä kuntoutusten 
järjestelyä.

Sotaveteraanikuoron lau-
lut  ja havuseppele saattelevat 
siunaustilaisuudessa  jokaisen 
sodassa olleen veteraanin vii-
meiselle matkalle.

Juhlaohjelmassa Kauhavan 
lukion oppilas Pauliina Kel-
tikangas  esitti Nuoren puheen 
isänmaalle. Aila Olli lausui ru-
non.

Lukion oppilas Lauri Mäki 
soitti flyygelillä Sibeliuksen 
Finlandian. Näin kuultiin kol-
miosaisesti isänmaata kunni-
oittavaa historiaa.

Juhlapuheen pitäjä, toimin-
nanjohtaja Markku Seppä toi 
puheessaan esiin sotaveteraani-

Kauhava 50 vuoden ikään

Lukiolainen Pauliina Keltikan-
gas puhui koskettavasti.

Kauhavan Kosolanmäellä sijaitseva yhdistyksen virkistystalo. 
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Lappajärveläinen 91-vuotias 
sotaveteraani Louis Nyyssö-

nen valmisti kaksi seinäkelloa, 
toisen presidentin kansliaan ja 
toisen valtioneuvostolle. Sota-
veteraani Nyyssösen ”adjutan-
teiksi” kellojen luovutusmat-
kalle lähtivät Lappajärven sota-
veteraanien puheenjohtaja Eino 
Korri ja Etelä-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin puheenjohtaja 
Esko Petäjä. 

Louis Nyyssönen oli aamulla 
unohtanut silmälasinsa ja kuu-
lolaitteensa kotiin. Se oli lop-
pujen lopuksi hilpeyden aihe, 
kun siitä kerrottiin presidentil-
le. Eino Korri luki Nyyssösen 
kirjoittaman luovutuspuheen 
ja Esko Petäjä kiitti president-
tiä veteraanien hienosta huomi-
oimisesta linnan juhlissa. Louis 
halusi muistaa myös presiden-
tin puolisoa Jenni Haukiota kir-
jaillulla pellavaliinalla. 

Veteraani oli aivan haltiois-
saan siitä välittömyydestä, jolla 

hänet kohdattiin. Vaikka kes-
kustelu tapahtui tavallista isom-
milla volyymeillä, asiaa riitti yli 
varatun ajan. 

Presidentille luovutetussa 
kellossa oli sotaveteraanilogo 
ja Etelä-Pohjanmaan vaakuna. 
Valtiosihteeri Paula Lehtomä-

Sauli Niinistö sai veteraanikellon

Kuvassa vas. eino Korri, Antti Kurvinen, Louis nyyssönen, esko Pe-
täjä ja Sauli niinistö.  Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Sotaveteraani Louis nyyssönen ja Paula Lehtomäki keskustelussa. 
Takana tapahtuman järjestelijänä toiminut kansanedustaja Antti 
Kurvinen.  Kuva: esko Petäjä

Louis Nyyssösen 
värikäs elämä
Louis syntyi Amerikassa 
1925, josta hän tuli 10-vuo-
tiaana äitinsä kanssa Suo-
meen. Äiti sairastui ja kuoli, 
ja Louis jäi orvoksi. Hän jäi 
kuitenkin Suomeen ja astui 
18-vuotiaana rintamalle. Hän 
perusti vaimonsa kanssa 
kotikutomon Lappajärvelle 
ja myöhemmin sekatavara-
kaupan.  

elle luovutetussa kellossa oli so-
taveteraanilogo ja Suomen Lei-
jona. 

Paluumatkalla koko vaunu-
osasto kuuli, missä veljet olivat 
olleet. Louis Nyyssösen suurin 
huoli oli kotiinpaluun suhteen, 
kun hän pelkäsi, mitä Elli-vai-
mo hänelle sanoo, kun hän oli 
unohtanut silmälasit ja kuulo-
laitteen kotiin.

Esko Petäjä

Kymenlaakson Sotaveteraa-
nipiirin vuosikokous pi-

dettiin 3.3.2016 Kouvolassa. 
Puheenjohtajan lisäksi koko-
uksessa valittiin piirihallituk-
sen jäsenet. Vuoden toimin-
ta jatkuu edelleen vilkkaana ja 
vuoden kohokohtia ovat piirin 
ja yhdistysten 50-vuotisjuhlat, 
50. sotaveteraaniviikon avaus-
tilaisuus sekä Joensuun liitto-
kokous. Muut runsaasti osanot-

Lisäksi piirihallituksessa on 
naistoimikunnan edustus sekä 
piirin sosiaalineuvojan paikka, 
eli mukana on kaksi naista.

Yhtenä osana kokousta piirin 
puheenjohtaja Pasi Alho esitteli 
laadittua tulevaisuussuunnitel-
maa, josta keskusteltiin myön-
teisessä hengessä ja se hyväk-
syttiin piirin suunnitelmaksi.

Teksti ja kuva: Johanna Vuori

Arto Mikkonen jatkaa 
Kymenlaakson johdossa

tajia kokoavat tapahtumat ovat 
sotiemme veteraanien yhteiset 
kirkkopäivät ja piirin talvi- ja 
syyspäivien virkistystapaami-
set, jotka kokoavat satoja osan-
ottajia puoleensa. Pyhtään - 
Ruotsinpyhtään yhdistys liittyi 
vuoden alussa kerhona Kotkan 
Sotaveteraaneihin.

Teksti ja kuva:  
Toivo Hartikainen

Pirkanmaan piirihallituksen 
jäsenmäärä pieneni

Pirkanmaan Sotaveteraani-
piirin vuosikokous järjes-

tettiin 17.3. Valkeakoskella Päi-
völän kansanopiston tiloissa. 
Valkeakosken yhdistys vastasi 
järjestelyistä erinomaisella asi-
antuntemuksella ja oli järjestä-
nyt päiväksi aurinkoisen kevät-
säänkin. 

Noin 75 henkeä oli koolla au-
ditoriossa, jossa puheenvuoron 
käyttivät Valkeakosken-Sääks-
mäen Sotaveteraanit ry:n pu-
heenjohtaja Aulis Saarinen, ro-
vasti Kari Kauhanen, Valkea-
kosken kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Marja Heikki-
nen sekä Suomen Sotaveteraa-
niliiton 1. varapuheenjohtaja 
Timo Salokannel. 

Varsinainen kokous sujui 
rutiinilla sääntöjen mukaisen 
asialistan mukaan. Melko suu-
ri muutos toimintaan kuitenkin 
tuli, sillä piirihallituksen jäsen-
määrä putosi 14:stä yhdeksään. 
Tässä määrässä on ajateltu tu-
levaa aikakautta, sillä näin jo-
kaiselta yhteistoiminta-alueelta 
- eli tulevalta perinnealueelta – 
tuli edustaja piirihallitukseen. 

Liiton 1. varapuheenjohtaja Ti-
mo Salokannel kertoi liiton ter-
veisiä omassa puheenvuoros-
saan.

Jämsän, Jämsänkosken ja Kos-
kenpään sotaveteraaniyhdis-

tykset viettivät yhteistä 50-vuo-
tisjuhlaa Ilveslinnassa Jämsän-
koskella 12.3.2016. Paikalla oli 
180 veteraania ja vierasta. Ilma-
voimien soittokunta ja Jämsän 
sotaveteraanien perinnekuoro 
esiintyivät yhdessä ja erikseen. 
Juhlapuheen piti toiminnan-
johtaja Markku Seppä. Puolus-
tusvoimien tervehdyksen esitti 
everstiluutnantti Jukka Kenta-
la, sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Kalevi Jääskeläinen, 
Jämsän kaupungin kaupungin-
johtaja Ilkka Salminen ja Jäm-
sän seurakunnan tervehdyksen 
lääninrovasti Pentti Leppänen. 

Tilaisuudessa julkistettiin 
Arjaliisa Nuutisen laatima yh-
distysten yhteinen historiikki 

“Jämsän seudun sotaveteraani-
yhdistykset 50 vuotta”. Yleisöltä 
saatiin tilaisuudesta ja historii-
kista paljon myönteistä palau-

Kolmoisjuhla Jämsässä

Jämsän Ilveslinnassa 12.3.2016 olleet sotaveteraanit yhteiskuvas-
sa.  Kuva: eero Salonen.

tetta. Veteraanien asiaa ei alu-
eella ole unohdettu. 

Antti Saine

Vuodelle 2016 piirin puheenjohtajaksi valittu Arto Mikkonen (vas.) 
sai piirin varapuheenjohtaja Kai Holmbergilta ”Viipurinrinkelin” 
evääksi vuodelle 2016.
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Viime keväänä tuli Aktiasää-
tiö Porvoolta puhelu. Säätiön 
puheenjohtaja Ullrike Hjelt-
Hansson kertoo, että he lukivat 
Uusimaa-lehdestä veteraanien 
tarpeesta. 

Arvostamme veteraanien 
työtä ja kun Aktian talosta va-
pautui sopiva 50 neliön suurui-
nen tila, halusimme tarjota sitä 
heille. 

Hjelt-Hansson painottaa, 
että tämä on säätiölle kunnia-
asia.

Me emme peri huoneistosta 
vuokraa. Sähkökulut veteraa-
nijärjestöt maksavat itse. Olem-
me tyytyväisiä, että pystyimme 
vastaamaan aiheelliseen huu-
toon. Kunnioitetaan sitä työtä, 
mitä sotiemme aikana tehtiin ja 
heitä, jotka olivat taistelemassa 
itsenäisyytemme puolesta.

Ensisijaisesti näyttely on jäl-
kipolville tärkeää, jotta he ym-
märtäisivät, mitä meidän men-
neisyydessämme on ollut. 
Varsinkin tänä päivänä, kun 
nähdään nämä radikaalit liik-
keet, niin uskon, että näyttely 
on pedagogisestikin kovin hyö-
dyllinen.

On myös hyvä, että jälkipolvi 
ymmärtää, miten suuren uhra-
uksen veteraanit ovat aikoinaan 
itsenäisyytemme eteen tehneet. 

Museojohtaja Merja Herra-
nen Porvoon museosta oli näyt-
telyn rakenteeseen tyytyväinen.

Meillä on vielä varastossa li-
sää aineistoa, josta osa on vähän 
rikkinäistä ja huonoa. Laitoim-
me näyttelyyn parhaimmiston 
esille.  

Perinnehuonetta varten pe-
rustetun Porvoon sota-ajan 
muistoyhdistyksen puheenjoh-
taja Carl-Johan Numelin on 
tyytyväinen aikaansaannok-
seen: 

raanien puheenjohtaja Tuomo 
Kankkusen mukaan vuosi sit-
ten tilanne vaikutti vielä toivot-
tomalta, kun omaa perinnehuo-
netta oli yritetty saada aikaan jo 
useita vuosia. Aineistoakin oli 
kerätty ja luovutettu Porvoon 
museon hallintaan. 

Porvoon seudun veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöt sai-

vat viimein keräämälleen sota-
ajan aineistolleen omat näyt-
telytilat. Avajaisia vietettiin 
joulukuussa Aktiatalon terassi-
torilla.

Porvoon Seudun sotavete-

Porvooseen perinnehuone
"Toivomme tänne vierailul-

le kaikenikäisiä ja nimenomaan 
nuoria tutustumaan Suomen 
viime sotien historiaan".

Perinnehuone on avoinna la-
su kello 11-15 tai tarvittaessa 
sopimuksen mukaan ottamal-
la yhteyttä Raili Korpiluomaan 

numeroon 040 550 6331 tai Lars 
Heinoseen numeroon 050 550 
8193. Osoite: Aktia talo, Teras-
sitori C. Näyttelyyn on vapaa 
pääsy.

Teksti ja kuvat:  
Maarit Gabrielsson

Tästä kaikki alkoi
–  2009 tehtiin aloite Porvoon kaupungille veteraanien perinne-

huoneen perustamisesta.
–  2010 asia ei edennyt ja yhdistykset alkoivat kerätä sotamuis-

toja itse. Kaupungin vastuulle jäi tilan järjestäminen tulevalle 
kokoelmalle.

–  2010-2012 järjestetyssä keräyksessä saatiin 64 henkilön tai 
yhteisön lahjoittamaa aineistoa, joka luetteloitiin ja koottiin 
Pekka Kunnaksen järjestämänä WSOY:n talon tiloihin.

–  2012 aineisto luovutettiin Porvoon museon kokoelmiin.
–  2015 Aktiasäätiö Porvoo kiinnitti huomiota veteraanien 

tarpeeseen ja tarjosi 50 neliömetrin suuruiset tilat maksutta 
käyttöön.

–  Tilat kunnostettiin osittain talkootöinä ja lahjoitusvaroin.
–  4. marraskuuta Borgå rotaryklubb - Porvoon rotaryklubi järjes-

ti Borgå Gymnasiumin juhlasalissa hyväntekeväisyyskonsertin 
Porvoon seudun sotaveteraanien perinnehuoneen hyväksi. 
Tuotto oli 1400 euroa.

