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Pääkirjoitus Ledare

Det med god fart framskridande jubi-
leumsåret Finland 100 år medförde en be-
tydande ökning av anslagen ämnade för 
rehabilitering av veteraner. Nu är det hög 
tid för alla kommuner att snabbt uppskat-
ta, hur våra veteraner faktiskt orkar och 
hur de bor. Denna uppskattning bör göras 
å kommunens myndigheters vägnar utan 
ansökningsförfarande i form av personli-
ga skötsel- och serviceplaner. I dessa pla-
ner bör utredas vilka stödande åtgärder 
som behövs i avseende å omvårdnads- re-
habiliterings- och  boendet i hemmamil-
jö, för att veteranerna från våra krig skall 
kunna fortsätta att bo i sina hem. I olika 
former av hem, inbegripet boende i servi-
cehem, bor 70% av veteranerna.

Jag tror att i kommunerna finns en öns-
kan och vilja att klara av detta tilläggsar-
bete. Då så sker märker man, att behovet 
av service är märkbart mångsidigare och 
kräver större pekuniära insatser än för 
tillfället av staten. I många kommuner 
har det visat sig att även de ökade anslagen 
är otillräckliga. Jag litar dock på det poli-
tiska löftet, att tilläggsanslag kommer att 
återfinnas i en tilläggsbudjet, om och när 
ett sådant behov uppstår. 

Våra veteraners behov av service fort-
sätter dock efter att jubileumsåret är över 
och efter att jubileumsanförandena har 
hållits. Det bör garanteras bl.a. att ansla-
gen för service i hemmet bibehålls på en 
tillräckligt hög nivå långt in på 2020-ta-
let. Förhoppningsvis skall vi komma ifrån 
den årligen återkommande kampen angå-
ende en tillräckligt hög nivå på anslagen. 
Bäst kunde ärendet avgöras genom att 
stifta en lag angående saken.

Krigsveteranförbundet och Frontve-
teranförbundet har gemensamt gjort en  
framställan till det rådgivande utskottet 
för Frontveteranärenden, att beredandet 
av lagen borde inledas i skyndsam ordning 
så, att alla veteraner som innehar frontve-
terantecken från våra krig 1939-1945 från 
och med 1.12019 skulle beviljas samma 

Hyvässä vauh-
dissa kuluva 
Suomi 100 -juh-
lavuosi toi ve-
teraanien ko-
t i p a l v e l u i h i n 
huomattavan li-
särahan. Nyt on 
kaikilla kunnil-
la pikainen tarve 
arvioida, miten 
vetera a ni m me 
oikeasti jaksavat 

ja miten he asuvat. Nämä arviot tulee teh-
dä henkilökohtaisina hoito- ja palvelusuun-
nitelmina kunnan viranomaisten toimesta 
ilman hakumenettelyä. Suunnitelmassa on 
selvitettävä millaisia hoiva-, kuntoutus- ja 
kotona asumista tukevia ja toimintakykyä 
ylläpitäviä toimenpiteitä tarvitaan, jotta so-
tiemme veteraanit voivat jatkaa elämään-
sä kodeissaan. Erilaisissa kodeissa, palvelu-
asuminen eri muodoissaan mukaan lukien 
asuu 70% veteraaneista.

Uskon, että kunnissa löytyy halua ja tah-
toa selvitä tästä mittavasta lisätyöstä. Kun 
näin tapahtuu, huomataan, että palvelujen 
tarve on huomattavasti nykyistä käytäntöä 
monipuolisempi ja enemmän valtion varo-
ja kuluttava. Useassa kunnassa osoittautuu 
lisättykin raha riittämättömäksi. Luotan 
kuitenkin poliittiseen lupaukseen lisära-
hojen löytymiseen lisäbudjetissa, jos ja kun 
tarvetta ilmaantuu.

Veteraaniemme palvelujen tarve jatkuu 
kuitenkin juhlavuoden mentyä ja juhla-
puheiden tultua pidetyksi. Tarvitaan va-
kuudet mm. kotipalvelujen riittävästä mää-
rärahatasosta pitkälle 2020-luvulle asti. 
Toivottavasti päästään irti vuosittaisesta 
kamppailusta riittävästä määrärahojen ta-
sosta. Parhaiten asia voidaan ratkaista sää-
tämällä asiasta laki.

Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraa-
niliitto ovat tehneet yhteisen esityksen 
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukun-
nalle lain valmistelun pikaisesta käynnis-

Veteraanien palvelutarve jatkuu 
juhlavuoden jälkeenkin

tämisestä siten, että kaikille sotien 1939-
1945 tunnuksen omaaville veteraaneille 
toteutetaan 1.1.2019 lukien samanlaiset 
avopalvelut kuin mitä sotainvalideille 
sotavammalain nojalla korvataan.

Sotaveteraaniliiton sosiaali- ja terveys-
palvelutoimikunta on liiton asiantuntija-
elimenä käsitellyt asiaa ja on samaa miel-
tä. Asiaa voidaan perustella moneltakin 
kannalta. Tehtyjen selvitysten perusteel-
la sotainvalidit ja muut sotien veteraanit 
ovat toimintakunnoltaan suunnilleen sa-
manlaisia. Olen käyttänyt esimerkkiä: Ei 
ole eroa sillä, onko veteraani menettänyt 
jalkansa sodan aikana astumalla miinaan 
tai haavoittumaton veteraani vanhusajan 
sokeritaudin seurauksena. Tällaisia ver-
tailuja voidaan tehdä monen muunkin 
keskimäärin 92-vuotiaan veteraanin ja 
invalidin välillä.

Eräs liian vähän puhuttu ovat mielen-
terveydelliset ongelmat, vanhemmiten 
vasta nyt ilmenevät sodan kauhujen pur-
kautumiset uniin ja jokapäiväiseen elä-
mään toimintakyvyn heikentyessä. Täs-
säkään ei ole eroja sotainvalidien ja mui-
den veteraanien välillä.

Näidenkin muutamien perustelu-
jen avulla yritän korostaa kaikkien so-
tiemme veteraanien tasapuolista kohte-
lua. Kun tulevan maakuntauudistuksen 
käynnistyessä joudutaan sotavammala-
kikin avaamaan, tuntuisi luonnolliselta, 
että samassa yhteydessä säädetään samo-
ja asioita käsittävä laki koskemaan muita 
veteraaneja. Tällöin sopiva ajankohta on 
juuri 1.1.2019. 

Kun uskon asialle löytyvän poliittista 
kannatusta, toivon, että sosiaali- ja ter-
veysministeriö käynnistää lain valmiste-
lun. Jos asiantuntija-apua tarvitaan, on 
liiton sote-palvelutoimikunta käytettä-
vissä.

Pekka Paatero 
Sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan 

puheenjohtaja

Veteranernas behov av service 
fortsätter även efter jubileumsåret

öppna tjänster som krigsinvaliderna på 
basen av krigsskadelagen erhåller.

Krigsveteranförbundets social- och hä-
sovårdskommission har som förbundets 
sakkunnigorgan behandlat ärendet och 
är av samma åsikt. Ärendet kan motive-
ras ur olika synvinklar. På basen av gjorda 
undersökningar är krigsinvaliderna och 
övriga veteraner från våra krig i avseende å 
sin handlingsförmåga ungefär på samma 
nivå. Jag har använt exemplet; Det är ing-
en skillnad på, om veteranen har förlorat 
en fot genom att stiga på en mina under 
kriget eller om en veteran, som inte sårats, 
har  förlorat sin fot som en följd av sock-
ersjuka. Likartade jämförelser kan göras 
mellan mången annan i medeltal 92-årig 
veteran och invalid.

En sak som omtalats alltför lite är de 
psykiska problem, som först nu på ålder-
domen kommer till uttryck i mardröm-
mar hänförande sig till skräckupplevelser 
under kriget och i försämrandet av den 
dagliga handlingsförmågan. Icke heller 
häri är det någon skillnad mellan krigsin-
validerna och övriga veteraner. 

Med hjälp av dessa några motivering-
ar vill jag betona en likvärdig behandling 
av alla våra veteraner. Då man i samband 
med att förnyandet av landskapen vidtar 
också måste omarbeta  krigsskadelagen, 
vore det naturligt att man i detta sam-
manhang skulle lagstifta, att lagen som 
berör samma saker också skulle angå öv-
riga veteraner. I så fall är en lämplig tid-
punkt just 1.1.2019.

Enär jag tror, att för saken kommer att 
återfinnas politiskt understöd, önskar jag, 
att social- och hälsovårdsministeriet på-
börjar beredningen av lagen. Ifall expert-
hjälp behövs, står förbundets sote- tjäns-
teutskott till förfogande.

Pekka Paatero 
Ordförande i social- och 

hälsovårdsutskottet 
Svensk översättning Anders Knip

Veteraanijärjestöt 
vaativat – Kansallista 
veteraanipäivää ei 
pidä muuttaa

Tammenlehvän Perinneliitto on suunni-
tellut Kansallisen veteraanipäivän uu-

distamista sisällöltään ”kansallisen yhtenäi-
syyden päiväksi”. Veteraanijärjestöjen mie-
lestä juhlapäivän nimi tulee pitää ennallaan 
”Kansallisena veteraanipäivänä”. Veteraa-
nipäivän vietto on kolmenkymmenen vuo-
den kuluessa muodostunut koko kansan yh-
teiseksi juhlapäiväksi ja se on viiden arvoste-
tuimman juhlapäivän joukossa. Kansallinen 
veteraanipäivä tulee jatkossakin olla sotiem-
me veteraaneille omistettu, sotien päättymi-
sen ja rauhan alkamisen juhlapäivä. Pääjuh-
laan on vuosittain osallistunut noin 2000 
henkilöä ja alueellisiin juhliin 35 000. 

Kansallista veteraanipäivää vietetään Val-
tioneuvoston 1988 tekemän päätöksen mu-
kaisesti. 

Sivulle 2 alaosaan on Marjalta tulossa 
Lahden kv-päivästä ilmo.
Vaihtoehtoinen teksti ja kuva sivulta 6. 
Elli Aaltonen (kuva suuremmaksi)
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta
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kirjailija  

Eve Hietamies 
toimii Sotave-

teraani-lehden 
kolumnistina.Eräänä päivänä löysin postilaatikostani 

lahjan: ohuen runokirjan. Sen oli käynyt 
tuomassa entisen opettajani Esko Honka-
sen pojanpoika, satuin tapaamaan hänet 
työn merkeissä. Sinä iltana istuin kotitalo-
ni rappusilla lukemassa runoja, jotka viilsi-
vät suoraan sydämeen.

Kun väki lauloi/ Helsingin asemalla/ 
Jumala ompi linnamme/ kuullos pyhä vala/ 
ja siitä kerrottiin radiossa/ ajatteli pienen 
pojan sydämeni/meidän on annettava / tar-
peen vaatiessa/ kaikki isänmaan puolesta.

Kannaksella neljäkymmentäneljä/ kuo-
lemanväsyneenä/tappelin nuorukaisena/ 
henkeni edestä.

En koskaan tiennyt, että ala-asteen 
opettajani oli sotaveteraani.  Vasta nyt sain 
lukea, että hän lähti 14-vuotiaana talviso-
dan vartiotehtäviin, oli vapaaehtoisena eri-
laisissa tehtävissä vuosina -41 ja -42, kun-
nes 1943 joutui luokkatovereineen kutsun-
taan ja sitten sotaan Karjalan Kannaksen 
taisteluihin. 

Muistan pitkän, tumman ja vakavan 
miehen, joka talutti niskasta ulos, jos me-
lusi luokassa, mutta käveli käsi kädessä vä-

Hiljaisuus
litunnilla. Pelkäsimme, kunnioitimme, 
mutta myös pidimme tästä opettajasta. 
Kesti neljäkymmentä vuotta ymmärtää, 
miksi opettaja ei koskaan hymyillyt.  Hän 
ei koskaan kertonut meille oppilailleen so-
dasta, kokemuksistaan, ajatuksistaan.

Sotaveteraanien perinneyhdistykset 
vaalivat veteraanien perinteitä.   Yhdistys-
ten tarkoitus on pitää kansalaisten mielis-
sä veteraanien sekä sotainvalidien uhrauk-
set itsenäisyytemme puolesta. Yhdistysten 
avulla halutaan myös varmistaa, että tieto 
siirtyy tulevillekin sukupolville. 

Mutta tieto ei siirry tuleville sukupol-
ville, jos tietoa ei kerrota eteenpäin.   En-
nen kolumnistiksi ryhtymistä en edes tien-
nyt, että naiset ja nuoret saavat myös liit-
tyä perinneyhdistyksiin. Olen koko ikäni 
luullut, että veteraanitoiminta on vain ve-
teraaneille. 

Yksi perinnetyön tarkoitus on kerto-
musten tallentaminen ja ne, joille ennen 
kaikkea nämä tarinat kannattaa kertoa, is-
tuvat peruskouluissa ympäri maan. Ehkä 
lapsenlapset tai jopa lapsenlapsenlapset ei-
vät kaikkea vielä ymmärrä, mutta tarinat 

jättävät aina jäljen. Jonain päivänä nekin 
pienet kasvavat aikuisiksi, katsovat itsenäi-
syyspäivänä televisiosta Tuntemattoman 
sotilaan ja ymmärtävät paremmin. 

Tänä Suomi 100 -juhlavuotena vete-
raaneja on joukossamme 17 000, heistä so-
tainvalideja on 2 500. Se tarkoittaa 17 000 
tarinaa, 17 000 kokemusta.  Nämä tarinat 
eivät saa jäädä kertomatta, sillä niissä pii-
lee tulevaisuus: jotta perinneyhdistykset 
pystyvät jatkamaan tärkeää työtä, ne tar-
vitsevat jäseniä. Ihmisiä, jotka ymmärtä-
vät, miksi perinneyhdistykset ovat niin 
tärkeitä.

Kun Esko oli opettajani, olin vasta 
10-vuotias tyttö, mutta ystäviini verrat-
tuna jo tietoinen sodista. Kotona äiti näet 
kirjoitti romaaneita sodasta ja jo kymme-
nenvuotiaana osasin laulaa Elämää juok-
suhaudassa. Miten paljon se olisi vaikut-
tanut, jos eräänä päivänä Esko olisi siirtä-
nyt matematiikan kirjan syrjään, katsonut 
luokkaa ja sanonut, että haluaisin kertoa 
teille nuoruudestani. Olin vasta 14, kun 
Suomeen syttyi talvisota…

Pari päivää sitten 11-vuotias poikani 

suuttui, kun muistutin kesken tv-ohjel-
man historian läksyistä. Lapsi vaati tie-
tää, miksi pitää opiskella jotain niin tylsää, 
kuin historia. Sanoin, että historian avul-
la pystyt sijoittamaan itsesi tähän maail-
maan. 

Puhukaa. Kertokaa. Tiedän, ettei niis-
tä asioista ole helppo puhua, mutta jokai-
nen tarina itää lapsissa ymmärrystä siihen, 
miksi siniristilippu liehuu saloissa ensi 
vuodesta eteenpäin joka vuosi Kansallise-
na veteraanipäivänä 27. huhtikuuta. Kan-
sallisen veteraanipäivän pääjuhla vietetään 
tänä vuonna Lahdessa.

Eve Hietamies

Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlana muistelemme sotaveteraanien työtä 
yli poliittisten, aatteellisten ja yhteiskunnallisten raja-aitojen. Kaveria ei 

jätetä –periaatteen henkiset juuret löytyvät kristillisen ihmiskuvan kestävis-
tä perusteista. Siitä käsin mieleeni nousee apostoli Paavalin kehotus: ”Kan-
takaa toinen toistenne taakkoja, niin toteutatte Kristuksen lain”. Sotavete-
raanitoiminta on aidosti juuri tuon Paavalin elämänohjeen noudattamista.

Kristuksen seuraaminen ei lupaa helppoja päiviä. Päinvastoin. Siihen 
kuuluu eri tavoin suostumus ristin kantamiseen. Risti muistuttaa mei-

tä myös siitä, että itsenäisyyttä ja rauhaa ei ole saavutettu ilman uhrauksia, 
ilman ”toistemme taakkojen kantamista”. Sotaveteraaneille ja -invalideille se 
on tarkoittanut Kristuksen kärsimysten jakamista omassa ruumissa ja sie-
lussa. 

Sotiemme veteraanit ovat antaneet kansallemme korvaamattoman lahjan. 
He puolustivat maamme vapautta ja itsenäisyyttä. Samalla he ovat jättä-

neet meille perinnöksi henkisen solidaarisuuden esimerkin. Yhteishenki ja 
vastuunkantaminen, ”kaveria ei jätetä”, on upea elämänohje tämän päivän 
suomalaisille, ”rauhanajan lapsille”. 

Kristillinen kirkko on nimenomaan ylösnousemuksen yhteisö, joka kan-
taa meitä jokaista eteenpäin. Kristus on ennen meitä tehnyt tyhjäksi 

kuoleman vallan ja ensimmäisenä tullut osalliseksi ylösnousemuksen kirk-
kaudesta. Sitä valoa Hän säteilee myös meille nyt pääsiäisaikana. Tämä valo 
ja kirkkaus on meidän toivomme. Se on tulevan ennakointia, jolloin Kristus 
on oleva kaikki kaikessa. Silloin ”kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta 
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut”, Paavalin sanoin.

Sota yhdisti Suomen kansan. Nyt pyydämme, että hyvä ja ihmisiä rakasta-
va Jumala meitä auttaisi ja myös me yhdessä kasvaisimme Häneen entis-

tä syvemmin keskinäisessä kunnioituksessa ja rakkaudessa. Siunatkoon teitä 
tässä ja tulevassa ajassa kuoleman kuolemallaan voittanut ja haudoissa olevil-
le elämän antanut Kristus.

 Metropoliitta Ambrosius

Kristus nousi kuolleista! SANA

Veteraanien yhteisten kirk-
kopäivien järjestäminen 

on veteraanien ikääntymisestä 
johtuen vuosien varrella siir-
tynyt liittotasolta piirien ta-
solle ja yhä pienempiin aluei-
siin. Viime vuonna pidettiin 
alueellisia kirkkopäiviä 30. 
Niissä oli mukana noin 6.000 
osallistujaa. Heistä huomatta-
va osa on ollut kannattajajäse-
niä, puolisoita ja leskiä.  Asi-
asta on keskusteltu myös Ve-
teraanivastuun hengellisen 
työn toimikunnassa ja todet-

Vuoden 2017 kirkkopäivät valmisteilla
tu, että alueellisia kirkkopäi-
viä järjestetään itsenäisyytem-
me 100-vuotisjuhlaan 2017 
asti ja sen jälkeen paikkakun-
nittain kristillisisänmaallisten 
tilaisuuksien yhteydessä kuten 
kaatuneiden muistopäivinä ja 
itsenäisyyspäivinä.  

Veteraanien määrän vähen-
tyessä painopiste siirtyy vete-
raanien leskien ja puolisoiden 
hengelliseen tukemiseen. Toi-
mikunta pitää tärkeänä vete-
raanipolvien perinteen jatku-
mista tuleville sukupolville 

ja esittää, että kunnat ja seu-
rakunnat olisivat veteraani-
järjestöjen ohella näiden ti-
laisuuksien vastuunkantajia. 
Veteraanivastuu on saanut 
vuosittain yhden kolehdin 
tuoton veteraanien hengelli-
seen työhön ja on valmis tuke-
maan taloudellisesti tilaisuuk-
sien järjestämistä.

Martti Toivanen 
Veteraanivastuun hengellisen 

työn toimikunnan sihteeri

Pro Patria -taulut esille Kalvolassa

Entisessä Kalvolan kunnassa, nykyisessä 
Hämeenlinnan Kalvolassa on nyt kaik-

ki yhdeksän Pro Patria -taulua esillä. Muis-
totaulut sijoitettiin aikanaan kyläkoulujen 
tiloihin.

Kun kyläkouluja on jouduttu lakkautta-
maan, kouluilla olleet taulut siirrettiin ny-
kyiselle Iittalan yhtenäiskoululle. Iittalan 
yhtenäiskoulun tiloissa on esillä kuusi muis-
totaulua. Muut kolme taulua ovat edelleen 
esillä lakkautetun Pirttikosken koulun sei-
nällä. Toistaiseksi näiden taulujen ylläpi-
dosta pitää huolen aktiivinen Pirttikosken 
koulun kummit -kyläyhdistys. 

Hankkeen mahdollisti koulun rehtorin 
Anne Laatikaisen aktiivinen toiminta. 
Näin ovat Kalvolan kaikki yhdeksän Pro 
Patria -taulua esillä. Kalvolasta kalleimman 
uhrin antoi 129 nuorta miestä.

Esko Nyyssönen

Pro Patria –taulut ovat esillä Kalvolassa.
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Helsingissä 26. huhtikuuta 2017
Toiminnanjohtajalta Verksamhetsledaren har ordet

S o d i s s a m m e 
1939-1945 tais-
telleista miehis-
tä ja naisista on 
käytetty monia 
nimityksiä; so-
tainvalidi, rin-
tamamies, sota-
veteraani, rin-
tamaveteraani, 
rintamanainen, 
sotiemme vete-

raanit. Ainoastaan sotainvalidi-sana on 
selkeä, haluttuun ryhmään kohdistuva ja 
sitä on käytetty järjestön perustamisesta 
1940 asti. Osin sen ansiosta sotainvalidien 
etuus- ja muut asiat ovat hyvässä mallissa. 

Olen monesti pohtinut, millaisen vies-
tin päättäjät ja suuri yleisö on saanut mui-
den veteraanien kuin sotainvalidien osal-
ta ja paljonko se on vaikuttanut heidän 
etuuksiensa heikompaan tilanteeseen. 

Parhaimmillaan olisi pitänyt olla jokin 
nimitys sodissa taistelleille muille kuin so-
tainvalideille. Sitä kaikki järjestöt olisivat 
käyttäneet. 

Kansainvälisesti sodassa olleen nimitys 

Nimellä on väliä
on sotaveteraani. Suomenruotsalaisten 
keskuudessa on luontevasti käytössä sanat 
sotainvalidi ja sotaveteraani, krigsinvali-
den och krigsveteranen. 

Viime aikoina on tullut esiin sana ra-
hanturvaajaveteraani. Parin viikon aika-
na olen vastannut useaan kysymykseen, 
milloin rauhanturvaajaveteraanit ja sota-
veteraanit ovat yhtä. Tällaista saatetaan 
jossain piireissä pohdiskellakin. 

Veteraanijärjestöjen tarkoituksena on 
toimia sodissa 1939-1945 taistelleiden hy-
väksi. Rauhanturvaajaveteraanit ovat ter-
vetulleita toimimaan heidän hyväkseen. 
Omien jäsentensä turvaksi Rauhantur-
vaajaliitto luo jäsenilleen omat etuudet 
omista lähtökohdistaan. 

Toivottavasti meillä tulevien perin-
nerakenteiden suunnittelijoilla on järkeä 
tehdä oikea ratkaisu tai ettei ainakaan 
tehtäisi sellaista ratkaisua, jota ei jälki-
käteen voisi korjata. Tässä kaksi tärkeää 
kohtaa. Nimessä pitää olla sana sota ja 
vuosiluvut 1939-1945. 

Markku Seppä  
Toiminnanjohtaja

För de män och kvinnor som stred i våra 
krig 1939-1945 har använts många be-
nämningar; krigsinvalid, frontman, 
krigsveteran, frontkvinna, veteran från 
våra krig. Endast ordet krigsinvalid är 
klart, riktar sig emot en speciell grupp 
och har använts alltsedan organisatio-
nens grundande 1940. Delvis tack vare 
detta är krigsinvalidernas förmåner och 
övriga ärenden väl omskötta.

Jag har många gånger funderat över, 
vilket budskap beslutsfattarna och den 
stora allmänheten har bibringats beträf-
fande övriga veteraner förutom krigsin-
validerna, samt hur mycket detta har haft 
inverkan på att dessas situation i avseen-
de å förmåner är sämre. Som bäst borde 
det ha varit en annan benämning på de 
som stred i krigen än krigsinvalider. Det-
ta borde alla organisationer ha använt.

Internationellt benämns en som delta-
git i ett krig för krigsveteran. Bland fin-
landssvenskarna används naturligt orden 
krigsinvalid och krigsveteran.

På senare tid har ordet fredsbevarar-
veteran börjat användas. Under de två 
senaste veckorna har jag ofta besvarat frå-

Namnet har betydelse
gan, när är fredsbevararveteran det sam-
ma som krigsveteran. Detta kan man 
kanske fundera över i vissa kretsar. 

Veteranorganisationernas avsikt är att 
verka till förmån för de som stred i krigen 
1939-1945. Fredsbevararveteranerna är 
välkomna att verka till förmån för dessa. 
Till förmån för sina egna medlemmar ska-
par Fredsbevararförbundet egna förmå-
ner utgående från egna utgångspunkter.

Förhoppningsvis har vi, som planerar 
uppbyggnaden av de kommande traditio-
nerna, förstånd att fatta de riktiga beslu-
ten eller att vi åtminstone inte skulle fat-
ta ett sådant beslut, som man inte skulle 
kunna rätta till i efterskott. Här har vi två 
viktiga punkter. I namnet bör återfinnas 
ordet krig och årtalen 1939-1945.

Markku Seppä 
Verksamhetsledare 

Svensk översättning Anders Knip

Sotiemme Veteraanit -keräyk-
sen tuotto nousi viime vuonna 

2,5 miljoonaan euroon. Edellisenä 
vuonna keräyksen tuotto oli 2,1 mil-
joonaa euroa. Parhaiten viimekin 
vuonna tuotti varusmieskeräys, jon-
ka tuotto koko Suomessa ylsi noin 
1,4 miljoonaan euroon. Varusmies-
keräyksen osuus koko Sotiemme Ve-
teraanit -keräystuotosta oli hieman 
reilu puolet. 

Yrityksiltä saatu tuotto nousi ja 
suorakirjeiden tuotot paranivat ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna. Myös 
kuluvana vuonna näitä tuottolajeja 
pyritään edelleen parantamaan. On-
han kysymyksessä Suomen itsenäi-
syyden satavuotisjuhlavuosi, jolloin 
veteraanikeräykseen osallistuminen 
on meille kaikille kunnia-asia.  

Vuoden 2016 kampanjatuotteen, 
Veteraanit Suomi 100 -merkin lan-
seeraus onnistui odotetusti. Vapaaf-
ri -kampanjanauhan myyntiä jat-
ketaan tänäkin vuonna. Tuotteen 
ulkoasua ja tuotekokonaisuutta pa-

rannetaan. Uusia viestinnän ja markki-
noinnin keinoja otetaan käyttöön. 

”Uuden, alkavan keräysvuoden kyn-
nyksellä tahdomme jälleen kiittää kaik-
kia vapaaehtoisia, jotka ovat tehneet 
lujasti työtä Sotiemme Veteraanit -ke-
räyksen onnistumisen eteen kaikkial-
la Suomessa. Tehdään yhdessä Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodesta 
Sotiemme Veteraanit -keräyksen histo-
rian toiseksi paras keräysvuosi. Parhaa-
seen, eli vuoteen 2006 emme ihan taida 
yltää, kun silloin myynnissä olleet aidot 
Rautasormukset toivat keräyksellemme 
huikean tuoton”, sanoo Veteraanivas-
tuu ry:n puheenjohtaja Matti Niemi. 

Pia Mikkonen 
Keräyspäällikkö

Sotiemme Veteraanit -keräyksen 
tulos 2016 parani Sotaveteraaniliitolta sotahistoriakirja

Suomen Sotaveteraaniliit-
to julkaisee 60-vuotis-

juhlavuotenaan sota-aikoja 
1939-1945 käsittelevän kirjan, 
Selviytymistarina Suomi 
1939-1945. Kirjassa on yli 20 
arvostetun suomalaisen sota-
historioitsijan kirjoittamaa ar-
tikkelia. Ne käsittelevät sotiin 
valmistautumista, sotavuosien 
politiikkaa ja poliittisia uhka-
pelejä sekä sotavuosien erilai-
sia ilmiöitä sotalapsista soti-
laiden puhdetyöharrastuksiin. 
Kirjassa on myös veteraanien 
muisteluja. Artikkelit on jul-
kaistu Sotaveteraani-lehdissä. 

Suomi  
1939–1945
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Olli Kleemola (toim.)

Pirkko Karjalainen 
(YTL) on valittu STEA:n 

avustusasioiden neuvottelu-
kuntaan. Pirkko Karjalainen 
on Suomen Sotaveteraanilii-
ton varapuheenjohtaja ja so-
siaali-ja terveyspalvelutoimi-
kunnan jäsen.

Valtioneuvosto on asetta-
nut sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustusasioiden neuvot-
telukunnan sekä neuvottelu-
kunnan erillisen arviointi- ja 
avustusjaoston toimikaudelle 
16.4.2017–15.4.2021. Avus-
tusasioiden neuvottelukunnan 
tehtävänä on antaa sosiaali- ja 
terveysministeriölle lausun-
toja avustustoiminnan yleisis-
tä linjauksista ja strategisista 

Järjestöjen ääni kuuluu STEAssa
oi avustuspolitiikkaa ja järjes-
tötoimintaa. Avustusasioiden 
neuvottelukunta koostuu so-
siaali- ja terveysjärjestöjen eh-
dottamista henkilöistä. 

Mikä on Stea?
STEA on sosiaali- ja terveys-
ministeriön yhteydessä toimi-
va itsenäinen sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, 
joka hallinnoi Veikkaus Oy:n 
pelituotoista sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen yleishyödylli-
siin, terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviin hankkeisiin kohdis-
tuvia avustuksia.

Puheenjohtajana on toi-
minnanjohtaja Tuija Brax Suo-
men Sydänliitosta.

Kirjan toimittaja on valtiotie-
teen tohtori Olli Kleemola. 

Kirjoittajina ovat mm. Ant-
ti Hannula, Marianne Juni-
la, Olli Kleemola, Mika Kul-
ju, Jari Leskinen, Ohto Man-
ninen, Timo Soikkanen, Ari 
Uino, Esko Vuorisjärvi, Anssi 
Vuorenmaa. 

Kirjaa on saatavissa Sotave-
teraaniliitosta hintaan 30 eu-
roa + postikulut. 
Verkkokauppa 
http://sotaveteraanit.fi/kauppa/
tai puhelin 09 6126 2015, 
09 6126 2016.

Keräyspiirien tuotot 2016 
(keräys+myynti)
Espoo-Kauniainen 34 574
Etelä-Karjala 26 530
Etelä-Pohjanmaa 135 485
Helsinki-Vantaa 178 084
Itä-Uusimaa 4 982
Kainuu 33 720
Kanta-Häme 53 200
Keski-Pohjanmaa 91 151
Keski-Suomi 123 831
Keski-Uusimaa 56 904
Kymenlaakso 81 461
Lahti 69 158
Lappi 75 260
Länsi-Uusimaa 20 243
Pirkanmaa 48 834
Pohjois-Karjala 52 163
Pohjois-Pohjanmaa 58 109
Pohjois-Savo 55 562
Pohjois-Uusimaa 36 948
Satakunta 71 557
Suur-Savo 66 893
Södra Finland 68 347
Vaasa 66 555
Varsinais-Suomi 75 103
PIIRIT YHTEENSÄ 1 584 655

suuntaviivoista. Neuvottelu-
kunta myös kehittää ja arvi-

Pirkko Karjalainen on Sotavete-
raaniliiton varapuheenjohtaja
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Onnittelemme päivänsankareita

Sulho Edvard Pollari syntyi 
12.2.1917 ja kasvoi Teuvan Luo-
vankylässä maanviljelyskodin 
lapsena.

Asevelvollisuusaikana lääkin-
tämiehen koulutuksen saanut 
Pollari määrättiin tammikuus-
sa -40 sissipataljoonaan. Jatkoso-
dassa Pollari palveli Suupohjan 
alueen miehistä kootussa JR 58:n 
II pataljoonassa.

Sulho Pollari avioitui 1945 
Aira Pullin kanssa. Käsistään tai-
tava mies rakensi uuden kodin 
kaikki rakennukset itse. Perhee-
seen syntyi viisi lasta. Maanvilje-

Sulho Pollari 100 vuotta
lyn ohella Pollari teki rakennus-
töitä kaverinsa kanssa. Luotta-
mustehtävissä Pollari toimi mm. 
Teuvan kunnanvaltuustossa ja 
kirkkovaltuustossa.  Uskonnol-
linen vakaumus ja positiivinen 
elämänasenne ovat kantaneet 
pitkälle. Muutama vuosi on nyt 
vierähtänyt palvelukoti Nummi-
rannassa. Sukulaisten ja ystävien 
joukko kokoontui juhlistamaan 
pidetyn ja arvostetun veteraanin 
juhlapäivää.

Jouko Siljamäki

Maija Kitinoja 100 vuotta
Isokyröläinen Maija Kitinoja 
täytti 100 vuotta huhtikuun 12. 
päivä. Maija syntyi seitsenlapsi-
seen perheeseen, joista hän on ai-
noana elossa. Sodan aikana Maija 
Kitinoja toimi ilmavalvontalotta-
na päivystäen Isonkyrön kirkon-
tornissa ja myöhemmin nahka-
tehtaan katolla. Hän majoitti ja 
ruokki toisia lottia omassa kodis-
saan aina päivystysten välillä. 

Kitinojan kauppaa Maija on 
pitänyt lähes koko ikänsä. Kau-
pasta sai kaikkea mahdollista, 
ruokatavaroista rakennusmate-
riaaleihin. Tuo kauppa sijaitsee 

Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt 95 vuotta
Mannerheim-ristin ritari nro 95 
Tuomas Gerdt täyttää 95 vuot-
ta 28. toukokuuta. Hän syntyi 
Heinävedellä ja vietti nuoruuten-
sa Rantasalmella, missä palveli 
17-vuotiaana suojeluskuntalaise-
na talvisodan aikana vartiointi-
tehtävissä ja Karjalan evakkojen 
auttamistyössä. Jatkosodassa hän 
toimi taistelulähettinä ja ryh-
mänjohtajana, sekä RUK:n kurs-
sin 57 käytyään joukkueenjohta-
jana. Sodan jälkeen hän yleni re-
servissä kapteeniksi.

Ritarinimitykseen 8.9.1942 
johtaneet tekonsa Tuomas Gerdt 
suoritti 21-vuotiaana alikersant-
tina. Komppanianpäällikkönsä 
taistelulähettinä hän itsenäisellä 
toiminnallaan mm. pelasti vihol-
lisen yllättämän komppanian suu-
rilta tappioilta onnistuessaan ää-
rimmäisen vaativissa olosuhteissa 
hakemaan oman tykistön apua. 
Maininnan saa nimitysperusteissa 
myös se, että hän ankaran vihollis-
tulen alla kantoi kuolettavasti haa-
voittuneen komppanianpäällikkö 
Caj Tofferin suojaan tämän haa-
voittumispaikalta. Tämä oli so-
dan inhimillistä sankaruutta. 

Tuomas Gerdt haavoittui jat-
kosodassa kolme kertaa. Pää-
hän kohdistuneen haavoittumi-

sen seurauksena hänen kuulonsa 
vaurioitui – tämä on ollut hänen 
varttuneiden vuosiensa suurin 
terveyshaitta. Ritariristinsä hän 
vastaanotti Tilkan sotasairaalas-
sa ollessaan toipumassa heinä-
kuun 1942 haavoittumisestaan.

Aseitten vaiettua syyskuussa 
1944 määrättiin 22-vuotias vän-
rikki Tuomas Gerdt johtamaan 
polkupyöräosastoa, joka kylä ker-
rallaan luovutti koskaan valloit-
tamatonta Kannaksen aluetta äs-
kettäiselle vihollismaalle. Tämä 
oli yksi hänen traumaattisimmis-
ta sotakokemuksistaan.

Sodan jälkeisen siviilityönsä 
Tuomas Gerdt suoritti metsäteol-
lisuuden palveluksessa, viime vai-
heessa Kaukas Oy:n metsähallin-
non konttoripäällikkönä.

Mannerheim-ristin ritarien 
säätiön työssä Tuomas Gerdt on 
toiminut aktiivisesti vuodesta 
1954, säätiön perustamisesta läh-
tien. Vuodesta 1998 vuoden 2017 
tammikuuhun hän toimi säätiön 
hallituksen puheenjohtajana jat-
kaen edelleen hallituksen varapu-
heenjohtajana.

Tuomas Gerdt oli pitkään aktii-
vinen kansainvälisen tason reser-
viläisurheilija. Hänet on kutsuttu 
monien veteraani- ja reserviläisjär-

jestöjen kunniajäseneksi. Painok-
kaita sotaveteraanin näkemyksiään 
hän on kertonut julkisissa esiinty-
misissään. Hänen esiintymisensä 
on aina maltillista eikä hän ole kos-
kaan korostanut omia saavutuksi-
aan. Mottonaan hän on pitänyt so-
danaikaisen rykmentinkomenta-
jansa Adolf Ehrnroothin ohjetta: 
”Kertokaa, mutta älkää kehuko”.

Kunniakkaan maanpuolusta-
jaryhmänsä viimeinen edustaja 
ansaitsee kaikkien suomalaisten 
kiitolliset onnittelut.

Teksti: Heikki Lehtonen 
Kuva: Arto Kokko

Tervajoen aseman tuntumassa ja 
se on säilytetty museonähtävyy-
tenä jälkipolville.

Maijan valoisa luonne ja kyky 
tulla toimeen kaikenlaisten ih-
misten kanssa lienee myötävai-
kuttanut pitkän iän saavuttami-
seen. Jo hyvissä ajoin Maija oli 
”tilannut” oman seurakunnan 
papit, jotta hänen kodissaan voi-
tiin pitää kiitosseurat huhtikui-
sena sunnuntaina hiukan etukä-
teen. 

Esko Petäjä

Kiukaisten Sotaveteraaniyhdis-
tyksen vanhin jäsen Eero Saario 
täyttää kesäkuun 1. päivänä 100 
vuotta.

Eero Saario on paljasjalkainen 
panelialainen Euran kunnasta. 
Elämäntyönsä hän on tehnyt vil-
jellen kotitilaansa, jonka hän sai 
haltuunsa vuonna 1947. 

Talvisodassa Eero Saario toi-
mi KevytOsasto 3:n kss. aliup-
seerina taistelupaikkoinaan Sum-
ma, Huumola, Kämärä ja Vii-
puri. Jatkosodassa Eero Saario 
toimi JR56:n kk-johtajana taiste-
lupaikkoinaan Kollaa, Näätäoja, 
Hiisjärvi, Kirvesjärvi, Nuosjärvi, 
Nirkka, Jalgora, Orsa, Vaaksjär-
vi, Perälahti, Hiisjärvi, Vuoljärvi, 
Krivi, Vuosmajärvi, Sotjärvi, Loi-
mola. Eero haavoittui 23.1.1942 
Käppäselässä. Eeron sotataival 
päättyi Kollaan – Loimolan puo-
lustusasemissa, kun 4.9.  aselepo 
solmittiin.

Puolisonsa Hiljan Eero tapa-
si sotareissullaan. Hilja oli ko-
toisin Rantakylästä Kannaksen 
Pyhäjärveltä. Yhdessä he kokivat 
mm. Elisevaaran pommituksen 
20.6.1944 matkatessaan sisaren 
vihkiäisiin Paneliaan. 

Eero Saario oli yksi 35 veteraa-
nista, jotka olivat perustamassa 
Kiukaisten Sotaveteraaniyhdis-
tystä 7.1.1970. Kiukaisten sota-
veteraanit olivat kuuluneet siihen 
asti vuonna 1967 perustettuun 
Euran Sotaveteraaniyhdistyk-
seen. Eero Saario toimi Kiukais-
ten yhdistyksen sihteerinä vuo-
det 1994- 95 ja taloudenhoitajana 
1994–99. Hänelle on myönnetty 
vuonna 2006 Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi.

Eero Saario 100 vuotta

Eero Saario oli mukana pys-
tyttämässä sotaan lähdön muis-
tokiven Panelian seuratalon pi-
hamaalle. Jyhkeä diabaasikivi 
paljastettiin 16.7.1988.  JR 56:n 
4. kk-komppania perustettiin sa-
malla pihamaalla juhannuksen 
alla vuonna 1941. Silloinen toi-
mistotila toimii nykyään Kiu-
kaisten tammenlehväveteraanien 
perinnehuoneena.

Eero Saarion järjestelmällinen 
valokuvien ja lehtileikkeiden ar-
kistointi veteraaniyhdistyksen toi-
mintavuosilta mahdollisti Kiu-
kaisten Sotaveteraanit ry:n kuvate-
oksen toimittamisen ko. aineiston 
pohjalta vuonna 2010 yhdistyksen 
40-vuotistaipaleen kunniaksi.

Eero Saario viettää vanhuu-
den päiviään omassa kodissaan 
Paneliassa tyttärensä toimiessa 
omaishoitajana.

Teksti: Juhani Vihervuori 
Kiukaisten Sotaveteraanit ry:n 

puheenjohtaja 
Kuva: Kaija Marjanen 

Photography

siirtyi 1952 Jalasjärven sähköyh-
tiön palvelukseen, jossa linjara-
kentaminen jatkui aina vuoteen 
1980 saakka. Silloin alkoivat 
eläkepäivät. Viljo on säilyttänyt 
muistinsa niin vanhemmista asi-
oista kuin eilisestäkin. Terveys 
on säilynyt varsin hyvänä, ehkä 
ahkeran voimistelun ansiosta. 
Lukeminen on ollut hänelle tär-
keä harrastus lapsuudesta lähtien. 

Matti Käkelä
 

Viljo Lähdesmäki 100 vuotta
Jalasjärveläinen sotaveteraani 
Viljo Lähdesmäki täyttää 100 
vuotta toukokuun 3. päivänä. 

Viljo astui varusmiespalveluk-
seen Valkoiseen kaartiin vuonna 
1938. Kaikkiaan palveluspäiviä 
kertyi alikersantille 540 päivää. 
Kesäkuussa 1941 Viljo komennet-
tiin Ilmajoella perustettuun Viesti-
pataljoonaan, joka sijoitettiin Kar-
jalan Armeijaan. Hänen sotansa 
kului ryhmänjohtajana kiinteiden 
puhelinlinjojen rakentamisessa 
hyökkäyksen edetessä Aunukseen, 
Äänislinnan alueelle, Suojajärvelle 
ja Porajärvelle saakka. 

– Minulle sota ei ollut kovin-
kaan ankara paikka. Teimme 
työtämme taistelualueiden taus-
talla, ja poikamiehellä ei ollut 
huolta perheestä. Varsinaisissa 
taistelujoukoissa tilanne oli aivan 
erilainen. 

Kersantiksi ylennetty Viljo 
kotiutettiin marraskuussa 1944. 
Sotien jälkeisinä vuosina hän oli 
rakentamassa sähkö- ja puhelin-
linjoja tuhotussa Lapissa. Viljo 
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Seutukunnalliset 
kirkkopäivät

Kaatuneitten Muistopäivää ja Suomen Sotaveteraaniliiton 
Ruotsin piirin ja Suomen Sotainvalidiliiton Ruotsin piirin 
yhteistä hengellistä päivää vietetään 21.5. Päivä alkaa Juma-
lanpalveluksella Saksalaisessa kirkossa klo 13.30. Saksalaisen 
kirkon osoite on Svartmangatan 16, Gamla Stan. Seppelten 
lasku on Suomalaisen kirkon sisäpihalla olevilla muistolaa-
toilla, jonka jälkeen seurakuntasalissa on kahvitarjoilua ja 
musiikkia. 

*****
De Stupades Minnesdag samt Krigsveteranernas och Krigs-
invalidernas gemensamma Andliga dag i Stockholm  firas 
den 21 maj i Tyska kyrkan, Svartmangatan 16 i Gamla Stan 
med Gudtjänst kl. 13.30. Efter Gudtjänsten hedersbesök vid 
minnestavlorna vid Finska kyrkan. Kaffe och musik i försam-
lingssalen. 

Satakunta 
Eura 13.6.2017
Klo 12.00–13.15 Messu, Euran kirkko, Sorkkistentie 5 

 Seppelpartion lähettäminen Sankarihaudalle 
 Lounas ja kahvit messun jälkeen 
 Seurakuntakeskus

Klo 14.30–15.30 Päiväjuhla, Euran kirkko 
Juhlapuhe piispa Kaarlo Kalliala 
Tumma puku ja kunniamerkit

Ilmoittautumiset 30.5.2017 mennessä yhdistyksittäin omaan 
veteraanipiiriin.

Södra Finland 
i Kyrkslätt  28.5.2017
kl.  12.00 Högmässa i Kyrkslätts kyrka
kl.  13.15 Uppvaktning vid hjältegravarna
kl.  14.00  Måltid  vid garnisonen i Obbnäs 

Uusimaa  
Tuusulan kirkko 16.9.2017
Klo 11.00  Messu, saarnaa rovasti Jaakko Simojoki
Päiväjuhla messun jälkeen kirkossa.  Juhlapuheen pitää  
professori Reijo Pajamo.
Lounasruokailu ja kahvi päiväjuhlan jälkeen Ravintola  
Gustavelundissa.
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoittain 1.9.2017 men-
nessä: Jouko Kaivonurmi, Annikinkatu 4 B 27, 04230 Kerava, 
uudenmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi, puh. 044 302 8708.

Kymenlaakso 
Elimäen kirkko 19.5.2017
Klo 10.00 Messu, saarna emerituspiispa Voitto Huotari 

Seppeleenlasku sankarihaudoille 
Ruokailu 
Päiväjuhla ruokailun jälkeen kirkossa

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.5.2017 mennessä:  
puh. 0400 655 283/Toivo Hartikainen.

Loppilaiselle Antti Koksimä-
elle on myönnetty pitäjäneu-

voksen arvo. Anti Koskimäki on 
mm. Lopen sotaveteraanien pu-
heenjohtaja ja Loppi-seuran pu-
heenjohtaja. Pitäjässä voi olla vain 
yksi elossa oleva pitäjäneuvos.

Etelä-Pohjanmaan sanoma-
lehtimiesyhdistys EPSY 

palkitsi Etelä-Pohjanmaan ja 
Vaasan sotaveteraanipiirien 
toiminnanjohtajat Pertti Kor-
tesniemen ja Tuula Harjun-
pään hyvästä mediayhteistyöstä.  
EPSY:n puheenjohtaja Pia Hun-
nakko ojensi sanomalehtimie-
syhdistyksen perinteisen Tie-

Eversti evp Jouni Mattila (56) 
on valittu Pohjois-Karjalan 

Sotaveteraanipiirin toiminnan-
johtajaksi 1.8. alkaen, kun tehtä-
vää pitkään hoitanut Seija Kart-
tunen jää eläkkeelle.

Jouni Mattila siirtyi Pohjois-
Karjalan aluetoimiston päälli-

Jouni Mattilasta toiminnanjohtaja 
Pohjois-Karjalaan

Antti Koskimäelle 
pitäjäneuvoksen 
arvokön tehtävästä reserviin 1.1.2016. 

Mattila toimii tällä hetkellä Poh-
jois-Karjalan Reserviupseeripii-
rin ja Reserviläispiirin yhteise-
nä toiminnanjohtajana. Mattila 
on Sotaveteraaniliiton perinne-
työn toimikunnan jäsen ja Poh-
jois-Karjalan perinneyhteyshen-
kilönä hän on toiminut vuodes-
ta 2011.

Uuden toiminnanjohtajan 
vahvuuksia ovat laajat sidosryh-
mäyhteydet sekä pitkäaikainen 
kokemus sotaveteraanityöstä. 

Mattila asuu puolisonsa kans-
sa Kontiolahdella. Jouni Mattila 
harrastaa hiihtoa, rullaluistelua, 
pyöräilyä ja kissojen hoitoa sekä 
toimii Joensuun Mailan superpe-
sismiehistön taustajoukoissa. Ku-
luneen talven aikana hiihtokilo-
metrejä on tullut jo yli 1000. 

Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 

sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja

EPSY palkitsi sotaveteraanipiirien toiminnanjohtajia
donkylväjävakan yhdistyk-
sen vuosikokouksessa Vaasassa 
19.3. Yhdistys muistaa joka toi-
nen vuosi Tiedonkylväjänvakal-
la yhteistyötahoja, joiden kanssa 
työskentelemisestä journalisteil-
la on ollut poikkeuksellisen hy-
viä ja tuloksekkaita kokemuksia.  
”Molemmat palkittavat, aktiivi-
set ja oman jäsenkuntansa läpi-

Jouni Mattila aloittaa elokuussa 
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipii-
rin toiminnanjohtajana.

Antti Koskimäki sai pitäjäneuvok-
sen arvon.

Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Pertti Kortes-
niemi ja Vaasan sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Tuula Harjun-
pää vastaanottivat Etelä-Pohjanmaan sanomalehtimiesyhdistyksen 
perinteisen Tiedonkylväjänvakan yhdistyksen puheenjohtajalta Pia 
Hunnakolta.

kotaisin tuntevat toiminnanjoh-
tajat Pertti Kortesniemi ja Tuula 
Harjunpää ovat suuressa roolissa 
siinä, että sotien käyneen suku-
polven ääni ja kokemukset ovat 
siirtyneet uusille sukupolville, 
ja heidän tarinansa ja kohtalon-
sa ovat nivoutuneet osaksi histo-
riaamme ja tulevaisuuttemme", 
Hunnakko kiitteli palkittavia. 
”Sotaveteraanipiiri on yhtä lail-
la etujärjestö kuin Journalisti-
liittokin. Ensisijaisena tehtä-
vänämme on tuoda esille so-
tiin osallistuneiden asiat, ja 
tässä tehtävässä hyvä yhteistyö 
lehdistön kanssa on erinomai-
sen tärkeää”, Etelä-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin      toiminnanjoh-
taja Pertti Kortesniemi muistutti. 
Etelä-Pohjanmaan sanomaleh-
timiesyhdistys on toiminut 95 
vuotta. Se on viidenneksi suurin 
Journalistiliiton 15 alueellisesta 
jäsenyhdistyksestä.

Susanna Pajakko 
Kirjoittaja on Ilkan ja  

Pohjalaisen liitetuottaja

Veteraaniliittojen valtuuskunnan 
edustajat, Sotaveteraaniliiton va-
rapuheenjohtaja Pertti Suominen 
(vas.), Sotainvalidien Veljesliiton 
puheenjohtaja Juhani Saari ja Rin-
tamaveteraaniliiton puheenjoh-
taja Matti Louekoski luovuttivat 
3.4. Kansaneläkelaitoksen pää-
johtajaksi siirtyneelle Elli Aalto-
selle VEVA:n ison teräslautasen. 
Huomionosoitus annettiin Elli Aal-
toselle kiitoksena muun muassa 
aluehallintoviraston ylijohtajana 
ja Rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunnan puheenjohtajana 
veteraanien hyväksi tekemästä 
työstä. Kuva: Annika Söderholm

Valtiokonttorin Kansalaispalveluiden 
apulaisjohtajan virkaan on 13.2.2017 

lähtien nimitetty oikeustieteen maisteri 
Hanna Koskinen. Koskisen vastuualuee-
na on asiakkuudet ja asiantuntijapalvelut 
-yksikkö, jonka tehtäviin kuuluvat sotain-
validien ja rintamaveteraanien etuudet sekä 
valtion edunvalvonta. Yksikkö vastaa myös 
Kansalaispalveluiden asiakkuuksien kehit-
tämisestä, viestinnästä ja raportoinnista.

Koskisella on 25 vuoden kokemus val-
tionhallinnon tehtävistä. Hän on toiminut 
johtamis- ja palvelun kehittämistehtävissä 
maahanmuutto- ja verohallinnossa. 

Hanna Koskinen Valtiokonttoriin
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Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus myönsi Sotaveteraani-
en kultaisen ansioristin 65 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin 58 henkilölle sekä Sotaveteraaniliiton kor-
keimman huomionosoituksen liiton lipun Vapaudenristin 
tunnuksin kolmelle henkilölle. Liiton esittämät huomion-
osoitukset jaettiin 4. maaliskuuta Katajanokan Kasinolla 
järjestetyssä tilaisuudessa. 

Sotaveteraaniliitto palkitsi ansiomerkeillä

Jaakko Estola, Helsinki
Kasper Ginström, Kimito
Jussi Halminen, Kiikoinen
Aatos Hautaniemi, Karijoki
Timo Heikkilä, Iitti
Erkki Hemilä, Pirkkala
Helena Hiltunen, Pori
Veikko Huhtala, Seinäjoki
Vihtori Hyyrönen, Espoo

Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi myönnettiin 
seuraaville henkilöille:
Yrjö Ahola, Lappajärvi
Keijo Ala-Tommola, Iitti
Asko Alho, Heinola
Arvo Ali-Rantala, Loimaa
Pia Angerma, Helsinki
Valtteri Erkkilä, Jämsä

Huomionosoituksen saaneet yhteiskuvassa.  Kuvat: Sotaveteraaniliiton arkisto

Solveig Hyöty, Helsingfors
Matti Isomaa, Alavieska
Paavo Jalander, Toholampi
Henrik Johannes Johansson, Lieto
Pentti Jouttijärvi, Virrat
Martti Järvinen, Jämsä
Raimo Järvinen, Orivesi
Erkki Kangaskortet, Ylivieska
Arvo Korkkinen, Lahti
Harry Kuisma, Helsinki
Sirkka Kuuskoski, Vantaa
Kalevi Launiainen, Salo
Matti Lehtinen, Kauhava
Helena Liukko, Kuorevesi
Raimo Manneri, Tuusula
Kaarlo Martikainen, Vantaa
Ola Miettinen, Helsinki
Niilo Mikkonen, Helsinki
Eero Moisio, Kuorevesi
Matti Murtoniemi, Jyväskylä
Sirkka Määttänen, Heinola
Lauri Nurmela, Kauhajoki
Louis Nyyssönen, Lappajärvi
Niilo Ojala, Kauhajoki
Reijo Pajuoja, Kouvola
Marja-Leena Palmumaa, Kouvola
Kaarle Peltola, Lehti
Matti Peltola, Kauhava
Reino Pietikäinen, Miehikkälä
Vilho Pihlajamäki, Kurikka
Matti Rantala, Iitti
Yrjö Räisänen, Riihimäki
Antti Saine, Jämsä
Reino Sania, Tampere
Pauli Sinkkilä, Hollola
Raimo Sulonen, Raisio
Elma Särkinen, Kuorevesi
Esko Takala, Asikkala

Volmar Tammi, Nousiainen
Sylvi Tammisto, Kurikka
Helmi Tähkäpää, Salo
Kai Vahtola, Espoo
Pertti Vanhalukkarla, Salo
Jarmo Vartiainen, Orivesi

Sotaveteraanien kultainen ansioristi voidaan myöntää tun-
nustuksena liiton tarkoitusperien hyväksi tehdystä erittäin 
merkittävästä ja pitkään jatkuneesta työstä.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali myönnettiin 
seuraaville henkilöille:
Tomi Alajoki, toiminnanjohtaja, Helsinki
Teija Arjavalta, toimistosihteeri, Virrat
Kenneth Gustavsson, fil.dr, docent, Kökar
Karoliina Haaksiluoto, geronomi, Raisio
Mikko Helander, pääjohtaja, Hyvinkää
Jarmo Hietanen, toiminnanjohtaja, Helsinki
Vuokko Hiljanen, perusturvajohtaja, Laukaa
Martti Husa, konttoripäällikkö, Kemi
Claus Högkvist, merkonom, Trangsund
Irmeli Jaakonaho, kanslisti, Viitasaari
Päivi Jokiranta, ylilääkäri, Vaajakoski
Kari Jordan, vuorineuvos, Espoo
Timo Junttila, kontra-amiraali, Helsinki
Erkko Kajander, teollisuusneuvos, Helsinki
Reijo Karhinen, pääjohtaja, Helsinki
Riitta Kela, osastosihteeri, Suomussalmi
Elina Koivuoja, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi
Eeva Korhonen, kanttori, Ylivieska
Urmas Kull, maanviljelijä, Järvamaa
Timo Laaninen, hallintotieteiden maisteri, Helsinki
Karl-Gustav Laurén, teknologie licential, Pargas
Hannu Laurila, liikennöitsijä, Kouvola
Marja Laurila, toimialajohtaja, Jyväskylä
Maija-Liisa Lemettinen, pääkirjoitustoimittaja, Lapua
Maria Lohela, eduskunnan puhemies, Turku
Terttu Lundelin, torikauppias, Uusikaupunki
Pekka Majuri, eversti, Helsinki
Hannu Marttila, rovasti, Kotka
Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri, Muhos
Paula Montin, filosofian maisteri, Turku
Mikko Mäkelä, teknikko, Pori
Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Jyväskylä
Kirsti Narinen, suurlähettiläs, Tallinna
Marjatta Nieminen, toimistosihteeri, Kotka
Jarkko Nordlund, toimitusjohtaja, Helsinki
Pekka Palola, varatuomari, Tampere
Terhi Paukku, kanttori, Kouvola
Juha Pessi, pastori, Nastola
Jari Puiras, majuri, Porvoo
Antti Punkari, ekonomi, Tampere
Mauri Pänkäläinen, lentokapteeni, Tuusula
Leena Rekola-Nieminen, asiamies, Tuusula
Riitta Rikkonen, puheenjohtaja, Turku
Liisa Rosqvist, vanhushuollon johtaja, Pyhtää
Jarmo Ruti, toiminnanjohtaja, Lappeenranta
Wille Rydman, kansanedustaja, Helsinki
Sirpa Salmenaho, kirjanpitäjä, Virrat
Aira Samulin, näyttelijä, Helsinki
Juha Sipilä, pääministeri, Kempele
Kalevi Siren, kapteeni, Kouvola
Kjell Skogberg, kalustopäällikkö, Porvoo
Päivi Sorjonen, yrittäjä, Lohja
Satu Takala, päätoimittaja, Seinäjoki
Eija Tenhunen, kanslisti, Viitasaari
Jari Toivonen, purseri, Salo
Raija Uljas, parturi, Orivesi
Jaana Vesma, palveluohjaaja, Naantali
Raimond Viik, insinööri, Tartu
Ilkka Vuorimaa, yrittäjä, Simo
Ville-Veikko Vuorio, everstiluutnantti, Lohja
Erkki Wördman, toimitusjohtaja, Hyvinkää

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

 

Ansiomitalia vastaanottamassa puolustusvoimain 
henkilöstöpäällikkö, lippueamiraali Timo Junttila.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela vastaanotti ansiomitalin 
liiton puheenjohtajalta. 

Sotaveteraaniliiton korkein huomionosoitus, liiton pienoislippu Vapau-
denristin tunnuksin, erityisesti pitkäaikaisesta sotahistoria-artikkeleiden 
kirjoittamisesta Sotaveteraani-lehdelle luovutettiin (vas.) Esko Vuorisjär-
velle, Anssi Vuorenmaalle ja Ohto Manniselle.



2 /17 h u h t i k u u n  26 .  pä i vä n ä  2017  |   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 n8

a ja n ko h ta i s ta

Kytäjä Golf järjestää yhteis-
työssä Sotiemme Veteraa-

nit -keräyksen kanssa Puolus-
tusvoimain lippujuhlan päivänä 
4.6.2017 Suomi 100 Golf-tapah-
tuman. Kilpailun pelimuoto on 
2-hengen scramble ja kisamak-
su on 150 €/joukkue. Kilpailun 
tuotto ohjataan lyhentämättömä-
nä veteraaneille. 

Pohjois-Uusimaan keräyspiiri 
on sopinut Kytäjä-Golfin kanssa 
turnauksesta, jolla kerätään varo-
ja Sotiemme Veteraanit -keräyk-
seen. Idean isänä on Olavi Kur-
ko Hyvinkäältä.

Tämän tyyppisiä ja vastaavaan 
tarkoitukseen on golfaamalla ke-
rätty varoja aiemminkin. Tässä 
tapahtumassa idea on erilainen. 
Tarkoitus on saada koko Suomi 
golfaamaan veteraanien hyväksi 
100-vuotiaan Suomen kunniaksi. 

Kytäjä Golf lähettää haasteen 
Golf-klubeille periaatteella, että 
jos klubi ottaa haasteen vastaan 
ja järjestää turnauksen, niin tuot-
to menee sen kunnan veteraanien 
hyväksi, jossa turnaus pelataan.

Tuoton tilitys tapahtuu So-
tiemme Veteraanit -tilin kautta 
kuten muissakin keräyksissä ja 

Golfaten varoja Sotiemme 
Veteraanit -keräyksiin

Hyvinkäällä tapahtuma 
on virallinen Suomi 100 ja 
Hyvinkää 100 -tapahtuma, 
jossa päivän aikana tarjotaan 
Pohjois-Uudenmaan perin-
nealueen veteraaneille ja 
heidän läheisilleen Ravintola 
Kytäjän maittava lounas ja 
kakkukahvit. Kutsu lähetetään 
Hyvinkään, Nurmijärven, Rii-
himäen, Lopen ja Hausjärven 
veteraanijärjestöille. Päivää 
piristää lauluyhtye A-Men 
Nurmijärveltä. Kuljetuksista 
Hyvinkäältä vastaa Hyvinkään 
Liikenne Oy.

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila 
tuo 100-vuotiaan Hyvinkään 
kaupungin tervehdyksen.

sieltä se annetaan kyseisen paik-
kakunnan veteraaneille.

Ilmoittautuminen suoraan 
Kytäjä Golfin caddiemasterille 
019 456 5700 tai caddiemaster@
kytajagolf.fi

Pyydämme, että keräyspiirien 
päälliköt olisivat aktiivisesti yh-
teydessä alueensa Golf-klubeihin.

Olavi Kurko

Parolannummella Panssaripri-
kaatin valakentällä oli varus-

miesten hiihtämä latu avoinna, 
kun sille suunnisti kymmenkun-
ta veteraania valkoisissa lumi-
puvuissaan Suomi-konepistoolit 
olalla.

Kantahämäläisten veteraanien 
ohella hiihtotapahtumaan osal-
listuivat kaikki Hattulan koulu-
jen oppilaat. Suomen lippuineen 
ja banderolleineen he sivakoivat 
vajaan puolen kilometrin mittai-
sen ladun veteraanien jäljissä. Op-
pilaista osa hiihti pukeutuneena 
vanhoihin, menneiden vuosikym-
menten asuihin, joku heistä urhe-
asti ikivanhoilla, koulun vintiltä 
löytyneillä puusuksilla.

– Oli kunniakasta saada kut-
su hiihtämään, kun on tällainen 
suuri juhlavuosi, Suomen itse-
näisyyden 100-juhlavuosi, tote-
si sotilaskodissa kahvikupin ää-
reen istahtanut veteraani Kaino 
Kauranen (s. 1924) Janakkalas-
ta. Mukana hiihtäneet koululai-
set olivat hänelle iso ilo, se oli 
hieno kunnianosoitus veteraa-
neille nuoremmilta sukupolvil-
ta. 

Lumipukua hän muistaa edel-
lisen kerran käyttäneensä tuskin 
parikymppisenä, tositilanteissa 
rajalinjojen takana. Silloin saatet-

tiin hiihtää syömättä, nukkumat-
ta, sijaa ei ollut edes pelolle. 

– Nyt olivat varusteet ihan 
toista maata, ei silloin osattu täl-
laisista uneksiakaan, puusuksilla 
hiihdettiin.  

Tositoimiin Kauranen joutui 
18-kesäisenä, aluksi täydennyspa-
taljoonan konekiväärikomppani-
aan ja myöhemmin JR 44:jään.

Viestikapulan vaihto
Veteraanin puheenvuoron lähtö-
pisteessä käyttänyt Esko Paakka-
la vinkkasi järjestäjille osoittami-
ensa kiitosten ohessa koululaisille: 

– Nyt voitte ylpeinä sanoa 
hiihtäneenne sellaisten setien 
kanssa, jotka taistelivat sodassa 
kotiemme puolesta. Veteraanien 
hän sanoi jaksavan pitkään lii-
kuntapäivänä kertyneillä muis-
toilla.

Hiihto- ja ulkoilutapahtuman 
puuhamies, veteraanien perinne-
työn vetäjä Seppo Kopra laski ve-
teraanien ja koululaisten yhteista-
pahtuman olleen järjestyksessä 
kolmas.

– Siirrymme vähitellen vete-
raaniajasta perinneaikaan. Tämä 
on tapa siirtää perinteitä, niin ve-
teraanien kuin hiihtoperinnettä, 
sanoi Kopra.

Viestin vaihtamisesta puhui 

Veteraanit hiihtoladulla Suomi 100 -merkeissä

Veteraanit lähdössä ladulle. Kaino Kauranen etuva-
semmalla hiihtoasussaan.

Veteraanihiihdon kärjessä, heti veteraanien jonon 
jäljessä liehui koululaisten kuljettama siniristilippu. 

Hattulan kunnanjohtaja Lauri Inna 
sivakoi ladulla yhdessä veteraani-
en, koululaisten ja varusmiesten 
kanssa.

myös ladulle ponkaissut Hattu-
lan kunnanjohtaja Lauri Inna: 
On viestinvaihdon aika. Perin-
nettä ei synny, jos sitä ei tehdä. 
Tämä on maanpuolustustyötä 
parhaimmillaan.

Lähtökäskyn hiihtäjille ko-
mentanut Panssariprikaatin 
komentaja eversti Pekka Jär-
vi muistutti: Suomi ei juhlisi it-
senäisyytensä sataa vuotta, el-
lei joku olisi maata puolustanut 
ja rakentanut - eikä maa oli hy-
vinvointivaltio. Ne rakentajat, 
he tuossa kentällä nyt hiihtävät 
ja heidän latuaan seuraavat nuo-
remmat sukupolvet.

Talvisodan muistohiihdossa 
musiikista vastasi Kaartin soitto-
kunta.

Marjatta Hinkkala

www.savotta.fi
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Suomen-poikien perinneyh-
distys piti vuosikokouksen-

sa Oulunkylän Kuntoutuksessa 
18. maaliskuuta. Vuosikokousta 
edelsi jäsentilaisuus, jossa käsi-
teltiin puolustusvoimien tapah-
tumia kuluvan itsenäisyytem-
me juhlavuoden viettoon liittyen 
sekä kansallisen veteraanipäivän 
uudistamistyöryhmän kaavailu-
ja merkkipäivän uudistamisek-
si. Paikalle oli saapunut 16 yh-
distyksen jäsentä, joiden joukos-
sa myös yksi sotiemme veteraani 
Kauniaisista.

Yhdistyksen toiminnan pai-
nopiste on edelleen Suomen-poi-
kiin liittyvässä perinnetyössä. 
Perinnetyötä kehitetään Tam-
menlehvän Perinneliiton suun-
talinjojen ja verkottumiseen pe-
rustuvan toimintamallin mu-
kaisesti. Tässä työssä tärkeitä 
kumppaneitamme ovat Sotave-
teraaniliitto, Suomen Viroyhdis-
tysten liitto sekä Virossa toimiva 
Suomen-poikien perinneyhdis-
tys jäsenistöineen. Suomen Suur-
lähetystön tuki Virossa ansaitsee 
kunniamaininnan perinneyhdis-
tyksen veteraanityön tukemises-
sa. Huolehdimme yhdessä, että 

Suomen maa- ja meririntamil-
la taistelleiden virolaisvapaa-

ehtoisten Suomen-poikien sekä 
Viron vapaustaistelijoiden Tal-
linnan yhdistyksen kirkkopyhää 
vietettiin 18. helmikuuta Kaarlin 
kirkossa. Tämänkertainen kirk-
komusiikki oli omistettu Suo-
men tasavallan 100. juhlavuodel-
le. Sanaa kuulemaan veteraani-
en lisäksi oli kokoontunut paitsi 
kirkkokansaa Virosta, niin myös 
suomalaisia Viron ystäviä. 

Saarnan piti yliluutnantti, 
Suomen-poikien ”oma pappi” 
sotilaspastori Peeter Paenurm, 
joka on itse Suomen-pojan lap-
senlapsi. Liturgina toimi Kaarlin 
seurakunnan pastori Jaak Aus. 
Kirkkomusiikista vastasivat tänä 
vuonna urkutaiteilija Ene Salu-
mäe sekä Suomen Viron suurlä-
hettiläs Kirsti Narinen esiintyen 
laulusolistin roolissa. Viron Suo-
men-poikien perinneyhdistyksen 
hallituksen jäsen Henn Põlluaas 
luki otteita raamatusta.

Kirkkopyhän perinteisiin 
kuuluu viimeiseen iltahuutoon 
kutsuttujen nimien lukeminen. 
Viime vuoden aikana Virossa elä-
neistä Suomen-pojista oli poistu-
nut riveistä 17 miestä, Ruotsis-
sa seitsemän, Kanadassa kaksi ja 
Yhdysvalloissa yksi veteraani. 

Juhla Kansalliskirjastossa
Viron Tasavalta viettää tänä 
vuonna 99. vuosipäiväänsä. Tut-
tujen tavatessa toisiaan iloinen 
puheensorina täytti juhlatilan ja 
tunnelma kohosi, kun Suomen-
poikien perinneyhdistyksen pu-
heenjohtaja Peeter Kivimä-
ki toivotti vieraat tervetulleeksi. 
Suomalaisten virallisen terveh-
dyksen valtiovaltamme edusta-
jana esitti Suomen Viron suurlä-
hettiläs Kirsti Narinen.

Tilaisuudessa käytti puheen-

vuoron myös Suomen Sotavete-
raaniliiton puheenjohtaja Erkki 
Heikkinen. Hän kertoi, miten 
jatkossa Suomen-poikien etuja 
pyritään valvomaan. 

Panssarilaivojen perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Eero 
Auvinen kertoi virolaisten osuu-
desta merivoimien sotatoimissa 
erityisesti panssarilaivoilla. Hän 
toi esille kahden merkittävän vi-
rolaisveteraanin so. Ants Vaad-
ren ja Paavo Loosbergin merki-
tyksen Suomen-poikien riveissä. 
Lopuksi puheenjohtaja Auvinen 
ojensi johtamansa yhdistyksen 
kirjekuoressa olleen rahalahjan 
puheenjohtaja Kivimäelle käytet-
täväksi Suomen-poikien hyväksi.

Veteraanien arvostama so-
tilasasiamies komentaja Jussi 
Voutilainen kävi tervehtimäs-
sä Suomen-poikia. Hän painotti 
puheessaan virolaisten vapaaeh-
toisten panosta ratkaisutaistelui-
den aikana Suomen taistellessa 
vapaudestaan. Tästä osoitukse-
na Suomen tasavallan president-
ti kutsui kaksi virolaisveteraa-
nia viime joulukuussa Linnan 
itsenäisyyspäivävastaanotolle. 
Veteraanien joukosta vastauspu-
heenvuoron käytti Edgar Sini-
salu, joka pilke silmässä ja hymy 
huulillaan kiitti siitä, että hä-
nellä oli viime itsenäisyyspäivä-
nä 6.12.2016 tilaisuus yhdessä 
jo edesmenneen toverinsa Hans 
Hiietin kanssa edustaa virolais-
veteraaneja tasavallan presiden-
tin vastaanotolla. Edustusteh-
tävässään virolaiset onnistuivat 
erinomaisesti ainakin television 
välittämien tilannekuvien perus-
teella.

Palkitsemiset
Suomen Sotaveteraaniliitto ha-
lusi tällä kertaa muistaa ansio-
mitalilla kolmea henkilöä, jotka 

ovat merkittävästi toimineet so-
taveteraanityön päämäärien hy-
väksi. Sotaveteraaniliiton ansio-
mitali luovutettiin seuraaville 
henkilöille: suurlähettiläs Kirs-
ti Narinen, Suomen-poikien pe-
rinneyhdistyksen perustajajäsen 
Urmas Kull ja Suomen-poikien 
perinneyhdistyksen Tarton pii-
rin toiminnanjohtaja Raimond 
Viik. Saajien puolesta kiitosta 
esittäessään suurlähettiläs Nari-
nen kertoi itse olevansa veteraa-
nin tytär, joka on isänsä ansiosta 
omaksunut myönteisen asenteen 
sotiemme veteraaneja kohtaan.

Virolaisveteraanien joukko 
marssii siis edelleenkin pysty-
päin tietoisena tekojensa merki-
tyksestä naapurimaansa Suomen 
hyväksi. Me suomalaiset olemme 
puolestaan vuosien varrella oppi-
neet kunnioittamaan tätä upeaa 
uljasta joukkoa.

Nyyrikki Kurkivuori

kaikki Suomen-poikiin liittyvät 
muistomerkit on valaistu tai ku-
kitettu 6.12. Tämä on mahdollis-
ta paikallisten yhteistyöverkosto-
jen tuella.

Vuosikokous valitsi Risto 
Haimilan jatkamaan yhdistyk-
sen puheenjohtajana sekä hyvää 
työtä tehneet hallituksen jäsenet 
ja toimihenkilöt uudelle kau-
delle. Hallituksen sisällä tapah-
tui pientä tehtävien kierrätystä. 
Kaarina Dromberg luopui an-
siokkaasti hoitamastaan varapu-
heenjohtajan tehtävästä. Uudek-
si varapuheenjohtajaksi valittiin 
Marko Maaluoto. Antti Moi-
sio jatkaa yhdistyksen sihteerinä 
ja Paavo Naumanen rahaston-
hoitajana. Muina hallituksen jä-
seninä jatkavat Kaarina Drom-
berg, Anneli Järvinen ja Sanna 
Rinne.

Lopuksi vielä kiitokset vuosi-
kokouksen puheenjohtajana toi-
mineelle Nyyrikki Kurkivuo-
relle rutinoituneesta kokouksen 
läpi viennistä, osallistujille aktii-
visesta mukanaolosta ja Helsin-
gin seudun sotaveteraanipiirille 
kokoustiloista järjestelyineen.

Risto Haimila jatkaa 
puheenjohtajana

Suomen-pojat juhlivat itsenäisyyttään

Suomen-poika Edgar Sinisalu 
käytti veteraanien puolesta pu-
heenvuoron.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla palkitut (vas.) Raimond Viik, Kirsti Narinen ja Urmas Kull. 
Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

Peruskoulutuskausi päät-
tyi helmikuun lopulla, jon-

ka jälkeen tammikuun saapumi-
serän alokkaat jakautuivat kuka 
mihinkin, aliupseerikurssille tai 
miehistön eri tehtäviin. Aliker-
santti Otto-Petteri Kinnusen va-
rusmiespalvelus jatkui aliupsee-
rikurssin kranaatinheitinlinjan 
apukouluttajana, sotilassanastos-
sa santsarina. Tehtäviin kuuluu 
muun muassa koulutusten pitä-
mistä aliupseerioppilaille.