Tyytyväisiä olivat avajaisissa 
iäkkäimpiin veteraaneihin 

lukeutuvat Erik Holmström 
(95) ja Hans Andersson (93).

Täällä Porvoossa ollaan vä-
hän hitaita. Tämä näyttely oli-
si pitänyt saada jo aikaisemmin 
laitettua. Aineistoa on jo ehti-
nyt hävitä, Andersson totesi. 
Mutta parempi myöhään kuin 
ei milloinkaan.

Tärkeää olisi, että koululai-
set voisivat käydä täällä ja sai-
sivat jonkinlaisen aavistuksen 
siitä, mihin Suomen itsenäisyys 
perustuu. Me olemme taistelleet 
siitä, miehet totesivat.

Suomea rannikkotykistössä 

Tyytyväisiä ovat myös Porvoonseudun sotaveteraaninen kunnia-
puheenjohtaja erkki Pihlapuro (vas.) ja nykyinen puheenjohtaja 
Tuomo Kankkunen.

puolustaneelle Kalevi Rannal-
le perinnehuone oli myöntei-
nen yllätys. Karjalassa kenraali 
Laguksen joukoissa ollut Valto 
Pusenius totesi, että vihdoin-
kin!

Kuusi vuotta tätä ajettiin ja 
nyt saatiin näin hieno paikka ja 
näyttely.

Itä-Uudenmaan maanpuo-
lustuskillan puheenjohtaja Raili 
Korpiluoma totesi, että aineis-
ton kerääminen ja luetteloin-
ti on ollut aikamoinen savotta, 
mutta mielenkiintoinen.

Saatiin hyvät ohjeet museol-
ta.

Veteraanit olivat tyytyväisiä, kun heidän toiveensa omasta perin-
nehuoneesta viimein toteutui. Vasemmalta Valto Pusenius, erkki 
Pihlapuro, erik Holmström, Hans Andersson, erik Karls, Kalevi Ran-
ta ja Sirkka Liisa Grönroos.

Tyytyväisiä oltiin

Talvisodan päättymisen 
muistopäivänä kuultiin 

Kuopion Musiikkikeskuksessa 

juhlakonsertti, jossa esiintyivät 
Mieskuoro Kuopio-Kvartetti, 
Kuopion Seniorikuoro, Kuopi-

on Sotaveteraanien Mieskuoro, 
Rajalan koulun musiikkiluok-
kien kuoro, Kuopion ylioppi-
laskuoro, Naiskuoro IloVeela, 
Nikolaoskuoro ja Pielaveden 
Mieslaulajat. 

Pohjois-Savon Sotaveteraa-
nipiirin järjestämä konsertti 
oli järjestyksessään 22. Muis-
tokonsertin ideoijana oli tun-
nettu, vuonna 2013 edesmennyt 
kuopiolainen sotaveteraani ja 
kuoromies Severi Sinisalo. Ta-
pahtuma on saanut laajan osal-
listujajoukon koko maakunnan 
alueelta. Kahta viimeisintä lu-
kuun ottamatta konsertti on 
järjestetty Kuopion Tuomiokir-

kossa ja sinne palataan jälleen 
ensi vuonna. 

Yli tuhatpäinen yleisö sai 
nauttia tunnelmallisista ja pe-
rinteikkäistä esityksistä. Oh-
jelmisto sisälsi isänmaallisia 
ja hengellisiä lauluja sekä suo-
malaisia kansansävelmiä. Kun 
lapsikuoro ja Sotaveteraanien 
Mieskuoro yhdessä lauloivat 
Veteraanin iltahuudon, kostui-
vat monien silmät, niin kaunis, 
ainutkertainen ja herkkä oli tuo 
hetki. 

Kuorot lahjoittivat konsertin 
tuoton Pohjois-Savon sotavete-
raanien hyväksi. 

Reserviläiset huolehtivat 

konsertti-illan järjestelyteh-
tävistä ja ne sujuivat mallikel-
poisesti. Kuopion kaupunki 
myönsi piirille avustuksen Mu-
siikkikeskuksen tilavuokriin. 
Lämmin kiitos kaikille tukijoil-
le ja talkoisiin osallistuneille! 

Talvisodan päättymisen 
muistokonsertti tarjosi niin 
kuoroille kuin konserttiyleisöl-
lekin unohtumattomia yhtei-
siä hetkiä, joista toivottavasti 
saamme nauttia myös tulevina 
vuosina. 

Teksti: Eija Iivarinen 
Kuva: Jukka Nykänen

Talvisodan päätymisen muistokonsertti Kuopiossa

Miia ja 3-vuotias Leo Lahtela odottivat jännityksellä Leon isosiskon 
Maijan esiintymistä musiikkiluokkien kuorossa.
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k e n tä ltä

Varusmiesten kotiuttamis-
juhlassa 15. maaliskuuta 

säätiön puheenjohtaja Olli Olli-
la ja asiamies Hannu Viitanen 
ojensivat Rannikkoprikaatissa 
palvelleelle ylimatruusi Daniel 
Kiholle stipendin ja kunniakir-
jan esimerkillisestä palveluk-
sesta varusmiehenä.

Espoon sotaveteraanit pe-
rustivat Espoon Seudun Kult-
tuurisäätiön siirtääkseen su-
kupolvensa kokemusten ja elä-
mäntyön arvoja ja saavutuksia 
tuleville sukupolville. Säätiön 
perustamisella sotaveteraanit 
halusivat osoittaa kiintymyk-
sensä ja arvostuksensa kotiseu-
duilleen – Espoon ja Kauni-
aisten kaupungeille ja Kirkko-
nummen kunnalle.

Säätiön perustajina olivat Es-
poon sotaveteraanit ry:n lisäk-
si Espoon ja Kauniaisten kau-
pungit sekä  Kirkkonummen 
kunta, Teknillinen korkeakoulu 
(nykyinen Aalto-yliopisto) ja 
Espoon Kaupunginosayhdistys-
ten Liitto. 

Kulttuurisäätiön tunnuksena 
on tammenlehvä, joka ilmentää 
Espoon seudun perinteistä jaloa 
puuta ja yhdistää säätiön samalla 
veteraaniperinteen jatkamiseen. 

Jalkaväkirykmentti 25, Piikki 
perustettiin kesäkuun puoli-

välissä 1941 pääasiallisesti Poh-
jois-Kymenlaakson miehistä. 
Tapahtumasta tulee kuluneeksi 
75 vuotta. Rykmentin perinnet-
tä vaaliva Pohjois-Kymen So-
tilaspoikien Perinnekilta, Kar-
jalan Prikaatin Killan osasto 
Piikki ja Kouvolan Seudun Lot-
taperinneyhdistys järjestävät 
19.6.2016 Kouvola juhlan. Juh-
lapuheen pitää työ- ja oikeus-

kansallisesti ja Suomenlahden 
molemmin puolin. 

Vuosikokous valitsi Ris-
to Haimilan jatkamaan pe-
rinneyhdistyksen puheenjoh-
tajana. Hallituksessa jatkavat 
Sampo Martiskainen, Kaari-
na Dromberg, Marko Maaluo-
to, Anneli Järvinen sekä Antti 
Moisio. Uutena jäsenenä halli-
tukseen valittiin Sanna Rinne. 
Paavo Naumanen jatkaa rahas-
tonhoitajana.

Uusi hallitus alkaa valmistel-
la vuosikokouspäivän siirtämis-
tä pidettäväksi viikonloppuna ja 
erillään Viron itsenäisyyspäi-
vän juhlallisuuksiin liittyvistä 
perinnetilaisuuksista. Tällä py-
ritään joustavoittamaan ja mo-
nipuolistamaan perinneyhdis-
tyksen jäsenille järjestettäviä ti-
laisuuksia.

Espoon Seudun Kulttuuri-
säätiön tarkoituksena on isän-
maallisen hengen ja kotiseudun 
henkisen ja aineellisen hyvin-
voinnin edistäminen sekä asuk-
kaiden sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen vaaliminen ja kehittä-
minen.

Säätiö toteuttaa tarkoitus-
taan jakamalla apurahoja ja 
palkintoja tarkoituksiin, jot-
ka edistävät nuorison ammat-
titaitoa, tieteellistä ja taiteellis-
ta toimintaa sekä tutkimustyötä 

Espoon Seudun kulttuurisäätiö 
palkitsi varusmiehen

Piikki (JR 25) juhlii
ministeri Jari Lindström. Vii-
me vuoden pienimuotoisessa 
juhlassa oli mukana neljä alku-
peräistä Piikin veteraania. Nyt 
järjestäjät toivovat Piikin mie-
hiä ja heidän omaisiaan Kouvo-
laan kesäkuussa. Juhla alkaa ju-
malanpalveluksen jälkeen sep-
peleen laskulla Piikin patsaalle 
Kirkkopuistossa. Kello 12.30 on 
kahvitarjoilu ja 13.00 juhla Kau-
pungintalossa.

Risto Haimila jatkaa 
puheenjohtajana
Suomen-poikien perinneyh-

distys juhlisti Viron itse-
näisyyspäivää 24.2. kunnioit-
tamalla veteraanien muistoa ja 
järjestämällä vuosikokouksen 
seminaariesitelmineen. Perin-
neyhdistyksen edustajat ja suur-
lähettiläs Margus Laidre laski-
vat seppeleen Malmin hautaus-
maalla olevalle Suomen-poikien 
sankarihautamuistomerkille. 

Juhlapäivän seminaariesi-
telmän piti Sotaveteraaniliiton 
puheenjohtaja, prikaatikenraali 
Finn-Göran Wennström, joka 
korosti perinnetyön jatkamisen 
tärkeyttä ja toi esille sen vaati-
mia yhteistyömahdollisuuksia. 
Nämä ovat tärkeitä näkökohtia 
perinneyhdistyksen toiminnan 
suunnittelussa ja sen vaatimien 
yhteistyömahdollisuuksien kar-
toittamisessa. Tehtävää riittää, 

Olli Ollila luovuttaa stipendin ja kunniakirjan ylimatruusi daniel 
Kiholle. 

ikääntyvien ihmisten elämän-
olosuhteiden parantamiseksi.  

Säätiön hallituksen puheen-
johtajana toimii everstiluut-
nantti evp Olli Ollila, varapu-
heenjohtajana viestintäneuvos 
Jouni Mykkänen ja asiamiehenä 
KTM Hannu Viitanen. Hän toi-
mii myös Espoon sotaveteraani-
en valistusjaostossa. 

Säätiö vastaanottaa lahjoi-
tuksia, merkkipäivälahjoituksia 
ja jälkisäädöksiä.

Vajaat neljä vuotta kestänyt 
projekti Mouhijärven nais-

ten ja miesten sota-ajasta alkaa 
olla loppusuoralla. Kansallise-
na Veteraanipäivänä julkais-
tava teos kertoo talvi-, jatko- 
ja Lapin sodan tapahtumista 
sekä toiminnasta kotirintamal-
la mouhijärviläispainotteisesti. 
Värikkyyttä tuovat lukuisat lot-
tien ja veteraanien haastattelut, 
joita Mouhijärven lukion oppi-
laat tekivät viime vuosituhan-
nen vaihteessa.

Lähes 500-sivuinen kirja kä-
sittää kirjailija, kapteeni evp 
Esko Lammin kokoaman ja 
kirjoittaman historiaosuuden, 
joukon haastatteluja sekä mat-
rikkelitiedot 1300 mouhijärvi-
läisestä tai Mouhijärvi-sidon-
naisesta rintamalotasta ja vete-
raanista.

Kirjan kansikuvana on elo-
kuussa 1944 ilmestyneen Hak-
kapeliitta-lehden kansi, jossa 
paikkakunnan oma poika pans-
sarimies Lauri Kökkö poseeraa 

Mouhijärven Veteraanikirja

Sotkansa kannella yhdessä aja-
jansa kanssa. Kirja julkaistaan 
27.4. klo 16.00 alkavassa tilai-
suudessa Mouhijärvellä Häi-
jään koululla. Paikka on sama, 
josta Mouhijärven miehet lähti-
vät 13.10.1939 YH:iin ja sitä tietä 
parhaimmillaan yli viisi vuotta 
kestäneelle sotatielle.

Matti Soini

Tuukka Alhonen johtaa edelleen Varsinais-Suomea

Varsinais-Suomen Sotave-
teraanipiirin vuosikoko-

us valitsi yksimielisesti eversti-
luutnantti evp. Tuukka Alho-
sen jatkamaan piirihallituksen 
puheenjohtajana vuoden 2016. 
Piirin varapuheenjohtajiksi va-
littiin myös edelleen maanvilje-
lysneuvos Eeri Hyrkkö Nousi-
aisista ja käyttöteknikko Paavo 
Pensamo Naantalista. 