AUK:n ohjelmaan on kuu-
lunut niin taisteluharjoituksia 
maastossa kuin koulutuksia ka-
sarmioloissakin. Aliupseeriop-
pilaat ovat harjaantuneet omien 
aselajiensa tehtävissä. Kranaatin-
heitinlinjan oppilaille ovat tul-
leet tutuiksi paitsi kranaatinheit-
timet, myös muu kalusto.

O-P Kinnunen täytti 20 vuot-
ta maaliskuun lopulla ja vietti 
syntymäpäivänsä, kuinka muu-
tenkaan kuin maastossa. Vaikka 
juhlahumu olikin rajallista, toi 
päivä vaihtelua aiempiin synty-
mäpäiviin ja oli erilaisuudessaan 
ikimuistoinen.

Teksti: Roope Nieminen 
Kuva: Raimo Kinnunen

Oikaisu sarjan edelliseen osaan:
Toisin kuin aiemmassa sarjan 
osassa mainittiin, alikersant-
ti Kinnunen palkittiin AUK:n 
päättyessä koko kurssin parhaana. 
Oppilaita kurssilla oli 375. Pri-
kaatin komentaja myönsi hänelle 
Torkkelin ristin, joka on Karjalan 
prikaatin oma kunniamerkki. 

Otto-Petterin varusmiespolku 
jatkuu aliupseerikurssin 
apukouluttajana

Alikersantti Kinnunen kouluttaa 
nyt aliupseerioppilaita.

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja facebook.
www.sotaveteraanit.fi

https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto
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Merimiinojen raivaa-
jat tekivät vaarallis-
ta, rintamapalveluk-

seen verrattavaa työtä, raivates-
saan miinoja 1945–1950 Suomen 
eteläisellä rannikkoalueella Vii-
purinlahdelta Narvanlahdel-
le ja Porkkalan editse Pohjoisel-
le Itämerelle aina Ahvenanmerta 
myötä. Tehtävän tultua suorite-
tuksi, kukaan ei ehtinyt pohtia 
oman edunvalvontayhdistyksen 
perustamista. Vasta 1994 perus-
tettiin Turkuun Miinanraivaa-
jakilta. Helsinkiin perustettiin 
20.3.1997 oma osasto, joka rekis-
teröityi 2001 Helsingin Miinan-
raivaajakilta ry:ksi. Vaikuttamis-
työn tuloksena 1.2.2000 astui 
voimaan laki, joka toi miinan-
raivaajille rintamalisän ja ham-
mashuollon. Lähes päivälleen 20 
vuotta perustamisesta, 21.3.2017 
kilta juhlisti 20-vuotistaivaltaan. 
Juhlavieraita oli noin 60, joista 17 
oli miinanraivaajaveteraaneja. 

Tervehdyksessään killan pu-
heenjohtaja Erik Erwes muisteli 
värikkäästi ja mieleenpainuvasti 
matkoja Pietariin, Kronstadtiin, 
Pariisiin ja Normandiaan sekä 
muistomerkin pystyttämistä ke-
sällä 2004. Juhlassa palkittiin yh-
distyksen jäseniä sekä yhteistyö-
kumppaneita. Musiikista huo-
lehti Viipurin Lauluveikkojen 
kvartetti ”Four Fats”.

Juhlapuheessaan lippueami-
raali Timo Hirvonen totesi so-
dan aikana Neuvostoliiton, Sak-
san ja Suomen laskeneen Suo-
menlahden alueelle yhteensä 

Helsingin Miinanraivaajakilta – 

20 vuotta työtä 
miinanraivaajaveteraanien hyväksi

noin 60 000 miinaa ja raivauses-
tettä. Suomenlahti kuului toisen 
maailmansodan tiheimmin mii-
noitettujen merialueitten jouk-
koon. Välirauhansopimuksessa 
Neuvostoliitto edellytti Suomel-
ta merimiinakenttien raivaamis-
ta. Tehtävää varten perustettiin 
Raivaajaosasto, jonka vahvuu-
deksi tuli 205 alusta ja noin  
2 000 miestä. Viiden raivaus-
vuoden aikana miinoja ja räjäh-
täviä raivausesteitä raivattiin, 
tuhottiin tai tehtiin purkamal-
la vaarattomaksi yhteensä noin 
10  000 kappaletta. Alustappioi-
na menetettiin 10 alusta ja vau-
rioituneena 9 alusta. Raskaissa 
miinanraivaustehtävissä menet-
ti henkensä 28 miestä ja yli 30 
vammautui. 

Raivaustyön ansiosta Suomen 
merialue saatiin merenkulul-
le turvalliseksi ja turvattiin Suo-
melle elintärkeä kauppameren-
liikenne. Juhlapuhuja päätti on-
nittelemalla juhlivaa joukkoa, 
mutta ennen kaikkea kiittämäl-
lä miinanraivaajia uhrauksista 
isänmaan ja merenkulun hyväk-
si. Haapasaarella olevan miinan-
raivausmuistomerkin tekstiä 
mukaillen Hirvonen totesi; ”Te 
kunnioitetut miinanraivaajat rai-
vasitte väylät, jotta meillä nuo-
remmilla sukupolvilla olisi mah-
dollisuus purjehtia kohti valoi-
sampaa tulevaisuutta”.

Juhlan lopulla saimme vie-
lä vieraita Mikkelistä. Näytteli-
jä Timo Närhinsalo - tasavallan 
presidentti C. G. E. Mannerheim 

– esitti ”Viimeisen päiväkäskyn”. 
Presidentti istuu työhuonees-
saan päämajassa. Hän kirjoit-
taa sopimusluonnosta Zdanovil-
ta saamansa Tsekkoslovakian ja 
Neuvostoliiton välisen YYA-so-
pimuksen pohjalta. On välillä 
puhelimitse yhteydessä Helsin-
kiin Paasikiveen ja Tanneriin. 
Marski jättää luonnosta kirjoit-
taessaan eräänlaiset jäähyväiset 
Mikkelille, kolmen sotansa pää-
majakaupungille.

Teksti: Erik Erwes ja  
Rauno Loukkola 

Kuvat: Mika Kuutti

Killan puheenjohtaja Erik Erwes ja C G E Mannerheim, näyttelijä Timo Närhinsalo

Lippueamiraali Timo Hirvonen 
toi tilaisuuteen Merivoimien ter-
vehdyksen.

Luotettavaa tietoa  
terveydestä ja sairauksista

kaikille suomalaisille.  

www.terveyskirjasto.fi  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.forcit.fi     
 

Suurkiitokset Teille  
Sotaveteraanit!

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25, Ruutana 

puh.03-358 3100
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

toimi ja seppelpartion lähetti Eu-
ran kirkkoherra Jukka Kemp-
painen, päivän tekstin lukivat 
yhdistyksen puheenjohtaja Sep-
po Juhola ja hallituksen jäsen 
Mikko Maunula. 

Seppeleen sankarihaudalle las-
kivat Sotaveteraaniliiton puheen-
johtaja Erkki Heikkinen, yh-
distyksen kunniapuheenjohtaja 
Markus Aaltonen ja Seppo Ju-
hola. 

Eurassa juhlimassa  
yli 200 vierasta
Sotaveteraaniviikon avasi Erk-
ki Heikkinen korostaen veteraa-
neille tarjottavien palveluiden 
tärkeyttä. Rintamaveteraaniliit-
to ja Sotaveteraaniliitto ovat esit-
täneet lain saamista turvaamaan 
kaikille sodissa olleille miehille ja 
naisille samanlaiset avopalvelut.

Seppo Juhola nosti tervehdys-
puheessaan esiin veteraanityön 
merkityksen ja sen, miten nuo-
remmat sukupolvet voivat tällä 
tapaa maksaa kunniavelkaa vete-
raanisukupolvelle. 

Ohjelman runsaasta musiik-
kitarjonnasta juhlassa vastasi lau-
laja Pasi Nieminen säestäjänään 

Liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen Sotaveteraaniviikolla: 
Laki turvaisi tasapuoliset palvelut veteraaneille

Suomen itsenäisyyden 
100-vuotistapahtumiin ja 
150-vuotisen Euran kun-

nan juhlistamiseen oli saatu mer-
kittävä tilaisuus Euraan, Sota-
veteraaniviikon avaus. Samalla 
saatiin arvokas ja hieno tapa juh-
listaa oman yhdistyksen 50-vuo-
tista taivalta.

Runsaan juhlaväen kansoitta-
massa kirkossa saarnan piti kent-
täpiispa Pekkä Särkiö, liturgina 

Sotaveteraaniviikkoa on vietetty vuodesta 1967. Tämän 
vuoden juhlatapahtumat olivat Eurassa, jossa samalla 
vietettiin Euran Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlaa ja 
Hartolassa, jossa vietettiin yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa 
ja naisjaoston 45-vuotisjuhlaa. Sotaveteraaniviikko oli 
järjestyksessä 51. 

51. Sotaveteraaniviikon val-
takunnallinen päätösjuhla-

päivä alkoi jumalanpalveluksella 
Hartolan kirkossa. Kenttärovas-
ti Vesa Aurén saarnasi paril-
le sadalle kuulijalle palauttaen 
mieliin sodan raskaita muisto-
ja. Jumalanpalveluksen päätteek-
si kirkkoherra Jeremias Sanka-
ri lähetti seppelepartion sankari-
vainajien muistopaadelle.

Yhdistyksen sihteerin Harri Kotilehdon kantamaa Suomen lippua seurasivat sankarihaudalle Sotaveteraa-
niliiton lippu, Satakunnan sotaveteraanipiirin lippu ja Euran sotaveteraaniyhdistyksen lippu sekä kahden 
muun paikallisen veteraaniyhdistyksen liput.  Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

Juhlapuheen Eurassa piti valtiova-
rainministeri Petteri Orpo. 
Kuva: Tarmo Malinen

Päätösjuhla alkoi Hartolan 
KunkkuAreenalla juhlalounaak-
si tarjoillulla hirvikeitolla. Sa-
malla juhlaan saapuneet vieraat 
saivat nauttia Kalhon soittokun-
nan musiikista ja koosteesta sota-
ajan kuvia.

Tervehdyssanat kolmisataisel-
le juhlayleisölle esitti Hartolan 
kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Mikko Ruoppi. Musiikista 
vastasivat juhlassa Kalhon soitto-
kunta ja Hartolan Veteraanilau-
lajat. Wäinö Lyytisen yksinlaulu 
ja Markku Siiholan lausunta oli-
vat liikuttavat ja juhlan henkeen 
sopivat.

Juhla oli samalla Hartolan so-
taveteraanien 50-vuotisjuhla ja 
naisjaoston 45-vuotisjuhla. Har-
tolan Sotaveteraanien puheen-
johtaja Heikki Havaksen laati-
ma historiikki palautti mieliin 
yhdistyksen ja naisjaoston toi-
minnan vuosien aikana. 

Valtiovallan tervehdyksen toi 
ja juhlapuheen piti puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö. Hän käsit-
teli niin sodan aikaa kuin maan-
puolustuksen nykytilaa.

– Te sotiemme veteraanit täy-
titte velvollisuutenne maamme 

Wäinö Lyytinen hurmasi Hartolassa

12-vuotias Wäinö Lyytinen lauloi 
yksinlaulun Testamentti pojalleni. 
Kuva: Jarmo Kiiski

Ennen juhlan alkua keskustelemassa Hartolan kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Mikko Ruoppi, puolustusministeri Jussi Niinistö ja puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikkö Timo Junttila. 
Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

Hartolan Veteraanikuoroa johti Mirkku Tammisto-Kiiski.
Kuva: Jarmo Kiiski

Senni Härkälä sekä Kauttuan 
Mieslaulajat. 

Juhlapuheen pitäjä, valtiova-
rainministeri Petteri Orpon kes-
keisin viesti sotaveteraaneille oli:

– On tärkeää, että itsenäisen 
Suomen kunniakansalaiset, vete-
raanit saavat viettää jäljellä ole-
vat vuotensa arvokkaasti. Siksi 
on panostettava lisää veteraanien 
kuntoutukseen ja palveluihin. 

Nuoren puheenvuorossa kas-
vatustieteiden opiskelija Emma 
Salminen muisteli edesmennyt-
tä isoisäänsä, sotaveteraania, joka 
viime vuoden veteraanipäivänä 
sai kunniamerkin.

– Tulevana luokanopettajana 
pyrin siihen, että jokainen oppi-
laani tulee kunnioittamaan, var-
jelemaan ja jatkamaan kulttuu-
riperintöämme ja itsenäisyyt-
tämme niin kuin tekin, hyvät 
sotaveteraanit olette tehneet.

Heikki Silvola esitti juhli-
van seuran historiikin. Yhdis-
tyksen ensimmäinen puheenjoh-
taja Markus Aaltonen toimi 25 
vuotta tehtävässä ja siitä lähtien 
on ollut kunniapuheenjohtajana 
ja osallistunut erittäin aktiivises-
ti yhdistyksen ja myös piirin toi-
mintaan. Seuraavat puheenjoh-
tajat olivat Leevi Jussila ja Veik-
ko Lehtinen, jota seurasi 2009 
Seppo Juhola, joka on ensimmäi-
nen varsinaisen veteraanipolvea 
nuorempi puheenjohtaja. Yhdis-
tyksen monipuolisen toiminnan 
pääosassa ovat olleet kuntoutuk-
sen ja virkistyksen järjestäminen 
jäsenistölle. Nyt jäsenkunnan 

enemmistö on kannattajajäseniä. 
Yhdistys on myös valmistautu-
nut tulevaan perinnetoimintaan.

Tervehdyksiä yhdistykselle 
esittivät Porin Prikaatista eversti 
Petri Kosonen, Euran kunnan-
valtuuston puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Timo Kalli, kirkko-
herra Jukka Kemppainen sekä 
piirin puolesta varapuheenjohtaja 
Heino P. Paavilainen. 

Sotaveteraaniliiton myöntämät 
ansiomerkit luovutettiin: Kultai-
sen ansioristin saivat Helena Hil-
tunen ja Jussi Halminen sekä 
ansioristin Esko Visuri, Jaakko 
Suontausta ja Seppo Juhola.

Kunniapuheenjohtaja Markus 
Aaltonen muisteli päätössanois-
saan talvisodan päättymistä ja 
tunnelmia Kollaalta. 

Teksti: Heikki Silvola

puolustamisessa. Suomi säilyi it-
senäisenä. Puolustusta on kuiten-
kin jatkuvasti vaalittava, kiteytti 
ministeri Niinistö.

Sotaveteraaniliiton puheen-
johtaja Erkki Heikkinen muis-
tutti päätössanoissaan, että jou-
kossamme on vielä 17 000 so-
tiemme veteraania. Heidän 
keski-ikänsä on yli 92 vuotta. 

– Valtio lähetti miehet sotaan. 
Valtion pitää hoitaa tämäkin elä-

mänvaihe, muistutti Heikkinen.
Lämminhenkisen juhlan lo-

puksi, ennen Maamme-laulua ja 
kahvitarjoilua, Hartolan Sotave-
teraanien puheenjohtaja Heikki 
Havas kiitti juhlaan saapuneita ja 
juhlan toteutuksesta vastanneita.

Teksti: Vesa Järvinen 
Itä-Hämeen museo
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” Me olemme omatunto maan” 
-teksti löytyy Porissa sijaitse-
van maamme suurimman 

sankarivainajien muistomerkin 
jalustasta. Se oli valittu myös tun-
nukseksi Sotaveteraaniliiton hen-
gellisen työn virikepäiville, jotka 
pidettiin Lappeenrannassa 6.-7.4. 
kokoushotelli Marjolassa. 

Sota oli läsnä niin ensimmäi-
sen päivän alussa kuin lopussa-
kin. Etelä-Karjalan Sotaveteraa-
nipiirin puheenjohtaja Erkki 
Pulli tervetulotoivotuksessaan 
loi katsauksen Lappeenrannan 
asemaan ja talvisodan pommi-
tuksiin. Ennen iltasaunaa rovas-
ti Jorma Taipale esitteli Suo-
men toiseksi suurimman san-
karihautausmaan, johon jälleen 
toukokuun 21.päivänä hauda-
taan 42 tunnistamatonta ja yksi 
tunnistettu sankarivainaja.

Hengellisellä työllä oli suuri 
merkitys jo sodan aikana mutta 
yhtä tärkeää se on edelleen sodan 
kokeneelle sukupolvelle. - Koen, 
ettei koskaan aiemmin minul-
la ole ollut niin kiitollista seura-
kuntaa, kuin veteraanisukupol-
vessa, miesten ja naisten parissa. 
Tälle joukolle ei tarvitse Jumalaa 
suosittaa, totesi avauspuheenvuo-
rossaan Etelä-Karjalan hengelli-
sen toimikunnan puheenjohtaja 
ja veljespappi Antti Vanhanen. 
Päätoimittaja emeritus, tietokir-
jailija Tapani Ruokanen käsitte-
li tämän päivän informaatiomaa-
ilmaa ja kenttäpiispa TT Pekka 
Särkiö veteraanien arvoja ja tä-
män päivän Suomea.

Koti, uskonto ja isänmaa oli-
vat veteraanisukupolven arvoja 
Suomen puolustamisessa. Kodit 

ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin 
perusta. Uskonto taas on ihmisen 
tuki ja turva kaikissa elämän vai-
heissa antaen toivoa selviytymi-
sestä. Rukous ja usko Jumalaan 
ovat kantaneet eri vaiheissa ja 
kaikkina aikoina. Usko muistut-
taa siitä, ettei ihminen elä omas-
sa varassaan. Kaiken takana ovat 
arvot, jotka ovat kantaneet: ah-
keruus, rehellisyys, apua tarvit-
sevien auttaminen. Veteraanien 
arvoissa isänmaa muistutti jokai-
sen sukupolven vastuusta omalla 
vuorollaan rakentaa yhteiskuntaa 
ja sen hyvinvointia. 

Tämän ajan arvot: ura, menes-
tys ja omaisuus - toisin kuin ve-
teraanien arvot - perustavat ih-
misen turvan oman menestyk-
sen varaan ja kotien hoivatyö on 
siirretty yhteiskunnalle. Lopuk-
si kenttäpiispa kehotti yrityk-
siä maksamaan enemmän veroja 
isänmaan auttamiseksi.

Pappila kotien esimerkkinä
Reformaation merkitys tälle ajal-
le oli annettu TT Matti Wiri-
landerin aiheeksi. Hän olisi sen 
mieluusti muuttanut muotoon 
tällekin ajalle. 

- Jos kysyisimme Lutheril-
ta, miten meidän tulisi uudistaa 
omaa kotoista kirkkoamme, niin 
hän varmasti sanoisi, että palat-
kaa alkulähteille, siihen, mitä jo 
apostoliset isät ovat opettaneet. 
Paradoksi on, että kirkko uudis-
tuu, kun se menee ikään kuin 
taaksepäin, ei eteenpäin, totesi 
Wirilander.

Asemansa vakiintuessa lute-
rilainen kirkko alkoi ensi töik-
seen sivistää suomalaisia. Yhtenä 

reformaation keskeisenä ajatuk-
senahan oli, että kaikilla täytyy 
olla mahdollisuus lukea Raamat-
tua omalla äidinkielellään. Syntyi 
myös uusi pappilakulttuuri, jossa 
pappila pyrki olemaan kotien esi-
kuvana. 

Kirkkomusiikilla on ollut vah-
va asema suomalaisessa musiikki-
kasvatuksessa. Samoin kuvatai-
de ja monet sävelluomukset ovat 
saaneet innoituksensa kirkon elä-
mänpiiristä. Kirkko on vaikutta-
nut ihmisten ajattelutapoihin, ar-
voihin, kielenkäyttöön ja sanon-
toihin. Se on myös pitänyt huolta 
heikoimmista ja ollut tiennäyttä-
jänä sosiaalipolitiikassa.

Wirilander pitää varmana, 
että Suomi ilman kirkkoa olisi 
kulttuurisesti paljon köyhempi 
kuin se nyt on.  Hänen mukaansa 
reformaatio avasi kuitenkin ovet 
maallistumiskehitykselle.

-Me elämme aikaa, jolloin ku-
kin toteuttaa itseään. On jopa 
sanottu, että nykyihminen on 
eräänlainen henkinen kulkuri, 
joka ottaa ismin sieltä, toisen tääl-
tä. Tämä on kirkollemme valtava 
haaste, jotta osaisimme kirkossa 
tulkita uskoa uuden, modernin 
ajan ihmiselle, oli Matti Wirilan-
derin viesti.

Liiton puheenjohtaja Erkki 
Heikkinen painotti, että näky-
vyyttä ja veteraanien puolestapu-
hujia tarvitaan, koska joukkovoi-
ma tukee työtä veteraanien edun-
valvonnassa. Hän muistutti myös 
veteraanien itsensä tekemästä lin-
jauksesta, että tuki- ja hoivatyön 
jälkeen toiminta suunnataan pe-
rinnetyöhön. Hengellisen perin-
teen vaaliminen vahvistaa kan-
sakunnan henkistä kestokykyä 
poikkeusoloihin varauduttaessa 
ja kriisitilanteissa, totesi Heikki-
nen.

Oma leipä, sotaväki ja raha
Perjantain päiväjuhlassa valtio-
päiväneuvos Mikko Pesälä pu-
hui 100-vuotiaasta Suomesta. 
Hän ylisti Suomea sanoen, ettei 
mistään löydy parempaa maata. 
Hänen mukaansa ei ollut pelk-
kä sattuma eikä ainoastaan Ve-

näjän vallankumouksen ansio-
ta, että Suomi itsenäistyi. Kehi-
tys oli mennyt siihen suuntaan jo 
70 vuotta ennen kyseisiä tapah-
tumia. Kansa osasi lukea ja kir-
joittaa ja käyttää omaa kaunista 
kieltään. Maanviljelys kehittyi, 
oli oma leipä ja perustettiin he-
vossiittoloita, koska ei voi tuottaa 
leipää ellei ole vetovoimaa, sitten 
tulivat Euroopasta separaatto-
rit ja Suomesta elintarvikkeiden 
vientimaa. Saatiin oma sotaväki 
ja oma raha. 

Pesälä totesi, että sortokaudet 
ja Venäjän vallankumous loivat 
ilmapiirin, että venäläinen sota-
väki on ajettava maasta. Mikäli 
menshevikit, jotka peruivat kaik-
ki sortokauden lait, olisivat py-

syneet vallassa, Suomi olisi ehkä 
jatkanut Venäjän alla, mutta bol-
shevikkien valtaannousu innoitti 
myös suomalaiset – ei mitään Ve-
näjälle.

Me sodan jälkeiset sukupol-
vet olemme saaneet astua valmii-
seen pöytään, vaikka vaikeuksia 
matkalla on ollut; öljykriisit, la-
mat jne. Ja vaikka välillä myös ve-
teraaneja haukuttiin, niin koko 
kansan hiljainen enemmistö on 
aina kunnioittanut veteraanien 
edustamia arvoja, sanoi Pesälä. 

Raili Leino 
Etelä-Karjalan 

Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja

Virikepäivien teema: Me olemme omatunto maan

Tällä kertaa osallistujien joukossa ei ollut sotiemme veteraaneja, päi-
väjuhlaan sentään saapui heitä kaksin kappalein, Taipalsaaren Sotave-
teraanien pitkäaikainen sihteeri Tapio Niemi ja Lappeenrannan Rinta-
maveteraanien puheenjohtaja Kauko Kauppi.  
Kuva: Riitta Ahlroth

Hengellisen työn virikepäivien ulkopuoliset luennoitsijat, (vas.) Tapani 
Ruokanen, Pekka Särkiö ja Matti Wirilander.  
Kuva: Sotaveteraaniliiton kuva-arkisto
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Hyvinvointia, kuntoutusta ja hoivaa

Tarjoamme sotainvalideille, veteraaneille sekä  
puolisoille ja leskille 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 

KUNTOUTUSASIAINTOIMISTO PALVELEE:
ma-ti klo 8-14.30

pe klo 8-13

SOITTOASI ODOTTAA: 
Päivi Holstikko 
p. 020 751 6712

TERVETULOA  
KUNTOUTUMAAN!

Peurungantie 85, Laukaa
Puhelun hinta 8,35 snt/ puh + 7,02 snt/ min.  
Matkapuhelimesta 8,35 snt/ puh + 17,17 snt/ min.

PEURUNKA.FI

w w w.alinahoivati imi.f i

Kysy lisää palveluistamme: 044 355 5418
info@alinahoivatiimi.fi 
Katso lähin Alinasi: www.alinahoivatiimi.fi

Paras hoivapalvelu auttaa ihmistä elämään omanlaistaan 
elämää. Monelle se merkitsee asumista omassa kodissa. 

Tarvittaessa Alina huolehtii kotona asuvan terveyden- ja 
sairaudenhoidosta sekä kodin siisteydestä. 
Alinan siivous raikastaa kenen tahansa kodin!

Alina tarjoaa monipuolisen valikoiman hoiva-, kotityö- ja 
sairaanhoitopalveluja.

Otin lauantaina 
hyvät löylyt.

Alina kantoi vedet.

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
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Helsingin Seudun Sotavete-
raanipiirin toiminta-alueel-

la asuu huomattava osa rintama-
veteraaneistamme; Espoossa lähes 
500, Helsingissä yli 1 500 ja Van-
taalla 250. Valtiokonttori julkai-
si vuoden 2017 ohjeensa kuntou-
tuksen ja palveluiden järjestämi-
sestä vuodenvaihteessa ja lähetti 
määrärahat kuntien käyttöön hel-
mikuun alussa. Tätä kirjoittaessa-
ni kunnilla on ollut runsaat kaksi 
kuukautta aikaa käyttää vuoden 
2017 määrärahaa. Määrärahan 
riittävyyden osalta voidaan tehdä 
karkeita arvioita. Tilanne näyttää 
huolestuttavalta.

Vantaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päätti, että veteraa-
neille palvelutarpeen arvioinnin 
mukaiset kotihoidon palvelut 
ovat 1.3.2017 alkaen maksutto-
mia. Arvion mukaan kaupungil-
le osoitettu palvelumääräraha ei 
tule riittämään. Tilanne on sama 

kuntoutusmäärärahan osalta. 
Kaupunki tulee hakemaan lisära-
hoitusta.

Espoossa palvelut ovat lähte-
neet verkkaisesti käyntiin. Tässä 
vaiheessa on vaikea arvioida ra-
han riittävyyttä. Kuntoutuksen 
osalta tilanne on kuitenkin toi-
nen. Kaupungille osoitettu kun-
toutusmääräraha on liian pieni 
ja kaupunki tarvitsee kuntoutuk-
sen lisää rahaa. 

Helsingissä kuntoutukseen 
osoitettu määräraha on jo nyt si-
dottu. Tilanne toki elää eikä jo-
kainen suunniteltu (sidottu) kun-
toutusjakso toteudu, mutta lisä-
rahaa tarvitaan joka tapauksessa. 
Palveluiden osalta on vielä liian 
aikaista tehdä johtopäätöksiä.  

Rauno Loukkola 
Helsingin seudun 

sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja

Tämä oli tiedossa – 
veteraanimäärärahat eivät riitä 
pääkaupunkiseudulla!

Valtioneuvoston itsenäisyyden 
juhlavuoden lupaus tuottaa 

sotiemme veteraaneille kunkin 
yksilölliseen tarpeeseen perustu-
vat hoitopalvelut maksuttomas-
ti vaarantuu.  Tarkoitukseen val-
tio on kohdistanut tälle vuodelle 
1645 euron suuruisen määrära-
han veteraania kohden. 

Esimerkiksi Kuopiossa se tar-
koittaa 154 euroa etuuteen oikeu-
tettua kohden kuukaudessa.   

Kaupungin kuntoutusjohtaja 
Mikko Korhosen mukaan mää-
rä on riittämätön, todellinen tar-
ve on laskennallisesti jopa nelin-
kertainen.

- Valtion tulisi antaa kunnil-
le lisäraha, että juhlavuoden lu-
pauksessa pysyttäisiin ja palve-
lut pystyttäisiin toteuttamaan 
täysimääräisesti, Korhonen vaa-
tii. Muussa tapauksessa on vaa-
ra, että kaupunki joutuu kesken 
vuotta supistamaan valtion lu-
paamaa palvelutarjontaa.

Kuopiossa pohditaan nyt va-
kavissaan, miten juhlavuoden 
kunniakas hanke saatetaan maa-
liin. Korhosen mukaan asiasta on 
keskusteltu Aluehallintoviraston 
Pohjois-Savon veteraaniasiain 
neuvottelukunnassa ja siihen on 
kiinnitetty huomiota myös Rin-
tamaveteraaniasiain neuvottelu-
kunnassa. Neuvottelujen pohjilta 
on lähestytty kirjeitse mm. edus-
kuntaryhmien puheenjohtajia ja 
valtioneuvostoa vaatien palvelu-
lupauksen tinkimätöntä täyttä-
mistä. 

Palvelutarve vaihtelee. Kuopi-
ossa, missä asiaan on nyt vakavas-
ti puututtu, palvelutarve saattaa 
olla joitakin verrokkikuntia suu-
rempi. Korhosen mukaan tämä 
johtuu siitä, että Kuopiossa van-
hushoito on jo vuosikaudet no-
jannut laitoshoidon sijasta ensi-
sijaisesti avohoitoon ja kyseinen 
palvelulupaus koskee juuri avo-
hoidon piirissä olevia veteraaneja. 
Heitä Kuopiossa on suhteellises-
ti runsaammin kuin muissa kau-
pungeissa. 

Palvelutarpeen laajuus 
yllätti 
Palveluesimies Mari Leikas ja 
palveluohjauspäällikkö Hanna 
Jokinen ovat alkuvuoden aika-
na kartoittaneet veteraanien ko-
tipalvelujen tarvetta. Tämä pal-

velutarpeen arviointi on vielä 
kesken, mutta valmistuu kesään 
mennessä. 

Heidät on yllättänyt veteraa-
ni-ikäpolven todellinen avuntar-
peen laajuus.

-Keskimääräisen palvelutar-
peen kustannukset asettuvat 
550-600 euron tuntumaan kuu-
kaudessa, he vakuuttavat ja koros-
tavat vielä, että keski-iältään jo yli 
91-vuotiaan veteraanipolven pal-
velutarve hyvin nopeasti kasva-
vaa. 

-Joissakin tapauksissa palvelu-
tarpeen kustannukset lähentele-
vät jopa 1000 euroa kuukaudessa. 
Näin käy silloin, kun tarve edel-
lyttää useita käyntejä veteraanin 
luona päivittäin jopa yöaikaan-
kin ja usein myös kahden hoita-
jan voimin, Leikas korostaa.

Etuus koskee 227 kuopiolaista 
veteraania. Hoitopalvelujen jär-
jestämistä helpottaa hieman vete-
raanien keskittyminen kantakau-
punkiin ja sen lähialueelle. Vain 
viidennes asuu haja-asutusalueil-
la sekä liitoskunnissa. Leikas täh-
dentää, että hoitopalvelut on saa-
tavilla 24/7 –periaatteella.  

Veteraaneille tuotettaviin pal-
veluihin valtio on osoittanut juh-
lavuonna käytettäväksi 419 684 
euron suuruisen määrärahan. 
Kuopiossa tuo määräraha hupe-
nee kolmessa kuukaudessa, jos 
palvelut tuotetaan täysimääräisi-
nä, kuten valtio on lupauksessaan 
esittänyt.  

Juhlavuoden 
palvelulupaukselle 
toivotaan jatkoa 
Veteraaniasiain neuvottelukun-
ta on kiinnittänyt huomiotaan 
myös veteraanien puolisoiden ja 
leskien aseman parantamiseen. 
Asia on tarkoitus nostaa esiin lä-
hitulevaisuudessa.

Suomen Sotaveteraaniliitto, 
Rintamaveteraaniliitto ja Rin-
tamaveteraaniasiain neuvottelu-
kunta muistuttavat myös siitä, että 
valtion tulee ensi vuoden (2018) 
talousarviossaan varata riittä-
vä, veteraanien tarpeiden mu-
kainen, vähintään vuoden 2017 
tasoinen määräraha (41 milj €)  
kuntoutukseen ja palveluihin.

Teksti ja kuva: Jukka Nykänen

Juhlavuoden palvelulupaus 
veteraaneille on vaarassa
Valtion tarjoama raha riittää neljännekseen velvoitteesta

Kuopion kaupungin vanhuspalveluesimies Mari Leikas (edessä) ja pal-
veluohjauspäällikkö Hanna Jokinen laativat yksilökohtaisen palvelu-
tarvearvioinnin avopalveluja käytävistä veteraaneista. Palvelutarpeen 
määrä yllätti niin arvion tekijät kuin kuntoutuspäällikkö Mikko Korho-
senkin. Rahaa valtion lupaamien palvelujen tuottamiseen tarvittaisiin 
ainakin nelinkertainen määrä.

Yksin asuva sotaveteraani 
tarvitsee ateriapalvelut

Hankasalmelaiset Toivo Ruokosel-
kä (vas.) ja Väinö Manninen toivo-
vat veteraanien kuulemista palve-
luja järjestettäessä. 

Kunnat ovat aktivoituneet suunnittelemaan rintamaveteraanien kotipalveluihin saatu-
jen määrärahojen käyttöä. Monista kunnista on kuitenkin tullut tietoja määrärahojen 
riittämättömyydestä, mikäli tukea myönnettäisiin palvelutarpeen arvioinnin mukaises-
ti. Osassa kuntia käytössä olleiden palvelusetelien arvoa on nostettu. Lopputuloksena 
on vanha kokemus. Ilman seurantaa ja ohjausta palveluseteleitä jää veteraaneilta käyt-
tämättä. 

Veteraanien palvelurahat loppuvat kunnissa – 
osalla vaikeuksia käyttää

Toivo Ruokoselkä (s. 1920) ja 
Väinö Manninen (s.1922) 

Hankasalmelta olivat mukana 
Keski-Suomen Sotaveteraanipii-
rin vuosikokouksessa. He mo-
lemmat asuvat yksin ja toivoivat 
ateriapalveluja. Mielihyvin niin, 
että omatoimisina veteraaneina 
he voisivat käyttää oman paikka-
kuntansa lounasravintoloita. Sa-
malla se olisi heille myös sosiaali-
nen kanssakäyminen. Yksin asu-
van miehen ruokapuoli jää aika 
yksipuoliseksi, he molemmat ker-
toivat. Asia on järjestynyt heidän 
saamillaan lounasseteleillä ja mo-
lemmat ovat kovin tyytyväisiä, 
kertoi yhdistyksen puheenjohtaja 
Martti Pyykkönen. Toivo kertoi 
käyvänsä ”vanhoja ihmisiä ” ilah-
duttamassa soittaen haitaria pal-
velutaloissa asuville. 
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Passi Suomen sotiin osallistuneille 
edelleen puoleen hintaan

ja hänen toimintakykynsä on hei-
kentynyt niin, että häntä on edel-
leen hoidettava laitoksessa. 

Lyhytaikaisesta laitoshoi-
dosta voidaan periä enintään 
49,50 € hoitopäivältä. Lyhytaikai-
sen laitoshoidon maksu kerryttää 
asiakasmaksulain mukaista mak-
sukattoa. Maksukaton ylittymi-
sen jälkeen lyhytaikaisesta laitos-
hoidosta voidaan periä enintään 
22,80 euroa hoitopäivältä. 

Kunnan järjestämän 
palveluasumisen maksut
Sosiaalihuoltolain mukaisessa 
palveluasumisessa asukas maksaa 
yleensä asunnosta vuokran ja pal-
veluista, kuten hoivasta ja hoidos-
ta sekä ateriapalveluista peritään 
asiakasmaksuja. Palveluasumi-
nen on avohoitoa.

Palveluasumisen maksuista ja 
asiakkaan käyttövarasta ei ole val-
takunnallisesti yhtenäisiä sään-
nöksiä. Kunta vahvistaa maksu-
perusteet ja ne voivat vaihdella 
kunnittain. Palveluasumisen hoi-
va- ja hoitomaksu on yleensä tulo-
sidonnainen. Ateriapalvelumak-
sut ovat yleensä tasamaksuja.

Tehostetun palveluasumisen 
yksikössä henkilöstöä on paikalla 
ympäri vuorokauden. Vanhuksel-
le voidaan järjestää lyhytaikaista 
tehostettua palveluasumista esi-
merkiksi omaishoitajan vapaan 
ajaksi. Lyhytaikaisesta palvelu-
asumisesta peritään kunnan päät-
tämä maksu. Maksu on yleensä 
kiinteä hoitopäivämaksu. Lyhyt-
aikaisen palveluasumisen maksut 
eivät kuulu maksukaton piiriin.

Lisätietoja laitoshoidon ja pal-
veluasumisen maksuista on saata-
villa siitä kunnasta tai kuntayhty-
mästä, joka vastaa vanhuksen pal-
velujen järjestämisestä. 