Sauvon seurakuntatalolla pi-
detty kokous keräsi paikalle 
runsaat viisikymmentä osanot-
tajaa. Vuosikokouksessa Sauvo-
Karunan seurakunnan kirkko-
herra Kalle Elonheimo ja Sau-
von kunnanjohtaja Seppo Allén 
tervehtivät kokousta.  Piirin va-
rapuheenjohtaja Paavo Pensa-
mon avaussanojen jälkeen suo-
ritettiin joukko palkitsemisia. 
Varsinaisessa kokouksessa pu-
hetta johti Sauvo-Karunan Sota-
veteraanien sihteeri Pertti Peu-
ra.  Kokous hyväksyi toiminta- 
ja tilikertomukset vuodelta 2015 
sekä toiminta- ja taloussuunni-
telmat vuodelle 2016.  

Teksti ja kuva:  
Osmo Suominen 

Kultaisella ansioristillä palkittiin vas. Maija Achren Salosta, elsa 
Koskinen Loimaalta, Risto Lietepohja ja Reino Läärä Salosta sekä 
Matti uusitalo ja Asta Vento Loimaalta. Ansioristillä palkittiin Jor-
ma Peltonen Salosta, Jyrki Siura Raisiosta ja Paula uotila Kyröstä.

Saint-Gobain Glass Finland Oy
liiketoimintayksikkö Sekurit

Ihode
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Hausjärveläisten veteraani-
matrikkelin julkistamis-

tilaisuus sai koolle salintäyden 
yleisön Hausjärven valtuusto-
saliin 12.3.2016. Tilaisuuden 
avannut Hausjärven Sotavete-
raanit ry:n puheenjohtaja Olli 
Pihlflyckt kertoi tietokirjaili-
ja, fil. lis. Jari Lehtoväreen toi-
mittaman kirjan ”Kutsui meitä 
taisteluun isänmaa” olevan kii-
tos veteraanisukupolvelle.

Kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Pekka Lokinperä kertoi 
julkistamistilaisuuteen osallis-
tuneen runsaan yleisön osoitta-
van kirjan tarpeellisuuden. Jul-
kaistu kirja on tärkeä osa Haus-
järven paikallista sodan ajan 
historiaa. Kirjan 2080 hengen 
matrikkeliosassa ovat kaikki 
hausjärveläiset veteraanit jäl-
leen yhdessä.

Kirkkoherra Jussi Kauranne 

Etelä-Karjalan piirin uute-
na keräyspäällikkönä aloitti 

vuoden alussa Leena Ristimäki 
Lappeenrannan Maanpuolus-
tusnaisista.

Suomalaisuus merkitsee mi-
nulle paljon, ja olen innostunut 
tästä tehtävästä. Erilaisia pon-
nistuksia veteraanien hyväksi 
tarvitaan yhä. Erityinen vuosi 
tulee olemaan Suomi 100 vuot-
ta – juhlavuosi, johon on suun-
nitteilla useita erilaisia tapahtu-
mia, sanoo Ristimäki.

Agronomina työuran tehnyt 
ja 40 vuotta Helsingissä asunut 

”paluumuuttaja” Leena Risti-
mäki odottaa mielenkiinnol-
la lipaskeräyksen onnistumista 
ja tutustumista reserviläisiin ja 
myös veteraaneihin. 

Reserviläisten suorittama li-
paskeräys sotiemme veteraanien 
hyväksi on perinteisesti ajoittu-
nut talvisodan päättymispäivän 
tienoille. Varusmieskeräyksen 
hoitivat Karjalan Prikaatin va-
rusmiehet reserviläisten avusta-
mina Lemillä ja Luumäellä. 

Teksti: Raili Leino 
Kuva: Pentti Pylkkö

kertoi juhlan nostattavan kii-
tollisuutta veteraanisukupolvea 
kohtaan ja ylpeyttä siitä, että 
nuoremmat sukupolvet saavat 
olla samaa kansaa. 

Jari Lehtoväreen mielestä 
kirjan tehtävänä on nostaa ar-
vojen, ihanteiden, uskollisuu-
den ja lojaaliuden arvon tunte-
mista tärkeämmäksi kuin esi-
neiden ja kuvien taltioimisen. 
Kirja sopii hänen mielestään 
myös opaskirjaksi sen sisältä-
män runsaan ja yksityiskohtai-
sen karttamateriaalin vuoksi.

Kirjan toimittamisen mitta-
vuutta hän kuvasi kertomalla 
pelkästään kantakortteja olleen 
viisi hyllymetriä ja sivuja oli va-
lokuvattu 7800 kappaletta. Kir-
ja on jaettu neljään osaan, joista 
ensimmäinen käsittelee Haus-
järven sodan ajan historiaa. 
Toisessa osassa kerrotaan tal-

Veteraanikeräys alkoi 
varusmiesten toimesta 
Savitaipaleella

Hausjärven veteraanimatrikkeli

etelä-Karjalan alueen uusi keräyspäällikkö Leena Ristimäki jakaa 
Karjalan Prikaatin varusmiehille keräystarvikkeita Savitaipaleella 
maaliskuun alussa. 

visodan kaatuneiden huollosta 
sekä sankarivainajien muista-
misesta Hausjärvellä. Kirjassa 
on yksityiskohtaiset tiedot 171 
hausjärveläisestä sankarivaina-
jasta sekä 14 Mommilaan hau-
datusta sankarivainajasta. 

Kirjan kolmannessa osas-
sa on matrikkeli ja neljännessä 
osassa on selvitetty veteraani-
en toimintaa Hausjärvellä so-
tien jälkeen. Aivan uutta tietoa 
on vuosina 1940-45 toimineen 
Hausjärven Aseveljet ry:n his-
toria.

Kirjassa on käytetty runsaas-
ti sotaveteraani Erkki Pietilän 
valokuvakokoelman kuvia, joi-
ta ei ole aiemmin julkaistu. Va-
lokuvakokoelmassa on noin 800 
valokuvaa. 

Teksti ja kuva:  
Jouko Kaivonurmi

Juhlayleisöä Hausjärven kunnan valtuustosalissa

21. Prikaatin Perinneyhdis-
tys kokoontui vuosikokouk-

seensa 4.3.2016 Itä-Suomen Yli-
opiston Joensuun kampukselle. 
Ohjelmassa oli vuosikokousru-
tiinien lisäksi mielenkiintoinen 
esitelmä Suojeluskuntatoimin-
nasta Pohjois-Karjalassa. Esi-
telmän piti tohtori Jukka Par-
tanen, joka on mm. kirjoittanut 
aiheesta.

Yhdistyksen tämän vuo-
den toimintasuunnitelmaan 
on jälleen kirjattu 13.5. semi-
naari aiheella ”Aseellista toi-
mintaa rintamalinjojen takana 

Pohjois-Karjalassa jatkosodas-
sa”. Seminaarin esitelmien pai-
nopiste on siviiliväestön koke-
muksissa ja sotatapahtumissa 
Pohjois-Karjalassa toisen maa-
ilmansodan loppuvaiheissa. 
Sotahistorioitsija Tauno Ok-
sanen esitelmöi neuvostoparti-
saanien iskuista Pielisjärvellä-
Lieksassa ja Ilomantsissa jatko-
sodan lopussa. Professori Juri 
Kilin valottaa punapartisaani-
en toimintaa venäläisestä nä-
kökulmasta. Ilomantsin sota-
historiallisen työryhmän pu-
heenjohtaja Aini Peltola kertoo 

rajaseudun siviiliväestöstä so-
dan pyörteissä. Dosentti Lassi 
Saressalon aiheena ovat puo-
lestaan Päämajan kaukopartiot 
jatkosodassa. Seminaari toteu-
tetaan Itä-Suomen Yliopiston 
Joensuun kampuksella ja sinne 
on vapaa pääsy.

Vuosikokouksessa yhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin hallituksessa pitkään 
vaikuttanut toiminnanjohtaja 
Osmo Suominen. Puheenjohta-
jana 12 vuotta toiminut eversti-
luutnantti Raimo Riikonen kut-
suttiin kunniapuheenjohtajaksi.

Yhdistyksen tiedotustoimin-
taa hoidetaan sekä MPKL:n ko-
tisivujen että veteraanilehtien 
kautta (www.mpkl.fi ja siellä 
21.Prikaatin Perinneyhdistys). 
Sivuilta löytyvät toimintaker-
tomukset ja muut tärkeät asia-
kirjat. 

Osmo Suominen

Ventti valmistautuu tulevaan seminaariin

Ruotsin Piirin vuosikokous 
pidettiin 4.4.2016 Tukhol-

massa Eesti Majan ravintolas-
sa.Vuosikokoukseen osallistui 
30 jäsentä. Edustajia oli Tuk-
holman kerhosta ja kuudesta 
eri yhdistyksestä Etelä-Ruotsin 
Skånea myöten.

Kokous pidettiin viime syk-
synä uudistettujen sääntöjen 
mukaisesti, jossa uutena asiana 
on yksittäisten jäsenten äänioi-
keus siten, että yhdistyksillä ei 
enää ole äänioikeutta.

Kokous valitsi piirin pu-
heenjohtajaksi jatkamaan Jouni 
Knuuttilan.

Hallituksen kokoonpano 
nuorentui jonkin verran, mut-
ta veteraaniperinteen jatkuvuu-
den takaamiseksi on hallituk-
sessa myös kymmeniä vuosia 

veteraanityötä tehneitä jäseniä. 
Toiminnanjohtajana jatkaa al-
lekirjoittanut.

Kirsti Pekari

Ruotsin Piirin vuosikokous

Kuvassa ovat uudelleen valittu 
Ruotsin piirin puheenjohtaja 
Jouni Knuuttila ja piirin vuosi-
kokouksen puheenjohtaja eila 
Swahn.

J-PV Kuljetus
Varkaus
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Kirjat

Seppo Vaara (toim.): Sodan 
kosketus, ISBN 978-952-291-
237-4, Docendo, Jyväskylä 
2016, 263 s, runsas kuvitus

Kuten tunnettua, useimmat jul-
kaistut sotamuistelmat on kir-
joittanut päällikköasemassa ollut 
henkilö. “Sodan kosketus” -kirja 
on virkistävä poikkeus, koska se 
perustuu miehistötason muiste-
lijan, alikersantti Martti Vaaran 
päiväkirjamerkintöihin. Niitä 
on siivitetty lukuisilla lainauksil-
la hänen ja asetoverien käymästä 
kirjeenvaihdosta. Joitakin tapah-
tumia on taustoitettu sotahistori-
an kirjoista otetuilla lainauksilla.

Voi olla, että kirjan luontevin 
lukija on toinen sodan käynyt 
etulinjan taistelija. Hän aistii to-
dennäköisesti parhaiten sen tun-
nelman, jota Martti Vaaran poi-
ka, kirjan toimittaja Seppo Vaa-
ra kirjassa kuvaa. Kokonaiskuvaa 
tapahtumista ei oikein ollut ja ti-
lanteet, puhumattakaan taistelu-
tilanteista, olivat jossakin määrin 
sekavia. Sen ymmärtää ulkopuo-
linenkin, että rintamamiesten 
ajatuksissa - sydäntä lähellä - oli-
vat kotipuolen asiat, huoli van-
hemmista ja muista läheisistä. 
Alikersantti Martti Vaaran so-
tatie kenraali Laguksen Panssa-
ridivisioonan iskujoukoissa oli 
joka tapauksessa pitkä. Se kulki 
Itä-Karjalan ja Kannaksen kaut-

ta vielä Lappiinkin saksalaisten 
takaa-ajoon. 

Kirjasta tulee esille, joskaan ei 
kovin voimakkaasti se, että poi-
kamiesten ja ukkomiesten sota 
oli erilaista. Jälkimmäisillä oli 
tietysti mielessä vaimo ja lapset; 
kuinka heille kävisi, jos isä ei pa-
laa. Olen keskustellut asiasta use-
ammankin veteraanin kanssa ja 
tullut vakuuttuneeksi siitä, että 
nuoret asevelvolliset suhtautuivat 
sotaan eri lailla - kevyemmin ja 
jopa seikkaluna - kuin perheen-
isät.

Monesta sotakirjasta on jää-
nyt se kuva, että “purnaaminen” 
oli joukkojen keskuudessa yleis-
tä. Hommat hoidettiin ja käsky-
jä toteltiin, mutta “purnaaminen” 
kuului asiaan. Martti Vaaran päi-
väkirjoista ei tämä kuva välity. 
Sen sijaan asetoverien lähietäi-
syydellä tapahtuneet äkkikuo-
lemat ovat koskettaneet ja kun 
aika muistiinpanojen tekemiseen 
on kuitenkin ollut rajallinen, on 
muistiin merkittävät asiat pitänyt 
panna tärkeysjärjestykseen.  

Kirjan soisi kannustavan ylei-
semminkin jälkipolvia pane-
maan isien ja äitien velvollisuu-
dentuntoa ja uhrauksia vaatineen 
sotataipaleen muistoja parem-
paan talteen. Se voi olla ja siitä 
voi tulla kokonainen eepos.

Esko Vuorisjärvi

Sotilaan arki oli huolten täyttämä

Tuomas Hoppu: Jääkärit 
Saksan tiellä. Jääkäreiden 
tarina kirjeiden ja päiväkir-
jojen valossa. Postimuseo. 
Hämeen Kirjapaino Oy, 
Tampere 2016, 265 s., ISBN 
978-952-5249-31-6

Historiantutkimuksessa on yleis-
tynyt lähestymistapa, jossa ta-
pahtumia tarkastellaan niissä 
mukana olleiden henkilökohtais-
ten kokemusten ja kohtaloiden 
kautta. Eikä tarkastelu rajoitu – 
usein ei edes ulotu – päättäjiin 
ja johtavassa asemassa oleviin. 
Kansan syvät rivit saavat pu-
heenvuoron, historiasta tulee ih-
misten historiaa. Tätä tutkimus-
suuntaa edustaa mm. tuottelias 
historioitsija Teemu Keskisarja, 
jonka muutaman vuoden takai-
nen kirja ”Raaka tie Raatteeseen” 
on raadollinen kuvaus ihmiskoh-
taloista Suomussalmella Talviso-
dan aikana. Keskisarjan lähde-
materiaalina ovat olleet viralliset 
arkistot.

Filosofian tohtori Tuomas 
Hoppu on keskittynyt tutkimuk-
sissaan Suomen itsenäisyyden 
alkuhetkiin. Hän oli mm. yhte-
nä keskeisenä kirjoittajana Tam-
pere 1918 -teoksessa. Nyt Hop-
pu on tarttunut jääkäriaiheeseen. 
Postimuseo on julkaissut Ho-
pun kirjoittaman kirjan Jääkärit 
Saksan tiellä – Jääkäreiden tari-
na kirjeiden ja päiväkirjojen va-
lossa. Kirja julkistettiin Vaasassa 
jääkäreiden pääjoukon Suomeen 
paluun 98-vuotismuistopäivänä 
25.2.2016. Kirja liittyy Postimu-
seossa Tampereella 18.3.2016 – 
19.3.2017 esillä olevaan Salaista 
jääkäripostia -näyttelyyn.

Kirjeet ja päiväkirjat 
tutkimuksen lähteinä
Kirja kertoo jääkärikoulutukseen 
lähteneiden nuorukaisten vai-
heista ja keskittyy heidän oloon-
sa Saksassa vuosina 1915–1918 
ja heidän henkilökohtaisiin ko-
kemuksiinsa näiden vuosien ai-
kana. Lähdeaineiston muodosta-
vat joukko jääkärien kirjeitä sekä 
noin 20 Saksassa pidettyä päivä-
kirjaa. Päiväkirjat osoittautuivat 
lopulta antoisimmiksi lähteiksi. 
Erityismaininnan ansaitsee Bir-

ger Lembergin laaja ja huolelli-
sesti dokumentoitu päiväkirja, 
jossa on n. 300 sivua koneella kir-
joitettua tekstiä. Lähteet ovat siis 
alkuperäistä aikalaisaineistoa ja 
esimerkiksi myöhempiä jääkärei-
den haastatteluja ei ole tutkimuk-
sessa käytetty.

Päiväkirjoista ja kirjeistä vä-
littyvät joukon tunnelmat ja mie-
lialat koulutuksessa, rintamalla 
ja vapaa-aikana. Niistä huoku-
vat sotilaiden syvimmät tunnot, 
mielialat vaihtelevat toivosta epä-
toivoon, pettymyksestä ilon het-
kiin. Nuorukaiset olivat myös 
huolissaan kotiväestä ja omais-
ten kohtalosta. Kirjeyhteys ko-
tiin oli tärkeätä jo sen takia, että 
kotiväelle saatiin tieto kirjeen lä-
hettäjän elossaolosta. Pientä päi-
värahaa nauttiville koulutetta-
ville ja myöhemmille sotilaille 
kotoa tulleet raha- ja pakettilähe-
tykset tarjosivat mahdollisuuden 
tarpeelliseen lisäravintoon ja lo-
mailuun kasarmien ulkopuolel-
la. Kirjeet kotiin olivat usein to-
siasioita kaunistelevia kotiväen 
rauhoittamiseksi. Päiväkirjois-
sa ja jääkärien keskinäisessä kir-
jeenvaihdossa (sadan vuoden ta-
kaisessa sosiaalisessa mediassa!) 
vierailla mailla olon raskaus ja 
karuus tulevat selvemmin esiin. 
Rintamavaiheessa koetut tappiot 
panivat monet jopa epäilemään 
sitä, taisteltiinko siellä lopul-
ta Suomen vai Saksan puolesta. 
Kokemukset aiheuttivat monelle 
ahdistuneisuutta, yhteys lähties-
sä koettuun innostukseen isän-
maan pelastamiseksi oli ajoittain 
hyvinkin ohut.

Uutta tietoa 
yksityisarkistoista
Kirjassa käytetyt lähteet ovat 
suurelta osin yksityisistä arkis-
toista, joita ei ole aikaisemmissa 
tutkimuksissa hyödynnetty. Sik-
si ei olekaan yllättävää, että tut-
kimus tuo jääkäreistä esiin myös 
uutta tietoa, kokonaan uutta tai 
aiemmin tunnettua syventäen. 
Etujoukkona Saksaan lähteneet 
Pfadfinder-kurssilaiset turhau-
tuivat odotteluun ja asioiden ta-
pahtumattomuuteen. Kirjeistä ja 
päiväkirjoista käykin ilmi, että 
tämä joukko hajaantui aika pe-
rusteellisesti: tapahtui ennen-
aikaista Suomeen paluuta sekä 
siirtymistä Ruotsiin (ja vaikutta-
mista sieltä käsin). Aineisto myös 
kertoo, että jääkäriliike paljas-
tui jo hyvin varhain venäläisille. 
Kaikkia paljastuneita ei tosin heti 
pidätetty, vaan heitä tarkkailtiin 
ilmeisesti muiden osallisten pal-
jastamiseksi. On myös esimerk-
kejä venäläisten vastatoimis-
ta paljastuneiden suhteen, mm. 
omaisuustakavarikkoja. Omai-
siin kohdistuneita rankaisutoi-

mia ei kuitenkaan juuri esiin-
tynyt. Jääkärit pyrkivät myös 
vaikuttamaan Suomen eduskun-
taan, jotta se ottaisi vahvan ot-
teen liikkeen hallinnoinnissa. 
Tavoitteena oli vähentää Saksan 
vaikutusta jääkäreihin ja nopeut-
taa heidän Suomeen paluutaan. 
Konkreettisen esimerkkinä täs-
tä oli vuonna 1916 eduskuntaan 
valitun jääkäri Eirik Hornbor-
gin osallistuminen Eduskunnan 
työskentelyyn, heti kun se ensim-
mäisen kerran kokoontui huhti-
kuussa 1917 maaliskuun vallan-
kumouksen tapahduttua Venä-
jällä.

Ei uusi massiivinen 
kokonaishistoria, vaan 
jääkäreiden Saksan ajan 
henkinen historia
Hopun kirjan fokus on jääkärien 
Saksassa viettämässä ajassa. Saa-
daan kuva heidän isänmaallisuu-
destaan, innostaan ja toiveikkuu-
destaan valmistauduttaessa isän-
maalle tärkeään tehtävään, mutta 
myös koti-ikävästä, ajoittaisesta 
epätoivosta sekä yllätyksenä tul-
leista rankoista rintamatehtävistä 
vierailla mailla ja näistä aiheutu-
neesta sotaväsymyksestä. Hoppu 
kertookin kirjansa esipuhees-
sa, että hänen tavoitteenaan ei 
ole ollut kirjoittaa laajaa, kaiken 
kattavaa jääkäriliikkeen histo-
riateosta, koska kaksi laadukas-
ta sellaista on jo olemassa (Mat-
ti Lauerman teos vuodelta 1966 ja 
Matti Lackmanin tuoreempi teos 
vuodelta 2000). Tutkittavaa jää-
käriliikkeessä kuitenkin edelleen 
on, mm. uutta lähdemateriaalia 
löytyy jatkuvasti. Siksi Hopun 
mielestä nyt kaivataan yksityis-
kohtaista paneutumista liikkeen 
eri osa-alueisiin. Hoppu itse on 
toteuttanut tätä ajattelua tarkas-
telemalla asioita inhimillises-
tä näkökulmasta, kirjoittamal-
la jääkäreistä heidän ulkomai-
sen koulutus- ja rintama-aikansa 
henkisen historian.

FT Tuomas Hopun kirja on 
tutkimukseen perustuva histo-
riateos. Kirjan kustantaja Posti-
museo tavoittelee kuitenkin laa-
jempaa lukijakuntaa kuin pel-
kästään jääkäri- ja sotahistorian 
tutkijat ja harrastajat. Kirjan ul-
koasu on tyylikäs muotoa ja tait-
toa myöten. Kuvia on noin 200, 
osa niistä värillisiä. Ei olisi ihme, 
jos kirjasta muodostuisi suosit-
tu lahja- ja muistamisesine isän-
maallisesti ajattelevien henkilöi-
den keskuudessa.

Ilkka Virtanen

JP 27 jääkärien vaiheet Saksassa heidän itsensä kertomana
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Tepora, Tuomas: Sodan hen-
ki - Kaunis ja ruma talvisota. 
WSOY, Helsinki 2015.

Talvisodan hengestä on – vii-
meistään uuspatrioottisen asen-
neilmaston vakiinnutettua ase-
mansa Neuvostoliiton hajoami-
sen jälkeen – tullut yksi Suomen 
kansan identiteetin peruski-
viä,  joka tuntuu monen mieles-
sä saavuttaneen yhtä keskeisen 
aseman osana kansallista histo-
riakuvaamme kuin sveitsiläis-
ten valaliitto sikäläisessä his-
toriankirjoituksen perinteessä. 
Onpa talvisodan henki ilmaisuna 
esiintynyt jopa suomalaisessa po-
liittisessa retoriikassakin. Ilmi-
ön keskeisyyteen nähden onkin 
hämmästyttävää, miten vähän il-
miötä lopulta on tutkittu. Tähän-
astisia tutkimuksia lukeva sota-
historian harrastaja saa helpos-
ti sen kuvan, että ensimmäisten 
pommien putoillessa Helsinkiin 
Antin päivänä 1939 suomalaiset 
silmänräpäyksellisesti unohtivat 

siihenastiset skismansa ja keski-
näiset hakauksensa ja ryhtyivät 
yksituumaisesti työskentelemään 
maanpuolustuksen hyväksi. Jot-
kut sijoittavat yhteishengen alun 
jo kesän 1939 linnoitustöihin. 

Aikaisemman tutkimuksen 
luoma kuva ei ole väärä – mut-
tei myöskään täysin todenmu-
kainen. Nuoren polven sotahis-
torioitsija Tuomas Tepora on 
uusimmassa tutkimuksessaan 
käynyt läpi sodanaikaiseen mie-
lialantarkkailuun keskittyneen 
yhdistyksen, Maan Turvan, mas-
siivisen raporttiaineiston sekä 
runsaasti muita aineistoja.  Tu-
loksena on kirja, jota lyhyesti voi-
si luonnehtia vaikkapa talvisodan 
hengen historian kokonaisesi-
tykseksi. Tarttumalla toistaisek-
si varsin vähän käytettyyn läh-
deaineistoon Tepora konkretisoi 
onnistuneesti talvisodan henges-
tä annettua kuvaa ja antaa sille li-
sävivahteita.

Neljään päälukuun jakautu-
vassa teoksessaan Tepora käy läpi 

sittemmin talvisodan henkenä 
tunnetuksi tulleen ilmiön histo-
rian sen esivaiheista Kannaksen 
linnoitustöiden aikana kesällä 
1939 aina Moskovan rauhansopi-
muksen jälkeen tapahtuneeseen 
yhteishengen murenemiseen. 
Hän osoittaa, miten viranomais-
tahot pyrkivät puuttumaan kan-
salaisten mielialoihin ja muun 
muassa Maan Turvan asiamies-
toiminnan kautta ohjailemaan 
sitä haluamaansa suuntaan. Täs-
sä ei aina onnistuttu: esimerkik-
si sodan jo päätyttyä Maan Turva 
joutui toteamaan, miten kansaa 
elähdyttänyt yhteishenki mureni 
nopeasti. Vaikka Teporan teok-
sen pääluvut ovat kronologisessa 
järjestyksessä, tarkastelu on ilmi-
ökeskeistä: ajankohdista erityi-
sen tarkastelun kohteena ovat ai-
noastaan talvisodan alkamis- ja 
päättymispäivät.