Eevaliisa Virnes 
Erityisasiantuntija 

Suomen Kuntaliitto  

Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuotannos-

ta on vastannut vuoden 2017 
alusta alkaen Pohjois-Karjalan 
terveys- ja sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymä (Siun sote). Siun soten 
muodostavat Pohjois-Karjalan 
13 kuntaa ja Heinävesi sekä eri-
koissairaanhoito. Lähtökohtana 
ovat vastuullisuus, välittäminen, 
yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöi-
syys. Tavoitteena on turvata jo-
kaisen arkea ja olla asiakkaan ar-
vostama. Tähän päästään sillä, 
että tuotetaan laadukkaat, vai-
kuttavat ja turvalliset palvelut 
sekä hoito ja varmistetaan palve-
lujen saatavuus.

Veteraanipalvelut ja niiden jär-
jestäminen ovat olleet tärkeitä 
Siun soten alueella. Veteraanipal-
veluihin oikeutettuja oli alueella 
vuoden alussa 790 henkilöä, yli 
10 %:n sotainvalideja oli 65 hen-
kilöä. 

Yleiset perusteet
Veteraanipalvelut jaetaan Siun 
soten alueella kotona asumista 
tukeviin palveluihin ja veteraani-
kuntoutukseen. Molemmissa 
käytäntöä ohjaa osaltaan Valtio-
konttorin ohje, lisäksi on määri-
telty yhtenäiset palvelujen myön-
tämisen perusteet. Palvelujen ta-
voitteena on tukea veteraania 
mahdollisimman monipuolises-
ti yksilöllisen avun tarpeen mu-
kaan. Palvelut voidaan tuottaa 
Siun soten toimesta tai antaa asi-
akkaalle valinnanvapautta palve-
lusetelin muodossa. Siun sotessa 

Laitoshoidon maksut
Vanhusten laitoshoitoa järjeste-
tään vanhainkodeissa ja vastaa-
vissa laitoshoidon toimintayksi-
köissä sekä terveyskeskusten vuo-
deosastoilla. Laitoshoito voi olla 
pitkäaikaista tai lyhytaikaista. 
Vanhuspalvelulain mukaan pit-
käaikaista laitoshoitoa järjeste-
tään, jos siihen on lääketieteelli-
set perusteet tai asiakasturvalli-
suuteen tai potilasturvallisuuteen 
liittyvät perusteet.

Pitkäaikaisen laitoshoidon 
asiakasmaksuista on säädetty so-
siaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksulaissa. Asiakasmaksu 
määräytyy asiakkaan/potilaan 
maksukyvyn mukaan. 

Maksu voi olla enintään 85 %  
hoidossa olevan nettokuukausi-
tuloista. Jos suurempituloinen 
puoliso on laitoshoidossa, hoito-
maksu voi olla enintään 42,5 %  
puolisoiden yhteenlasketuis-
ta tuloista. Asiakkaalle taataan 
kuitenkin henkilökohtaiseen 
käyttöön kuukausittain vähin-
tään 107 euroa.

Tuloina otetaan huomioon:
•	 Eläkkeet ja niihin rinnastetta-

vat jatkuvat etuudet, elinkorot 
ja rahana maksettava syytinki 

•	 Pääomatulot, kuten korko-, 
osinko- ja vuokratulot.

•	 Kelan hoitotuet, ylimääräinen 
rintamalisä ja veteraanilisä. 
Asiakasmaksua määritettäessä 

tuloina ei oteta huomioon rinta-
malisää.

Asiakkaita ja omaisia tarvitta-
essa neuvotaan ja ohjataan etuuk-
sien, kuten eläkettä saavan hoito-
tuen hakemisessa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon 
maksu peritään hoidon alkami-
sesta lähtien, kun ympärivuoro-
kautisen laitoshoidon arvioidaan 
kestävän yli kolme kuukautta. 
Muutoin maksu määrätään sen 
jälkeen, kun henkilö on ollut lai-
toshoidossa yli kolme kuukautta 

Laitoshoidon ja palveluasumisen 
asiakasmaksut

on monissa kunnissa ja kaupun-
geissa paljon palvelusetelituotta-
ja, jotka voivat tarjota palvelua ko-
tona asumisen tukemisessa sekä 
säännöllisen kotihoidon että koti-
hoidon tukipalvelujen muodoissa.

Palveluohjaus keskiössä
Kotiin annettavissa palveluis-
sa palveluohjaus on keskiössä ja 
veteraanipalveluissa yhdyshen-
kilöinä toimivat Siun soten alu-
een palveluohjaajat. Strategisek-
si tavoitteeksi on asetettu se, että 
kaikille yli 80-vuotiaille tehdään 
palvelutarpeen arvioinnit vuo-
sittain ja ne tehdään moniam-
matillisesti. Arvioinnin kautta 
saadaan selville veteraanin yksi-
löllinen avuntarve ja voidaan var-
mistaa veteraanille hänen kotona 
asumista ja voimavarojaan tuke-
vat palvelut sekä kotihoidon että 
kuntoutuksen näkökulmasta.

Veteraanikuntoutusta tuote-
taan entisten hyväksi havaittujen 
mallien ja käytäntöjen mukaan. 
Veteraanikuntoutuksessa laitos-
kuntoutukset ovat vähentyneet 
ja kuntoutusta otetaan enem-
män koti- ja päiväkuntoutukse-
na. Kuntoutuksen näkökulmas-
ta mahdollisuus saada enemmän 
jalkahoitoja on otettu ilolla vas-
taan veteraanien keskuudessa.

Palvelutuotannossa ei 
kuntarajoja
Kaikessa palvelutuotannossa sekä 
kotona asumisen tukemisessa 
että kuntoutuksessa on tärkeää, 
että palvelut ovat saatavissa mah-

Veteraanipalvelut Siun sotessa
dollisimman helposti ja ilman 
raskaita prosesseja. Tietoa erilai-
sista palveluista tarjotaan aktii-
visesti eri kanavia pitkin, muun 
muassa kirjeillä, palvelutarpeen 
arvioinnin yhteydessä ja yhteis-
työllä veteraanijärjestöjen kanssa.

Palvelujen tuotannossa pysty-
tään hyödyntämään erilaisia asi-
oita mm. siitä näkökulmasta, että 
kuntarajoja ei enää ole olemassa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuo-
tannossa. 

Esimerkkinä voisi mainita, 
että kuntarajalla asuvalle ve-
teraanille voidaan tuoda hä-
nen tarvitsemansa palvelut hel-
pommin ja lyhemmän matkan 
päästä toisen kunnan alueelta 
joko Siun soten tuottamana tai 
yksityisen palvelutuottajan toi-
mesta. 

Omaishoidon tuen näkökul-
masta tukihenkilökorvausta 
voidaan myöntää esimerkiksi 
naapurille veteraanin auttami-
sesta.

Veteraaneille tarjotaan lisäksi 
monissa alueen kunnissa erilaisia 
maksuttomia palveluja, mm. kul-
jetuksia ja uintimahdollisuuksia. 
Veteraanien palvelujen näkökul-
masta tärkeää on tehdä yhteistyö-
tä veteraanijärjestöjen sekä perus-
kuntien kanssa. Yhdessä tekien, 
erilaisia palveluja yhdistäen pääs-
tään parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen veteraanipalve-
luissa.

Hannele Komu 
palvelujohtaja, Siun sote

Kiitos kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Olli Mannille 

kirjoituksesta (TS 5.4.), jossa hän 
on aivan oikeassa todetessaan, että 
fysioterapiapalvelujen kilpailu-
tuksessa olisi sotiemme veteraanit 
pitänyt irrottaa kilpailutuksesta.

Samaa olen minäkin yrittänyt 
ehdottaa hyvinvointitoimialalle, 
mutta heti lyötiin eteen lakimie-
hen selvitys, ettei se mitenkään ole 
mahdollista.

Kyllä se on, se vaatii vain pää-
töksen, että sotaveteraanit ovat 
uuden hankintalain 108 §:n mu-
kainen eritysryhmä, jolla on eri-
tystarpeita. Suora sitaatti laista:

”Tämän luvun mukaisissa pal-
veluhankinnoissa hankintayksi-
kön on otettava huomioon kyseis-
tä palvelua, siis tässä tapauksessa 
fysioterapiapalvelua, koskeva lain-
säädäntö. Sosiaali- ja terveyspal-

velujen hankinnassa palvelujen 
käyttäjien yksilöllisten ja pitkäai-
kaisten sekä toistuvien hoito- ja 
sosiaalipalvelujen turvaamiseksi 
hankintayksikön on otettava huo-
mioon käyttäjien erityistarpeet ja 
kuuleminen siten kuin muualla 
laissa säädetään”.

Muutakin pykälässä todetaan. 
Muun muassa, että ”sosiaali- ja 
terveyspalvelujen hankinnassa 
hankintayksikön on määriteltävä 
sopimuksen kesto ja muut ehdot 
siten, että sopimuksista ei muo-
dostu kohtuuttomia tai epätarkoi-
tuksenmukaisia seurauksia palve-
lujen käyttäjille”.

Vaikeata lakikieltä, mutta suo-
meksi se tarkoittaa, että kaupunki 
voi päättää sotaveteraanit omak-
si ryhmäksi, johon sovelletaan so-
veltuvin osin uuden hankintalain 
108 §, eli että kaupunki määrit-

telee kelvolliset palveluntuottajat, 
asettaa heille palvelun kattohin-
nan ja veteraani saa paljon puhu-
tun vapauden valita haluamansa 
palveluntuottajan tästä listasta.

Nyt kyse  oli vain fysioterapi-
asta, joka on pieni osa veteraanien 
kuntoutukseen ja kotona asumista 
auttaviin palveluihin myöntämäs-
tä valtion määrärahasta.

Kyse on yhteensä yli miljoonan 
euron summasta, jonka kaupunki 
on saanut käyttöönsä valtiolta sillä 
tarkoituksella, että jokainen euro 
käytetään.

Turun sotaveteraaniyhdistyk-
sen selvityksen mukaan on tarve 
tätäkin summaa suurempi. Suurin 
osa määrärahasta on tarkoitettu 
käytettäväksi auttamaan veteraa-
nia jatkamaan asumistaan kotona.

Ongelma kaupungin organi-
saatiossa on se, että kuntoutuk-

seen, siis laitos-, avo- ja kotikun-
toutukseen tarkoitettua rahaa 
hallinnoi terveydenhuolto ja asu-
mista tukevaa rahaa sosiaalitoimi, 
eikä veteraanin tarpeita kokonai-
suutena ole hallinnut kukaan.

Nyt kaupunki  on päättänyt 
hoitaa asian kunnolla. Kun aikai-
semmin veteraanien asioita hoi-
ti vain yksi veteraanineuvoja, on 
kaupunki palkannut lisää kaksi 
veteraaniohjaajaa, heidätkin val-
tion rahoilla.

Nyt kevään aikana lähestytään 
jokaista turkulaista tunnuksen 
omaavaa sotien veteraania, heille 
tehdään kattava palvelusuunnitel-
ma, joka sisältää arvion veteraanin 
kunnosta, hänen tarvitsemistaan 
hoiva- ja hoitopalveluista sekä ko-
dissa mahdollisesti tarvittavista 
pienistä muutostöistä.

Saamani tiedon mukaan työ 

on käynnissä ja mahdollisimman 
moni veteraani tavoitetaan kevään 
aikana. Tässä työssä Turun Sotave-
teraaniyhdistys on mielellään mu-
kana, jos meistä vain jotain apua on.

Turun kaupunki  on pahas-
ti myöhässä kuntoutuksen osalta 
ja kovin hidasta on käyntiinläh-
tö myös kotiin annettavien palve-
lujen osalta. Siltä osin kuitenkin 
uskon nopeutuvaan tahtiin, kun 
työvoimaa on enemmän.

Toivon, että kattavat palvelu-
suunnitelmat syntyvät ja ottavat 
veteraanit kokonaisina huomioon 
viipaloimatta heitä erikseen terve-
ydenhuollon ja sosiaalitoimen si-
vuihin. Jo juhlavuodenkin takia 
he ovat palvelunsa ansainneet.

Pekka Paatero 
Turun sotaveteraanit ry:n 

puheenjohtaja

Lisätyövoimasta helpotusta turkulaisille veteraaneille

Suomen sotiin osallistuneelta 
rintamaveteraanilta sekä mii-

nanraivauksiin vuosina 1945–
1952 osallistuneelta henkilöltä 
peritään tavallisesta normaalin 
toimitusnopeuden passista alen-

nettu hinta, joka on puolet perus-
hinnasta. Passin hinta on 24 eu-
roa.

Oikeus alennukseen osoite-
taan hakemusta jätettäessä rin-
tamasotilastunnuksella, rinta-

mapalvelustunnuksella, rinta-
matunnuksella, ulkomaalaisen 
rintamasotilastunnuksella tai to-
distuksella miinanraivaustehtä-
vään osallistumisesta.
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Etelä-Pohjanmaa

Helsinki
Lappi

Kymenlaakso
Pirkanmaa

Rintamatunnuksen omaa-
va Aatos on 90-vuotias 
leski. 

Aatos on hyvin tyytyväinen 
saamaansa palveluun, vii-

mekertaiset puutteet kaikki, 
niin tuet, rivat, kuin wc-istui-
men koroke ja suihkutuoli on 
saatu kuntayhtymän toimesta.

Menumaatin ruokatarjon-

Rintamasotilastunnuksen 
omaava 92-vuotias Ville 
ja hänen rintamapalve-
lustunnuksen omaava 
90-vuotias puolisonsa 
Kerttu

Niin...mitäpä Kertulle ja 
Villelle kuuluu! Kiteytän 

sen tähän, että ”parasta on nyt, 
kun saa olla omassa kodissa”. 
Mitä siitä jos entisten vaivojen 
lisäksi on tullut vyöruusu, kih-
ti ja silmät oireilee. Toisessa sil-
mässä luomi roikkuu, todennä-
köisesti pieni halvaus ja toinen 
silmä on sokeutumassa ja suus-
sakin on paise, joka tyhjentämi-
sen jälkeen on kunnossa, mutta 
hammas joudutaan poistamaan.

Voi Luoja! Eikö mikään rii-
tä! Ja miten nämä veteraanit 

jaksavat jatkaa ja olla tyytyväi-
siä. Kun saa olla omassa kodis-
sa! Olisikohan meille nuorem-
mille jotain opittavaa heidän 
elämänasenteestaan ja tyytyväi-
syydestään ja kiitollisuudestaan 
elämäänsä nähden.

”Jaksan minä aamulla pientä 
kotiaskaretta tehdä, mutta ilta-
päivällä on jo vähän voimat vä-
hissä, mutta sitten pelataan mie-
heni kanssa korttia ja kun siinä 
joutuu vähän laskemaan, niin 
se tekee hyvää aivoille”, toteaa 
Kerttu. Niinhän se on... Miten 
välttää sen, ettei tule ihmisarak-
si, kun ennen niin virkeä paris-
kunta osallistui moniin rien-
toihin ja nyt, kun sieltä kodista 
ei useinkaan pääse mihinkään 
fyysisen heikkouden vuoksi. 
Tämä oli huoli, joka mietitytti.

Pariskunta, rintamaso-
tilastunnuksen omaava 
95-vuotias Eino ja hänen 
puolisonsa 92-vuotias 
Hilkka

Eino ja Hilkka ovat olleet 
naimisissa lähes 70 vuotta 

ja nyt elämä erotti heidät. Hil-
kan toimintakyky romahti ja 
hän odottaa pitkäaikaishoito-
paikkaa sairaalassa. Einon mu-
kaan ei ole annettu toiveita enää 
kotiin pääsystä. Hilkan istutta-
mat krookukset kukkivat olo-
huoneen ikkunan takana ja koti 
on täynnä yhteisiä muistoja. 

Eino antaa Helsingille vete-
raanipalveluista kiitosta. Hän 
on saanut 30 käyntikertaa fysi-
kaalisessa kuntoutuksessa vuo-

delle 2017. Pyörätuolilla liikku-
minen edellyttää jalkojen lihas-
voiman ylläpitämistä ja tätä Eino 
tuntee itse tarvitsevansa ja kokee 
myös saavansa. Päätös oli myös 10 
kerran tuetun kotona kuntoutta-
misen osalta. Suunnitelmiin kuu-
luu kuntouttajan kanssa ulkoi-
lu ja vaikka vanhojen valokuvien 
yhdessä katselua. Kaikki tämä on 
odotettua vaihtelua arkipäivään 
ja edesauttaa niin mielenvirkeyt-
tä kuin fyysistä jaksamista.

On Einolla vielä yksi ilonaihe, 
uusi menumaatti olohuoneessa. 
Eino on kovin tyytyväinen lait-
teeseen ja ruoka on hyvää ja yh-
destä annoksesta riittää joskus 
parille päivälle. Myös automaatin 
käyttö on helppoa käsien vapi-
nasta huolimatta. ”Syödä voi juu-

Rintamapalvelustunnuk-
sen omaava 93-vuotias 
Airi Marjut

Juhlavuosi, Suomi 100 vuotta 
ja Suomen Sotaveteraaniliit-

to 60 vuotta jatkuu kevättä ja 
kesää kohti. Airi Marjutin elä-
mään se ei ole tuonut merkittä-
viä muutoksia, ainakaan tähän 
mennessä.

Palvelusuunnitelman laati-
mista hän pyysi heti, kun sai sii-
tä tietoa ja kannustusta omas-
sa veteraanikerhossaan. Hänen 
luonaan suunnitelmaa tekemäs-
sä kävi kotiin annettavien pal-
velujen vastuuhenkilö ihan ri-
peässä tahdissa. Airi Marjutia 
harmittaa se, että suunnitelman 
tekemisessä ei ollut mukana 
kuntoutus eikä myöskään omai-

set, mutta ”ehkä en itse osannut 
sanoa toivettani kyllin selvästi”, 
hän tuumii nyt. Ikkunoiden pe-
semiseen hän sai veteraanirahois-
ta avustusta ja se toteutuu tou-
kokuun aikana. Työntekijä tu-
lee kaupungin keskuksesta, Airi 
Marjutin ehdottama kylätalkka-
rin mahdollisuus jäi selvittämät-
tä (byrokratiaa, mahdollisuuden 
menetys, kirj. huom.). Muutoin 
palvelusuunnitelma oli ”tilanteen 
toteaminen”, veteraanin oman il-
maisun mukaan, tällä erää. Si-
nänsä kohtaamisesta jäi hyvä tun-
ne ja olo, työntekijän reippaus ja 
ymmärrys maalla asumista koh-
taan oli hyvällä tasolla.

”Terveyskeskuksen tutkimuk-
seni oli aikataulutettu huhtikuul-
le. Sitä jouduin nilkkojeni tur-
poamisen vuoksi kiirehtimään ja 

Rintamasotilastunnuksen 
omaava 93-vuotias Aimo 
Pirkanmaalta.

Juttelemme Aimon kanssa 
kahvikupin äärellä ja hänel-

lä onkin mukavaa kerrottavaa. 
Odotettu kirje Tampereen kau-
pungilta on tullut. Kirjeessä tuli 
myös taksikortti, joka oikeuttaa 
40 yhdensuuntaiseen taksimat-
kaan kuluvana vuonna. Aimo 
kokeilikin heti kortin toimi-
vuutta ja matka meni mukavas-
ti. Kortissa on numero ja nimi, 
jotka ilmoitettiin taksia tilatta-
essa ja niin asia hoitui oikein su-
juvasti.

Myös kaupungin asiakasoh-
jaaja soitti Aimolle ja kyseli ti-
lannetta ja tarpeita. Aimo to-
tesikin asiakasohjaajalle, että 
hän on niin aktiivinen ja hyvä-

sain myös asian järjestymään ja 
sitten lääkäriajan, jonne odo-
tusaika oli noin kolme viikkoa. 
Kun olin vuoden alussa saa-
nut kutsun muistipoliklinikal-
le ja peruin sen veteraanikerhon 
vuoksi, en ole nyt saanut uutta 
kutsua. En ole myöskään kiireh-
tinyt asiaa, etteivät vain ajattele 
että se sama mummo siellä aina 
soittelee”, Airi Marjut sanoo.

”Villasukat lämmittävät, kii-
tos niistä. Erityisesti ne lämmit-
tävät nyt, kun en huonon näkö-
ni vuoksi voi itse neuloa. Kesän 
kukat ja yrtit ovat aluillaan, las-
teni kannustamana ja avusta-
mana niitä kasvatan ja viljelen 
pihapiirimme kaunistukseksi”. 
Tämänlaisia kuulumisia Airi 
Marjutilla.

kuntoinen, että hoitelee asiat 
kaupungilla käydessään suoraan 
Kotitorin kanssa. Lounassetelit 
ovat nyt melkein jokapäiväises-
sä käytössä.

Sitten tuli vielä mukava kir-
je läheisestä palvelutalosta, jon-
ne on perustettu veteraaneille 
kanttiini. Kanttiinissa on hy-
vinvointipäiviä teemaohjelman 
merkeissä ja päivän aikana tar-
joillaan lounas sekä kahvit. Päi-
viä järjestetään kerran viikossa 
ja aiheet tuntuivat oikein mie-
lenkiintoisilta. Hauska tavata 
vanhoja tuttuja kanttiinissa ja 
jutella asioista mukavien teemo-
jen merkeissä.

Työväenopiston puu- ja me-
tallityön sekä jumpan harras-
tusryhmät loppuvat tässä kuus-
sa ja Aimon kesä kuluukin mö-
killä puuhastellen.

nasta hän kertoi, että ruoka on 
hyvää. ”Yksinäiselle, joka ei vält-
tämättä itselleen laita päivittäin 
ruokaa, tämä on erinomainen lai-
te”, Aatos kertoo.  

Elämäänsä tyytyväinen vete-
raani siellä kotonaan pitkähkön 
matkan takana rivitaloasunnos-
saan asustelee.  Keskustaan on 
matkaa 12 km, jonne hän ajelee 
omalla autollaan. Kotipaikka-

ri silloin, kun on nälkä ja vaih-
toehtoja ruuan suhteen on itse 
voinut valita”, toteaa Eino, eikä 
tarvitse odotella ruuantuojaa. 
Jälkiruokaa valikoimiin Eino 
ei itse ole halunnut, kun hänel-
lä on siihen ihan omat reseptit. 
Menumaatti kuuluu veteraanin 
kotiin tuotaviin palveluihin ja 
se on Einolle maksuton ainakin 
tässä vaiheessa.

Pariskunnan poika hoitaa 
tarvittavat kauppa-asiat ja yh-
dessä he myös käyvät tervehti-
mässä Hilkkaa sairaalassa. Ei-
nolla on paljon kerrottavaa 
niin sodan ajalta kuin elämäs-
tä yleensä. Hänen muistinsa ja 
muistonsa on hyvin säilynyt ja 
niin siinä rupatellessa vierähtää 
niin tunti kuin toinenkin.

Juhlavuosi 2017 – mitä kuuluu veteraaneille?
Joulukuun lehdessä aloittamamme artikkelisarja ”Mitä 
kuuluu veteraaneille juhlavuonna 2017” jatkuu. 

Seuraamme lehdessämme muutaman ei puolilla Suo-
mea asuvan veteraanin kohdalla heidän elämäntilantei-
taan sekä mm. palvelujen ja kuntoutuksen toteutumista 
lisääntyneiden määrärahojen turvin. Henkilötietoja 
emme julkaise heidän toivomuksestaan siitä syystä, 
etteivät he saa kotikunnassansa erityiskohtelua ollessaan 
henkilötiedoillaan lehtemme palstoilla.

Järjestömme sosiaalineuvojat tapaavat heitä ja kirjaa-
vat kuulumiset heidän luvallaan. 

kunnalta on seuraavaan pitä-
jään 45 km, jossa on terveyskes-
kus ja keskussairaalaan 100 km.

Aatos jaksaa osallistua vie-
lä. Hän oli piirin vuosikokouk-
sessa maaliskuun lopulla muka-
na oman yhdistyksen virallisena 
edustajana paikallisen yhdistyk-
sen puheenjohtajan tarjotessa 
autokyydin.

Koy Ideapark Ab

Ideaparkinkatu 4

37570 Lempäälä
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Paletti Oy yhteistyössä
Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa

Paletti on perheyhtiö ja johtava korttialan yritys Suomessa ja Baltiassa. Korttien lisäksi 
laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös osanottoadressit. Surunvalitteluadressi 

on hienotunteinen ja lämminhenkinen tapa muistaa ja ottaa osaa läheisten suruun.

Adresseja on saatavana Sotaveteraaniliiton toimistosta sekä hyvin varustetuista 
kirjakaupoista, tavarataloista, posteista ja päivittäistavarakaupoista.

Kun muistat Suomen Sotaveteraaniliiton adressilla tuet samalla Sotaveteraaniliiton toimintaa.
Adresseista saaduilla varoilla avustetaan sotaveteraanipiirejä, jotka ohjaavat tuen 

paikallisyhdistysten välityksellä sitä tarvitseville sotaveteraaneille - naisille ja miehille.

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.

Tilaukset:  
Puh. 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

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 T-paita tunnuksella 

tummansininen,  
koot L, XL ja XXL
Hinta 15 euroa
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Suomen Sotahistoriallinen 
Seura (SSHS) palkitsi 22.3. 

Helsingissä vuoden 2016 parhai-
ta sota- ja sotilashistoriaan liit-
tyviä pro gradu -tutkielmia. Kil-
pailun voittajaksi ja 3 000 euron 
stipendin saajaksi valittiin filoso-
fian maisteri Olli Siitonen (Hel-
sinki) Helsingin yliopistosta. Hä-
nen tutkimuksensa (”It don’t 
mean nothing.” − Yhdysvalta-
laissotilaiden kertomukset ja 
tappamisen psykologia Vietna-
min sodassa) kohdistuu sotahis-
torian kannalta tuoreeseen aihee-
seen. Tutkimusaihe kytkeytyy 
hyvin kansainvälisen sotahisto-
rian tutkimuksen piirissä käytyi-
hin ajankohtaisiin keskustelui-
hin, joilla on paljon annettavaa 
myös suomalaisille nykypolven 
sotahistorioitsijoille. Siitonen 
analysoi Vietnamin sotaa kos-
kevaa julkaistua haastattelu- ja 
muistelma-aineistoa psykologian 
tutkimustradition kautta tuoden 
siten historiantutkimukseen uut-
ta näkökulmaa. Tutkielma osoit-
taa tekijän syvällistä perehtynei-
syyttä aiheeseen ja käytettyyn 

metodologiaan. Siitosen tutki-
mus tuo selkeästi uutta tietoa.

Toisen palkinnon ja 2 000 eu-
ron stipendin sai filosofian mais-
teri Anna Warsell (Ruovesi) Jy-
väskylän yliopistosta. Hänen 
tutkimuksensa (”Isä kuollut 
kapinassa”. Ruoveden puna-
orpohuolto ja sodan muistel-
tu lapsuus vuosina 1918–1924) 
käsittelee sosiaalihistorian näkö-
kulmasta vuoden 1918 sodan jäl-
keisten ns. punaorpojen kohtaloa 
ja vaiheita yhdellä paikkakunnal-
la. Warsellin tutkielmassa on so-
vellettu ansiokkaasti kulttuurin- 
ja perinteentutkimuksen sekä 
mikrohistorian menetelmiä. Tut-
kielma perustuu laajaan lähde-
aineistoon ja tuottaa uutta tietoa 
sodan synnyttämästä ongelmasta 
ruohonjuuritasolla.

Kilpailun kolmas sija jaet-
tiin. Sotatieteiden maisteri Erik 
Stenström (Raisio) Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta ja filoso-
fian maisteri Jani Malmi (Jo-
ensuu) Itä-Suomen yliopistosta 
saivat kumpikin 1 000 euron sti-
pendin. Stenströmin tutkielma 

(Syvän ja aktiivisen puolustuk-
sen puolestapuhuja. Y. A. Järvi-
sen vaikutus suomalaisen tak-
tiikan kehitykseen ennen tal-
visotaa) edustaa kunniakkaalla 
tavalla perinteistä sota- ja soti-
lashistorian tutkimustraditiota. 
Suomen olosuhteisiin soveltuvan 
taktiikan kehittäminen oli puo-
lustusvoimien alkuvuosikymme-
nien tärkeimpiä haasteita. Tut-
kimus on rakenteeltaan johdon-
mukainen, sujuvasti kirjoitettu 
ja helppolukuinen. Jani Malmin 
tutkielman (Kranaatteja ja kor-
vikkeita Itärajalla. Talviso-
dan ja jatkosodan historiakuva 
Itä-Suomen sotahistoriallisis-
sa museoissa) aihe liittyy sodan 
seurausilmiöihin ja muistami-
seen esineiden kautta. Hän analy-
soi kolmen sotahistoriallisen mu-
seon esinekokoelmista välitty-
vää historiakuvaa innovatiivisella 
tutkimusmenetelmällä ja on saa-
vuttanut kiinnostavia ja uskotta-
via tuloksia.

Kaatuneiden muistosäätiö on 
tukenut gradu-kilpailun järjestä-
mistä taloudellisesti.

Lisätietoja gradu-kilpailus-
ta saa palkintotoimikunnan pu-
heenjohtajalta FT Tapio Kos-
kimieheltä, tapio.koskimies@
gmail.com, puh. 050 338 5675.

Tietoja seuran muusta toimin-
nasta saa seuran sivuilta: www.
sshs.fi sekä seuran puheenjohta-
jalta dosentti Mikko Karjalaisel-
ta, historia.karjalainen@gmail.
com

Sotahistorian graduja palkittu

Paneelikeskustelun osanottajat odottavat paneelin alkamista, oik. He-
ly Teittinen, Fanny Mönkkönen, Veijo Saloheimo, Ulla Mikkola ja Jor-
ma Mikkonen.

Itä-Suomen yliopistolla Joen-
suussa pidettiin 18. maaliskuu-

ta Historian Opiskelijoiden Lii-
ton seminaari teemana ”Suomi 
sodassa”.

Seminaarin aluksi kuultiin 
kaksi esitelmää. FT dosentti Pasi 
Tuunainen puhui aiheenaan 
”Maaston ja olosuhteiden hyväk-
sikäyttö talvisodassa”. Ansiok-
kaassa esitelmässään Tuunainen 
seikkaperäisesti kertoi talven vai-
kutuksesta jo aikaisemmassa so-
tahistoriassamme, mutta ennen 
muuta talvisodassa.

Vaikka kyseinen talvi ei ol-
lut hyvin runsasluminen, kireää, 
pitkäaikaista pakkasta oli sitäkin 
enemmän. Suomalaiset olivat va-
rustautuneet kuningastalveen vi-
hollista paremmin. He osasivat 
käyttää talvioloja taisteluissa hy-
väkseen. Voidaankin sanoa, että 
talvi oli meidän puolella, totesi 
Tuunainen.

FL Matti Kososen esitelmän 
aiheena oli ”Agenttikoulun naiset 
– Lottana vakoojien ja kaksois-
agenttien keskellä jatkosodassa”. 
Tästä aiheesta Kosonen on myös 
kirjoittanut kirjan.

Mielenkiintoisessa esitelmäs-
sään Kosonen käsitteli myös kau-
kopartiotoimintaa ja siinä ennen 
muuta OsKun (osasto Kuisma-
nen) partioiden jännittäviä vai-
heita miesten suorittaessa kuu-
kausikaupalla salaisia ja vaaral-
lisia toimiaan vihollisen alueella 
ja selustassa. Erityisesti Kosonen 
totesi Onni Määttäsen osuuden. 
Määttänen sai ansioistaan Man-
nerheim-ristin. Hän oli myös Ko-
sosen henkilökohtainen tuttava 
ja ystävä.

Paneelikeskustelu  
syvensi tietoja 
Seminaarin toinen osio muodos-
tui paneelikeskustelusta ”Sodan 
sukupolvi”. Paneeliin oli valittu 
sotiemme veteraanien (Veijo Sa-
loheimo), rintamalottien (Fanny 
Mönkkönen), evakkojen (Hely 
Teittinen) ja sodanajan lapsen 
ja sotaorvon (Jorma Mikkonen) 
edustajat.

Panelisteilla oli ennakkoon 
toimitettu muutamia kysymyk-
siä, joihin oli voitu valmistautua.

Veijo Saloheimo vastasi 
muun muassa kysymyksiin so-
danajan tehtävistä, sen ajan soti-
laskoulutuksesta, sekä suojelus-
kunnan vaikutuksesta taustakou-
luttajana. Oli ihailtavaa seurata 
veteraanin jäsenneltyjä vastauk-
sia ja hyvää muistia. Tällaista toki 
sopi historian professorilta odot-
taakin.

Rintamalottana toiminut 
Fanny Mönkkönen kertoi oma-
kohtaisia kokemuksiaan lotaksi 
hakeutumisessa, tehtävistään lot-
tana ja paikoista, joissa hän lotta-
na toimi. Koulutusta ei juurikaan 
ollut, käytäntö oli paras opettaja, 
totesi pirteä, jo 96 vuoden ikäi-
nen Fanny Mönkkönen.

Pikkulottanakin toimineen 
rautatieläisen lapsen Hely Teitti-
sen muistikuvat sijoittuivat Hii-
tolaan.

Monien vaiheiden jälkeen, lä-
hes viimeisillä junilla evakkomat-
ka Hiitolasta alkoi päättyen aluk-
si Savonlinnan seudulle. Sieltä ai-
kanaan sitten siirryttiin muualle 
Suomeen.

Jorma Mikkonen kertoi pie-
nen pojan kokemuksista sodan 
ajan Joensuussa. Mieleen ovat jää-
neet kaupungin pommitukset, 
pommisuojaan menot, hälyytys-
sireenien ulvomiset, pimennys-
verhot ja kaupungista muutaman 
kilometrin päähän karkuun pom-
mituksia. Evakkomatka Lapual-
le tehtiin talvisodassa, mutta sii-
tä Mikkosella ei ole muistikuvia, 
ainoastaan äidin kertomaa. Su-
rullisin asia oli, kun rintamalta 
tuli viesti isän kaatumisesta jatko-
sodan alussa. Kaupan ”herkuista” 
on mieleen jääneet puuron kasti-
ke ja kuivatut porkkananpalat.

Seminaari oli hyvä ja se puo-
lusti paikkaansa. Erityisesti on 
todettava historian opiskelijoiden 
kohtelias ja kunnioittava käytös 
panelisteja kohtaan. Huomion-
arvoista oli myös heidän kiinnos-
tuksensa ja tietämyksensäkin so-
tiimme liittyvissä asioissa.

Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Impilahti oli kaunis Laatokan 
rannikkopitäjä järven koillis-

rannalla. Keisari Aleksanteri II 
vahvisti Suomen valtiopäiväjärjes-
tyksen 1869. Tapahtuman muis-
toksi Impilahden kirkonmäelle 
pystytettiin muistokivi, jossa oli 
teksti ”Valtiopäivien vakautta-
misesta Kiitollisuus Uskollisuus”. 
Kivi on yhä paikallaan, muta neu-
vostoaika tärveli tekstin.

Impilahden tunnetuin kylä 
on Pitkäranta, pari peninkul-
maa kirkonkylästä kaakkoon. 
Jo autonomian aikana se oli te-
ollisuusaluetta, josta jo 1700-lu-
vulla löydettiin rautaa ja muita-
kin metalleja. Jo 1772 siellä lou-
hittiin kuparimalmia. Vuonna 
1814 muutamat teollisuusmiehet 
saivat valtauskirjan kuparialuee-
seen sekä Hopunvaaran marmo-
ri- ja rautamalmialueeseen. Val-
tauskirjan omistajat rakensivat 
Ruokojärven kylään pari metriä 
korkean käsipalkeisen sulaton 
ja aloittivat mittavan kaivostoi-
minnan, joka tuotti enimmäk-
seen kuparia, tinaa ja hopeaa. 
Välimäen rautamalmiesiintymät 
tuottivat 1800-luvun lopulla lä-
hes 400 000 tonnia rautamalmia, 
eniten koko Suomessa.

Varsinainen kaivostoimin-
ta Pitkärannassa alkoi 1832 kol-
legineuvos Omeljanovin aloit-
tamana, kun todettiin malmi-
alueen ulottuvan liki kahdeksan 
kilometriä sisämaahan päin. Al-
kuvaikeudet voitettiin, kun pie-
tarilainen Meyer & Co otti alu-
een haltuunsa. Parhaina vuosina 
Pitkärannan malmista tuotettiin 
noin 800 tonnia kuparia ja 65 
tonnia tinaa. Pitkäranta olikin il-
meisesti ainoa kaivos Skandinavi-
assa ja Venäjällä, joka tuotti tinaa. 