Taitavana kirjoittajana Tepo-
ra liikkuu sujuvasti eri tasojen 
ja näkökulmien välillä ja päästää 
ääneen milloin aikakauden po-

Talvisodan henki – monoliittinen, myyttinen vai mosaiikkimainen?
liittisia vaikuttajia, milloin taas 
nimeämättömäksi jääneitä ih-
misyksilöitä, joiden lausumat on 
tallennettu puhelinkuuntelura-
porttiin. Teporan teos välittää 
talvisodan hengestä realistisen, 
vähemmän ihannoidun kuvan: 
teoksen sivuilta käy ilmi muun 
muassa, miten työläistaustai-
set reserviläiset valittivat asiasta 
tuolloin oikeistolaisiksi mielletyn 
Lotta Svärd -organisaation jäsen-
ten tarjottua heille ruokaa yli-
määräisissä harjoituksissa syk-
syllä 1939, tai miten penseästi 
suomalaiset suhtautuivat evakoi-
hin, pyrkien samanaikaisesti kui-
tenkin hyötymään näistä. Tepora 
kertoo niin ikään, miten ristirii-
taisin tuntein tieto ”tammikuun 
kihlauksesta” tosiasiassa otettiin 
vastaan työläispiireissä.

Edellä annetuista esimerkeis-
tä saa helposti sen kuvan, että 
Tuomas Tepora olisi teoksessaan 
pyrkinyt jopa skandaalinhakui-
seen kansallisen myytin romut-
tamiseen, josta nuoremman pol-

ven sotahistorioitsijoita on viime 
vuosina ajoittain syytetty – osin 
aiheesta, osin aiheetta. Näin ei 
kuitenkaan missään tapaukses-
sa ole. Historiaa opiskeleville teh-
dään jo opintojen alkuvaihees-
sa selväksi, että historiantutkijan 
tarkoituksena ei pidä olla tuo-
marina toimiminen eikä toisaal-
ta myöskään palvovien sankari-
myyttien ylikorostaminen, vaan 
että hyvä historiantutkija pyrkii 
ymmärtämään kohdettaan ja tä-
män ratkaisuja. Tätä ohjetta Te-
pora on tinkimättä noudattanut: 
hän antaa sotavuodet kokeneille 
äänen, mutta ei sovittele näiden 
harteille sen paremmin sanka-
rin kuin konnankaan viittaa. Sa-
manaikaisesti hän kykenee vai-
kuttavasti osoittamaan, että jopa 
kansallisen historiamme eniten 
tutkitusta ajanjaksosta, talvi-
sodasta, löytyy yhä edelleen uutta 
tutkittavaa ja uusia näkökulmia.

Olli Kleemola

Itsenäinen isänmaa – Yhtei-
nen asiamme. Aktiivitoimin-
nasta perinneaikakauteen. 
Saarijärven Sotaveteraanit 
ry 50 vuotta 1966 – 2016, 
Hannu Luotola. ISBN 978-
952-93-6119-9. Saarijärven 
Offset Oy, 2016, 349 s.

Saarijärven Sotaveteraanien toi-
minnasta vuosina 1966–1996 
on julkaistu aiemmin kaksi his-
toriikkia. Yhdistyksen 50-vuo-
tisjuhlapäivänä 6. helmikuu-
ta 2016 julkistettu juhlakirja on 
kunnian osoitus kaikille yhdis-
tyksen edesmenneille ja vielä 
mukana oleville sotaveteraaneil-

le, aktiivisia naisjaoston toimi-
joita, yhdistyksen nuorempia jä-
seniä ja tukijoita unohtamatta. 
Yhdistys on toiminut sotavete-
raanityön lipunkantajana Saari-
järvellä ja lähialueilla. 

Kirjan teksti on jaoteltu toi-
mintavuosien mukaan sujuval-
la ja helposti luettavalla tavalla. 
Tekstiä täydentää hyvin valikoitu 
kuvamateriaali. Kirja on samal-
la oiva lisä Saarijärven kotiseu-
tuhistoriaan. Kirjoittaja Hannu 
Luotola on selviytynyt hyvin kir-
joitusurakastaan.

Finn-Göran Wennström

Saarijärven Sotaveteraanien 50-vuotishistoriakirja

Varkauden Sotaveteraanit 
Teksti: Hannu Itkonen, 
kuvatoimitus Vilja Itkonen, 
ISBN 978-952-92-6793-1, 
Saarijärven Offiset Oy, Saa-
rijärvi 2016, 80 s.

Lukijana jää miettimään mi-
ten kooltaan ”pieneen” kirjaan 
on saatu tiivistettyä paljon ja 
ansiokkaasti kirjoitettua asi-
aa. Hannu Itkonen on onnistu-
nut työssään. Runsas kuvitus li-
sää kirjan mielenkiintoisuutta. 
Kirjan alkusivuilla on lukijal-
le koottu liiton perustamiseen 
liittyvät asiakokonaisuudet siir-
tyen siitä Varkauden Sotavete-
raaniyhdistyksen perustamisen 
vaiheisiin. Kirjoittaja tuo esille 

myös Warkauden Lehden pää-
toimittajan huomion sotavete-
raanikysymykseen ja kahden 
järjestön olemassaoloon yhdis-
tysten perustamisvaiheissa.  Yh-
distyksen perustamiskokous pi-
dettiin 25.2.1966.  Toimintaa on 
koko ajan tehty veteraanilähei-
sesti heidän tarpeitaan vastaa-
valla tavalla. Paperinkeräys on 
varmasti ainulaatuista niin suu-
ressa määrin kuin se Varkaudes-
sa on toteutettu. Vuosina 1972–
1994 paperia kerättiin 3 166 000 
kiloa, tehtaan varjossa kun on 
eletty. 1990-luvun alkupuolella 
toimintaa on organisoitu toimi-
kuntapohjaiseksi. Tällä varmas-
ti on ollut vaikutusta siihen, että 
toiminta on ollut monipuolista 

ja hyvin suunniteltua, aktiiviset 
naiset mukaan lukien.

Varkauden Sotaveteraaniyh-
distyksen merkitys on kirjattu 
viiteen asiakokonaisuuteen: ve-
teraanien kokoajana, edunvalvo-
jana, aktiivisena kansalaistoimi-
jana, auttajana ja toimintakykyi-
syyden edistäjänä ja ylläpitäjänä.

Kirjoittaja toteaa: ”Toiminto-
jen vireys ja tuloksellisuus osoit-
tavat vastuullisten päätöksente-
kijöiden onnistuneen aherruk-
sessaan erinomaisesti”. Lukijan 
on helppo tähän yhtyä. Teos on 
hyödyllinen tietopaketti yleisem-
minkin järjestötyön muutoksesta 
kiinnostuneille.

Anni Grundström

Viisi vuosikymmentä vireää ja tuloksellista toimintaa
Koy Ideapark Ab

Ideaparkinkatu 4

37570 Lempäälä

Suurkiitokset Teille  
Sotaveteraanit!

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25, Ruutana 

puh.03-358 3100
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Kirjat

Peter Pomerantsev: Mikään 
ei ole totta ja kaikki on mah-
dollista. Like. Helsinki. 2015. 
320 s.  
ISBN  978-952-01-1256-1 

Peter Pomerantsevin kirjan Mi-
kään ei ole totta ja kaikki on mah-
dollista kautta voi tehdä hengäs-
tyttävän matkan nyky-Venäjään.  
Paljon on muuttunut sitten Neu-
vostoliiton ja toisaalta ei. Osa asi-
oista näyttäytyy vain eri kuoseis-
sa.  Onko Venäjä postmoderni 
diktatuuri, joka käyttää demo-
kraattisen kapitalismin kieltä ja 
ovatko valtaapitävät valjastaneet 
erilaisia instituutiota oikeutta-
maan omaa autoritaarisuuttaan, 
kuten kirjassa väitetään.

Televisio hallinnan 
välineenä 
Kuka Peter Pomerantsev oikein 
on? Kuinka hän pääsi venäläisen 
televisiotuotannon ytimeen ja 
kirjoitti kohuteoksensa? Taustal-
taan hän on brittitoimittaja, jon-
ka sukujuuret puolestaan vievät 
Venäjälle. Peterin vanhemmat 
loikkasivat 1970-luvulla Neuvos-
toliitosta Lontooseen, jossa Peter 
syntyi kouluttautuen dokument-
tielokuvaohjaajaksi. Ennen kir-
jan ilmestymistä hän oli asunut 
monta vuotta Venäjällä. 

Vuonna 2006 Pomerantsev is-
tui Moskovan-lennolla, koska te-
levisioala eli kaupungissa vahvaa 
nousukautta, kuten kaikki muu-
kin. Moskovan elokuvamaailma 
halusi suorastaan imaista Peterin 
mukaansa. 

Minulle myös riitti kysyntää 
uudessa Moskovassa, koska saa-
toin lausua taikasanat `Olen Lon-
toostá . Ne toimivat kuin `See-
sam aukené . Venäläiset uskovat 
lontoolaisten tuntevan onnistu-
neiden tv-tuotantojen salat, nä-
kevän, mistä tosi-tv-ohjelmasta 
tai kykyjenetsintäkilpailusta tu-
lee seuraava hitti, Pomerantsev 
toteaa. 

Hänen mukaansa president-
ti Vladimir Putinin ensimmäi-
nen teko valtaan tultuaan vuon-
na 2000 olikin kontrollin hank-

Mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista – uskomaton matka nyky-Venäjään
kiminen televisiosta. Ja Peterin 
mukaan tämä uudenlainen joh-
tamisen diktatuuri television vä-
lityksellä on mitä suurinta totaa-
lista tositeeveetä! Tähän Puti-
nin johtamisen ideologiaan Peter 
pääsi livahtamaan jouhevasti - 
suoraan televisiotuotannon ydin-
ryhmään. Hän solahti hyvin 
joukkoon, koska hiljaiseen britti-
läiseen tv-mieheen pöydän ääres-
sä ei kiinnitetty huomiota hänen 
venäläisen sukunimensä vuoksi. 

Näin Pomerantsev kirjoittaa:
Pöydän päässä istui maan tun-
netuimpiin kuuluva tv-juonta-
ja: 
”Me tiedämme kaikki, ettei mi-
tään todellista politiikkaa tule. 
Mutta meidän pitää silti an-
taa katsojillemme tunn,e että 
jotain tapahtuu. Heitä pitää 
viihdyttää. Joten millä me pe-
laisimme? Hyökkäämmekö oli-
garkkeja vastaan? Kuka on tä-
män viikon vihollinen? Politii-
kan pitää tuntua... elokuvalta”!

Pomerantsevin mukaan ”Per-
formanssi” oli muotisana Mos-
kovassa ja maailmassa, jos-
sa gangstereista tulee taiteilijoi-
ta, miljonäärimiestä metsästävät 
naiset siteeraavat Puškinia, Hel-
vetin enkelit leikkivät pyhimys-
tä. Niin monta eri maailmaa oli 
vilahdellut Venäjän silmien edes-
tä – kommunismi, perestroika, 
šokkiterapia, rutiköyhyys, oligar-
kia, mafiavaltio, suunnaton rik-
kaus – että sen uusille uussan-
kareille elämä alkoi näyttäytyä 
pelkkänä ihmeellisenä teatterina, 
jossa roolit, tilanteet ja käsitykset 
muuttavat vapaasti muotoaan.

Uusrikkaat, vamppaajat ja 
vakoojat
Neuvostoliiton romahduksen ja 
hajoamisen jälkeen maahan tuli 
ilmiö nimeltä uusrikkaat. Nyt 
uusrikkaita löytyy kaikista yh-
teiskunnan sosiaalisista arvoas-
teikoista aina gangstereista po-
litiikan huippupaikkojen omaa-
viin. Uusrikkaus-taustaa vasten 
ajateltuna ei ollut yllättävää, että 
TNT:ssä Peter Pomerantsevin 
toimeksianto koski tosi-televisio-
ohjelmaa Kuinka miljonääri nai-
daan. TNT-televisiokanavaa ra-
hoittaa maailman suurin maa-
kaasuyhtiö. Voisi miltei todeta 
– maailman suurin yhtiö. 

Ohjelmassa kerrotaan, miten 
vampataan miljonääri. Uusrik-
kaiden iskemisestä on tullut oma 
laaja bisneksensä. Moskovassa ja 
Pietarissa on kymmenittäin opis-
toja, jotka valmentavat rikkaan 
aviomiehen etsintään - tai sitten 
rakastajattareksi pääsemiseksi. 
Ja kirjakauppojen hyllyt suoras-
taan pursuilevat nuorille naisille 

suunnattuja oppaita, joiden neu-
voilla miljonäärin luvataan käy-
vän pyydykseen. 

Raha ja valta kiehtoo, on kieh-
tonut kautta historian. Kilpailu 
on kovaa ja tarjokkaita runsaasti. 
Uusrikkaan puolisoksi tai rakas-
tajaksi pääseminen tuo muka-
naan ylellisen elämän. Harppa-
us pienestä epämukavasta asun-
nosta, jossa mahdollisesti elää 
kolmekin sukupolvea, ylelliseen 
omaan luksusasuntoon on hou-
kutteleva. Tosin rakastajattaren 
ura on lyhyt. Oliona, yksi heistä, 
toteaa olevansa kahdenkymme-
nenkahden ja uusrikkaan viih-
dyttäjän uran loppusuoralla.   

Vamppaaminen ei ole ollut ai-
noastaan uusrikkaita metsästävi-
en taitolaji, vaan Venäjän tiedus-
telupalvelu on käyttänyt taitoa 
hyödykseen kautta aikojen. Ul-
komaille lähetetyt naispuoliset 
agentit toimivat viettelijättärinä 
tarkoituksenaan tiedonmetsäs-
tys Venäjän salaiselle palvelulle. 
Joitakin vuosia sitten Yhdysval-
lat paljasti tämän kaltaisen ren-
kaan, jonka johtajana toimi kau-
nis nuori nainen Anna Chap-
man. Renkaan yhdeksän naista 
palautettiin vakoojien vaihdossa 
Venäjälle vuonna 2010. Chapma-
nin älykkyysosamäärä on 162, jo-
ten ei ihme, että hän osasi lyödä 
rahoiksi palattuaan. Taustaan-
sa hyväksi käyttäen Chapmanis-
ta tuli Venäjällä, kuinkas muuten 
kuin oman tv-show ń kera super-
suosittu tähti. 

Naisellisen viehätysvoiman 
käyttäminen agenttihommissa 
ei ole muuallakaan mitään uut-
ta. Mata Hari lienee yksi kuu-
luisimmista. Saksalle vakoilusta 
syytetty hollantilainen eksootti-
nen tanssija ja kurtisaani teloitet-
tiin ampumalla Ranskassa en-
simmäisessä maailmansodassa 
41 vuoden iässä. Mata Hari jäi 
osittain mysteeriksi. Oliko hän 
kaksoisagentti, joka vakoili sekä 
Saksan että Ranskan hyväksi? 
Tätä hän ei ole enää kertomassa.  

Gangsteri Vitali 
Djomotška
Yksi kirjan mielenkiintoisia hen-
kilöitä, josta Peter teoksessa ker-
too, on entinen gangsteri Vita-
li Djomotška. Pomerantsevin 
mukaan sanoista ”venäläinen” ja 
”gangsteri” tuli 1990-luvulla mel-
kein synonyymeja, mutta presi-
dentin noustua Kremliin gangs-
tereiden valtakausi päättyi. Tie-
dustelupalvelut alkoivat pyörittää 
järjestäytynyttä rikollisuutta itse, 
ja roistot jäivät auttamatta ala-
kynteen. Osa gangstereista ha-
keutui duumaan kansanedusta-
jiksi turvatakseen omaisuutensa, 
osa siirtyi tavallisiksi liikemie-
hiksi, Pomerantsev valottaa.  

Siperiassa vaikuttaneella 
gangsteri Djomotškalla oli mui-
ta suunnitelmia: hän ei halunnut 
politiikkaan, vaan ohjata eloku-
via. Niinpä hän kutsui rikollis-
jenginsä koolle ja ilmoitti, että 
autovarkaudet ja liikemiesten ki-
ristäminen saivat nyt jäädä. He 
alkaisivat tehdä elokuvia, joissa 
esittävät itse itseään. Vitali ryh-
tyi selvittämään omin päin elo-
kuvan tekemisen saloja. Hän kat-
seli yhä uudestaan klassikoita ja 
analysoi joka ikisen kohtauksen, 
leikkauksen ja juonenkäänteen. 
Elokuva edistyi, sillä kukapa toh-
tisi myöhästyä kuvauksista, kun 
puikoissa oli entinen ammatti-
tappaja.

Tuloksena oli kunnianhimoi-
nen kuuden tunnin minisar-
ja Spets (sananmukaisesti ”Spe-
sialisti”). Gangsteri-filmintekijät 
hoitivat levityksen aivan omaan 
tyyliinsä. He marssivat sisään 
paikallisille tv-asemille videotal-
lenne mukanaan ja käskivät ase-
man johtoa esittämään sarjan – 
tai muuten...Jostakin syystä ku-
kaan ei vastustellut. Äänipuoli oli 
mitä sattui, eivätkä kaikki otok-
set aivan stemmanneet. Yleises-
ti ottaen Vitali oli kuitenkin on-
nistunut. Sarjassa oli juoni, jän-
nitystä, toimintaa ja imua. Se oli 
sensaatio, gangsterista tuli sipe-
rialainen elokuvatähti. 

Kuinka Vitalin kävi? 
Peter Pomerantsev sai tavata Vi-
talin henkilökohtaisesti ja kes-
kustella tämän kanssa. Kuinka 
Vitalille lopulta kävi? Saiko elo-
kuvaura jatkua? Tämä on kirjas-
ta luettavista sekä se, kuinka Vi-
tali piti Siperiassa kaupunkiaan 
ja rikollisjoukkoaan hallinnassa. 
Se sinällään oli hämmästyttävä 
suoritus, jollainen ei voi olla Suo-
men oloissa mahdollista, mutta 
mieli alkaa välittömästi Vitalin 
kaupunkia tarkastellessa kiertyä 
Italian mafiaklaanien suuntaan. 
Kaikki muistavat varmasti myös 
legendaarisen yhdysvaltaisen 
gangsteri Al Caponen (Arpinaa-
ma), jonka toimialueena oli Chi-
cago.  

Capone toimitettiin telkien 
taakse: Pohtiko hän siellä samaa 
kuin Vitali, jonka mieli alkaa 
horjua - oliko hän kuitenkaan 
valinnut oikean elämänuran 
gangsterina: ”Nykyään mietin 
usein, että minun olisi kannatta-
nut lähteä politiikkaan. Luulin, 
että se olisi tylsää. En tajunnut, 
että ne käyttävät samoja metode-
ja kuin me”. 

Liisa Ihmemaassa 
Pomerantsevin kirja on surrea-
listinen matka Venäjän hämmen-
tävään nykyisyyteen. Valta ja 
uusi, helppo raha pyörittävät Ve-

näjän yhteiskuntaa. Eliitti ökyi-
lee, toiseksi kansa elää kurjuu-
dessa. Mihin nyky-Venäjä todel-
lisuudessa on matkalla? Tietääkö 
Putinkaan sitä? Ja onko oikeasti 
kyseessä uudenlainen diktatuuri, 
jolla valtavan kokoista valtakun-
taa hallitaan? Onko tämä totaa-
lista tosi-TV:tä? Lukija on aina-
kin kuin Liisa Ihmemaassa kir-
jan keskellä.  

Samalla tulee myös pohti-
neeksi presidentin asetuksella 
perustettua 300 miljoonan dolla-
rin vuosibudjetilla pyörivää Rus-
sia Today -uutiskanava, joka lä-
hettää uutisia kaikkiin maailman 
hotelleihin ja olohuoneisiin eng-
lanniksi (ja arabiaksi ja espan-
jaksi). Televisiokanavan missio-
na on ”tuoda esiin Venäjän näkö-
kulma maailman tapahtumiin”. 
Onko pääkirjoittaja Kreml, kir-
joitetaanko todellisuutta täältä 
käsin halutun mukaiseksi, ku-
ten Pomerantsev katsoo. Josta-
kin syystä ajatus harhautuu RT:n 
kohdalla Aino Kallioon eli Mos-
kovan Tiltuun, joka oli sotamies-
ten keskuudessa kuuluisa neu-
vostoliittolainen radiokuuluttaja 
ja maanpetturi, joka levitti talvi- 
ja jatkosodassa sotapropagandaa 
suomalaisille sotilaille. Unoh-
tamatta myöskään Leningradin 
Tiltu Inkeri Lehtistä tai Petros-
koin Tiltu Saimi Virtasta. 

Lopuksi ei voi todeta muuta 
kuin, että Peter Pomerantsev on 
tehnyt uskomatonta työtä kirjoit-
taessaan teoksen. Kirja on harvi-
nainen, mielenkiintoinen ja kä-
sittämättömän mukaansa tem-
paava. 

Tarja Lappalainen

Peter Pomerantsev
Peter Pomerantsev (s. 1977) on 
Lontoossa asuva TV-tuottaja ja 
toimittaja, jonka kirjoituksia on 
ilmestynyt monissa laatulehdissä 
Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
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Salon Seudun Sotaveteraanit ry:n 
50-vuotisjuhlateos on yhdis-
tyksen neljäs historiikki. Kolme 
edellistä julkaistiin vuosina 1996, 
2001 ja 2006. Neljän ensimmäi-
sen vuosikymmenen historia ja 
toiminta on siis hyvin dokumen-
toitu. Tällä kertaa näkökulma on 
uusi, historiaa henkilöiden kaut-
ta.

-Kiitämme nykyistä jäsenkun-
taamme ja eri tehtävissä toimivia 
vapaaehtoistyön aktivisteja. Sa-
malla kirja on kunnianosoituk-
semme poisnukkuneille jäsenil-
lemme, tiivistää kirjan tavoitteen 
puheenjohtaja Voitto Laine.

Tavoite on onnistunut hyvin. 
Teoksessa esitellään runsaat 60 
yhdistyksen aktiivista tukihenki-
löä ja monia perheitä. Henkilöta-
rinoiden kautta yhdistyksen toi-
minta ja historia saa inhimilliset 
kasvot. Henkilöesittelyt on kir-
joitettu elävästi ja tiiviisti. Lukija 
voi sisällysluettelosta vaivatta va-
lita juuri häntä kiinnostavat hen-
kilöt ja tapahtumat. 

Kirjassa on jätetty sotaveteraa-
niyhdistyksen perinteinen järjes-
tö- ja edunvalvontatyö vähem-
mälle huomiolle. Sitä on käsitelty 

seikkaperäisesti yhdistyksen ai-
kaisemmissa historiateoksissa.

Erityisen ansiokas osuus on 
mielestäni tasavallan president-
tiemme esittely Urho Kekkosesta 
Sauli Niinistöön. Kirjoittaja kä-
sittelee kunkin presidentin suh-
tautumista sotaveteraaneihin ja 
veteraanien järjestötoimintaan. 
Kekkonen oli aluksi pidättyväi-
nen. Mauno Koiviston kaudella 
sotaveteraanit tunnustettiin kun-
niakansalaisiksi. 

Salon oma poika, presidentti 
Sauli Niinistö ryhtyi kutsumaan 
presidentin linnan itsenäisyys-
päiväjuhlaan entistä enemmän 
sotaveteraaneja. Mannerheim-
ristin ritarit oli kutsuttu jo aikai-
semmin. Kutsuja on tullut salo-
laisillekin. 

Presidentin isä Väinö Niinis-
tö oli yhdistyksen perustajajäsen, 
ensimmäinen sihteeri ja myö-
hemmin puheenjohtaja.

Uutta tietoa monelle lukijalle 
ovat myös arvioinnit puolustus-
voimain komentajien suhtautu-
misesta sotaveteraaneihin. Mo-
net heistä olivat sotaveteraane-
ja. Ylipäällikkö Urho Kekkosen 
asenne teki komentajista aluksi 

varovaisia veteraanityön tukemi-
sessa. Aika oli silloin toinen; so-
tavuosia ei julkisesti muisteltu.

Tasavallan presidenttien ja ko-
mentajien esittely antaa kirjalle 
valtakunnallista lukuarvoa.

Kirjan luettuaan oivaltaa en-
tistäkin selvemmin, kuinka rat-
kaiseva rooli yhdistysten vapaa-
ehtoisilla on sotaveteraanien 
tuki- ja hoivatyössä. Vetovastuu 
yhdistysten hallinnosta ja muus-
takin toiminnasta on Salossakin 
siirtymässä nuorempien ikäluok-
kien velvollisuudeksi. 

”Veljeä ei jätetä”, on Salon 
Seudun yhdistyksen toiminnan 
ja myös juhlakirjan johtoajatus.

Kirja yltää tähän päivään 
saakka ja nelivärikuvat luovat 
elävyyttä. Kiinnostavia kuvia yh-
distyksen arjesta ja juhlista. 

Viimeinen luku esittelee sota-
veteraanien perinnetyön sisältöä 
ja sen käytännön järjestelyjä Sa-
lon seudulla. Perinnetyö on siel-
lä jo hyvässä vauhdissa. Näyttää 
siltä, että perinnetyöstä syntyy 
Salon seudun seuraavan historia-
kirjan ainekset.

Erkki Heikkinen

Veteraanihistoriaa henkilötarinoiden kautta

Jämsän seudun sotavete-
raaniyhdistykset 50 vuotta 
1966-2016. Arjaliisa Nuuti-
nen. ISBN 978-952-93-6704-
7. Saarijärven Offset Oy.

Arjaliisa Nuutinen on koonnut 
onnistuneesti kolmen Jämsässä 
sijaitsevan sotaveteraaniyhdis-
tyksen, Jämsän, Jämsänkosken ja 
Koskenpään viisikymmenvuoti-
sen toiminnan samoihin kansiin. 

Yhdistysten perustamisesta 
lähtien on näiden kolmen yhdis-
tyksen yhteistoiminta ollut läheis-
tä. Viime aikoina yhteinen Jämsän 
kaupunki on yhdistyksiä edelleen 
yhdistänyt. Arjaliisa Nuutinen 

laati jo vuonna 2004 veteraanima-
trikkelin samoille yhdistyksille. 