Kaivostoimintaa Pitkärannas-
sa harjoitti moni omistaja, kos-
ka kaivostoiminta oli jopa Eu-
roopan mitassa suhdannearkaa. 
Omeljanov menetti toiminnassa 
koko omaisuutensa. Mutta Mey-
er & Co:n aikana kaivos alkoi 
kannattaa, kun oli keksitty kei-
no erottaa vaski malmista happo-
jen avulla. Niinpä vasken (kupa-
rin) ohella kaivokset tuottivat ho-
pean ja tinan lisäksi punamultaa 
ja glaubersuolaa sekä vesilasia eli 
natriumsilikaattia. Suurella ra-
halla syvistä kaivoksista louhitiin 
runsaasti malmia. Suuret mal-
milohkareet murskattiin kansan 
”murennoksiksi” kutsumissa lai-
toksissa koski-, höyry- ja lopulta 

sähkövoimalla kananmunan ko-
koisiksi. Joukkoon lisättiin ”lai-
hempaa” malmia, jonka jälkeen 
keittosuolaa, klooria ja rikkinat-
riumia lisäämällä esille saatiin 
puhtaat metallit. Tehtaan käyttö-
voimana oli tuolloin liki kymme-
nen höyrykonetta, koska avotu-
len käyttöä pyrittiin välttämään.

Pitkärannan teollisuu-
den huippuvuodet ajoittuivat 
1880-luvulle. Saksalainen Otto 
Trüstedt ja ruotsalainen Gus-
taf Gröndahl nostivat tuotan-
non huippuunsa. Pitkärannan 
Ristojaan rakennettiin 1897 ri-
kastuslaitos, jonka käyttöenergi-
aksi siirrettiin Uuksujoen koski-
en sähköä – ensimmäistä kertaa 
Suomessa – vain 15 vuotta myö-
hemmin sen jälkeen kun maam-
me ensimmäinen sähkölamppu 
oli syttynyt Tampereella.

Kun Pitkärannan malmikiveä 
jalostettiin, saatiin sivutuotteita, 
joiden hyödyntäjänä Pitkäran-
nan teollisuus oli edelläkävijä. Se 
aloitti ensimmäisenä maassamme 
rikkihapon ja glaubersuolan tuo-
tannon. Vuonna 1887 perustet-
tiin lasitehdas, joka tuotti pulloja 
enemmän kuin muut suomalaiset 
yhteensä, puhuttiin jopa 100 000 

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta”

Pitkärannan kaivokset 1

Pitkärannan kuparitehdas ja lasitehdas varastoineen 1890-luvulla. Hal-
kopinot ovat tehtaiden höyryvoiman polttoainetta. Takana oikealla 
kohoaa Pusunsaari, johon myöhemmin rakennettiin suursaha ja sel-
luloosatehdas.

pullosta vuodessa. Vuonna 1897 
lasitehtaalla oli jo yli 600 työnte-
kijää ja näistä joka kolmas oli suo-
malainen.

Pitkärannan malmivarat ei-
vät kuitenkaan riittäneet suur-
teollisuudelle. Malmeja oli pal-
jon, mutta niiden määrät liian 
pieniä kaivosteollisuuden laajen-
tamiseksi. Viimeinen Pitkäran-
nan kaivosteollisuuden omista-
ja, Venäjän valtionpankki lopetti 
Pitkärannan kaivosteollisuuden 

1904 Venäjän-Japanin sodan 
vuoksi, vaikka laskelmat osoitti-
vat alueella olevan ainakin rauta-
malmia toiminnan jatkamiseksi.

Teksti: Anssi Vuorenmaa 
Kirjoittaja on helsinkiläinen 

sotahistorioitsija 
Kuva: Paavo Koposen kokoelmat

joka on säilynyt sellaisena edel-
leenkin.

Puolustusvoimat koulutti 
myös ison joukon kengitysseppiä, 
joiden ammattitaidosta hyödyt-
tiin sotien jälkeen.

Sotahevosten hoitoon kehi-
tettiin muiden muassa täisauna, 
koska täit olivat riesana myös he-
vosille. Hevoset pantiin umpinai-
seen koppiin. Yhdellä seinällä oli 
pään kokoisia aukkoja, joista päät 
saatiin ulkopuolelle. Aukot tiivis-
tettiin ja koppiin laskettiin rikki-
kaasua, joka tappoi loiset.

Yleisön joukossa oli monta 
kuulijaa, joiden maatiloilta jou-
duttiin hevonen sotatoimiin luo-
vuttamaan. Jotkut hevoset pala-
sivat rauhan tultua kotitiloilleen, 
mutta niin kuin rintamalta pa-
lanneille sotilaille, myös hevosil-
le oli saattanut jäädä pysyviä trau-
moja. Hevonen saattoi pillastua 
lentokoneen äänestä tai ukkosen 
jyrinästä.

Valtio maksoi hevosen omis-
tajille korvauksen, jos hevonen 
oli kuollut. Vammaisten hevos-
ten korvaamisesta käytiin ennen 
maksua neuvottelua.

Hevonen tunsi isäntänsä
Yksi valokuva liikutti monia 
kuulijoita. Yleensä hevosen omis-
taja ja hevonen sijoitettiin eri pai-
koille. Ojala kertoi, että isäntä ja 
hevonen olivat tavanneet aivan 
sattumalta. Hyvin olivat toisen-

sa tunteneet. Jälleennäkemisen 
ilo oli aistittavissa herkässä valo-
kuvassakin.

Seinäjoelle paljastettiin vuon-
na 1997 kuvanveistäjä Herman 
Joutsenen tekemä patsas ”Suo-
menhevonen - sotahevonen”. 
Hevosen merkitys sodissamme 
on tunnustettu ja korkealle ar-
vostettu. Seinäjoen patsas on sii-
tä konkreettinen kunnianosoi-
tus.

Tänä päivänä suomenhevo-

Opetusneuvos, tietokirjailija Ilmari Ojala esitelmöi Suomenhevosesta 
sodassa. Takana olevassa kuvassa hevoset ovat täisaunassa.

Suomenhevonen - korvaamaton rintamalla ja kotirintamalla

nen voi hyvin. Kanta on elpy-
mässä. Kun sodissa kuoli ja katosi 
noin 20 000 hevosta, on niitä tä-
män hetken Suomessa juuri tuon 
20 000 verran.

Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 
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tiaat tammat ja ruunat. Oriita 
ei yleensä kelpuutettu, koska ne 
tammojen seurassa saattoivat tul-
la palveluskelvottomiksi. Sotasai-
raalan kyytien juhdiksi ne kyl-
lä kelpasivat, jos joukossa ei ollut 
tammoja.

Hevosia otettiin talvisotaan 
yli 71  000 ja jatkosotaan yli 
62 000. Niistä kuoli tai katosi yli 
20  000. Vielä Lapinsodan alku-
vaiheessakin hevosia oli mukana 
yli 10 000. 

Hevonen taipui rintamalla 
moneen tehtävään
Sodassa hevosia tarvittiin ratsui-
na, kantohevosina, vetohevosina 
ja tykkihevosina. Nimenomaan 
talvisodassa rankimpia töitä te-
kivät tykkihevoset. Konevetoi-
sia laitteita ei vielä ollut, joten 
tykit ajettiin asemiin hevosilla, 
raskaimmat tykit vaativat neljä 
hevosparia. Ison valjakon valmis-
teleminen ja ajaminen vaati mie-
hiltä todellista taitoa. 

Sodassa hevosten hoidossa oli 
enemmän eläinlääkäreitä kuin si-
viilissä. He joutuivat hoitamaan 
haavoittuneita hevosia ja lopetta-
maan pahimmin loukkaantunei-
ta. Eläinlääkäreiden avuksi kou-
lutettiin noin 250 lottaa. He toi-
mivat niin leikkaushoitajina kuin 
toipuvien eläinten hoivaajinakin. 
Eläinlääkintälottia kutsuttiin ko-
nilotiksi. Ojala totesi, että lotat 
kokivat sen kunnianimityksenä, 

Salin täydeltä hevosten ja ni-
menomaan suomenhevosten 

ystäviä oli kokoontunut Pohjois-
Karjalan Kirjapainon audito-
rioon Joensuuhun kuulemaan 
opetusneuvos, tietokirjailija Il-
mari Ojalan esitelmää ”Suomen-
hevonen sodassa”. Hän tietää 
hevosrodustamme kaiken tietä-
misen arvoisen. Kun tähän lisä-
tään erinomainen esitys ilman 
muistiinpanoja, apuna vain tark-
kaan valitut valokuvat, voidaan 
tilaisuutta kuvata vaikuttavana 
ja kuulijoita koskettavana esitel-
mänä, joka ei jättänyt ketään kyl-
mäksi.

Suomenhevosen jalostus aloi-
tettiin 1907. Kun Suomen ar-
meija suunnitteli hevosia ratsu-
väkirykmentteihin, ehdolla oli 
myös englannintäysverinen he-
vonen. Niiden hankkiminen oli-
si kuitenkin tullut liian kalliiksi, 
joten valinnassa päädyttiin suo-
menhevoseen. Ojala totesi, että 
kenttäkokeissa rodut olivat sa-
manveroisia, mutta kun testattiin 
kestävyyttä, oli suomenhevonen 
ylivertainen.

Jo paljon ennen sotia, 1920-lu-
vulla maamme oli jaettu sodan 
varalta niin sanottuihin hevo-
sottopiireihin. Hevosenottolau-
takunnat kiersivät talosta taloon 
varaten puolustusvoimien käyt-
töön sopivia, ihmisten kanssa hy-
vin toimeentulevia hevosia. Käyt-
tökelpoisimpia olivat 5–17 -vuo-
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Kajaanilaisen Johan Erik 
Strömbergin (Sokajär-
vi) sotilasura ei alkanut 

lupaavasti. Santarmit pidättivät 
hänet helmikuussa 1917 Venäjän 
vastaisesta toiminnasta.    

Venäläiset santarmit toimitti-
vat vangitun Strömbergin Kajaa-
nista Kuopion lääninvankilaan, 
josta hänet siirrettiin käsi- ja jal-
karaudoissa Katajanokan vanki-
laan Helsinkiin. Elinkautinen 
vankeusrangaistus uhkasi Ström-
bergiä. Häntä ei kuitenkaan eh-
ditty siirtää Pietariin Shpaler-
najan vankilaan ennen Venäjän 
maaliskuun vallankumousta. 

Strömberg sai myöhemmin 
muiden vangittuina olleiden ta-
paan kunnianimen kalterijääkäri. 

Tietokirjailija Esko Lam-
min kirjoittamassa ja Mediapin-
ta Oy:n kustantamassa teoksessa 
”Kalterijääkäristä kolmen sodan 
rintamakomentajaksi” kerrotaan 
everstiluutnantti Johan Erik So-
kajärven elämänvaiheista vuosina 
1917–1963. 

Venäjä koulujen 
opetuskieleksi
Venäjän keisari Nikolai II yrit-
ti venäläistää suomalaiset. Hän 
hyväksyi elokuussa 1898 sota-
ministeri Aleksei Kuropatkinin 
laatiman Suomen venäläistämis-
ohjelman. Keisari nimitti sama-
na päivänä kenraali Nikolai Bob-
rikovin Suomen kenraalikuver-
nööriksi hävittämään Suomen 
erikoisaseman ja toteuttamaan 
venäläistämisohjelman.

Kenraalikuvernööri piti Suo-
mea rajamaana eikä tunnustanut 
Suomen erityisasemaa valtiona. 
Suomeen tuotiin venäläinen san-
tarmilaitos, joka kuului Venäjän 
sotaväkeen. Santarmit osallistui-

Everstiluutnantti Johan Erik Sokajärven elämänvaiheita – 
Kalterijääkäristä kolmen sodan rintamakomentajaksi

vat Suomessa pääasiassa rajavar-
tio- ja valtiollisen poliisin tehtä-
viin. Eräs keskeinen venäläistä-
mistoimista oli Suomen sotaväen 
lakkauttaminen kokonaisuudes-
saan vuoteen 1905 mennessä. 
Kansan venäläistäminen tapahtui 
käytännössä siten, että koulujen 
opetuskieleksi määrättiin venäjä.  

Keisarikunnat luhistuivat
Euroopan suurvaltojen kilpai-
lu, asevarustelu, kiihkokansallis-
mielisyys, monimutkaiset liitto-
laissuhteet ja onneton diplomatia 
johtivat kesäkuussa 1914 ensim-
mäiseen maailmansotaan. Sen 
seurauksena Itävalta-Unkarin, 
Saksan ja Venäjän keisarikunnat 
sekä osmanien Turkin sulttaa-
nikunta luhistuivat. Suomi itse-
näistyi maailmansodan taistelu-
jen keskellä.

Pietarissa puhkesi leipämella-
koita helmi- ja maaliskuussa 1917. 
Tsaari Nikolai II joutui luopu-
maan vallasta 12. maaliskuuta 
1917. Vladimir Leninin johtamat 
bolševikit tekivät vallankumouk-
sen Pietarissa marraskuussa 1917, 
joka tunnetaan lokakuun vallan-
kumouksena. 

Kun Venäjä luhistui, Suomel-
le tuli tilaisuus itsenäistyä. Se-
naatti antoi 4. joulukuuta 1917 
itsenäisyysjulistuksen, joka hy-
väksyttiin kaksi päivää myöhem-
min. Rauhanomaista itsenäisyyt-
tä ei kestänyt pitkään. Suomi oli 
jakautunut kahtia ja Suomessa 
puhkesi vapaussota 27. tammi-
kuuta 1918 punaisten ja valkois-
ten välillä. 

Vallankumous  
vapautti vangit 
Jääkäriliike käynnistyi ylioppi-
laspiireissä vuoden 1914 loppu-

puolella. Jääkäripataljoona 27:n  
perustamisen tarkoituksena oli  
Suomen irtautuminen Venä-
jästä. Suomesta lähti kaikki-
aan 1 895 vapaaehtoista Saksaan 
Lockstedtiin jääkärikoulutuk-
seen vuosina 1915-1917. Suurin 
osa heistä osallistui Suomen va-
paussotaan 1918. Värväys ja mat-
kat Ruotsin kautta Saksaan olivat 
salaista toimintaa. Vapaaehtoiset 
liikkuivat etappiteitä pitkin en-
sin Ruotsiin ja sieltä edelleen Sak-
saan. Venäläiset santarmit paljas-
tivat jääkäriliikkeen toiminnan. 
Itäinen ja läntinen etappi lakka-
sivat ja tilalle tuli pienimuotoi-
sempi pohjoinen etappi. Uudek-
si etappitieksi muodostui Kajaa-
nin kautta kulkeva reitti, jonka 
toimintaan liittyvien tapahtumi-
en vuoksi Erik Strömberg vangit-
tiin.  

Venäläiset santarmit pidätti-
vät kaikkiaan 78 jääkäriliikkeen 
värväriä ja yhdysmiestä, jotka toi-
mivat peiteammattien suojassa. 
Kalterijääkärit tuomittiin joko 
kuolemaan tai elinkautiseen van-
keusrangaistukseen ja passitettiin 
Pietariin Krestyn ja Shpalernajan 
vankiloihin. 

Kalterijääkärit vapautuivat 
Spalernajasta 12. maaliskuuta 
1917. Vallankumouksen yhtey-
dessä kansanjoukko aukaisi van-
kiloitten ovet ja päästi vapauteen 
poliittiset vangit. Suomalaiset 
kalterijääkärit olivat vapautettu-
jen joukossa. Erik Strömberg va-
pautui Katajanokan vankilasta 
maaliskuun viimeisellä viikolla.

Kajaanin sissirykmentti
Kajaaniin perustettiin ”palokun-
ta”, joka oli aluksi suojeluskun-
nan peiteorganisaatio. Kainuus-
sa palokuntiin kuului noin 400 

miestä.  ”Palokunnat” muuttui-
vat syyskuussa 1917 suojeluskun-
niksi. Kajaanissa tämä tapahtui 
vasta vuoden loppupuolella. Yli-
oppilas Erik Strömberg kävi ys-
tävänsä kanssa joulukuun lopulla 
1917 Vimpelin sotakoulun kaksi 
viikkoa kestävän reserviupseeri-
kurssin, jotta Kajaanin suojelus-
kunnalle saatiin sotilaskoulutuk-
sen saaneita johtajia. Kajaanin 
suojeluskunta muutettiin Kajaa-
nin Sissi-Rykmentiksi tammi-
kuussa 1918. Komentajaksi va-
littiin Erikin isä, postimestari 
Teodor Strömberg. Erik Ström-
berg toimi joukkueenjohtajana 
ja komppanianpäällikkönä. Ryk-
menttiin kuului noin 500 miestä 
ja joukkueeseen 50-65 miestä. 

Rykmentin joukoissa taisteli 
myös Suomen tuleva presidentti 
Urho Kekkonen.

Sissirykmentti osallistui sisäl-
lissodan taisteluihin Kuopios-
sa, Mäntyharjulla, Varkaudessa, 
Mäntyharjun Mouhussa ja Kin-
nissä sekä Viipurissa ja Haminas-
sa. 

Suojeluskunnista  
Suomen armeija
Itsenäisen Suomen puolustus-
voimat muodostettiin 25. tam-
mikuuta 1918. Senaatin eli hal-
lituksen sisäasiaintoimikunta, 
sisäministeriö julisti suojeluskun-
nat Suomen tasavallan joukoik-
si. Samat joukot muodostivat 
vapaussodan valkoisen osapuo-
len. Vapaussodan päätyttyä Erik 
Strömberg sai nuoremman up-

seerin vakanssin Suomen Valkoi-
sen Kaartin joukkueenjohtaja-
na. Hän suoritti aktiiviupseerin 
tutkinnon Suomen Kadettikou-
lussa 1920 ja palveli sen jälkeen 
Suomen Valkoisessa Kaartissa 
Helsingissä mm. komppanian-
päällikkönä kapteenin vakanssil-
la vuoden 1932 loppuun.

Strömberg ylennettiin maju-
riksi ja nimitettiin Kuopion soti-
laspiirin päälliköksi 1933. Maju-
ri Sokajärvi komennettiin 1936 
Mikkeliin, jossa hän toimi Jää-
käripataljoona 3:n aliupseerikou-
lun johtajana. Strömberg muutti 
sukunimensä Sokajärveksi 1935 
Kajaanissa sijainneen huvilajär-
ven mukaan. Nimen muutoksen 
yksi syy oli, että suomalaisella 
paikkakunnalla kansa suhtautui 
epäluuloisesti virkamieheen, jon-
ka sukunimi oli ruotsalainen.

Sissijoukon perustaja
Majuri Sokajärvi toimi talviso-
dassa Sissipataljoona 2:n komen-
tajana ja Osasto Pajarin rintama-
lohkon komentajana. Päämaja 
määräsi joulukuussa 1939 Soka-
järven perustamaan Mikkelis-
sä Sissipataljoona 2:n, jonka teh-
tävänä oli turvata Tolvajärven ja 
Ägläjärven pohjoispuolinen laaja 
erämaa-alue. Taistelualueilla läm-
pömittari laski miinus 40 astee-
seen tammikuussa 1940. Patal-
joona toimi erittäin tehokkaasti, 
aiheutti viholliselle merkittäviä 
tappioita ja toimitti samalla tie-
dustelutietoa vihollisen toimin-
nasta Osasto Pajarille. 

Everstiluutnantti Erkki Sokajärvi, kenraalimajuri Aaro Pajari ja eversti Yr-
jö Sara tarkastusmatkalla Hatsalanmäen tukikohdassa Rajajoella 1943.  

Erik Sokajärven maalaama kuva Annilan talosta ja pihapiiristä Mouhijärvellä 1945.
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Kajaanin Sissi-Rykmentin sotilaat osallistuivat Helsingissä 16. toukokuuta 1918 pidettyyn voitonparaatiin 
Helsingissä. Kuvassa eturivissä vasemmalta Erik Strömberg, Benjamin Jauhiainen ja Aarne Salonen. Takana 
Urho Kekkonen (vas.) ja Otto Lyytikäinen.

Talvisodan päätyttyä Soka-
järvi toimi PPP 7:n komentajana 
marraskuun lopulle 1940 saakka.

Kärkipataljoonan 
komentaja
Jatkosodan hyökkäysvaiheessa 
everstiluutnantti Sokajärvi toi-
mi ensin läpimurtohyökkäykseen 

osallistuneen JR 48:n kolmannen 
pataljoonan komentajana. Hyök-
käyksessä Sokajärvi haavoittui 
kyynärvarteen vihollisen ampu-
mista kahdesta kiväärin luodis-
ta. Asemasotavaiheessa hän toi-
mi ensimmäisen pataljoonan 
komentajana ja useita jaksoja ryk-
mentin komentajan sijaisena aina 

puolustusvoimat.fi
Puolustusvoimat
sotamuseo.fi

Sotamuseo
Autonomiasta Atalantaan 

– näyttely Suomen sotahistoriasta
Sotamuseon Maneesi

Iso Mustasaari, Suomenlinna, 00190 Helsinki 
Avoinna 31.10.2017 asti päivittäin klo 11–18

P. 0299 530261

Sukellusvene Vesikko
– suomalainen sukellusvene 1930–1940-luvuilta

Tykistölahti, Suomenlinna, 00190 Helsinki
Avoinna 8.5.–31.10.2017 päivittäin klo 11–18

P. 0299 530260

Lippujen hinnat 7 / 4 €
sotaveteraanit ilmaiseksi

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

Sotahistoriallisia museoita, 
paikkoja ja matkoja

kevääseen 1944 asti, jolloin hänet 
evakuoitiin sotasairaalaan sairau-
den vuoksi. Myöhemmin hän toi-
mi vielä Jalkaväen koulutuskes-
kuksen apulaiskomentajana ja 
kotiutti Jyväskylän seudulla so-
dasta palaavan JR 48:n. Sokajär-
ven sotilasuran päätepiste oli Jy-
väskylän Sotilaspiirin Esikunta.   

Monien rintamaupseerien ta-
voin Erkki Sokajärvi joutui jät-
tämään armeijan maaliskuussa 
1945 kenttäarmeijan kotiuttami-
sen ja osin poliittisen painostuk-
sen vuoksi. Eläkkeelle jäänyt So-
kajärvi muutti perheineen Mou-
hijärvelle.

Pääpaino sotilasurassa
Elämänkerran pääpaino on So-
kajärven sotilasurassa. Kirjailija 
Lammi on saanut teoksen lähde-
aineistoksi Sokajärven sotavuosi-
en laajaa kirjeenvaihtoa ja sota-
päiväkirjoja. Ne välittävät sotien 
välistä ajankuvaa ja kuvaa upsee-
rin yksityis- ja perhe-elämästä. 

Teos tarjoaa myös uutta tietoa 
Kainuun etapista, vapaussodan 
tapahtumista Itä-Suomessa ja Ka-
jaanin Sissi-Rykmentin toimin-
nasta.   

Erkki Sokajärven tyttärenty-
tär Marja Sokajärvi kertoo teok-
sen post scriptumissa isoisänsä 
eläkevuosista maaseudun rauhas-
sa. Käsistään kätevän ja taiteelli-
sen Sokajärven maalausharrastus 
jatkui Mouhijärvellä. Teos täy-
dentää osaltaan kuvaa 100-vuoti-
aasta itsenäisestä Suomesta. 

Manu Paajanen
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Karjalankannaksen takai-
sin valtauksen yhteydes-
sä elokuun lopulla 1941 

Viipurin eteläpuolelle Sommeen 
Porlammin alueelle syntyi suur-
motti, jonne jäi kahden puna-ar-
meijan divisioonan lähes koko 
kalusto. Mottia tutkiessaan suo-
malaiset sotilaat huomasivat ojas-
sa makaamassa kaksi neuvosto-
sotilasta. Kumpikin oli liikku-
mattomina ja kasvot peitettyinä 
sadetakilla. JR 24:n II Pataljoo-
nan jsp:n roteva lääkintämies, 
Gunnar Bergström meni oikean-
puoleisen luo ja veti takin syrjään. 
Häntä vastaan tuijotti elävän ih-
misen silmäpari, ja Bergström 
huomasi heti kauluksessa kenraa-
lin tähdet. Näin kertoo tapahtu-
mista Jukka L. Mäkelä kirjassaan 
”Kannas salamoi”.

Salamana suomalainen ku-
martui ja naulasi kourillaan ken-
raalin kädet maahan ja kun toi-
nen ei näyttänyt yrittävänkään 
vastarintaa, nosti hänet tempaa-
malla pystyyn. Upseerilla oli 
vyöllä yhdeksän millin Mauser. 
Bergström otti sen ensiksi, sit-
ten kenttäpullon, karttalaukun 
ja puukon. Muut olivat hoitaneet 
toisen ruumiin, luutnantin hen-
kiin herättämisen, ottaneet hä-
neltä aseen, ja antaneet kävellä 
tiehensä. 

Mannerheim hjuva,  
Stalin …
Kenraalin suomenkielen tai-
to oli rajoittunut. Mannerheim 
hjuva, hjuva, Stalin ... ja sylkäisi 
pari kertaa päälle. Seudulle levisi 
tieto kenraalin arvoisen neuvos-
toupseerin vangitsemisesta. Berg-
strömille jäi kenttäpullo. Korkki 
auki, sieraimissa oikein värähteli, 
sillä sisällöksi ilmeni puhdas vot-
ka. 

Kenraalimajuri, jonka nimek-
si tiedettiin Kirpitšnikov, lä-
hetettiin välittömästi rykmen-
tin komentopaikalle. Tullessaan 
eversti Heinrichsin eteen ken-
raali levitteli käsiään kuin mer-

kiksi voimattomuudesta, mutta 
virkkoi: ”Herra eversti, olen iloi-
nen päästyäni teidän puolellen-
ne”. Heinrichs määräsi ilmoit-
tamaan vangista 8. Divisioonan 
komentopaikkaan. Siellä puhelu 
yhdistettiin majuri Lauri Airilal-
le, joka käski pitää kenraalin siel-
lä, kunnes hän itse tulisi autolla 
noutamaan hänet. 

Kenraali ja eversti keskusteli-
vat tulkin välityksellä. Kun Ai-
rila saapui hakemaan vierasta, 
Heinrichsin jäähyväissanat sisäl-
sivät leikillisen toivomuksen, että 
he tapaisivat uudelleen sodan jäl-
keen voidakseen kerrata täydes-
sä rauhassa tarinan Porlammin 
motista ja vähän muistakin tais-
teluista. 

8. Divisioonan komentopor-
ras oli sijoittunut Lihaniemen ka-
peimpaan kohtaan. Matka sinne 
ei ollut pitkä, ja pian saatettiin 
IV Armeijakunnan komentopai-
kalle Kavantsaaren hoviin ilmoit-
taa harvinaisesta vangista. Kohta 
tulikin kenraali Oeschin antama 
käsky, että Airila vastaa henkilö-
kohtaisesti vangin säilymisestä 
siihen saakka, kunnes tämä nou-
detaan armeijakunnan toimesta. 

Ensimmäiseksi Airila toimit-
ti Kirpitšnikoville kuivia vaat-
teita ja vei hänet syömään. Tel-
tassa alettiin kuulustelut asioista, 
jotka saattaisivat vaikuttaa yhä 
käynnissä olevaan 8. Divisioo-
nan joukkojen etenemiseen kohti 
Koivistoa. Liikaa ei vierasta kui-
tenkaan rasitettu, sillä jännityk-
sen lauettua ja yön valvottuaan 
hän sai lopen uupuneena nukah-
taa Airilan vuoteelle. Majuri itse 
jatkoi samassa teltassa pöytänsä 
ääressä omien tehtäviensä hoita-
mista. 

Jonkin tunnin kuluttua auto 
saapui mukanaan sotapoliisiup-
seeri ja venäjää puhuva luutnantti. 
Kenraali oli jo herännyt ja pukeu-
tunut ja ehtinyt seurata, kuinka 
Airila lukemattomien puhelujen 
lomassa suoritti aina merkintöjä 
kirjaan. Kirpitšnikov kysyi ute-

liaana: ”Mikä kirja tuo on”? ”Se 
on meidän sotapäiväkirjamme, 
johon merkitään kaikki tärkeät 
puhelut ja tapahtumat”. Kenraa-
li mietti hetken ja kysäisi: ”Saan-
ko minäkin kirjoittaa siihen jo-
takin?” ”Kernaast”. Kirpitšnikov 
asettui pöydän ääreen ja kirjoit-
ti sivun verran iloaan siitä, että 
oli joutunut sivistyneen armeijan 
vangiksi ja saanut osakseen yksin-
omaan hyvää kohtelua. 

Kenraalin arvoista kohtelua
Kavantsaaren hovissa IV Armei-
jakunnan majuri Hautala näki 
auton saapumisen pihaan. Paikal-
le sattuneet suomalaiset upseerit 
katselivat täysin vihatta, pikem-
minkin hyväntahtoisesti, jopa 
osanottavasti vihollisarmeijan 
kenraalia, jonka joukot oli täydel-
lisesti tuhottu ja joka itse oli jou-
tunut vangiksi. Kirpitšnikov läh-
ti astelemaan kohti rakennuksen 
pääovea. Hautala kiiruhti ulos, ja 
pysähtyi hänen eteensä asentoon 
tehden sotilaallisesti kunniaa. He 
puristivat toistensa kättä ja suo-
malainen virkkoi: ”Saanen pyy-
tää kenraalia käymään sisään”. 

Esikuntapäälliköllä, evers-
ti Nihtilällä oli paljon tehtä-
vää. Realistisesti hän oli keskit-
tynyt vain sen hetken taisteluti-
lanteeseen ja mietti, miten siitä 
oli kehitettävissä paras mahdol-
linen, joten hän ei halunnut ta-
vata Kirpitšnikovia. Hänen 
mielestään se kuului jo men-
neisyyteen. Kohteliaisuussyistä 
kenraali Oesch sen sijaan uhra-
si lyhyen hetken voitetulle vas-
tustajalle. Hän otti omassa huo-
neessaan neuvostokenraalin vas-
taan, ojensi tälle kätensä ja sanoi: 
”Tervetuloa. Kyllä me kohtelem-
me teitä hyvin, kuten kuuluukin 
kohdella sotavankeja”. 

Oesch tarjosi savukkeita, 
Kirpitšnikov otti yhden, ja het-
keen ei tapahtunut sen enempää. 
Tulitikkurasia oli pöydän kul-
malla kummankin ulottuvilla. 
Oesch jäi odottamaan, että venä-

läinen upseeri kohteliaana ja hy-
vin kasvatettuna tarjoaisi tulta. 
Aikansa odotettuaan komentaja 
sytytti ensin vieraansa savukkeen 
ja sitten omansa. 

Molempien istuuduttua kes-
kusteltiin hetki tulkin välityksel-
lä. Oesch kyseli viime päivien ta-
pahtumista, ja Kirpitšnikov ker-
toi, kuinka neuvostojoukoilla oli 
ollut varsin tiukat paikat ja mi-
ten tilanne oli kehittynyt nope-
asti niin epätoivoiseksi, että hän 
katsoi taistelun jatkamisen täysin 
turhaksi. 

Huoneeseen oli tullut myös 
tiedotuskomppanian mie-
hiä, jotka ottivat valokuvia. 
Kirpitšnikovin kasvoilla välähti 
selvä pelästys, ja hän kysyi hyvin 
huolestuneena: ”Tuleeko näitä 
kuvia lehtiin”? ”Miksi ei saisi tul-
la?” Tukahtuneesti Kirpitšnikov 
selitti: ”Se tietäisi kaikkien 
omaisteni tuhoa”. Antautuminen 
katsottiin vihollisleirissä kuole-
man ansaitsevaksi rikokseksi, ja 
Stalin oli antanut barbaarisen 
käskyn, jonka mukaan neuvosto-
sotilaan joutuminen sotavangiksi 
kostettiin omaisille. Eroa ei tehty 
siinä, oliko vangitseminen tapah-
tunut vapaaehtoisesti vai pakko-
tilanteessa. Tästä oli kertynyt lu-
kuisia todisteita. 

Kahden kenraalin välinen kes-
kustelu päättyi. Kirpitšnikoville 
osoitettiin Kavantsaaren hovissa 
pieni huone, jossa hän saattoi sy-
ventyä kirjoittamaan kokemuksi-
aan ja näkemyksiään siltä lyhyel-
tä ajalta, jonka kuluessa Oeschin 
taistelusuunnitelma toteutettiin 
ja Länsi-Kannas joutui takaisin 
suomalaisten haltuun. Historiaa 
varten katsottiin aiheelliseksi an-
taa sana myös vastapuolelle, kos-
ka siihen ilmeni näin ainutlaatui-
nen mahdollisuus. 

Mikä mies Kirpitšnikov
Kenraali Vladimir Vasiljevitš 
Kirpitšnikov syntyi 7. heinäkuu-
ta 1903 Volgan varrella Simbirs-
kissä ja kuoli 28. elokuuta 1950 
Moskovassa.  Isä oli tiilenpolttaja 
ja kun hänellä oli kesäisin muuta-
mia apulaisia, häntä pidettiin val-
lankumouksen jälkeen tehtailija-
na ja hänet pidätettiin. 

Vladimir Kirpitšnikov kävi 
upseerikoulun ja valmistui vuon-
na 1925. Hän palveli joukkueen-
johtajana, komppanianpäällik-
könä sekä lopulta pataljoonan-
komentajana vuoteen 1937 asti. 
Kirpitšnikov osallistui Espan-
jan sisällissotaan esikuntapääl-
likkönä, jossa tehtävässä hänet 
palkittiin punaisella tähdellä. 
Kirpitšnikov nimitettiin 43. jal-
kaväkidivisioonan komentajaksi 
23. elokuuta 1939.

Talvisotaa Viipurinlahdella
Talvisodan loppuvaiheella maa-
liskuussa Kirpitšnikov komen-
si 43. jalkaväkidivisioonaa Vii-
purinlahden taisteluissa.  Silloin 
hyökkäävät joukot saivat hal-
tuunsa pääosan Uuraan saarista 
9. maaliskuuta ja etenivät seuraa-
vana päivänä yli Viipurinlahden. 
Sodan loppuun mennessä joukot 
eivät kuitenkaan päässeet tavoit-
teisiinsa verisissä saaristotaiste-
luissa. Neuvostoliittolaisia divi-
sioonia (42.D, 43.D, 113.D.) oli 
vastassa Johan Arajuuren johta-
ma suomalaisten  4. Divisioona. 
Kirpitšnikov palkittiin komenta-
juudestaan korkealla kunniamer-
killä.

Jatkosotaa Viipurin 
puolustuksessa
Ennen jatkosotaa Kirpitšnikov 
suoritti opintoja Frunzen soti-
lasakatemiassa, jossa valmentau-
duttiin korkeimpiin päällystö-
tehtäviin. Jatkosodassa 43. jal-
kaväkidivisioona kuului osana 
Neuvostoliiton 50. Armeijakun-
taan, ja se sai tehtäväkseen Vii-
purin seudun puolustamisen. 50. 
Armeijakuntaa vastassa oli rajan 
takana suoraan Suomen IV Ar-
meijakunta sekä pohjoisempana 
Suomen V Armeijakunta. Suo-
malaiset ylittivät rajan Karja-
lankannaksella 31. heinäkuuta. 
Kirpitšnikov otti vastuulleen Vii-
purin puolustuksen. Hän koor-
dinoi oman divisioonansa lisäksi 
23. armeijan kahta muuta jalka-
väkidivisioonaa (115.D ja 123.D).

Suomalaiset joukot lähestyi-
vät puolustuksesta huolimatta 
Viipuria lännestä ja pohjoises-
ta. Rintaman komentaja Mar-

Porlammin motista arvovanki

Neuvostoliittolaisten käyttämä kartta, joka jäi sotasaaliina.

Kenraalimajuri Oesch (vas.) ja Kirpitsnikov keskustelevat Kavantsaa-
rella 2.9.1941.  
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kian Popov kritisoi 25. elokuuta 
Kirpitšnikovin toimintaa ja uh-
kaili häntä ja komissaaria kent-
täoikeudella. Neuvostoliiton 
Luoteisen suunnan ylipäällikön 
Kliment Vorošilovin tahdon mu-
kaisesti Viipuri haluttiin pitää 
viimeiseen saakka. Tämä aiheutti 
koko talvi- ja jatkosodan suurim-
man motin Porlammin alueelle. 
Neuvostoliittolaiset onnistuivat 
evakuoimaan vain osan miehis-
töstä Koivistolle ja edelleen Le-
ningradiin. Raskas kalusto jäi ko-
konaan suomalaisille. Sotavan-
keja oli noin 9 000. Kirpitšnikov 
sai lievän ruhjevamman ja jou-
tui suomalaisten sotavangiksi 1. 
syyskuuta.

Toinen osa kirjoituksesta jul-
kaistaan kesäkuussa ilmestyvässä 
Sotaveteraani-lehdessä. 

Göran Lindgren

Kirjoittaja on KTM, ylil res, sota-
historian harrastajatutkija ja opas 
sotahistoriallisilla retkillä. 

Lähteitä: 
Jukka L. Mäkelä: Kannas salamoi, 
Wsoy 1972, s. 213-221
Niilo Ihamäki: Espoon Sotaveteraa-
ni 2011
Rautala, Ari: Karjalan kannaksen 
takaisinvaltaus kesällä 1941, Gum-
merus 2004, s. 147-156
Kirpitšnikov, Leonid: Lyhyitä sota-
historiallisia muistelmia, vaiku-
telmia ja johtopäätöksiä sodasta 
Suomea vastaan talvella 1939-40 
ja kesällä 1941, etupäässä silmällä 
pitäen 43.D:n toimintaa. Kopio kir-
joittajan hallussa. 
Wikipedia

Suomalaisten saamaa raskasta tykistöä sotasaaliina Porlammin motista.

Talvisodan veteraanit perus-
tivat Sotaveteraaniliiton 

edeltäjäyhteisön Suomen Ase-
veljien Liiton talvisodan jälkeen 
4.8.1940. Liitto ehti toimia muu-
taman vuoden, kunnes tuli 25. 
tammikuuta 1945 välirauhanso-
pimuksen perusteella kielletyksi 
”fasistisena järjestönä”. Liitolla oli 
vuoden 1944 lopussa eri puolilla 
maata 710 jäsenyhdistystä, joissa 
oli jäseninä noin 200 000 miestä 
ja 40 000 naista. Suomen Asevel-
jien liittoa voidaan pitää Suomen 
Sotaveteraaniliiton edeltäjäorga-
nisaationa. Suomen Aseveljien 
Liitolla oli oma lehti nimeltään 
Aseveli. 60-vuotisjuhlavuotensa 
kunniaksi Suomen Sotaveteraa-
niliitto julkaisee poimintoja Ase-
veli-lehdestä. Poiminnat on toi-
mittanut VTT Olli Kleemola.

Suomen Aseveljien Liiton 
toiminnan alku
Aseveli 20.9.1940: ”Yli 200 ase-
veliyhdistystä perustettu tähän 
mennessä – Perusteilla tällä het-
kellä toistasataa yhdistystä”

”Uusien aseveliyhdistysten pe-
rustaminen on jatkunut nopeas-
sa tahdissa kautta maan. Niinpä 
on saamiemme tietojen mukaan 
Suomen Aseveljien liiton toimis-
tossa kuluvan viikon puolivälissä 
kortistoon merkittynä 210:n ase-
veliyhdistyksen nimet. … Perus-
teilla on tällä hetkellä toistasataa 
yhdistystä. Kaikille perustetuil-
le tai perustettaville yhdistyksille 
huomautamme Suomen Asevel-
jien Liiton toimiston kehoituk-

Poimintoja Aseveli-lehdestä

sesta, että niiden on ehdottomas-
ti lähetettävä liiton toimistolle 
luettelo johtokunnan jäsenistä, 
heidän siviili- ja sotilasarvostaan 
sekä osoitteistaan”.

Aseveli 8.10.1940: ”Suomen 
Aseveljien liiton jäsenmerkkikil-
pailu”

”…jäsenmerkkikilpailuun jä-
tettiin määräajan kuluessa kaik-
kiaan 373 merkkiehdotusta. 
Kilpailun palkintolautakunta, 
johon kuuluivat liiton puheen-
johtaja kenraalimajuri P.  Talvela 
puheenjohtajana, maist. Jari Gal-
len, arkkitehti Jussi Lappi-Seppä-
lä ja fil.tri Arvi Poijärvi Suomen 
Aseveljien Liiton edustajina sekä 
taiteilija G. A. Jysky Suomen Ko-
ristetaiteilijain liitto Ornamon ja 
taiteilija E. Tanttu Suomen Piir-
täjäin Liiton valitsemina edusta-
jina, on suorittanut lähetettyjen 
ehdotusten arvostelun ja päättä-
nyt jakaa palkinnot seuraavasti: 

I palkinto 2500 mk nimimer-
kille ”Idän vartija”, Aarne Nop-
sanen, Helsinki; II palkinto 1500 
mk nimimerkille ”Sua suojelem-
me verin varjelemme”, Eino Rapp, 
Helsinki; III  palkinto nimimer-
kille ”Kollaa”, J. Suhonen, Hel-
sinki. Lisäksi palkintolautakun-
ta päätti lunastaa liitolle 500 mk 
kappaleelta nimimerkkien ”Ystä-
vät”, Vilho Numminen, Helsinki, 
”Miekka”, J. Suhonen, sekä ”Kol-
laa”, J. Suhonen, ehdotukset.”

Aseveli 18.10.1940: ”Suo-
men aseveljien liiton piirijako al-
kaa hahmottua”

”… Suomen Aseveljien Liiton 
piirijako alkaa vähitellen saada 
lopulliset muotonsa, vaikkakin 
eräitä kysymyksiä vielä on avoin-
na. Alun perin oli tarkoitus toi-
mittaa jako läänien pohjalta, 
mutta käytännössä ei aivan kiin-
teästi ole noudatettu tätä linjaa.

Viime sunnuntaina perustet-
tiin Oulun piiri entisten Tampe-
reen, Turun, Kuopion, Mikkelin 
ja Kymenlaakson piirien lisäksi. 
Useimmilla muillakin seuduin 
on piirijärjestelmä jo käytössä, 
vaikka virallinen vahvistus vielä 
puuttuu. Kokonaan muodosta-
matta ovat vielä Uudenmaan ja 
Keski-Suomen piirit…”

NURMINEN ANTILA & CO OY
ARKKITEHTITOIMISTO

VAASANPUISTIKKO 18 65100 VAASA puh 06 317 8561
RATAKATU 5 A 10 00120 HELSINKI puh 09 648 786
http://www.arktsto-nurminen.�   vaasa@arktsto-nurminen.�   helsinki@arktsto-nurminen.�

Levin Huoneistolomat Oy
Levi 

www.levinhuoneistolomat.fi
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Kaiken kaikkiaan erinomais-
ta työtä, jonka keskeinen puuha-
mies näyttää olevan pietarilainen 
hammaskirurgi, todella mukava 
mies, jonka olemme pariin ker-
taan tavanneet konkreettisesti la-
pion varressa. 

Kuuterselän asemien entisöin-
nin kruunaa alueella kesäkuussa 
järjestettävä, venäläisten action-
harrastajien taistelunäytös, jossa 
urhoollinen puna-armeija murtaa 
suomalaisten puolustuksen. Ikä-
vä juttu, mutta perustuu pääpiir-
teissään tositapahtumiin. Totta 
kai näkökulma on voittopuoli-
sesti puna-armeijan. Siellä on mo-
lempien osapuolien asepukuihin 
pukeutuneita joukkoja ja kovas-
ti paukkuu. Kuuleman mukaan 
viime kesäkuun tapahtuma ke-
räsi ruuhkaksi asti yleisöä paikal-

Siestarjoki
Leningradin ympärille oli ra-
kennettu vahvat, osin kantalin-
noitetut puolustusasemat, joiden 
edustalle suomalaiset pysäyttivät 
hyökkäyksensä Kannaksella elo-
kuun lopussa 1941. Syitä hyökkä-
yksen pysäyttämiseen oli ainakin 
kolme.

Ensinnäkään suomalaisilla ei 
ollut riittävästi voimia vahvan 
puolustuksen murtamiseen. 

Toiseksi oli poliittisesti viisas-
ta jättää Neuvostoliitolle ääret-
tömän tärkeä miljoonakaupunki 
Leningrad, bolsevistisen vallan-
kumouksen kehto rauhaan. Kol-
manneksi suomalaisissa joukoissa 
alkoi myös esiintyä jonkin verran 
kieltäytymisiä, kun oltiin ylittä-
mässä vanhaa rajaa. 

Kuuterselkä
Tuosta venäjänkielen hallitsevasta 
asemasta nostaa mielellään posi-
tiivisena poikkeuksena esille Kuu-
terselän taistelupaikat. Ryhmä ve-
näläisiä sotahistorian harrastajia 
on tehnyt siellä suurtyön entisöi-
dessään suomalaisia Vammelsuu-
Taipale linjan puolustusasemia 
umpimetsässä Kuuterselän-Rai-
volan sodan jälkeen rakennetun 
tien tuntumassa. Työ jatkuu, mut-
ta valmiina on jo mm. runsaasti 
taisteluhautaa asepesäkkeineen ja 
75 mm pst-tykin huolellisesti en-
tisöity asema, ilman tykkiä aina-
kin toistaiseksi. Alueella on run-
saasti infotauluja, joiden tekstit 
ovat myös suomen kielellä. 

le. Yhden suomalaisen matkaili-
jaryhmän kanssa toteamme tänä 
vuonna, miten se menee. 

Tämän lisäksi Kuuterselän 
harjanteelta, VT-linjan tukilin-
jalta löytyy hyvin informatiivi-
nen opastaulu, myös suomek-
si. Sen tekijäksi epäilen venä-
läis-suomalaista sotahistorian 
tutkijaa, Suomessa kouluttautu-
nutta kauppatieteilijää, kollegaa-
ni Bair Irincheeviä. 

Ihantala
Tali-Ihantalan taistelujen muis-
tomerkin, suuren siirtolohkareen 
vierelle on ilmaantunut myös 
hyvä infotaulu, joka on kuiten-
kin venäjänkielinen. Hyvät kar-
tat ja autenttiset valokuvat toimi-
vat hyvin. 

Hiukan vain tulee ihmetel-
leeksi, kuka on sen yritteliäisyy-
den taustalla ja kuka viranomai-
nen sen on hyväksynyt, joka jo 
nyt on muuttanut taistelumaas-
ton maisemaa muistomerkin 
edustalla olevilla pelloilla. Alu-
eella, jolla varmaan muutama 
tuhat puna-armeijalaista tapasi 
kohtalonsa kesä-heinäkuun vaih-
teen tienoilla 1944. Pellolle on 
nimittäin kaavoitettu vuokra-
tontteja. Yksi datsha sinne on jo 
ilmaantunutkin. Ei hyvä!

Ihantalasta löytyy myös suo-
malaisten jo aikoja sitten aikaan-
saama kenraali Vihman muisto-
merkki. 

6.Divisioonan komentaja, jää-
kärikenraalimajuri Einar Vih-

ma kaatui Ihantalassa 5.8.1944 
vihollisen kranaatinheitinkes-
kityksessä. Samassa kaatui myös 
divisioonan esikuntapäällikkö 
Gösta Palkama ja tykistökomen-
taja everstiluutnantti Duncker 
haavoittui. Vihman viereen kaa-
tui myös häntä auttamaan rien-
tänyt sotamies Mustalampi. Oi-
keastaan nämä sankarivainajat 
kaatuivat turhaan, sillä Ihanta-
lassa oltiin käyty jo kuukauden 
verran asemasotaa, ja tilanne oli 
kaikin puolin hallinnassa. Suo-
malaisten linjojen eteen oli kui-
tenkin jäänyt useita vihollisen 
vaurioituneita panssarivaunuja, 
joista oli tullut kiusallisia ja vaa-
rallisiakin pesäkkeitä. Niinpä nii-
den muodostama uhka oli pää-
tetty poistaa hyökkäyksellä, joka 
oli suunniteltu huolella. Vihma 
oli lähimpine alaisineen menos-
sa, hänelle tyypillisesti riskin ot-
taen seuraamaan tuon panssari-
vaunujen eliminoimisoperaation 
sujumista, kun vihollinen ampui 
kohtalokkaita keskityksiä suo-
malaisten linjojen takamaastoon. 
Vihman kaatumispaikan koor-
dinaatit 1:20000 kartalla ovat 
Vihman elämänkerran kirjoitta-
neen Martti Turtolan mukaan 
p=4790, i=3600. 

Siiranmäki
Siiranmäellä on etenemässä ope-
raatio, jolla pelastettaisiin mäen 
jäänteiden joutuminen ahnaiden 
maa-ainesta hamuavien käsiin. 
Mäen lakihan tuhoutui jo neu-
vostoaikana, kun sen hiekka-ai-
nesta tarvittiin mm. betonitien 
rakentamiseen Kivennavan poh-
joispuolella olleeseen varuskun-
taan, jossa huhujen mukaan oli 
salainen ohjustukikohta. Toivot-
tavasti venäläiset sotahistorian 
harrastajat yhdessä ympäristöak-
tivistien kanssa onnistuvat pe-
lastamaan Siiranmäen, ettei sitä 
enää toista kertaa tuhottaisi.

Portinhoikka, Vammelsuu 
ja Äyräpää 
Kaikissa näissä kohteissa on näh-
tävissä merkkejä siitä, että paikat 
ja niiden historia kiinnostavat. 
Portinhoikkaan muistomerkin 
penkereeseen on ilmaantunut 
yksittäisen sotilaan muistotaulu, 

joka näyttää omaisten omin luvin 
pystyttämältä. Samaan penke-
reeseen Talin puolelle on selväs-
ti haudattu lisää maastosta löyty-
neiden soturien jäänteitä. 

Vammelsuussa on uusia info-
tauluja, joista yksi Vammeljoen 
partaalla kertoo yhden puna-ar-
meijan lentäjän kohtalosta ja in-
fotaulu Uudellekirkolle ja Rai-
volaan menevän tien vieressä 
rinteessä taisteluista 1944. Venä-
jänkielisiä molemmat. 

Äyräpäässähän onnistuttiin 
muutama vuosi sitten pysäyttä-
mään massiivinen lomakyläpro-
jekti, joka olisi aivan kirkonmä-
keä lukuun ottamatta tuhonnut 
koko historiallisen Äyräpään har-
janteen. Onneksi diplomaattinen 
yhteistyö venäläisten kanssa toi-
mi! Infotauluja venäjänkielellä 
löytyy täälläkin suomalaismuis-
tomerkkien lisäksi.

”Aamu Heinjoen tiellä”
Tuo sitaateissa oleva otsikko on 
Mauri Sariolan kirjoittaman, lä-
hinnä dokumenttiromaanik-
si luokiteltavan kirjan (Gumme-
rus 1966) nimi. Kenraalimajuri 
Aaro Pajarin 3.Divisioona py-
säytti vihollisen hyökkäyksen 
Heinjoelta Antreaan johtavalla 
tiellä Revonkylän Kääntymässä. 
Maastollisesti hyvin edullisesta 
asemasta alikersantti Kauko Tuo-
mala tuhosi 26.6.1944 lyhyessä 
ajassa panssarintorjuntatykillään 
75 PstK/40 kahdeksan viholli-
sen panssarivaunua, kaksi ryn-
näkkötykkiä, neljä vetotraktoria 
vaikuttaen ratkaisevalla tavalla 
tilanteen vakiinnuttamiseen täl-
lä suunnalla. Hän kaatui lopul-
ta tykilleen vihollisen epäsuoras-
sa tulessa. Kaatuessaan hän oli 
26-vuotias. Kaatumista seuraa-
vana yönä kenraali Pajari soitti 
asiasta Päämajaan, ja seuraavalle 
päivälle on päivätty hänen nimit-
tämisensä Vapaudenristin 2.luo-
kan Mannerheim-ristin ritarik-
si. Paikka, jolle suomalaiset ovat 
pystyttäneet koruttoman ristin, 
on vaikuttava! Sille pääsee vain 
Antreasta Viipuriin johtavasta 
päätiestä Kuukaupissa erkanevaa 
hyvin huonokuntoista soratietä. 
Tie ei ole normaalilla bussilla lii-
kennöitävissä. 

Venäläiset kunnostavat Kannaksen taistelupaikkoja
Parin vuoden aikana Karjalan kannaksella on suomalaisen ”sotahistoriaturistin” silmin 
ollut havaittavissa mielenkiintoisia ja positiivisia ilmiöitä. Keskeisille taistelupaikoille on 
ilmaantunut informaatiotauluja, jotka valaisevat kesän 1944 tapahtumia objektiivisen 
tuntuisesti. Tämä varovainen tunnustus johtuu venäjän kieltä taitamattoman matkai-
lijan tulkinnasta, joka perustuu pelkästään tauluissa oleviin karttoihin, päivämääriin 
jne. Pääosa infotauluista on pelkästään venäjänkielisiä. No hyvä niin, onhan meille 
suomalaisille tärkeätä, että paikalliset asukkaat ja alueella liikkuvat venäläisturistit 
ymmärtävät liikkuvansa pyhällä maalla, joka joi paljon niin puna-armeijalaisten kuin 
suomalaistenkin verta. 

Entisöityjen asemien sisäänkäynnin yllä kyltti ja entisöityjä taistelu-
hautoja.

Hackmannin sukuhaudan muis-
tomerkki Sorvalin hautausmaalla.

Venäläisten sotahistorian harrastajien entisöimiä puolustusasemia Kuuterselän-Raivolan alueella.
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Uusi sotamuseo Viipurissa
Viipurissa oli kesällä 2013 avat-
tu uusi, pieni mutta mielenkiin-
toinen sotamuseo. Museo pyrki 
esineistöllään tasapuolisesti ku-
vailemaan molempien osapuolten 
kohtaloita ja varustusta niin talvi- 
kuin jatkosodassakin. 

Museo sijaitsi silloin helposti ta-
voitettavalla paikalla Pyöreän Tor-
nin ja Viipurin linnan välimaas-
tossa osoitteessa Karjaportinkatu 
7 B (nykykielellä Progonnoija 7 B). 
Museon esineistö oli varmaan pää-
osin Karjalan kannakselta. Museo 
täydensi esineistöllään hyvin Vii-
purin Linnan toisessa kerroksessa 
olevaa sotiemme historiasta kerto-
vaa museota. Tämän pienen mu-
seon vahvuus oli sen konkreetti-
suus. Esineitä sai osin koskeakin. 
Ne koostuivat asusteista, aseista 
ja erilaisista dokumenteista, mm. 
kartoista. Museon esittelijä saattoi 
antaa käteesi aseen, jonka olet ai-
emmin nähnyt vain kuvissa tai so-
tamuseoiden vitriineissä. Hänen 
kielitaitonsa ei ehkä ollut kovin 

Suomalaisten kiinnittämä kenraali Vihman muistolaatta sijaitsee ison 
siirtolohkareen kupeessa. 

Kuvassa Mannerheim-ristin ritari Tuomalan vaatima-
ton muistoristi.  Se sijaitsee Antreasta Viipuriin johta-
vasta päätiestä Kuukaupissa erkanevan huonokun-
toisen tien varressa. 

Siiranmäessä on jo vuosia ollut suomalaisten ja venä-
läisten yhteinen muistomerkki, joka pari vuotta sit-
ten sai osakseen kansallismielisten raivon osoitukse-
na kiveen maalatun punatähden. Se on nyt poistettu. 
Uutena asiana Siiranmäessä on hieno, valitettavasti 
vain venäjänkielinen infotaulu, joka kertoo alueella 
käydyistä taisteluista. 

Kuvassa on yksi Leningradin ulomman puolustuslinjan bunkkereista, 
josta on tehty Suuren Isänmaallisen Sodan muistomerkki. Se sijaitsee 
Siestarjoella Suomen vanhalta rajalta jonkin matkaa Pietariin päin kau-
punkiin johtavan vanhan päätien varrella tien oikealla puolella hyvin 
näkyvällä paikalla. Samalla tasalla tien toisella puolella on puolustuksen 
ulkomuseo, jonka alueelta löytyy entisöity tykkikasematti ja runsaas-
ti hienoja, valitettavasti vain venäjänkielisiä infotauluja karttoineen.

Punaisten muistomerkki Viipurissa.

Museon mainoskyltti Liinankadul-
la viime kesänä. Museo vaatii päi-
vitystä, ja testaammekin museon 
toimivuuden ensi kesänä useam-
mankin ryhmän voimin, ja rapor-
toimme seuraavissa lehdissä.

hyvä, kömpelöä englantia korkein-
taan, mutta palvella hän halusi. 

Museo on viime vuonna muut-
tanut Linnankadun (Krepostnaja 
Ulitsa) varrella olleisiin Keskus-
kasarmin tiloihin, joista Venä-
jän armeija on luopunut. Erittäin 
keskeiselle, suurelle alueelle tulee 
varmaan ilmaantumaan paljon-
kin erilaista toimintaa. Kannak-
sen sotamuseo oli vielä kesällä 
2016 kovin keskeneräinen, mut-
ta on lupa odottaa, että se on ensi 
kesänä jo paljon valmiimpi. 

Museon perustaja on venäläis-
suomalainen Bair Irintseev. Hän 
perusti museon, jotta nykyviipu-
rilaiset ymmärtäisivät kaupun-
gin historiaa. Kannattaa ehdot-
tomasti tutustua!

Viipuri 1918
Vapaussotamme, josta tuli sisäl-
lissota, lopun traagisia tapahtu-

mia Viipurissa on tutkittu Tee-
mu Keskisarjan kirjassa ”Viipuri 
1918” (Siltala 2013).  Kirjan tark-
ka lukija voi hyvin löytää noiden 
päivien tapahtumapaikat. Viipu-
rista Pietarin suuntaan matkaa-
van on hyvä pysähtyä hetkek-
si Liimatan tasalla ja katsoa tien 
vasemmalla puolella harjanteel-
la olevaa, punaisten vuoden 1918 
muistomerkkiä. Muistomerkki 
on pystytetty neuvostoaikana, to-
dennäköisesti 1960-luvulla.

Sorvalin hautausmaa 
Viipurissa
Suomen aikainen, useiden seura-
kuntien suuri hautausmaa Sor-
valissa tuhoutui sotien aikana tai 
vandalisoitiin neuvostoaikana. 
Miehittäjät oikaisivat lännestä 
tulevan Viipurin sisääntulotien 
hautausmaan poikki. Jäljet ovat 
edelleen selvästi nähtävissä. Oi-

kaisun kohdalla nykyisen tien va-
semmalla puolella on vain ryteik-
köä ja epämääräisiä rakennuksia. 
Oikealle puolella erottuu vielä 
selvästi ortodoksihautausmaan 
kiviaita. 

Suomalaiset vapaaehtoiset en-
tisöivät ahkerasti läntisintä osaa 
Sorvalin hautausmaasta usean 
vuoden ajan. Erittäin kunnioitet-
tavaa työtä, jonka soisi jatkuvan! 
Nyt siellä on osin siistiä ja erityi-
sesti mahtisukujen hautamuisto-
merkkejä on entisöity. Yksittäisiä 
muitakin, kauniita hautamuisto-
merkkejä ja hautakiviä löytyy. 

Teksti ja kuvat: Göran Lindgren 
KTM, ylil res, opas 

sotahistoriallisilla retkillä 
lähialueillamme
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Yhteinen opintie
Ensio Ikonen ja Odd Wager tapa-
sivat samoilla luennoilla syksyl-
lä 1939 suorittaessaan Helsingin 
Yliopistossa lääketieteen alkutut-
kintoa. Kurssi keskeytyi talviso-
dan ensimmäiseen pääkaupun-
gin pommitukseen 30.11. Miehet 
olivat opiskelutovereita myös ase-
masodan aikana, kun näitä me-
dikofiileja pikakoulutettiin lää-
ketieteen kandidaateiksi syksys-
tä 1942 vuodenvaihteeseen 1943. 
Armeija tarvitsi joukkosidonta-
paikoille nuoria lääkäreitä. Van-
hempia jo lisensiaattitutkinnon 
suorittaneita haluttiin siirtää ko-
tirintamatehtäviin.   

Kohtalo heitti Ikosen ja Wa-
gerin samaan rykmenttiin. Se oli  
JR 1, joka toukokuun puolivälistä 
1944 alkaen oli rintamavastuussa 
pääasemassa Valkeasaaressa. Täl-
tä ajalta ovat peräisin myös lempi-
nimet, joilla miehet kutsuvat ny-
kyään toisiaan. Nimi kertoo sijoi-
tuspaikan, missä kumpikin toimi 
pataljoonanlääkärinä.

Ension päivä 9.6.1944
Kun suurhyökkäys alkoi, oli Wa-
ger vuorolomalla. Hän vietti va-
paata kesäisissä tunnelmissa mor-
siamensa kanssa Aulangolla. I 
Pataljoonan lääkäri Ikonen oli 
komennettu Wagerin sijaiseksi 
ja hän vastasi tuolloin II/JR 1:n 
haavoittuneiden hoidosta. I P:n 
ja III P:n joukkosidontapaikois-
ta vastasi III P:n lääkäri Antti 
Raippalinna. Ne olivat sijoitettu-
na 300 metrin päähän toisistaan. 

Nimipäivä oli ennennäkemä-
tön. Vihollisen suurhyökkäyksen 

tulivalmistelu alkoi varhain aa-
mulla. Tykistön tuli-iskut ja ilma-
pommitukset tuntuivat vellovan 
pitkin päivää. Asemat sortuivat 
ja raskaat aseet tuhoutuivat. Hir-
vittävä tulimyrsky nostatti korke-
an hiekkapilven, mikä peitti nä-
kyvyyttä ja vaikeutti hengitystä 
sekä aseiden toimintaa. 

Ikosen JSp sijaitsi pienessä 
metsikössä, missä puusto onnek-
si helpotti näkyvyyttä. Haavoit-
tuneita tuotiin hoitoon varhai-
sesta aamusta alkaen. Kun sattui 
pieni tauko tulitoimintaan, meni 
hän käymään viereiselle asunto-
korsulle. Sitä ei ollutkaan enää, 
oli vain suuri kuoppa. Mieleen on 
jäänyt harmistus, kun siinä meni 
nimipäivälahjaksi saatu kalakuk-
ko. Meni siinä myös suuri osa si-
dontapaikan välineistöä, kaikki 
oli lentänyt taivaan tuuliin.

Äärimmäiset tehtävät 
sodassa
Ikonen oli käynyt muutama päi-
vä aiemmin etulinjassa tapaamas-
sa vanhoja aseveljiään. Valkeasaa-
ren maasto oli hänelle tuttu ai-
emman yksikkönsä II/JR 46:n 
ajoilta. Korsun oven avattuaan 
kaverit sanoivat hänelle vakaval-
la äänellä: ”Tämä on kuoleman 
korsu”. Vihollisen valmisteluja 
suurta hyökkäystä varten ei tääl-
lä ollut voinut olla huomaamatta. 
”Valitettavasti taaemmissa por-
taissa sitä ei ymmärretty”, toteaa 
Ikonen.

Hän oli jatkosodan alkupuo-
lella toiminut konekiväärimie-
henä. On hyvin erikoista, että 
samalle miehelle sodassa on an-

nettu kaksi täysin päinvastaista 
tehtävää. ”Ensiksi minun piti teh-
dä reikiä ja sitten paikata niitä”, 
kertoo Ensio Ikonen.  

Raskaat uhrit
Jalkaväkirykmentti 1:n tappiot 
Valkeasaaressa 9.-10.6.1944 oli-
vat todella raskaat. Kahden päi-
vän aikana kaatui, haavoittui ja 
katosi 825 miestä. Poistumispro-
sentti lienee viime sotien suurin. 
Vahvuus tulimyrskyn alla oli ol-
lut 2 900. 

Ikonen antoi Valkeasaares-
sa ensiavun yli sadalle haavoittu-
neelle. ”Siitä olen ollut hyvillä-
ni kaikki nämä vuosikymmenet, 
että onnistuimme saamaan kaik-
ki haavoittuneet JSp:ltä taakse-
päin. Lääkintähenkilöstö oli tai-
tavaa ja osasi tehtävänsä. Kaatu-
neet jouduimme jättämään. Sieltä 
oli lähdettävä, kun jalkaväkiasei-
den ääni alkoi kuulua JSp:n pi-
hassa”, muistelee Ikonen. 

Vallitsi täysi kaaos ja pako-
kauhu. Vastatoimet olivat epätoi-
voisia ja järjettömiä. Menetettyjä 
maastokohtia piti vallata takai-
sin tilanteessa, kun vihollistankit 
olivat jo ajamassa ohi. ”Kohdates-
sani jääkärijoukkueen siisteissä 
asepuvuissa ajamassa polkupyö-
rillä tankkeja vastaan, teki miele-
ni itkeä, mutta en jaksanut”, ku-
vaa Ikonen tilannetta.

Ammusauton päällä ja 
ojassa ryömien
”Menin ottamaan yhteyttä ryk-
mentinlääkäriin, kun sain reitee-
ni sokeripalan kokoisen kranaa-
tin sirpaleen. Reinikainen käski 
panna jodia päälle ja näytti kar-
talta paikan, minne minun tuli 
perustaa seuraavaksi JSp. Kii-
reessä hyppäsin lähimmän kuor-

ma-auton lavalle. Se teki juuri sa-
lamannopeaa täyskäännöstä ja 
syykin selvisi; lähestyvät vihol-
listankit. Kauhukseni huomasin, 
että kuorma-autolla oli ammus-
lasti”, kertoo Ikonen.  

Tankit eivät kuitenkaan am-
puneet kohti vaan sivustoille. 
Päättely tästä oli, että niillä oli-
si ollut määräys olla ampumat-
ta ammusautoa, jotta tie säilyy 
ehjänä. Uusi-Alakylään tultaes-
sa Ikonen hakkasi nyrkillä kuor-
ma-auton kopin kattoon merkik-
si pysäyttää, jotta hän pääsee pois 
kyydistä. Siellä olikin jo pystys-
sä JR 58:n JSp, mutta ilman mie-
histöä. Hevosetkin siitä oli juu-
ri päästetty irti ja ne laukkasivat 
länteen.

Jossain vaiheessa Ikonen ma-
kasi perunakuopassa. Täytyi an-
taa tankkien mennä ohi. Koko 
ajan ammuttiin, mutta paikka oli 
pelastavassa kuolleessa kulmassa. 
Korvat menivät lukkoon. Sitten 
piti edetä kyynärpäillä itseään ve-
täen ojan pohjaa. Rajajoen sillal-
la oli jo puna-armeijan joukkoja. 
Ikonen arveli joutuvansa uimaan 
yli, mutta läheltä löytyikin pol-
kusilta. 

”Yhden yön muistan. Sen sain 
maata bussissa, joka oli Lintulan 
luostarin pihalla. Ketään paikal-
la olijaa en tuntenut, aivan vierai-
ta joukkoja olivat”, toteaa Ikonen.

Lomalta suoraan päin 
ryskettä
Odd Wager kirjoitti päiväkir-
jaansa 10.6.1944: 

”… auton radiosta klo 12.30 
uutisista kuulin, että vihollinen 
on aloittanut yleishyökkäyksen. 
Kun mainittiin Vammelsuu, aa-
vistin, ettei Valkeasaaren koti-
korsuun ole enää paluuta. Illalla 

11.6. tuli tieto, että lomat on kes-
keytetty. Se ei ollut yllätys. Maa-
nantaina 12.6. lähdin klo 14 yli-
määräisellä lomalaisjunalla Kan-
nakselle. Mamma jäi itkemään 
Hämeenlinnan asemalle. Kouvo-
lassa tuli vastaan pitkä sairasjuna 
täynnä haavoittuneita. Viipurissa 
oli käynnissä sekasortoinen eva-
kuoiminen.” 

”Kuulin, että divisioonamme 
on lyöty täysin hajalle. Sitä koo-
taan nyt Kanneljärven maastossa. 
Ensimmäiset huhut eivät lupaa 
hyvää Länsi-Kannakselle, minne 
minun matkani nyt on. Lähellä 
puolta yötä juna saapui päätease-
malle Kanneljärvelle. Väsyttävän 
harhailun jälkeen löysin pataljoo-
nani.”

”13.6. viiden maissa saavuin 
JSp:lleni. Pojat nukkuivat risai-
sessa teltassa. Koko kalusto oli 
jäänyt Valkeasaareen lukuun ot-
tamatta lääkärinlaukkuani, yhtä 
lääkintäaliupseerin ja muutamaa 
lääkintämiehen laukkua. Kaik-
kien kasvoilla oli tarkemmin ku-
vaamaton tuijottava ilme, jonka 
hyvin muistan talvisodan ajoilta 
monen potilaan kasvoilla näh-
neeni”. Wager oli talvisodan lo-
pulla ollut avustamassa Norjan 
Punaisen Ristin kenttäsairaalassa 
Oulussa, missä hänen norjalais-
syntyinen isänsä toimi tulkkina.   

Rähinäremmit piiloon
Wager ja Ikonen tapasivat toisi-
aan pitkin vetäytymistä Kannak-
sella. JR 1:n osat marssivat lähellä 
toisiaan. Yhä uudelleen palaa mo-
lempien mieleen sama tapaus. Al-
kaa kuulua telaketjujen räminää. 
Komentaja ei aluksi usko, että 
niin pientä tietä tankeilla voi-
si ajaa. Uskottava se on. Pellolla 
juoksee sotilaita, Wager ja Ikonen 

Suurhyökkäyksen kokemus ei unohdu
Nuorina miehinä Karjalan Kannaksen tulimyrskyssä 
eletyt hetket seuraavat mukana läpi elämän. Kokemuksia 
voi käydä läpi uudestaan samaa kokeneen sotakaverin 
kanssa. Nyt 95-vuotiaat professorit asuvat samassa palve-
lutalossa, eivätkä sattumalta. Sodan kokemukset johtivat 
elinikäiseen ystävyyteen.

Vänrikki Odd Wager s. 
14.6.1921 Viipuri, yo 1939 
Viipurin Klassillinen lyseo, 
LK 1943, LL 1948, LKT 1950, 
sisätautien erikoislääkäri 
1955, Helsingin kaupungin 
bakteriologisen laboratorion 
ylilääkäri 1957-84, professori 
1973.

Sotilasvirkamies Ensio Iko-
nen s. 19.1.1922 Helsinki, yo 
1939 Helsingin Suomalainen 
lyseo ”Ressu”, LK 1943, LL 
1947, LKT 1964, sisätautien 
erikoislääkäri 1952, vakuu-
tusyhtiö Auran ylilääkäri 
1958-82, HYKS Naistenklini-
kan sisätautien erikoislääkäri 
1965-85, professori 1982. 

JR 1:n lääkärit 17.6.1944 Kaukjärvellä vas. Antti Raippalinna III P, rykmentin lääkäri Veli-Matti Reinikainen, 
Odd Wager II P ja Ensio Ikonen I P



27

Veteraania ei  jätetä60 vuotta

alkavat juosta rinnakkain. Lähei-
sellä metsätiellä matkaa huolto-
kolonna, mitä vihollispanssarit 
ajavat takaa. Koko ajan kuuluu 
ammuntaa. Sitten jotkut panssa-
reista pysähtyvät pellonlaitaan ja 
tankin kansilla matkanneet vi-
hollissotilaat alkavat kiväärein 
ampua pakenijoita. ”Äkkiä rähi-
näremmit piiloon”, huutaa Iko-
nen. Niin lääkärit tempaavat ko-
mentohihnansa pois, jotta eivät 
vetäisi tulta puoleensa. ”Onneksi 
tankit ampuivat metsätielle päin. 
Jos sieltä olisi tullut konekivääri-
tulta meitä kohti, emme olisi tätä 
kertomassa”, toteaa Ikonen. 

”Sota tulee lähelle”
On erittäin arvokasta, että ve-

teraanihaastatteluita tehdessä on 
käytettävissä myös sotilaan omat 
tuoreeltaan tehdyt päiväkirja-
merkinnät. Kriittisten päivien 
tapahtumat ovat varmasti syöpy-
neet mieleen iäksi. Mutta ilman 
reaaliaikaista dokumentointia 
kokonaisuus hämärtyy ja tapauk-
set tulevat ikään kuin välähdyksi-
nä sieltä täältä. Merkinnät puhu-
koot puolestaan: ”taas etulinjaan, 
JSp ei ehtinyt aloittaa toimin-
taansa, kun piti jo lähteä ja nyt 
äkäisemmin kuin äsken, sota tuli 
taas lähelle”.

17.6. päivättyyn kohtaukseen 
rähinäremmeistä saa kirjasta li-
säväriä. Siellä lukee: ”oma sakkini 
oli hajalla, paniikki täydellinen, 
taivas täynnä ryssää, soita pitkin 
suunnistimme Yläkylään”. Ker-
ronta jatkuu 18.6.: ”vallitsi her-
mostunut tunnelma, sen näki 
miesten pälyilevistä katseista, oli-
vat henkisesti loppu”. Päivä päät-
tyy näin: ”olin väsynyt, en viitsi-
nyt edes syödä”. 19.6.: ”marssim-
me yhtä mittaa Ala-Sommeelta 
Säiniön ja Tammisuon kautta La-
volaan, yli 30km. Jalat rakoilla, 
ruumis kuittina, kun istuuduin, 
nukahdin heti. Koko yön hoidin 
miesten jalkoja”.

Odd Wagerilla oli mukanaan 
kamera ja tämä hetki on ikuistet-
tu sillä. JR 1:n lääkärit ovat tu-
lossa rykmentin komentajan, evl 
Tauno Viljasen puhuttelusta. 

Yksi kuva voi kertoa enem-
män kuin tuhat sanaa. Tämä ei 
ole tavanomainen poseerauspot-
retti rintamalta. Tässä on tultu 
yötä päivää ilman pidempää le-
poa Kannaksen halki kaaoksen 
keskellä jo viikon ajan. Nuorten 
miesten (Wager on juuri täyt-
tänyt 23 vuotta ja Ikonen on 22 
vuotias) ilmeet ovat päättäväiset 
ja luottavaiset. Päättäväiset ovat 
vanhempienkin lääkäreiden il-
meet, mutta vastuu ja huoli niistä 
myös kuvastuu. 

Maataistelukoneen maalina 
Ensio Ikosella on rintamakuvas-
sa ranteessaan kompassi. Hän on 
tullut metsän kautta oikopolkua 
komentajan puhutteluun. ”Ehkä 
sotataipaleeni kauheimmat het-
ket koin pian tämän kuvan ot-
tamisen jälkeen, kun palasin 
JSp:lleni. Joutuessani ylittämään 

aukean sain kimppuuni maatais-
telukoneen. Onneksi siellä oli iso 
kivi, minkä taakse pääsin väiste-
lemään kohti syöksyvää lentoko-
netta. Puna-armeijalla oli varaa 
näin jahdata yksittäistä miestä. 
Kone ampui tykillä ja kiven sir-
paleita lensi aina sen osuessa” ker-
taa Ikonen kokemaansa. 