Kirjassa on yhdistysten toi-
minnasta kuvauksia vuosien var-
relta. Haastattelut aloitettiin jo 
2013 ja niitä seurasi valokuvien 
etsiminen. 

Kirjassa on monipuolisesti kä-
sitelty kunkin yhdistyksen toi-
mintaa, esitelty henkilöitä ja hei-
dän taustojaan sekä taltioitu ta-
pahtumia. Kirja on osa Jämsän 
seudun kotiseutuhistoriaa. Kir-
jassa on monelle historioitsijalle 
erinomaisia vinkkejä kirjan toi-
mittamiseen. 

Markku Seppä  

Kolmen jämsäläisen yhdistyksen 
toiminta yksissä kansissa

Puheenjohtaja Tenho Tikka-
sen johdolla Rukajärven suun-
nan historiayhdistys ry julkai-
si mielenkiintoisen historikirjan 
maanviljelysneuvos Pentti Pert-
tulin sotavuosista Rukajärven 
suunnalla. Henkilöhistoriaa täy-
dentää ja taustoittaa poikkeuk-
sellisen laaja liiteaineisto. 

Siihen kuuluu Perttulin alku-
peräsiä muistiinpanoja, piirus-
tuksia, valokuvia sekä kopioita 
sotapäiväkirjoista ja taisteluker-
tomuksista. Liitteistä saa seikka-
peräisen käsityksen sotatapah-
tumista virallisten asiakirjojen 
ja paikallaolleiden kertomana. 
Esimerkiksi Rukajärvi, Omelia, 
Repola ja Mai Guba ovat tuttu-
ja paikkoja sotahistoriaa harras-

tavalla. Pidän kirjan rakennetta 
hyvin onnistuneena.

Tenho Tikkanen kertoo, että 
kirjan koostamiseen ja puhtaak-
sikirjoittamiseen osallistui isän-
maan ystäviä kolmessa suku-
polvessa. Historiikkitoimikunta 
haastatteli vuosina 1978-1993 pe-
räti 640 Rukajärven sotatoimien 
veteraania. Miehiä ja naisia. Se-
kin yli 12.000 sivun aineisto oli 
käytettävissä. Raappanan rita-
ri teoksen voi saada myös ääni-
tellenteena esittelyineen ja hake-
mistoineen.

Pentti Perttuli täytti  maalis-
kuussa 100 vuotta. Kirja on kaksi 
sotaa kokeneen joukkueen- ja par-
tiojohtajan sekä komppanianpääl-
likön kuvaus erämaasodasta. Hä-
nen partiokertomuksiin kirjoitta-
mansa runot tekevät kuvauksista 
lähes kaunokirjallista luettavaa. 
Perttuli selvittää mielenkiintoisel-
la tavalla erämaasotaan kuuluvan 

kenttävartio- ja partiotoiminnan. 
Elämä rintamalla ei ollut jat-

kuvaa sotimista. Perttuli kertoo 
taistelujen välisestä vapaa-ajasta, 
kulttuurityöstä, urheilusta sekä 
metsästyksestä ja kalastuksesta. 
Huolto ja kotirintaman merkitys 
saa kirjassa hyvin ansaitsemaan-
sa arvostusta.

Sodan jälkeen Perttuli teki lä-
hes kolme vuosikymmentä kestä-
neen uran Lännen Tehtaat Oy:n 
toimitusjohtajana. Hänet tunne-
taan henkilökuntaansa arvosta-
vana ja huolehtivana johtajana.   
Esimerkin voima on Perttulin 
vahvuus johtajana niin sodassa 
kuin liike-elämän vaativissa teh-
tävissä.  Majuriksi hänet ylennet-
tiin 1966.

Erkki Heikkinen

Kirjatilaukset: rukajarvensuun-
nanhistoriayhdistys.fi

Maanviljelysneuvos, reservin majuri Pentti Perttuli
Erämaasodan ja liikkeenjohdon ammattilainen

www.HHnet.fi 

Nivalan Sotaveteraanit ry 
2006–2015, teksti; Veikko 
Pajula, taitto Jarmo Pylkkö-
nen, ISBN 978-952-93-6897-
6, JP paino&palvelu Nivala, 
2016,  92 s.

Nivalan yhdistyksen täyttäes-
sä 50 vuotta 16.1.2016 valmistui 
Veikko Palolan kokoama ja kir-
joittama historiikki.  Se kertoo 
kuvin ja sanoin yhdistyksen mo-
nivivahteisesta toiminnasta vuo-
sien varrelta.  Historiikkiin tuo 
elävyyttä kirjoittajan lähes kak-
sikymmentä vuotta jatkunut sih-
teerin työ yhdistyksessä. 

Kirjassa kuvataan yhteistä toi-
mintaa retkistä ja matkoista osal-
listumiseen juhlissa ja jäsenistön 
palkitsemishetkiin. Runsas kuvi-
tus tuo ilmavuutta loogisesti ete-
neviin muistelmiin. Kirjan lo-

pussa on kooste yhdistyksen te-
kemistä esityksistä päättäjälle. 
Lukijana olisin lukenut mielihy-
vin, ovatko esitykset toetutuneet 
käytännössä. 

Kirja on arvokas teos ja kii-
tos toimijoille, mutta se jättä-
köön jälkensä Nivalan nuorem-
mille polville aktiivisesta työstä 
sotaveteraanien hyväksi Nivalas-
sa. Kuten kirjoittaja alkusanoissa 
toteaa, vetovastuu on lähes koko-
naan siirtynyt nuoremmalle su-
kupolvelle, joka on pyrkinyt tuo-
maan apua ja virkistystä harmaa-
seen arkeen.  Innostakoot nämä 
muistelot jatkamaa tukitoimin-
taa veteraanien hyväksi vielä siir-
ryttäessä perinneaikaan Nivalas-
sa.

Anni Grundström

Veteraanityö muutosvaiheessa

Suur-Savon Sotaveteraa-
nipiri 1966-2016. Marjo 
Koponen, Markku Heinonen 
ISBN 978-952-93-6893-8, 
155 sivua

Marjo Koponen ja Markku Hei-
nonen ovat toimittaneet katta-
van historiikin Suur-Savon Sota-
veteraanipiirin 50-vuotisesta toi-
minnasta. Vertailukohtaa ei ollut 
käytettävissä, koska tämä on en-
simmäinen piirin historiikki. 

Suur-Savon Sotaveteraanipii-
rin työläin vuosikymmen lienee 
ollut 1970-luku. Piiri aloitti bin-
gotoiminnan ja hankki Hasulan 
loma- ja kurssikeskukseksi. Mo-
lemmat olivat markkinaehtoisia 
ja myös riskisijoituksia. Mittaval-
la talkootyöllä ja luottamushen-

kilöiden työpanoksella molem-
mista saatiin tuottoa ja hyötyä 
piirin päätehtävään, sotaveteraa-
nien tukemiseen. 

Pääosa kirjasta on kuitenkin 
piirin toimintojen, henkilöiden ja 
yhdistysten esittelyä. Kirja antaa 
hyvän kuvan piirin toimista eri 
vuosikymmeninä. Lisäksi esitel-
lään selkokielisesti askelmerkit 
perinneajalle. 

Pieni virhe on sivulla 24, jos-
sa sanotaan piirin saaneen lip-
puunsa Vapaudenristin kunnia-
merkkinauhan 1983. Liitto sai 
Vapaudenristin tunnukset lip-
puunsa 6.12.1989 ja sotaveteraa-
nipiirit Vapaudenristin nauhan 
22.1.1990.

Markku Seppä 

Puoli vuosisataa 
sotaveteraanien hyväksi
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Liittovaltuustolla asiarikas kevätkokous 
Helsingissä 6.5. pidetyn liitokokouksen antamassa 
julkilausumassa todetaan mm.: ”Suomen Sotavete-
raaniliiton liittovaltuusto toteaa tyydytyksellä, että 
kaikki eduskuntaryhmät ovat auliisti olleet tukemas-
sa liiton työtä sotaveteraanien lakisääteisen huollon 
järjestämiseksi kiireelliseksi”. 

_______

Suomen Sotaveteraaniliiton liittokokous ja kesä-
juhla järjestetään 18.-19.6.1966 Jyväskylässä. Koko-
ukseen odotetaan 500-600 edustajaa eri yhdistyksistä 
kautta maan. Keski-Suomen sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtaja Pekka Leinonen toivottaa osallistujat ter-
vetulleiksi: ”Toivomme, että nämä pari yhdessäolon 
päivää elvyttävät ja vahvistavat vanhaa yhteenkuulu-

vaisuuden ja yhteisvastuun henkeä ja antavat virkis-
tystä ja uusia voimia arkipäivän aherrukseen”.

_______

Sotaveteraaniyhdistyksiä syntyy lakkaamatta
Sotaveteraaniyhdistyksiä on syntynyt erittäin vilk-
kaassa tahdissa kautta maan. Näin varsinkin Keski-
Suomen ja Pirkanmaan piirin alueille, joissa Sota-
veteraaniliitolla on paikalliset jäsenyhdistykset joka 
kunnassa. Myös Kainuu, Kymenlaakso, Satakunta, 
Pohjois-Karjala ja Lappi ovat heränneet toimimaan.
   _______

Eduskunta-alotteita
Kansanedustajien valtiopäiville tekemistä aloitteista 
todetaan: ”Ilahduttavinta asiassa on, että näiden alot-

teiden joukossa on myös sellaisia, jotka ovat tarkoi-
tettuja sotaveteraanien oikeutettujen kysymysten jär-
jestämiseksi vihdoinkin kuntoon”.

_______

Suomen Sotaveteraaniliiton Kukkasrahasto
Liitolle on myöskin valmistunut oma adressi. Sitä 
on kahta laatua, onnittelu- sekä suruvalitteluadressi. 
Adressi on erittäin onnistunut - siinä on liiton merk-
ki keskeisenä kuvana. Onnitteluadressissa halkoo 
etukannen sinihopeinen ristikuvio. Ristikuviovärit 
suruvalitteluadressissa ovat mustahopea.

Marja Riukka

Poimintoja Suomen Sotaveteraani 2/1966 lehdestä

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.

Tilaukset:  
Puh. 0400 757 195, 050 517 6396, 

ep.sotaveteraanipiiri@netikka.fi

Liiton tunnuksella  
varustettu solmio,  

hinta 15 euroa.

Kylpypyyhkeet  
(Finlayson)

Pyyhkeen koko 70x150,  
neljä värivaihtoehtoa,  
hinta 22 euroa/kpl.

Kävelykeppi 
Jääpiikillä ja rannelenkillä  

varustettu kävelykeppi. Sota
veteraanien perinneyhdistyksen 
jäsenten käsityönä valmistama. 

Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 60 euroa

Tilaukset: Solveig Hyöty, (09) 612 7003,  
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi
Toimisto on avoinna klo 10.0014.00.

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kään
tövyö, nahkaa väri musta/
viininpunainen. Soljessa 

liiton tunnus, solkea saata
vana myös hopeanvärisenä.

Hinta 25 euroa

Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli  
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.  

Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.
Hinta 150 euroa

Kaulaliina
Laadukas, vuorillinen 

kaulaliina. 
Hinta 23 euroa

Henkselit
Kotimaiset, veteraani
tunnuksella. Saatavana 

on viininpunaista, 
tummansinistä ja 

mustaa. 
Hinta 23 euroa

Tilaukset:
KantaHämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 15,  

13130 Hämeenlinna tai puh. (03) 675 6839 (mato klo 9.0012.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi.  Toimitus postiennakolla.

Tilaukset:  
Loimaan Seudun Sotaveteraanien 

Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,  
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa, 

puh. 050 566 0456,  
risto.jaakkola@saunalahti.fi

Toimitus postiennakolla.

Sotaveteraanipiirien myyntituotteet

Syntymä- 
päiväkynttilä
hinta 15 euroa

Iisakki-puukko
hinta 60 euroa

Hyvää Kansallista 
Veteraanipäivää Vilppulasta!

Hyvää Kansallista 
Veteraanipäivää Vihdistä!