Hermonsa menettäneitä
Suurhyökkäyksen aikana tuotiin 
JSp:lle vain muutamia hermon-
sa menettäneitä. ”Heitä oli yllät-
tävän vähän. Miehet lähetettiin 
hoitoon taakse”, kertoo Ikonen. 
Komentajien voimavarat olivat 
myös koetuksella. Niilo Lappa-
lainen kirjoittaa kirjassaan Val-
keasaari murtuu, että kaksi patal-
joonankomentajaa menetti johta-
miskykynsä. 

Toinen ajoi kesken kaiken 
kymmeniä kilometrejä selustaan 
Kivennavan Ahijärvelle asti. Ky-
seessä oli selvä rintamakarku-
ruus, toteavat veteraanit. Yl-
lättävää olikin, että tapausta ei 
seurannut sotaoikeus. Pataljoo-
nankomentaja vapautettiin teh-
tävästään ja nimitettiin 14.6. esi-
kuntapäälliköksi.

Mutta miten kävi pataljoonan-
lääkärille Loimolan suunnalla 
elokuun lopulla 1944 vähän en-
nen aselepoa? Sotilasvirkamies 
Urpo Viinikan tapauksesta kerro-
taan Sotaveteraanin numeroissa 
2/2016 ja 6/2016. Wagerin ja Iko-
sen hyvin tuntema kollega Oleg 
Gorbatow joutui toteamaan pian 
teloitettavan virkaveljen ruumiin. 
Hän kertoi toistuvasti lääkäripii-
reissä kokemuksestaan, kun pa-
haa aavistamatta ilmoittautui 
käskettyyn tehtävään. Pikaoikeu-
den istunto olikin vielä kesken 
ja ruumis seisoi vieressä elävänä. 
Upseerit olivat nauraneet Gorba-
towille pilkallisesti. Tilaisuus oli 
kuin inhoittava näytelmä. ”Se oli 
ruma ja tarpeeton temppu”, ker-
taa Ikonen. Wagerin päiväkirjassa 
lukee 20.8.1944: ”Liikkuu paljon 
rauhanhuhuja, kaikki odottavat 
jotain tapahtuvaksi”. Päätös Vii-
nikan tapauksen käsittelystä pi-
kaoikeudessa ilman mielentilatut-

Sotaveteraaniprofessorit Ensio Ikonen (vas.) ja Odd Wager palvelu-
talossa itsenäisyyspäivänä 6.12.2016.  
Kuva: Kimmo Ikonen

kimusta tehtiin 24.8. Oikeus istui 
25.8. ja sen langettama kuoleman-
tuomio sotapelkuruudesta pan-
tiin samana päivänä täytäntöön. 

Palvelutalossa
”Kyllä siellä elo niin tipalla oli 
monta kertaa, että jo hyväste-
limmekin toisemme ja pyysim-
me kertomaan viimeiset terveiset 
toistemme omaisille. Mutta täällä 
vaan olemme taas yhdessä vuon-
na 2017”, sotaveteraaniprofessorit 
naurahtavat muistojaan. Yhtei-
nen opiskelu jatkui sodan jälkeen. 
Molemmat väittelivät tohtoreik-
si, erikoistuivat sisätautilääkäreik-
si ja loivat merkittävän työuran 
Helsingissä saaden kumpikin 
professorin arvonimen. Samassa 
palvelutalossa asuessa on nykyi-
sin päivittäin mahdollisuus tavata 
toisiaan. Huumoriakaan ei puutu 
miesten keskusteluista. Kun Wa-
ger soittaa Ikoselle, hän aloittaa: 
”Täällä toinen pataljoona, onko 
ensimmäinen pataljoona”?

Kirjoitus perustuu haastatte-
luihin, Wagerin päiväkirjaan ja 
JR 1:n säilyneisiin sotapäiväkir-
joihin. Ikonen on minulle tut-
tu ”Kirman pataljoonan” II/JR 
46:n tapaamisista, jossa olen ollut 
puhumassa Viipurin menetykses-
tä. Vuosien varrella olemme pitä-
neet yhteyttä lukuisin puheluin. 
Ensimmäisen kerran tapasimme 
Naistenklinikalla tammikuussa 
1980 ollessani potilaana. 

Eeva Tammi 
Kirjoittaja on sotahistorioitsija ja 
opas sotahistoriallisilla matkoilla

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

Viipuri oli ennen talviso-
taa Suomen kansainväli-
sin ja neljänneksi suurin 

kaupunki 75 000 asukkaineen 
sekä suurin varuskuntakaupunki. 
Keskiajalta lähtien Viipuri oli vil-
kas kauppakaupunki ja huomat-
tava kulttuurikaupunki.

Kaupunki eli 1930–luvun 
yleismaailmallisen laman jälkeen 
voimakasta kehityksen kautta.

Viipurilaisille sota oli todelli-
suutta marraskuun 30. päivänä, 
Viipurin pamauksen vuosipäivä-
nä, tasan 444 vuotta aikaisem-
min saman maan ollessa hyökkää-
jän. Lukua 666 pidetään Ilmes-
tyskirjan pedon lukuna, mutta 
luvulla 444 lienee myös ollut jo-
kin kohtalonomainen merkitys 
ainakin Viipurin yhteydessä.

Rajasta 80 km sijaitseva Viipu-
ri joutui sotaan mukaan jo kahta 
tuntia myöhemmin, kun pommi-
koneet pudottivat kuormansa esi-
kaupunkialueille. Sota vaati en-
simmäiset uhrinsa lähes valmis-
tautumattomassa kaupungissa. 
Seurauksena oli pakokauhu. Se 
purkautui kiireellisenä evak-
koon lähtönä. Koulut suljettiin ja 
kauppaliikkeet lopettivat toimin-
tansa. 

Kaupungin virastot siirtyivät 
Savitaipaleelle Suur–Saimaan 
länsipuolelle ja arkisto vietiin 
turvaan Hämeenlinnaan saakka.

Kaupunginhallitus jäi toistai-
seksi paikalleen sotilashallinnon 
alaiseksi elimeksi. Vuoteen 1940 
tultaessa kaupungin asukasmää-
rä oli pudonnut 10 000:een. Kau-
pungin rakennuskannasta oli 
vaurioitunut yli 90 prosenttia.

Eino Luukkonen
Viipurin taisteluissa astuu ku-
vaan Helsingissä 1915 syntynyt 
reservin vänrikki Eino Luukko-

Eino Luukkosen jalanjäljillä Viipurissa  
talvisodan viimeisenä päivänä

nen. Hän toimi panssarintor-
juntatykkijoukkueen johtaja-
na eversti Kaarlo ”Kylmä-Kalle” 
Heiskasen johtamassa Jalkaväki-
rykmentti 7:ssä. Sodan jälkeen 
hän toimi mm. Kuopion kau-
punginjohtajana 1962–75. Hän 
kuoli Kuopiossa 1998. Kaupun-
ginjohtajana hän mm. oli käyn-
nistämässä Kuopion musiikkilu-
kiota, joka tuolloin oli Suomen 
ensimmäinen musiikin erikoislu-
kio. Luukkonen oli myös muka-
na perustamassa ja kehittämässä 
Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtu-
maa. Hänen toimiaikanaan mm. 
Kuopion maalaiskunta liitettiin 
kaupunkiin, keskussairaalaa ke-
hitettiin, perustettiin Kuopion 
yliopisto, uimahalli ja maakunta-
kirjasto.

Hän oli kunniatohtori ja reser-
vin kapteeni. Kiivas työtahti ajoi 
hänet sairauseläkkeelle ennen vi-
rallisia eläkevuosia.

Luukkosen ura upseeriksi
Luukkosen sotilasuran alku oli 
ollut hankala, koska hän hyvin li-
kinäköisenä ei varmasti olisi pääs-
syt edes varusmiespalvelukseen, 
saatikka reserviupseerikoulutuk-
seen Haminaan 1930–luvulla. 
Hän oli kuitenkin kiinnostunut 
sotilaskoulutuksesta ja neuvokas 
siinä, miten ruotuun voisi pääs-
tä. Hänpä opetteli näöntarkas-
tustaulun eli E–taulun kirjain-
ten asennot ulkoa eikä erehtynyt 
lääkärintarkastuksessa kuin vas-
ta alarivillä, jonka osaamista ei 
enää tarvinnutkaan testin läpäi-
syyn. Hänellä siis oli ilmiömäi-
nen muisti.

Varusmiespalveluksen alku-
jaksot menivät motivoituneelta 
mieheltä niin hyvin, että hän pää-
si Reserviupseerikouluun. Hänes-
tä tuli panssarintorjuntaupseeri, 

mutta rintamalle pääsy oli ollut 
kiven takana, koska hän oli hyvä 
kouluttaja Hämeenlinnan pans-
sarintorjuntakoulutuskeskukses-
sa. Siellä hänellä oli koulutetta-
vana Olavi Oksa -niminen nuori 
mies, joka myöhemmin talviso-
dassa kunnostautui Summan rin-
tamalla venäläisten panssarivau-
nujen tuhoajana. Olavi J. Oksa 
oli Kuopion kaupunginjohtajana 
Luukkosen jälkeen 1975–82.

Monien yritysten jälkeen 
vänrikki Luukkonen pääsi läh-
temään rintamalle helmikuun 
1940 puolessavälissä. Kuljetus 
rintamalle oli ollut traaginen, 
kun hänen joukkoaan ja aseita 
kuljettava juna joutui kovaan il-
mapommitukseen Riihimäen 
asemalla todennäköisesti 19. hel-
mikuuta. Ilmavaara -hälytyksen 
saatuaan miehistö oli juossut lä-
heiselle mäelle suojaan. Siellä oli 
valmiita suojautumismonttuja ai-
kaisempien pommitusten jäljiltä. 
Luukkonen oli varoittanut poi-
kiaan nostamasta päätään pom-
mien räjähtelemisen aikana, mut-
ta yksi hänen aliupseereistaan oli 
kyllästynyt odotteluun ja nosta-
nut päätään montusta. Hänen 
päähänsä iski sirpale kuolettavin 
seurauksin. Se oli joukkueen en-
simmäinen miestappio talviso-
dassa eikä se jäänyt viimeiseksi.

Luukkonen Viipurissa
Viipuri 13.3.1940 noin 77 vuot-
ta sitten. 

Sää on puolipilvinen eikä suo-
si hyökkääjän ilmatoimintaa. Il-
massa on palavien rakennusten 
savunkatkua ja tulen loimotusta. 
Silloin tällöin näkyy venäläisty-
kistön räjähtävän kranaatin vä-
lähdys kohta seuraavan jyräh-
dyksen kaikuessa romahtanei-
den kerrostalojen välimaastossa. 

Eilen 12.3. aavetykit ampuivat 
suorastaan rumputulta. 150-mil-
lisen tykin 50 kilon kranaatti te-
kee valtavan kuopan tai hajottaa 
kokonaisen kerrostalon, mitä nyt 
enää on jäljellä. Aavetykin kra-
naatin lähtölaukausta ei voi kuul-
la, koska ase sijaitsee usean kym-
menen kilometrin päässä, siis 
Perkjärvellä. Tykki on kuitenkin 
ns. hehtaaritykki, jonka tarkoi-
tuksena on aiheuttaa pakokau-
hua, mutta viipurilaisiin se ei näy-
tä tehoavan.

Eino Luukkonen, 25-vuotias 
vänrikki, toimii 25. Panssarin-
torjuntatykkijoukkueen johtaja-
na katsellen tiukkana Viipurin 
ratapihan Kannaksen maantien 
suuntaan Viipurin lääninsairaa-
lan toisen kerroksen seinäaukos-
ta, josta avautuu esteetön näköala 
ratapihan leveälle keskiselle alu-
eelle ja maantielle, joka tällä koh-
taa on jo kaupungin katua, Suo-
nionkatua. 

Hänen komennossaan on kak-
si panssarintorjuntakanuunaa, 
joista toinen on hänen alapuolel-
laan rakennuksen seinustalla ja 
toinen rautatien yli johtavan Pa-
pulansillan maastossa muutaman 
sadan metrin päässä. Sen johtaja 
on saanut häneltä käskyn toimia 
itsenäisesti omassa tulialuesekto-
rissaan. Vihollisen tykin kranaat-
ti oli hiljattain tehnyt suuren au-
kon lääninsairaalan kiviseinään 
ja hän oli ottanut johtamispaik-
kansa tältä näköalapaikalta.  Taa-
empana Patterinmäen alueella on 
hänen joukkueestaan vielä kaksi 
kanuunaa.

Voimistuvaa moottorin 
surinaa
Maaliskuun 12–13 päivien vä-
linen yö oli, tykkihälytysmiehet 
pois luettuna, vietetty vajaan ki-
lometrin päässä olevan hautaus-
maan ruumiskellarissa, jossa hän 
ja yhden kanuunan miehistö oli 
yrittänyt levätä ahtaissa ja kos-
teissa tiloissa puhumattakaan 
paikan varsinaisen käyttötarkoi-
tuksen luomasta osin kuvitteelli-
sesta ilmapiiristä. Pääasia oli, että 
paikka tarjosi suojaa kranaateilta 

ja pommeilta. Pieneen katon tuu-
letusaukkoon oli laitettu pahvin-
kappale tuulensuojaksi.

Luukkonen havahtuu ajatuk-
sistaan. Idästä rautatien ja Kan-
naksenkadun suunnasta alkaa 
kuulua voimistuvaa moottori-
en surinaa ja kiihdytysääniä. Ne 
ovat varmaankin panssarivaunu-
ja. Hänen alapuolellaan sairaalan 
seinustalla kerrosta alempana on 
25 mm:n ranskalaisvalmisteinen 
Hotchkiss -kanuuna, suomalai-
selta kutsumanimeltään Marian-
ne.

Luukkonen on valmistautu-
nut ohjaamaan tykin johtajaa tu-
litoiminnassa tältä hyvältä tähys-
tyspaikalta.

Oikealta ilmestyy panssari-
vaunujen jono noin 500 metrin 
päässä. Ne ajavat peräkkäin ja 
näkyvät osittain sivusuunnasta. 
Jonkin verran jalkaväkeä etenee 
vaunujen sivuilla. Ne ovat vaunu-
jen suojamiehistöä. Vaunut ovat 
keveitä T–26 -vaunuja.  

Kevätaamu on täysin valjen-
nut kellon ollessa noin yhdeksän. 
Hän huutaa tykin johtajalle:

Anna kolonnan edetä pitem-
mälle ratapihalla ja sitten komen-
nostani ammu keulavaunua ja 
jatka sitten rivistön loppupäästä 
periaatteella laaki ja vainaa. Tuli 
vapaa!

Keulavaunuun osuu ja siitä al-
kaa tupruta sankkaa savua. Ma-
rianne -kanuuna on tehokas ase 
T–26 -vaunuja vastaan, vaikka 
kaliiperi onkin pieni.  Kanuuna 
on myös tarkka, koska siinä on 
hyvä tähtäyskaukoputki.  Jonon 
loppupään vaunuun osuu ja sa-
moin seuraaviin vaunuihin ryh-
mityksen kärkeen päin.

Keulapään kolmas vaunu so-
jottaa tykkiään tännepäin, ammu 
sitä!

Vaunu ei ehdi laukaista tykki-
ään, kun siihen osuu ja se syttyy 
palamaan. Kolme miestä hyppää 
kansiluukusta ulos. ”Patterimä-
en jalkaväkemme tai joku muu 
porukkamme kyllä pitää huolen 
noista irtolaisista”. Kolme pans-
sarivaunua ajaa ratapenkalta alas 
kadoten näkyvistä. Luukkonen 

Eino Luukkosen tarinaan ss. 26-27 tulee Markulta vielä kuvatekstejä. 
Ohessa vielä yksi kuva sinne.
 
Kun ylituomarimme tulee lukemaan huomenna päivällä lehteä, 
saatko uuden vedoksen ennen sitä, toivoo Marja

Panssaritorjuntatykki 25K/34 (Marianne) Santahaminan asevarikolla.  
Kuva: Sa-kuva

T-26 oli suomalaisten käytössä mm. Aunuksessa 1941. Ne kuuluivat tuolloin maamme ainoaan, evl. S Björk-
manin komentamaan Panssaripataljoonaan. T-26 oli Talvisodan ajan puna-armeijan yleisin panssarivaunu 
ja niitä vallattiin noin 200. Puna-armeijan käytöstä ne poistuivat 1941. Suomella oli käytössään kesän 1944 
aikana noin 100 T-26 panssarivaunua.  Kuva: Sa-kuva
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ehti laskea savuavat ja tulessa ole-
vat vaunut. Niitä on 17 kappalet-
ta. Uskomatonta! 

Koko toimintaan on mennyt 
tuskin varttia ja aika tuntui vie-
läkin lyhyemmältä.

Ehkä osan on ampunut jotkut 
muut tykit Papulansillan–Patte-
rinmäen alueella, mutta valtaosa 
tulee lääninsairaalan seinustalla 
olevan kanuunan tilille.

Viipuri pidettävä  
kaikissa tilanteissa
JR 7:n komentaja eversti Heiska-
nen oli pitänyt 11.3. puhuttelun 
ja käskynannon upseereilleen il-
moittaen tiukkana kantanaan, 
että Viipuri pidetään kaikissa 
olosuhteissa koska kaupunki on 
mahdollisten rauhanneuvottelu-
jen tärkeä kulmakivi ja pelipanos. 
Ja Viipuri piti!

Puna–armeija hyökkäsi rajus-
ti suomalaisten asemia vastaan, 
mutta väliin mies miestä vastaan 
käydyn käsikähmän avulla suo-
malaiset onnistuivat pitämään 
asemat Patterinmäen tasalla. Kel-
lo 11 astui voimaan aselepo lopet-
taen vihollisuudet, mutta vielä 15 
minuuttia ennen tulitaukoa ve-
näläiset ampuivat rajusti suoma-
laisten asemia muun muassa Vii-
purinlahden pohjoisrannan alu-
eella niin, että moni sotilas kaatui 
tai haavoittui sodan aivan viime 
minuuteilla. Näin mm. kävi isä-
ni Toivo-veljelle, joka kaatui kra-
naatin sirpaleesta Virolahdella.

Neuvostojoukot eivät pysty-
neet valloittamaan Viipuria ko-
konaan. Rauhanehtojen mukaan 
suomalaisten kuitenkin oli luo-
vuttava kaupungista. Viipuri oli 
ollut idän etuvartiona ja Suomen 
lukkona, joka oli monta kertaa ai-
emmin kalvalla torjunut idän sa-
pelin.

Stalin oli antanut Karjalan ar-
meijan komentajalle Kiril Me-
retskoville puhelimitse käskyn 
vallata kaupunki mihin hintaan 
hyvänsä. Niinpä 13. maaliskuu-
ta aamulla, kun kaupunki jo rau-
hansopimuksen mukaan kuului 
Neuvostoliitolle, venäläiset teki-
vät rynnäkön, joka ei kuitenkaan 
johtanut koko kaupungin valta-
ukseen.

II Armeijakunnan komentaja 
kenraaliluutnantti Harald Öh-
quist tarkasti sodan päättymis-
päivänä kaupunkia puolustaneen 
3. Divisioonan komentajan evers-
ti Auno Kailan kanssa kunnia-
komppanian Viipurin linnan ala-
pihalla.

Puheessaan Öhquist lausui 
seuraavaa: 

Kun valtakunnan sotalippu 
nyt laskeutuu Pyhän Olavin tor-
nin salosta, niin se laskeutuu yhtä 
puhtaana kuin Suomen armeijan 
kunnia.

Viipurin linnan tornissa lie-
hunut sinivalkoinen leijonalippu 
laskettiin 13.3. klo 15.40. Eversti 

Kaarlo Heiskasen tehtäväksi tuli 
ottaa vastaan 105 kunnianpäivää 
liehunut lippu.

Suorasanaiseksi tunnettu ar-
meijakunnan komentaja korosti 
päiväkäskyssään 13.3.1940 tais-
teluvalmiuden säilyttämisen tär-
keyttä ja päätti päiväkäskynsä sa-
noin: Perivihollisiimme ei kos-
kaan eikä missään tilanteessa saa 
luottaa.

Eino Luukkosen menettely ja 
hänen toimintansa Viipurin lää-
ninsairaalan – rautatieaseman 
– ratapihan alueella ovat ainut-
laatuinen esimerkki siitä, mihin 
ihminen pystyy halutessaan. Mo-
tivaatio ja tahto ovat ihmisen toi-

meenpanevia tekijöitä. Luukko-
sella oli ne hallussaan.

Olavi J. Oksa, Luukkosen seu-
raaja Kuopion kaupunginjohta-
jana, toimi ansiokkaasti samassa 
aselajihaarassa Summan taiste-
luissa.

Luukkosen kertoman mu-
kaan hänen toimintaansa ei eh-
ditty kirjata mihinkään rintama-
dokumenttiin, kuten taisteluker-
tomus tai sotapäiväkirja, sodan 
melskeisten viime hetkien ollessa 
kysymyksessä ja taistelujen kuu-
mimmillaan Viipurin rintamalla.

Juhani Susineva  
Fil.tri, everstiluutnantti evp.

Kaupunginjohtaja Eino Luukkonen Kuopiossa 1990-luvulla.
Kuva: Juhani Susinevan arkisto

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

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

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 

 
 
 

 

KUNTOUTUKSEEN 
SAARENVIREESEEN 

Kunniakansalaistemme kuntouttaminen on 

ollut päätehtävämme jo yli 26 vuotta ja tätä 

työtä jatkamme edelleen!  

KUNTOUTUS KANNATTAA AINA! 
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SOTAHISTORIAA JA KULTTUURIA  
HUIPPUOSAAJIEN SEURASSA
12.-14.5. MATKA  AHVENANMAALLE 375 € Prkenr. Asko Kilpinen
17.-21.5. ITÄ-KARJALA  JA KIZHI 635 € FM  Juhani Vakkuri
25.-27.5. KARJALAN KADOTETUT KAUPUNGIT 478 € sotahist. Eeva Tammi ja   
   FT Teemu Keskisarja  
15.-18.6. VIIPURINLAHDEN SAARET 649 € Maj. Kari Salminen
27.-29.6. ILOMANTSI, ETELÄ-SAVO 342 € Pentti Lehtimäki,
27.-1.8. VENÄJÄN KULTAINEN KEHÄ 808 € Pentti Lehtimäki ja 
   FT Eino Siuruainen
Joitakin paikkoja. LAATOKAN YMPÄRI, VALAMO 3.-7.6 714€

F1 SPA FORMULAMATKA 24.(25.)-28.8. 925 €/895 € 
lennot, majoitus 3-4 * Brysseli H2 aam., lentokenttä- ja ratakuljetukset.  
Kisalippu 325 €/ Silver 3, 155 €/Bronze. Toimituskulut 55 €/tilaus

F1 SINGAPORE 15.-17.9. Kysy lippuja ja matkan hintaa.

Albertinkatu 22-24 A 2, 00120 Helsinki  •  Puh.: 09 – 444 774 
Sähköposti: myynti@vihdinliikenne.fi  •  www.vihdinliikenne.fi

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

 

www.japi-matkat.fi
Viipurinlahden saaret 

19.–20.6.   285 €
oppaana evl Aimo Kiukas

sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito,  
rajavyöhykelupa, venekuljetus

Joutsan Seudun lukijamatka  
Kannakselle

13.–16.7.   570 €
oppaana evl Aimo Kiukas 

sis. kulj. alk Joutsa, majoitus, puolihoito, viisumi

Tuntemattoman jalanjäljillä Karjalaan 
25.–28.7.   450 €

sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito,   
käynti Syväriläisen luostarissa

Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -museo

Kauppakatu 17, Seinäjoki

Perusnäyttelyt suojeluskuntien, Lotta Svärd 
-järjestön ja jääkäreiden toiminnasta

Suojeluskunnat edelläkävijänä  29.12.2017 saakka
Rauhaton mieli - kuviin tallentuneet tunteet

18.10.2017–30.8.2018

seinajoki.fi/museo

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

Tutustu Porkkalan 
tapahtumiin 

pätevien oppaiden 
johdolla.

Tänä vuonna  
myös siirtoväen 
rakkaustarinoita.

Degerby Igor-museo 
040 5418526 

igor@degerby.fi 
Furuborgintie 6, 
10160 Degerby 
www.degerby.fi

Marskin Maja 
www.marskinmaja.fi

LOPPI
040-5480525   040-5278087

Museo   Tilausravintola    Kokoukset     Pitopalvelu

Uutuutena näyttelyssä on kierros
 naisten rooleista maanpuolustuksessa.

Laaja perusnäyttelymme vie sinut matkalle 
Suomen sotahistoriaan!

Vanhankaupunginkatu 19, HÄMEENLINNA
puh. 040 450 7479

www.museomilitaria.fi
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Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, Petroskoi, 
Syväri, Aunus, Tuulos, Salmi

Kulttuuria ja sotahistoriaa
KARJALANKANNAKSELLA 
16.–18.6. ja 10.–12.7.   ı   489 € 
Ihantala, Portinhoikka, Muolaa,
Äyräpää, Kiviniemi, Siiranmäki,
Kronstadt,Terijoki, Summa, Viipuri.
Asiantuntijaopas 
professori Martti Turtola

PUNAINEN JA 
VALKOINEN VIIPURI 1918 
22.–23.7., 12.-13.8., 
9.-10.9.    ı    398 € 
Sota alkoi Viipurista ja oli vuoden 
1918 tärkein tapahtumapaikka. 
Asiantuntijaoppaat
FT Teemu Keskisarja ja 
Eeva Tammi

Kulttuuria ja sotahistoriaa
SISILIAN SAARELLA 
9. – 14.10.   ı   1 458 € 
Asiantuntijaopas 
ev Sampo Ahto

Kts. kaikki lomalinja.fi/
sotahistoria

LAATOKAN KIERROS 
29.6. – 2.7., 25. –28.7.   ı   
586 €
Asiantuntijaopas 
professori Martti Turtola

Kulttuuria ja sotahistoriaa
RANSKASSA – 
NORMANDIAN 
MAIHINNOUSU 
5.–9.10.  ı  1 348  € 
Pariisi, Calais, Caen, Saint - Lô.
Asiantuntijaopas 
evl Ilmari Hakala

KARJALAN KAUPUNGIT - 
RAUHAN JA 
SODAN AIKANA 
13.–16.7.    ı   588€ 
Asiantuntijaoppaat
evl Ilmari Hakala ja
Leena Hakala

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.

HINTA 695 € 

Korkein luottoluokitus
©Bisnode 2017

14. – 17.8., 24. – 27.2017

TUNTEMATTOMAN 
SOTILAAN JÄLJILLÄ 

Kuka on kukin Tuntemattomassa 
sotilaassa? Mikä sotaromaanissa 
on totta, mikä tarua? 
Väinö Linnan kirjailijakuva.

Asiantuntijaoppaat
evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala



2 /17 h u h t i k u u n  26 .  pä i vä n ä  2017  |   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 n32

PE R I N N E

Edellisessä lehdessä esiteltyjen perinneyhdistysten yhteystiedot:
Jyväskylän seudun perinneyhdistys 
yhteyshenkilö Matti Hyvärinen, puh. 0400 327 613
Koillismaan perinneyhdistys 
yhteyshenkilö Paavo Pikkuaho, puh. 0400 887 743
Lahden seudun perinneyhdistys 
yhteyshenkilö Lauri Tervakangas, puh. 050 336 9334
Savonlinnan seudun perinneyhdistys 
yhteyshenkilö Juhani Hämäläinen, puh. 0500 252 798
Ylä-Pirkanmaan perinneyhdistys 
yhteyshenkilö Pentti Vaara, puh. 0440 600 304

Perinneyhdistysten  
esittely jatkuu
Tässä numerossa esitellään Satakunnan, Pohjois-Uudenmaan,  
Keski-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja  
Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistysten suunnittelua.  

Meidän jälkipolvien teh-
tävänä on veteraanien 
mielipiteitä kunnioit-

taen luoda yhteinen satakuntalai-
nen veteraaniperinnetyö ja -toi-
mintamalli, joka ottaa huomioon 
vuosien 1939–1945 sotia käyneen 
sukupolven uhraukset, sitkeyden 
ja tulevaisuuden uskon – ei vain 
oman paikkakunnan, vaan koko 
Satakunnan - ei vain oman vete-
raanijärjestön, vaan koko veteraa-
nisukupolven kotirintaman toi-
mintaa unohtamatta. Tehkääm-
me se niin kuin satakuntalainen 
tyyni kyntäjä sen tekee! Päämää-
ränä tulee olla veteraanisukupol-
ven perinnön ja sen ymmärtä-
misen siirto nuorisolle. Näihin 
talkoihin toivotetaan kaikki yh-
teistyökumppanit mukaan.

Näillä sanoilla lähdimme ra-
kentamaan satakuntalaista ve-
teraaniperinnettä. Perinnetyön 
toimialueena tulee toimimaan 
kunta. Satakunta on maakun-

tana muuttunut sitten vuoden 
1945. Tämän hetken Satakun-
ta muodostuu 17 kunnasta, kun 
vuoden 2017 alusta Luvia liittyi 
Eurajokeen. Perinnetyön osalta 
Punkalaidun Pirkanmaan puo-
lelta jatkaa Satakunnan alueelli-
sessa neuvottelukunnassa ja pe-
rinneyhdistyksessä. Yhdistykse-
nä Keikyä jatkaa Satakunnassa, 
mutta Kiikoinen siirtyy Pirkan-
maan toimintoihin. 

Veteraanijärjestöt 
Satakunnassa
•	 Satakunnassa toimii Sotainva-

lidien Satakunnan piiri ja sen 
15 paikallisyhdistystä. 

•	 Rintamaveteraanien osalta toi-
mii piiri ja 8 paikallisyhdistystä.

•	 Sotaveteraanien toiminnan 
muodostaa piiri ja 20 paikal-
lisyhdistystä.
Edellisten lisäksi Satakun-

nassa toimii viisi Kaatuneitten 
omaisten yhdistystä.

Lähtökohtana oli paikallisyh-
distystasolla löytää kumppanuus 
veteraanityöhön ja kehitettävään 
perinnetyöhön. 

Tavoitteena oli sotaveteraani-
yhdistysten voimin rakentaa ve-
teraanijärjestöille ja kumppaneil-
le yhteistyön alusta, jolle rakentaa 
paikallinen perinnetyö.

Yhteinen perinnetyö edellyt-
tää alueella toimivien veteraani-
järjestöjen piirien saumatonta yh-
teistyötä lähivuosina. Niin kauan 
kuin Satakunnassa toimivat eri 
veteraanijärjestöjen piirit, tulee 
niiden vastata yhdessä maakun-
nallisista tapahtumista ja veteraa-
nipäivän toimista. Kun tämä yh-
teistyö toimii, toimii myös yhtei-
nen perinnetyö.

Perinnetyötoimikunta
Sotaveteraaniyhdistyksiin nimet-
tiin 2011 perinnetyön yhdys-
henkilöt. Nykyiset perinneyh-
dyshenkilöt lisättynä muiden 
veteraanijärjestöjen edustajilla 
muodostavat piirin perinnetyö-
toimikunnan. Yhdyshenkilöt 
edustavat samalla omaa kuntaan-
sa ja yhdistyksensä matriisissa 
mainittuja kumppaneita. Jäseni-
nä toimivat Heikki Silvola Eura, 
Kullervo Tupi Harjavalta, Kau-
ko Marku Huittinen, Raine Ra-
jamäki Jämijärvi, Jouko Uusita-
lo Kankaanpää, Matti Koivisto 
Keikyä, Pertti Kärki Kiikoinen, 
Juhani Vihervuori Kiukainen, 
Eero Reikko Kokemäki, Lau-
ri Sund Köyliö, Heikki Moila-
nen Merikarvia ja sotainvalidit, 
Pekka Rikala Nakkila, Tapio 
Huhtanen Noormarkku, Veka 
Granat Pomarkku, Esko Keiho-
lehti Pori, Veli Nieminen Pun-
kalaidun, Jorma Perhe Rauman 
seutu, Keijo Silvola Siikainen, 
Raimo Kotsalo Säkylä, Matti 
Naskali Ulvila ja Tapio Kamppi 
Rintamaveteraanipiiri.

Toimikunnan tehtävänä on 
päivittää perinnetyösuunnitel-
maa ja koordinoida muutospro-
sessia. Toimikunta on kokoon-
tunut vuosittain helmikuussa. 
Tilannekatsaus todetaan syksyn 
neuvottelupäivillä. 

Satakuntalainen tavoitetila 
– vahvat juuret v. 2020 
Satakunnan sotaveteraanipiirin 
yhdistykset ovat laatineet omat 
toimintamatriisinsa, joihin on 
kirjattu niin yhteistyökumppa-
nit kuin toimintamuodot. Pai-

kallistason veteraanijärjestöjen 
yhteistyö todetaan matriiseis-
sa. Tavoitteena on ollut kirjaut-
taa veteraanien perinnetyö myös 
yhteistyökumppanien toiminta-
suunnitelmiin ikään kuin palve-
lulupauksena. 

Kuntien ja seurakuntien osuus 
on keskeinen kaikkien yhdistys-
ten toiminnoissa, koska muis-
tomerkit ja sankarivainajatau-
lut sijaitsevat julkisissa tiloissa ja 
pihoilla, kunniakäynnit sanka-
rihaudoilla juhlapäivinä järjeste-
tään yhdessä kuntien ja seurakun-
tien kanssa. Juhlapäivien toimin-
tojen sitominen koululaitokseen 
koetaan tärkeäksi.  Veteraanipäi-
vän vietto varmistetaan vuoden 
2018 jälkeenkin paikallistoimi-
joiden ja koululaitoksen vastuul-
la vuorotellen. Alueelliset juhlal-
lisuudet toteutetaan toistaiseksi 
veteraanijärjestöjen piiritoimijoi-
den toteuttamana.

Veteraaniperinneaineiston ko-
koaminen on oleellinen tehtävä 
perinnetyön osalta, jotta syntyy 
konkreettisia tutustumiskohteita 
historiajanon herättämiseksi. 

Maakunnallinen museo val-
jastetaan opastamaan paikallis-
museoita tammenlehväsukupol-
ven uhrausten ja jälleenrakenta-
misen esittelyyn. 

Satakunnassa perinnetyön 
tavoitteena on linkittyä perin-
neyhdyshenkilöiden välityksellä 
kuntien perusopetuksen opetus-
suunnitelmatyöryhmiin. Aineis-
toksi on jaettu aiheeseen liittyvä 
nettiosoitteisto, joihin oppilaat 
voivat tutustua koulu- ja kotiko-

neiltaan veteraaniperinnesivus-
toille.

Kunnallinen edustus
Kunnallisten veteraaniasiain-
neuvottelukuntien toimintaa 
tehostetaan tukityön osana. Tu-
levaisuudessa neuvottelukuntien 
asemaa tulee suunnitella kult-
tuuritoimen osana veteraanipe-
rinteen toimijana. Veteraanijär-
jestöjen edustajat tiivistävät yh-
teistyötä kuntien ja seurakuntien 
toimijoiden kanssa. Tavoitteena 
on, että kunnat ja seurakunnat 
toimivat tulevaisuudessa enene-
vässä määrin toiminnan rahoitta-
jina yhdistysten/kerhojen organi-
soidessa itse toiminnan. 

Veteraanijärjestöjen yhteistoi-
mintaa tehostetaan myös kun-
nallisia tukitoimia ja kotipalve-
luja kehitettäessä neuvottelukun-
tien kautta. 

Yhden maakunnallisen 
perinneyhdistyksen malli
Tulevaisuudessa Satakunnan So-
taveteraanipiirin alueella emoyh-
distyksinä ennustetaan jatkavan 
alueen suurimmat yhdistykset 
Pori, Rauman seutu, Huittinen 
ja Kankaanpää alaosastoineen. 
Muidenkin yhdistysten jatkoon 
vaikuttavat jäsenmäärä ja varalli-
suus. Muutosprosessin tulee olla 
joustava ja yhdistysten tarpeita ja 
veteraanien päätöksiä kunnioit-
tava. Tammenlehvän Perinnelii-
ton alaisten järjestöjen tulee yh-
dessä varmistaa motivoituneen 
ja vastuuntuntoisen jäsenkun-
nan rekrytointi tulevaa paikal-

Tavoitteena yhteinen sotien 1939–45 perinneyhdistys

Satakunnassa mennään ”Yhtä matkaa” kohti perinneaikaa

Satakunta v. 2016. Kartan maakuntarajojen ulkopuolelle jää Punkalai-
tumen kunta sekä nykyisistä yhdistyksistä Kiikoinen ja Keikyä. Kuntaa 
ei jaeta kahdelle perinneyhdistykselle. 
Kartta: Satakuntaliitto

Perinneyhdyshenkilöiden tutustumiskäynti Säkylän Talvi- ja Jatkosota-
museolla. Vas. museojohtaja Ilpo Nurmi, Eero Reikko, Heikki Silvola, Ilk-
ka Voutilainen ja Heikki Moilanen. Oikealta Kauko Marku, Matti Naskali, 
Kullervo Tupi ja pöydän päässä Lauri Sund. Paikka on hyvä opetus- ja 
luokkaretkikohde. 
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Pohjois-Uudenmaan perin-
nealueeseen kuuluvat tällä 
hetkellä Nurmijärvi, Hy-

vinkää, Riihimäki, Hausjärvi 
ja Loppi. Näistä kolme viimek-
si mainittua on Kanta-Hämeen 
puolella, mutta ovat tässä muka-
na, koska ovat olleet mukana Uu-
denmaan Sotaveteraanipiirin toi-
minnassa ja sotaan lähdettäessä 
kuuluivat Pohjois-Uudenmaan 
Suojeluskuntapiiriin.