PT-Palontorjuntapalvelu Oy
Varkaus

Maansiirto J. Salminen Oy
Vihti

Kuljetus T. Peräkylä
Ojakkala

Juvatec Oy
Ylitornio

Puutavarayhtiö 
P&J Uusitalo

Yläne

-kuljetukset ja maanrakennustyöt-

Yhtymä-Tahlo Oy
Ylöjärvi, www.yhtymatahlo.fi

Rakennusurakointi 
Marko Myllypakka

Äänekoski
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Huhtikuun ristikko

Sanakilpa
Lehdessä 1.2016 kilpailusa-
namme oli ”Lumikide”. Hy-
väksyttyjä sanoja löytyi 35 
kpl, jotka ovat alla olevassa 
luettelossa:
Deli, (1)
Ilme, imuke, (2)
Keli, kelmi, kelmu, kide, kieli, 
kiilu, kili, kilu, kimuli, kude, 
kuli, kumi, (12)
Ledi, leidi, leimu, lemu, lied, 
liemi, liike, lime, limu, lude, 
lume, lumi, (12)
Meili, melu, midi, mieli, mii-
lu, mude, muki, muli, (8)

Kaikkien vastanneiden 
kesken arvottiin kolme Sota-
veteraanin laulukirjaa. Pal-
kinnon saavat Martti Ojala, 
Helsinki, Saini Repo, Loi-
maa  ja Veteraanien kuntou-
tusryhmä, Nurmes. Seuraa-
va kilpailusanamme on ”SI-
NIVUOKKO”.  Lähettäkää 
vastauksenne perjantaihin 
27.5. mennessä kirjeessä tai 
postikortilla: PL 600, 00521 
HELSINKI tai sähköpostil-
la osoitteeseen toimitus@so-
taveteraaniliitto.fi. Vastauk-
seen kirjoitetaan lähettäjän 
nimi ja osoite, kirjekuoreen 
lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikki-
en vastanneiden kesken arvo-
taan kolme CD-levyä ”Sama 
kaiku on askelten”.

Berner Oy
Helsinki

Autojen varaosat, lisävarusteet, kemikaalit ja työkalut

LÄHI- JA PERUSHOITAJIA
TARVITAAN KAIKKIALLA, MISSÄ 

IHMISIÄ HOIDETAAN  
JA AUTETAAN.
Lähi- ja perushoitajat työskentelevät aina lähellä 
ihmistä lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten 
keskuudessa. Myös lääkehoito on osa heidän 
työtään. Lue lisää: www.superliitto.fi
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Lukijoilta
Lukijoilta-palstalle lähetettyjen kirjoitusten enimmäispituus n. 2 500 merkkiä.

Antti Henttonen kritisoi Hel-
singin järjestämää rintamave-
teraanikuntoutusta Sotavete-
raanilehden numerossa 1/2016. 
Hienoa kuulla, että jakso Ou-
lunkylän kuntoutussairaalas-
sa oli onnistunut. Valitettavasti 
pöytäkeskusteluissa saadut tie-
dot ovat osin virheellisiä, joten 
muutama korjaus.

Helsinki, kuten muutkin 
kunnat, järjestää veteraanikun-
toutusta valtion varoin. Val-
tiokonttori lähettää vuosittain 
kunnille kirjeen, jossa on tarkat 
ohjeet kuntoutuspalveluiden 
järjestämisestä. Kuntoutuksen 
määrään ei vaikuta veteraanin 
ikä, rintamapalveluksen pituus 
eikä asuinpaikka. 

Jaksojen pituus riippuu aino-
astaan veteraanin toimintaky-
kyluokasta, jonka lääkäri mää-
rittää tehdessään rintamavete-
raanin kuntoutussuunnitelmaa. 
Tarkoitus on, että huonokuntoi-
semmat veteraanit saavat enem-
män kuntoutusta, mikä lienee 
oikeudenmukaista.

Aiemmin on ilmeisesti ol-
lut käytäntönä myöntää kun-
toutusta vuorovuosin laitos- tai 
avokuntoutuksena. Nykyisin 
on tapana, että veteraani pohtii 
yhdessä lääkärin kanssa, mikä 
kuntoutusmuoto parhaiten 
edistäisi veteraanin toiminta-
kykyä ja mahdollistaisi omatoi-
misen selviytymisen arkipäivän 

toimissa. Kuntoutus voidaan 
toteuttaa laitoskuntoutuksena, 
avokuntoutuksena, päiväkun-
toutuksena tai tuettuna kotona 
kuntoutumisena.

Valtiokonttorin ja myös Hel-
singin kaupungin tavoitteena 
on, että rintamaveteraani saa 
kuntoutusta joka vuosi. Valitet-
tavasti kuntoutukseen osoitetut 
määrärahat ovat pienentyneet 
vuosittain. Veteraanien ikään-
tyminen ja toimintakyvyn ale-
neminen taas vaativat pitempiä 
ja kalliimpia kuntoutusjaksoja, 
joten valtion antamat määrära-
hat loppuivat Helsingissä viime 
vuonna kesken.

Valtiokonttori myöntää vuo-
sittain kunnille lisämäärära-
han, jos määrärahat eivät ole 
riittäneet kaikkien halukkai-
den kuntoutukseen. Helsingin 
viime vuonna saama lisämää-
räraha ei kuitenkaan riittänyt 
läheskään kaikille hakijoille ja 
jouduimme valitettavasti hyl-
käämään kymmeniä hakemuk-
sia. Nämä viime vuonna vaille 
kuntoutusta jääneet ovat saa-
neet heti alkuvuodesta myöntei-
sen kuntoutuspäätöksen. Seu-
raavaa kertaa ei tarvitse odottaa 
vuoteen 2018, kuten Hentto-
nen pelkää, vaan ensi vuonna 
on taas mahdollista hakea uutta 
kuntoutusjaksoa.

Helsingin kaupunki on tänä 
vuonna budjetoinut 300 000 eu-

roa omaa lisämäärärahaa vete-
raanien kuntoutukseen. Se käy-
tetään palkkaamalla sosiaali-
ohjaaja, fysioterapeutti ja useita 
lähihoitajia tekemään veteraa-
neille kattavia palvelutarpeen 
kartoituksia ja toteuttamaan tu-
ettua kotona kuntoutumista.

Viime vuonna vaille kuntou-
tusta jääneillä on mahdollisuus 
hakea tuettua kotona kuntoutu-
mista, vaikka heille onkin teh-
ty jo muu kuntoutuspäätös. Tu-
lemme ottamaan yhteyttä kaik-
kiin viime vuonna kielteisen 
päätöksen saaneisiin veteraa-
neihin, tai veteraani voi itse ot-
taa yhteyttä ja toivoa tuetun ko-
tona kuntoutumisen jaksoa.

Haluamme vakuuttaa Antti 
Henttoselle, että meillä Helsin-
gin kaupungin veteraanikun-
toutustyöntekijöillä on kaikilla 
vahva tahto auttaa veteraaneja. 
Mekin toivomme, että valtion 
talousarviossa huomioidaan ve-
teraanien palvelutarpeiden li-
sääntyminen ja kunnille an-
nettavat määrärahat riittäisivät 
kaikille veteraaneille tarkoituk-
senmukaiseen kuntoutukseen.

Leila Kytölä,  
veteraaniasiamies 

Terttu Jokinen, 
toimistosihteeri 

Helsingin kaupunki, 
Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutuksesta Helsingissä

 

  
     

   
    

LAPUA Sotaveteraani 2012 252x98.indd   1 8.6.2012   12:42:45



472 /16 h u h t i k u u n  20.  pä i vä n ä  2016  |   s o t a v e t e r a a n i  •  k r i g s v e t e r a n e n

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 Kari Mänty
Jäsenet: Anni Grundström, Antti Henttonen, Raili Leino,  
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Panu Pokkinen, Markku Seppä,  
Aarno Strömmer, Eeva Tammi, Finn-Göran Wennström, sihteeri Marja Riukka

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2016
1/16: 24. helmikuuta	 •	 4/16: 14. syyskuuta
2/16: 20. huhtikuuta	 •	 5/16: 2. marraskuuta 
3/16: 22. kesäkuuta	 •	 6/16: 21. 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
Yes We Can Oy
Isoharjantie 4 C rak. 3
71800 Siilinjärvi 
Isto Valkeapää 
puh. 040 735 7571

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

Painopaikka
SLY-Lehtipainot Oy
ISSN 0782-8543

Ristikon ratkaisuKokoonnutaan 

Sissipataljoona 3:n perinnejuhla 12.6.  
Tyrnävän kirkossa kaikille veteraaneille  
ja nuoremmille sukupolville
Klo 10.00 Juhlamessu ja seppeleenlasku

Klo 11.30 Ruokailu Tyrnävän seurakuntatalossa

Klo 12.00 Perinnejuhla 

•	 Tervehdyssanat, kunnanjohtaja Marjukka Manninen

•	 Juhlaesitelmä maamme turvallisuudesta, kansan-
edustaja Tapani Tölli

•	 Musiikkia & muuta ohjelmaa

•	 Päätössanat, Kalevi Kiviniitty

•	 Maamme, kuoro ja yleisö

•	 Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Jatkosodan alkamisen 75-vuotismuistotapahtuma 
Parikkalan Tarnalassa 30.6.2016 klo 12.00-16.00
Ohjelmassa mm.:
•	 Kenttähartaus
•	 Parikkalan	kunnan	tervehdys
•	 Alueen	evakuointi	ennen	sotaa
•	 Evl	Ilmari	Hakalan	esitelmä:
 ” Sodan syyt, Tyrjän taistelu ja Lahdenpohjan valtaus”
•	 Eversti	Blickin	hyökkäyskäsky
•	 Ilmainen	kenttälounas
•	 Lausuntaa:	”Kuoleman	juoksu”	(Matti	Kuusi)
•	 Seppelpartion	lähettäminen
Paikalla on nähtävänä JR7:n aseistusta ja muuta Tyrjän taisteluun 
liittyvää aineistoa.
Tervetuloa
Parikkalan kunta, Tarnalan kylähdistys ja JR7:n Perinnetoimikunta

USKO AINOASTAAN JEESUKSEEN PELASTAA

www.radiodei.fi

 taajuus kaapelissa
Espoo 105,8
Helsinki 89,0 101,9
Hämeenlinna 105,9 103,6
Imatra  96,0
Kemi  100,5
Keski-Suomi 94,1 93,4
Kokkola 87,6
Kouvola 96,2 
Kristiinankaupunki 89,5
Kuopio 106,1 103,3
Lahti 106,4 99,1

 taajuus kaapelissa
Lappeenranta 96,0
Lohja 107,2
Mikkeli 87,8 105,0
Oulu 106,9 94,1
Pohjanmaa 89,4 102,7
Pohjois-Karjala 107,4      
Rovaniemi 93,4 93,4
Satakunta 95,7 94,4
Savonlinna  91,3
Tampere 98,8 
Turku 107,3 99,4

KUUNTELE RADIO DEI
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43 Sama kaiku on askelten -CD

Kymmenen sotaveteraanikuoron ja 
Haminassa sotaveteraanien kon-
sertissa taltioiduista äänitteistä on 
koottu 38 laulua sisältävä tupla-CD. 
Hinta 20 euroa

Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki tai tilaa puhelimitse.

6  
Suomen lippu 
Hinta 30 euroa

4  
Liiton standaari 
Hinta 35 euroa

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille 
Hinta 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 ...................

Nimi (tekstaten):

................................................................
Lähiosoite:

................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................
2/16

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

Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00
Soita Riinalle (09) 6126 2015 tai Marjalle (09) 6126 2016

Sähköposti:	riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi		•		marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi	
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

9 Tammenlehvä- 
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Hinta 20 euroa

8 Liiton virallinen  
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.  
Myös uurnamerkkinä.
Hinta15 euroa

12 juhla-DVD
Sotaveteraani- ja perinnekuorot  
Helsingin Jäähallissa 14.3.2010.
Arvokas DVD 
Talvisodan  
muistojuhlasta.
Hinta 25 euroa

5 Isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. 
Sinivalkoisen viirin pituus 
neljä tai viisi metriä. 
Hinnat 60 ja 70 euroa

38 Yhdessä perille
Veteraanin hartaus-
kirja, toimittanut 
Yrjö Knuutila,  
184 sivua.
Hinta 7 euroa

11 Laulukirja
Veteraanin omassa 
laulukirjassa on toista 
sataa isänmaallista, 
kotiseutu-, maakunta- 
ja marssilaulua.
Hinta 10 euroa

EI AJOKORTTIA, EI REKISTERÖINTIÄ!
• sähkötoiminen, 3-pyöräinen
• saatavilla yksi- ja kaksipaikkainen malli
• värit: sininen, punainen ja valkoinen
• huippunopeus 15 tai 25 kmh, toimintamatka 

30-120km, voit ajaa myös kävelyteillä
• testaa kotisi ympäristössä 10 päivää ilman 

sitoumusta, toimitus koko Suomeen
• netissä myös esittelyvideo: 

www.leijonaskootterit.fi
• tilaa tai kysy lisätietoja: 02 480 9060
HINTA ALK. 1990 € TAI 99€/KK

KOKOONPANO JA MYYNTI:
Skand Oy
Varasto: Ovakonkatu 1, Turku
Asiakaspalvelu: 02 480 9060 (mpm/pvm)

TESTAA TURUSSA KOOTTUA LEIJONA-SÄHKÖSKOOTTERIA KOTONASI, ET TARVITSE AJOKORTTIA!
10 päivän mittainen testi on ilmainen eikä sido mihinkään. Toimitamme koko Suomeen, käyttövalmiina kotiovelle asti. Soita 02 480 9060!

LEIJONASKOOTTERIT.FI