Perinnealueen muodostami-
nen lähti käyntiin siten, että kut-
suttiin koolle kyseisten kunti-

en kaikkien veteraanijärjestöjen 
ja reserviläisjärjestöjen edustajat 
12.5.2015. Siellä esiteltiin suun-
nitelma ja se tuli hyväksytyksi. 
Näin päätimme aloittaa Pohjois-
Uudenmaan perinnealueen val-
mistelut. Perinneyhteyshenkilök-
si alueelle valittiin yksimielisesti 
Olavi Kurko Hyvinkäältä.

Keskusteltiin ns. emoyhdis-
tyksestä ja tultiin siihen tulok-
seen, että tässä vaiheessa ei nime-
tä vielä emoyhdistystä. Päätettiin, 
että joku alueen veteraaniyhdis-
tyksistä voi olla emoyhdistys tai 

sitten tilanteen niin vaatiessa pe-
rustetaan ihan uusi yhdistys pe-
rinnetyötä varten.

Keskusteltiin myöskin siitä, 
mikä on sotien 1939-1945 pe-
rinnettä. Esille tulivat muisto-
merkit, perinnetilat, juhlapäivät, 
kunnia- ja muistokäynnit, julkai-
sut ja tallenteet, koulut, joukko-
perinteet, kotirintamaperinteet, 
kulttuuriperinteet, ym.

Todettiin myös, että ei ole so-
taveteraaneja, rintamaveteraaneja 
tai sotainvalideja. On vain sodis-
sa olleita veteraaneja. Vai pitäisi-
kö sanoa sotien 1939-1945 perin-
ne, joka pitää sisällään kaiken, 
mitä sotien aikana tapahtui, niin 
sotatoimialueella kuin kotirinta-
mallakin.

Kaikessa huomio 
paikallisuuteen 
Tällä ajatuksella on tarkoitus pi-
tää nykyinen toiminta muut-
tumattomana ja muutos perin-
neaikaan siirtymiseen mahdol-
lisimman helppona. Nykyiset 
perinnejaostot, perinneyhdistyk-
set, muistojuhlatoimikunnat, ym. 
voivat jatkaa toimintaansa kuten 
nytkin, mutta perinneyhdistys 
ry:n osastoina. Osastoja ei tarvit-
se rekisteröidä ja näin niiden toi-
minta kevenee eikä ole mitään 
yhdistyslain vaatimia velvoitteita. 
Perinneyhdistys ry hoitaa velvoit-
teet PRH:een päin, hoitaa kirjan-
pidon ja muut velvoitteet. Jos ja 
kun jollakin osastolla on itse han-
kittuja varoja, ne korvamerkitään 
perinneyhdistyksen kirjanpidos-
sa kyseiselle osastolle.

Näissä osastoissa toimivat oli-
sivat henkilöjäseninä perinneyh-
distyksessä. Nämä osastot tekevät 
perinnetyöstä paikallisen!

On huomioitava tulevaisuu-
dessa ja joillakin alueilla jo nyt 
myös ne entiset kunnat, jotka 
ovat ja tulevat olemaan kuntalii-
tosten myötä osa isompaa kuntaa, 
nekin ”kylät” uudessa kunnassa 
tulisi olla mukana omana osas-

Perinneaikaan Pohjois-Uudenmaan perinnealueella

Pohjois-Uudenmaan perinneyhdistyksen toiminta perustuu paikalli-
siin osastoihin. 

tonaan. Kaikissa niissä on sanka-
rihaudat, muistomerkit ja omat 
joukko-osasto-, sota- ja kotirin-
tamaperinteet, ei ne miksikään 
muutu kuntaliitosten myötä.

Yhdistykseen tulee yhtä mon-
ta osastoa kun alueella on kuntia 
tai entisiä kuntia; osasto Nurmi-
järvi, osasto Hyvinkää, osasto 
Loppi, osasto Riihimäki ja osas-
to Hausjärvi. Jokaisessa osastos-
sa tulee olemaan perinnevastaa-
va ja hänellä varahenkilö. Näistä 
henkilöistä muodostetaan perin-
neyhdistyksen hallitus ja jokai-
selle henkilökohtainen varajäsen. 
Puheenjohtajana toimisi vuosi-
kokouksen valitsema henkilö. Pe-
rinneyhdistys liittyy perinnelii-
ton jäseneksi.

Yhteistyössä pyritään huo-
mioimaan: kunnat, seurakun-
nat, reservinupseerit, reserviläi-
set, rauhanturvaajat, kaatuneit-
ten omaiset, sotilaspojat, lotat, 
lions-klubit, sotilaskotiyhdistyk-
set, varusmiestoimikunnat, kil-
lat, MPK, partiolaiset ja kotiseu-
tuyhdistykset sekä veteraanien 
ja veteraanijärjestöjen toiveet 
sekä mielipiteet.

Nykyiset 
veteraaniyhdistykset 
jatkavat
Nykyisten veteraaniyhdistysten 
toiminta jatkuu 2020-luvulle. 
Jos niiden toiminta joudutaan lo-
pettamaan silloin, kun niissä vie-

lä on varsinaisia veteraanijäseniä 
sekä leski- ja puolisojäseniä, niin 
heidät ohjataan lähialueen vete-
raaniyhdistyksiin tai perinneyh-
distykseen henkilöjäseniksi tuki-
toimintojen turvaamiseksi. Myös 
kannattajajäsenet pyritään saa-
maan perinneyhdistyksen jäse-
neksi ja jatkamaan siinä toimin-
taa sotien 1939-1945 perinteen 
vaalimiseksi.

Perinneyhdistyksen sääntöi-
hin on sisällyttevä pykälä, jossa 
se velvoitetaan hoitamaan vete-
raanien, heidän puolisoidensa ja 
veteraanien leskien tukitoiminta 
niin kauan, kun sitä tarvitaan.

Perinnekirjoissa, perinne-
huoneissa ja muistomerkeissä 
on hyvä asia ja näin sen pitääkin 
olla. Elävä perinne, jos sitä ei tar-
jota liikaa, olisi hyvä lisä, sellai-
nen, joka saa kansan liikkeelle ja 
odottamaan seuraavaa tapahtu-
maa. Hyvä tapahtuma, jossa tar-
joillaan historiaa, läpileikkaus 
vuosista 1939-1945, tietoa, toi-
mintaa, tunnelmaa ja tunnetta. 
Hengellinen työ oli myös rinta-
malla oma ”aselajinsa”, jota ei sovi 
unohtaa perinnetyössä.

Olavi Kurko 
Kirjoittaja on Uudenmaan 

Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja 

ja Pohjois-Uudenmaan 
perinneyhdistyksen 

yhteyshenkilö.

Sotien 1939-1945 perinne on puhuttanut jo vuosia 
myöskin Uudenmaan piirin alueella. Piirihallituksessa 
päätettiin vuonna 2015, että muodostetaan alueelle neljä 
perinneyhdistystä, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-
Uusimaa ja Pohjois-Uusimaa, joista tässä perehdymme 
nyt Pohjois-Uudenmaan perinnealueeseen ja sen suunni-
telmiin ja tavoitteisiin.

Harjavallan kaupungin kirjastoon paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen 
toimesta pystytetty perinnevitriini on esimerkki veteraaniperinteen 
näyttävästä esilläpidosta. Vihkiäistilaisuudessa edessä vas. Harjaval-
lan Sotaveteraanien pj. Jaakko Suontausta, perinneyhdyshenkilö Kul-
lervo Tupi sekä liiton silloinen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström.

lista perinnetoimintaa varten. 
Satakunnan perinnetyö toteu-

tetaan yhden maakunnallisen pe-
rinneyhdistyksen mallilla. 

Veteraaniperinteen 
neuvottelukunta
Perinnetyön toimikunta on esit-
tänyt Satakunnan sotaveteraa-
nipiirin hallitukselle perustet-
tavaksi veteraaniperinteen neu-
vottelukunnan kuluvan kevään 
aikana ja koottavaksi TaPe:n jä-
senjärjestöjen piiritason toimijat 
mukaan.

Neuvottelukunnan tehtävä-
nä on valmistella alueellisen pe-
rinneyhdistyksen perustaminen, 
puheenjohtajan valinta, hallinto 
ja kartoittaa yhdessä tulevia toi-
mintamuotoja ja taloutta. 

Perinneyhdistys perustetaan 
sotaveteraanipiirin alaisuuteen ja 
piirin päättäessä toimintansa pe-

rinneyhdistys jatkaa sen toimin-
taa perinnetyön puitteissa.

Asiantuntijuusodotukset:
•	 Veteraaniperinteen asiantun-

tijuus
•	 Joukko-osastoperinteen asian-

tuntijuus
•	 Kotirintama-asiantuntijuus 
•	 Muut

Satakunnassa sotiemme 1939-
45 veteraaniperinneyhdistyk-
sen odotetaan toimivan ohjaus-
ryhmänä kunnissa toimiville pe-
rinnetyöryhmille/kerhoille. Sen 
odotetaan tuottavan aineistoa ja 
materiaalia mm. koulujen tarpei-
siin.

Yhdistyksen tehtävänä on var-
mistaa toimintaryhmien/kerho-
jen toiminnan jatkuvuus.

Yhdistys kokoontuisi vuosit-
tain eri kunnissa. Se lienee toimi-
vin malli. Kunnat/seurakunnat 
toimisivat kokousisäntinä.

Tuleva perinneyhdistys nou-
dattaa toiminnassaan Tammen-
lehvän Perinneliiton perinnetyön 
periaatteita ja toiminta-ajatusta 
alueellisen perinnetyön koordi-
noijana ja osallistuu satakuntalai-
sen perinnetyön yhteissuunnitte-
luun ja toteuttamiseen.

Yhteistyökumppanina nyky-
tilanteessa toimii sotaveteraani-
piiri.

Kysymyksiä?
Monessa veteraanikivessä on 
pronssinen tammenlehvä – vete-
raanijärjestöjen yhteinen tunnus? 

Miten sen merkitys aukeaa 
lapselle tai nuorelle, jos emme sitä 
heille kerro! Tammenlehvässä on 
koko veteraanisukupolven tarina!

Teksti ja kuvat: Juhani Vihervuori 
Satakunnan Sotaveteraanipiirin 

perinneyhdyshenkilö
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PE R I N N E

Kuten monissa muissa-
kin sotaveteraanipiireis-
sä, myös Keski-Pohjan-

maan Sotaveteraanipiirin alueel-
la on perinteestä huolehdittu jo 
pitkään. Perinteen keräämistä ja 
tallentamista on kuntien museoi-
den ja paikallisten sotaveteraani-
yhdistysten toimesta tehty monin 
eri tavoin. Useissa kunnissa on 
perinnehuoneita esineistöineen 
joko kunnan tai yhdistyksen hoi-
dossa. Alueella toimii myös Va-
paussotien Keski-Pohjanmaan 
Perinneyhdistys ry, joka omal-
ta osaltaan tekee myös perinteen 
keräämistä ja tallentamista. Yh-
distyksellä on Kokkolan Vartio-
linnassa kaupungilta vuokrattu-
na perinnehuoneisto, jonka esi-
neistö on hoidettu ja järjestetty 
yhdessä K.H. Renlundin museon 
– Keski-Pohjanmaan maakun-
tamuseon kanssa ja ohjauksessa. 
Tämän yhdistyksen toiminnan 
alkujuuret ovat vuoden 1918 soti-
en tapahtumissa, mutta toiminta 
kattaa osaltaan myös viime sotien 
(1939-1945) asioita mm. esineis-
tön ja joukko-osastojen  (JR29) 
historiikkien osalta. Keski-Poh-
janmaan Sotaveteraanipiirin alu-
eella toimii myös melko harvinai-
nen soittokunta – Jääkärisoitto-
kunta Nivalassa. Soittokunta on 
puhallinorkesteri ja siinä on 30 
reserviläistä soittajaa. Soittokun-
ta on perustettu vuonna 1988. 
Soittokunta toimii myös reservin 
soittokuntana.

Maakunnan alueella on kar-
toitettu ja valokuvattu kaikki so-
tiin liittyvät muistomerkit, myös 
viime sotia aikaisempien sotata-

pahtumien muistomerkit. Viime 
sotien muistomerkkien tiedot on 
toimitettu Tammenlehvän Perin-
neliitolle.

Suunnittelu käyntiin
Keski-Pohjanmaan Sotaveteraa-
nipiiri on käynnistänyt perinne-
työn suunnittelun Sotaveteraa-
niliiton ohjeistuksen mukaan. 
Työtä tekemään valittiin perin-
neyhdyshenkilön lisäksi perin-
netoimikunta, jonka tehtävänä 
on valmistella piirin alueella (1 
tai 2 aluetta) perinnetyön orga-
nisoiminen, tehdä ehdotus piiri-
hallitukselle yhdistysten kannan-
ottojen pohjalta, ehdotus perin-
netyön organisoimisesta piirin 
alueella sekä pyytää Sotaveteraa-
niliittoa selvittämään/ohjeista-
maan mahdollisesti lakkaavien 
yhdistysten jäsenten siirto toisen 
yhdistyksen tai sotaveteraanipii-
rin jäseneksi. Neuvottelukokouk-
set järjestettiin syyskuussa 2016 
jokilaaksoittain Lestijokilaakson 
yhdistyksille Kannuksessa, Kala-
jokilaakson yhdistyksille Sievissä 
ja Perhonjokilaakson yhdistyksil-
le Vetelissä.

Perinnetyön muotoutumi-
sessa vaikuttaa erityisesti sotave-
teraanipiirin toimialueen kuu-
luminen kahteen AVI- ja sote-
piiriin ja kahteen maakuntaan 
(Keski-Pohjanmaan maakunta ja 
Pohjois-Pohjanmaan maakunta). 
Yhdistysten kotikuntien suun-
tautuminen näiden maakuntien 
kesken vaikuttaa luonnollisesti 
yhdistysten pohdintoihin yhteis-
työalueista veteraanityön perin-
neasioissa. Piirin toimintaa ohjaa 

toistaiseksi huolto- ja tukitoimin-
nan ensisijaisuus.

Sotaveteraanipiirin 
kannanotto perinnetyön 
muotoutumiseen
1. Keski-Pohjanmaan Sotave-

teraanipiiri ry jatkaa toimin-
taansa muuntautuen perin-
netyötä tekeväksi piiriksi tar-
peellisin sääntömuutoksin sen 
jälkeen, kun jäsenistön huol-
to- ja tukitoiminnan tarve on 
päättynyt. Perinnetyön alu-
eeksi muodostuu Lesti- ja Per-
honjokilaaksojen alueen yh-
distysten alue. Perinnetyön 
alueeseen voi liittyä muukin 
nykyisen sotaveteraanipiirin 
alueella oleva yhdistys. 

2. Kalajokilaaksoon yhdistyk-
set muodostavat perinnetyön 
Kalajokilaakson Kotiseutulii-
ton toiminnan osaksi, mikä-
li ko. kotiseutuliitto ja yhdis-
tykset siitä keskenään sopivat. 
Mikäli jokin Kalajokilaakson 
yhdistyksistä ei halua liittyä 
perinnetyön osalta tähän, voi 
se liittyä Keski-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiirin muodos-
tamaan perinnetoimijaan eli 
perinnepiiriin. Tältä osin ei 
ole päätöksiä, mutta neuvotte-
lut Kalajokilaaksossa jatkuvat. 
Ylivieskan sotaveteraaniyh-

distys on ilmoittanut olevansa 
piirin järjestämän perinnetoi-
minnan kannalla.

3. Yhdistys- tai piirikohtaisista 
vastuuhenkilöistä ei ole sovit-
tu, mutta perinnetoiminnan 
vastuuhenkilöt piirissä ovat 
kulloinkin vastuussa olevat 
piirihallitus ja toiminnanjoh-
taja. Sama pätee yhdistyskoh-
taisiin vastuuhenkilöihin.

4. Yhdistysten toiminnan päät-
tyessä vastuu siirtynee kussa-
kin tapauksessa paikallisesti 
sovittavalle järjestölle, joka yh-
dessä kunnan ja seurakunnan 
kanssa huolehtii perinnetoi-
minnasta.

5. Keski-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiirillä ei ole toistai-
seksi yksityiskohtaisia toi-
mintasuunnitelmia perin-
netoiminnasta. Käytännön 
perinnetoiminta tullee hoide-
tuksi paikallistasolla paikal-
listen toimijoiden (järjestöt, 
kunta, seurakunta) yhteisesti 
sopimalla, ja jo nyt käytännös-
sä olevalla tavalla. 

6. Paikallisesti tapahtuvia muo-
toja ovat esim. veteraanisuku-
polven edustajien kutsumi-
nen ylioppilasjuhliin, itsenäi-
syyspäivän viettoon kouluilla, 
järjestöjen kutsumia makka-
railtoja jne. Muodot eroavat 

paikallisesti ja tulevat veteraa-
nisukupolven jälkeen varmasti 
hakemaan omat toimintatavat.

Toimijoita tarvitaan lisää
Tavoitteena myös on, että vete-
raaniperinteen tekijöiksi voisi-
vat tulla Sotaveteraaniliittoläh-
töisten toimijoiden lisäksi rinta-
maveteraanien ja sotainvalidien 
taustajoukot. Tämä on tärkeää 
sen vuoksi, että perinnetyötä teh-
dään usein pienillä paikkakun-
nilla vähäisten toimijoiden voi-
min. Voimat eivät riitä monen eri 
liittotaustaisen perinnetyön yllä-
pitämiseen. Eikä sillä ole erityis-
tä tarvettakaan, koska kyse ei ole 
liittojen perinteen vaalimisesta 
vaan yksinomaan veteraaniperin-
teen vaalimisesta. Sodat ovat ol-
leet yhteisiä, veteraanit ovat olleet 
samoissa sodissa samoissa pote-
roissa. Kokemukset ovat yhteisiä. 
Liitot ovat muodostuneet mikä 
minkäkin taustavaikutteen pe-
rusteella. Näin me sen näemme.

Teksti: Matti Uusi-Rauva 
Keski-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiirin 

perinneyhdyshenkilö 
Risto Pouttu 

Keski-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

Perinneajan keskipohjalaista tuumailua

Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin alueKeski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri on kahden maakunnan alueella.

Piirihallitus linjasi perinneasioita 21.11.2016.
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Siirtymistä veteraaniaika-
kaudesta perinneaikaan on 
Varsinais-Suomessa suunni-

teltu jo pitkään. Asia oli ensim-
mäisen kerran varsinaisesti esillä 
Sotaveteraanipiirin hallituksen 
kokouksessa 30.3.2010, jolloin 
käsiteltiin liittopäiville tehtä-
vää esitystä piirin tulevaisuuden 
suunnitelmista. Jo silloin todet-
tiin, että asia ei ole uusi, vaan ve-
teraaniperinnetyötä on tehty lu-
kemattomien tahojen toimesta jo 
vuosikymmenet, ja tehdään edel-
leen koko ajan. Kokouksessa esit-
telyssä ollut ensimmäinen versio 
perinnetyöajan organisaatiok-
si on vuosien kuluessa jalostunut 
esityksen kahdeksasta alueellises-
ta veteraaniperinneyhdistyksestä 
yhteen maakunnalliseen perin-
neyhdistykseen. 

Perinnetyöryhmä viemään 
asiaa eteenpäin
Varsinaisesti tulevan perinne-
työn suunnitteluasia nytkäh-
ti eteenpäin keväällä 2013, jol-
loin Sotaveteraanipiirin perinne-
yhteyshenkilö Pekka Paatero 
ja toiminnanjohtaja Osmo Suo-
minen kutsuivat koolle kaikki-
en Varsinais-Suomessa toimivien 
Tammenlehvän Perinneliiton jä-
senjärjestöjen piiritason organi-
saatiot yhteiseen neuvotteluun. 
Tässä neuvottelussa piirijärjestöt 
päättivät asettaa perinnetyöryh-
män viemään asiaa eteenpäin.

Perinnetyöryhmään valittiin 
puheenjohtajaksi perinneyhteys-

henkilö Pekka Paatero ja jäsenik-
si edustajat Sotaveteraanipiiristä, 
Rintamanaisista, Sotainvalidien 
Perinnejärjestöstä, reserviläisistä, 
kotiseutuyhdistyksistä ja Sotave-
teraanipiirin naistoimikunnasta. 
Sihteeriksi valittiin Osmo Suo-
minen. Suunnittelun alusta al-
kaen ajatus oli huomioida tuleva 
mahdollinen toimijakenttä katta-
vasti yhtään perinnetyön sektoria 
unohtamatta.

Kentän kuuleminen  
keskiössä
Perinnetyöryhmä aloitti suunnit-
telutyönsä välittömästi. Työn al-
kumetreiltä asti perinnetyöryh-
mä on halunnut kuunnella ken-
tän ääntä, ja niinpä jo kuukauden 
kuluttua työryhmä lähetti kai-
kille Tammenlehvän Perinnelii-
ton jäsenjärjestöjen varsinaissuo-
malaisille toimijoille kyselyn. Sa-
maan aikaan Sotaveteraanipiirin 
nimissä tehtiin sen jäsenyhdis-
tyksille oma kysely, jossa lähinnä 
kartoitettiin olemassa olevaa pe-
rinnettä teemalla ”Mitä on ja mi-
ten toimitaan”? Kyselyt tuottivat 
perisuomalaiseen tapaan hyvää 
tulosta, mutta liian vähän.

Kun palautetta ei riittäväs-
ti saatu, perinnetyöryhmä päätti 
jalkautua kentälle. Alkuvuodes-
ta 2014 pidettiin neljä alueellista 
kokousta tavoittamalla valtaosa 
em. yhdistyksiä, joille myös ky-
sely oli tehty. Kenttäkierros oli 
hyvä paljastaen monia asiaan liit-
tyviä puutteellisuuksia, ei vähiten 

tiedonkulun suhteen. Rinnan tä-
män kanssa Sotaveteraanipiiri 
teki tulevaisuusraporttiaan liit-
tokokoukselle hyödyntäen kent-
täkierroksen palautetta. Perin-
netyöryhmä jatkoi omaa työtään 
perinnetyösuunnitelman paris-
sa, ja marraskuussa 2014 oli aika 
lähettää suunnitelman ensim-
mäinen versio lausuntokierrok-
selle kaikille Tammenlehvän Pe-
rinneliiton alaisille yhdistyksil-
le. Suunnitelmaversion mukana 
seurasi myös ensimmäinen alus-
tava aikataulu siitä, miten asiassa 
tultaisiin etenemään. Suunnitel-
ma perustui neljään, seutukun-
nittain perustettavaksi ajateltuun 
alueelliseen perinneyhdistyk-
seen. Perinnetyöryhmä sai hyvää 
palautetta ja useita kehittämi-
sen kannalta olennaisia esityksiä, 
mutta vieläkin palautteen määrä 
jäi turhan vähäiseksi.

Suunnitelman neljälle alueel-
liselle perinneyhdistykselle va-
littiin tässä vaiheessa myös yhte-
yshenkilöt, jotka ovat sittemmin 
myös osallistuneet Sotaveteraa-
niliiton järjestämiin, laajempiin 
perinnetyötä suunniteleviin ta-
paamisiin.

Seminaari syksyllä 2015
Tammenlehvän Perinneliiton 
toimesta marraskuussa 2015 Tu-
russa järjestettiin XI veteraanipe-
rinteen seminaari teemalla "Ve-
teraaniperinteen vaikuttavuus". 
Seminaari keräsi vajaat 100 osal-
listujaa, jotka pääosin edustivat 

varsinaissuomalaista kenttävä-
keä, siis samoja, joita perinnetyö-
ryhmä oli jo kertaalleen tavan-
nut. Seminaarissa tarkasteltiin 
tulevan perinnetyön merkitystä 
Puolustusvoimien, koulumaail-
man ja Aluehallintoviraston nä-
kökulmista. Seminaari oli erit-
täin onnistunut, ja avarsi osanot-
tajien käsitystä siitä, miten ison 
asian suunnittelu on parhaillaan 
menossa.

Uudelleen kentälle
Vuoden 2016 keväällä perinne-
työryhmän järjestämällä toisel-
la kenttäkierroksella tavoitettiin 
runsas joukko toimijoita. Tällä 
kenttäkierroksella suunnitelma 
tarkentui merkittävästi, ja tästä 
alkoi kehitys kohti nykyistä suun-
nitteluajatusta – yhtä maakun-
nallista perinneyhdistystä.

Perinnetyöryhmä päätti kui-
tenkin vielä kuulla järjestöjä tar-
kemmin, ja suunnitteli vielä yh-
den kenttäkierroksen, jossa se 
tapaisi yhdistysten edustajat ryh-
mittäin. Tätä kirjoitettaessa tuo 
kierros on vielä yhden tilaisuu-
den verran kesken, ja vaikka tämä 
kierros ei olekaan tuottanut ihan 
sitä tulosta, mitä alkuaan ajatel-

tiin, on perinnetyöryhmän ajatus 
kuitenkin vahvistunut.

Maali häämöttää
Itsenäinen Suomi viettää tänä 
vuonna merkkivuottaan. Vete-
raaneja on vielä keskuudessam-
me, vaikka heidän määränsä pie-
nenee kiihtyvällä tahdilla. Alus-
ta asti on johtavana ajatuksena 
perinnetyön suunnittelussa ollut 
se, että varsinaissuomalaisille ve-
teraaneille pystytään kertomaan, 
että heidän perinteestään tullaan 
pitämään huolta myös heidän jäl-
keensä. 

Perinnetyöryhmän ehkä kun-
niahimoinen mutta kentän tuel-
la varsin realistiselta kuulostava 
suunnitelma on, että Varsinais-
Suomeen perustetaan siis yksi 
maakunnallinen veteraaniperin-
neyhdistys, ja se perustetaan vie-
lä kulumassa olevan vuoden ai-
kana. Itsenäisyytemme juhlavuo-
si on tähän kaikin puolin sopiva, 
onhan heitä, jotka tämän turvasi-
vat, vielä mukana – jopa tämän-
kin asian suunnittelussa.

Teksti ja kuvat: Osmo Suominen

Tavoitteena maakunnallinen perinneyhdistys

Varsinais-Suomessa perinnetyön suunnittelu 
etenee suunnitelmallisesti
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Salo

Kemiönsaari

Uusikaupunki

Loimaa

Pöytyä
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Oripää
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Raisio
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Kotiseutuyhdistysten edustajia Marttilassa järjestetyssä info- ja keskus-
telutilaisuudessa osana laajaa kentän kuulemista.

Piirin Perinnetyöryhmä aloituskokoonpanossaan, vas. Heikki Jansson 
Sotainvalidien Varsinais-Suomen Perinneyhdistys, Simo Saarikallio 
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri, Eeri Hyrkkö Varsinais-Suomen So-
taveteraanipiiri, puheenjohtaja Pekka Paatero , Inkeri Kivisaari Turun 
Seudun Rintamanaiset, Hannele Hartikainen Varsinais-Suomen Liitto 
(=Kotiseutuyhdistykset), Mirja Läärä Varsinais-Suomen Sotaveteraani-
piirin naisvaliokunta ja sihteeri Osmo Suominen. Sittemmin Inkeri Ki-
visaari on kutsuttu ajasta iäisyyteen ja Hannele Hartikaisen tilalle on 
valittu Lauri Palmunen.

Suunnittelun pohjana olevan perinnetyön kartta Varsinais-Suomessa.
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PE R I N N E

Pohjois-Savossa on keven-
netty tulevaa perinneyh-
distysrakennetta ja pää-

dytty yhden maakuntayhdistyk-
sen malliin. Yhdistys perustetaan 
Pohjois-Savon sotaveteraanipii-
rin rungolle. Maakunnallista 
kattavuutta haetaan yhdistyksen 
jaostoilla, ”tammenterhoilla”, joi-
ta on tarkoitus perustaa seutu-
kunnittain.

–Lähtökohtaisesti nykysin 
toimivia yhdistyksiä ei ajeta ruo-
tuun, vaan päätökset tehdään 
aina yhdistystasolla, sotaveteraa-
nipiirin puheenjohtaja Jouni Pe-
rälä muistuttaa.

Yhden yhdistyksen malli on 
saanut varauksetonta seutukun-
nallista tukea. Perinnetyötoimi-
kunnan puheenjohtaja Pentti 
Huopaisen mukaan mallia on 
kannatettu myös muissa tam-
menlehväläisissä sisarjärjestöissä. 
Poikkeuksen tekee vain Kuopi-
on sotaveteraanit, nimittäin yh-
distys on jo aiemmin päättänyt 
sääntöjensä ja nimen muuttami-
sesta Kuopion Veteraaniperinne 
ry:ksi 1.1.2019 lukien. 

Perinneaikaan siirtyminen  
kymmenvuotinen prosessi
Pohjois-Savon Sotaveteraanipii-
rissä perinnetyö pantiin vireille 
ripeässä tahdissa Tammenlehvän 
Perinneliiton luotua toiminta-
mallit alueelliselle perinnetyölle. 
Jo Tammenlehvän Perinneliiton 
perustamisvuonna 2003 maa-
kunnassa virisi ajatus veteraani-
perinteen keräämisestä. Keiteleen 
Sotaveteraaniyhdistyksen puheen-
johtaja Lauri J. Korhonen teki 
aloitteen piirille perinnetoimi-
kunnan perustamisesta jokaiseen 
yhdistykseen. Hanke ei kuiten-
kaan vielä tuolloin ottanut tulta.

Perinnetyö sai vauhtia valta-
kunnallisella tasolla lähes vuosi-
kymmen myöhemmin Tammen-
lehvän Perinneliiton laadittua 
suuntaviivat ja sovittua toimin-
nan käynnistämisestä Suomen 
Sotaveteraaniliiton kanssa. Sa-

mana vuonna, syksyllä 2011 Poh-
jois-Savon Sotaveteraanipiirin 
hallitus tarttui asiaan ja nime-
si perinnetoimikunnan vetäjän. 
Kuusijäseninen toimikunta pääsi 
aloittamaan työnsä vuoden 2012 
alussa ensimmäisen puheenjohta-
jan, toimittaja Erkki Ryynäsen 
syntymäpäiväjuhlien tuoton, lah-
joitusvarojen turvin.

Perinnetoimikunta käynnis-
ti työnsä seutukuntiin pohjautu-
van perinnealuemallin pohjalta. 
Malli noudattelee maakunnan si-
säisiä yhteistyöalueita. Viiden seu-
tukunnan aluemalli katsottiin 
parhaaksi varsinkin siirtymävai-
heessa, koska seutukuntien sisällä 
olivat valmiit yhteistyö- ja ihmis-
suhdeverkostot sekä veteraaneilla 
pitkälti yhteiset sotakokemukset. 
Tältä pohjalta nimettiin myös toi-
mikunta, jonka kullakin jäsenellä 
oli vetovastuu omasta alueestaan.

 Perinnetoimikuntaan nimet-
tiin puheenjohtajan lisäksi Sep-
po Räihä (Ylä-Savo), Eero Val-
konen (Koillis-Savo), Jukka Ny-
känen, vpj. (Kuopio, Siilinjärvi, 
Maaninka), Pentti Huopainen 
(eteläinen alue, Leppävirta Suo-
nenjoki, Varkaus, Heinävesi) ja 
Ossi Salonen (läntinen P.-Savo, 
Sisä- Savo). Toimikunta on jatka-
nut alkuperäisessä kokoonpanos-
sa täydennettynä piirin puheen-
johtajilla (Olavi Karttunen ja 
Jouni Perälä) ja sen sihteerinä on 
toiminut piirin toiminnanjohtaja 
Eija Iivarinen. Lisäksi toimikun-
taan on kuulunut suurimman yh-
distyksen, Kuopion edustaja Olli 
Kiiskinen ja hänen seuraajinaan 
kunniaveteraanijäseninä Paavo 
Vesa ja Panu Muraja. 

Viime vuosina, järjestöjen 
yhteistyön käynnistyttyä maa-
kuntatasolla, Veteraaniperinne 
Pohjois-Savon kokouksiin ovat 
osallistuneet myös suurimpien si-
sarjärjestöjen piirien puheenjoh-
tajat Heikki Lahtela (Sotainvali-
dit) ja Hannu Savinainen (Rin-
tamaveteraanit).  Keväällä 2016 
kirjoitettiin mainittujen sisärjär-

jestöpiirien kanssa yhteistoimin-
tasopimus ja toimintasuunnitel-
ma, mikä on saanut valtakunnal-
listakin huomiota osakseen.

Perinnetyön tilasta 
kartoitus
Ensitöikseen toimikunta teki kar-
toituksen perinnetyön tilasta, sen 
aiemmista muodoista ja tuloksis-
ta sekä vireillä olevista hankkeis-
ta, lähettämällä kyselyn kaikille 
yhdistyksille. Tämä selvitys toi-
mi perustana piirin perinnetyö-
tä suunniteltaessa. Tiedon kulun 
varmistamiseksi esitettiin yhdis-
tyksille, että nämä nimeäisivät pe-
rinnetyöstä vastaavan henkilön.

Työvälineenä Pohjois-Savon pe-
rinnetyössä on toiminut vuosittai-
nen seminaari, johon on koottu 
perinnealueittain yhdistysten ja si-
sarjärjestöjen edustajat. Tämä pe-
rinnetyön ”sisäänajo” on osoittau-
tunut varsin toimivaksi ja tulok-
selliseksi. Viime vuoteen mennessä 
perinneseminaarit on järjestetty 
piirin kaikilla viidellä perinnealu-
eella, osassa jo toistamiseenkin.

Seminaarien koulutuksellinen 
luonne on tuottanut Pohjois-Sa-
vossa hyviä tuloksia. Tammen-
lehvän Perinneliiton toimeen-
panema valtakunnallinen muis-
tomerkkikartoitus sujui piirin 
alueella suurimmalta osin varsin 
sutjakkaasti. Hyviin tuloksiin 
perinnetyössä on pyritty myös 
kannustimin palkitsemalla ansi-
oituneimpia yhdistyksiä. 

Ensimmäinen tunnustuspal-
kinto meni nilsiäläisille heidän 
toiminnastaan Petäjäsaaren tais-
telua kuvaavan ”Unohdettujen 
saari”- kirkkonäytelmän tuot-
tamisesta. Petäjäsaaressa muu-
taman komppanian suuruinen 
joukko piti hallussaan kallioista 
Laatokan saarta viimeiseen mie-
heen katkaisten mottiin jääneen 
venäläisdivisioonan huoltotien 
Talvisodan loppuun saakka.

Perinteen tallentamista on teh-
ty mallikkaasti muun muassa Ve-
sannolla erilaisin nauhoituksin, 

videotallentein, julkaisuin sekä 
luomalla sähköinen arkisto. Vii-
meksi Koillis-Savossa Kaavilla 
puolestaan hankittiin ja tehtiin 
hautakynttilälyhdyt sankarihau-
doille.  Tällaiset kynttilälyhdyt sy-
tytettiin ensi kerran Ylä-Savossa ja 
nyt lyhdyt on otettu käyttöön mo-
nilla muillakin sankarihaudoilla.

Perinnetyön johto 
vuorovedolla
Pohjois-Savon veteraanien perin-
netyön tuloksellisuutta on py-
ritty nostamaan myös johdon 
vuorovedolla kahden vuoden ve-
tovastuulla. Ryynäsen jälkeen 
puheenjohtajana jatkoi maan-
puolustusjärjestöissä ansioitunut 
toimittaja Jukka Nykänen ja 
hänen jälkeensä kolmantena ve-
täjä everstiluutnantti evp. Pentti 

Huopainen Leppävirralta. 
Viiden vuoden siirtymäkau-

della kohti perinneaikaa Pohjois-
Savossa päädyttiin uuteen alueja-
komalliin.

Viidestä perinnealueesta luo-
vutaan ja siirrytään maakunnal-
liseen, koko piirin käsittävään 
malliin. Tarkoituksena on jäsen-
tää toiminta nykyisen Pohjois-Sa-
von sotaveteraanipiirin pohjille 
ja muuttaa aikanaan sen säännöt 
vastaamaan perinneyhdistyksen 
tarpeita. Alueellisuus huomioi-
daan yhdistyksen seutukunnal-
lisissa perinnetoimikunnissa. 
Vastaavia jaostoja/perinnetoimi-
kuntia voidaan tarvittaessa muo-
dostaa myös yhteistyöjärjestöjen 
kuten Lotat, Sotilaspojat, Sotaor-
vot jne. heidän perinteidensä eri-
tyispiirteitä vaalimaan.

Perinnetoiminta 
Organisaatio, kasvot 

PERINNETYÖRYHMÄ: 
• Pentti Huopainen, pj.  Leppävirta 
• Seppo Räihä, varapj.  Kiuruvesi 
• Jukka Nykänen    Siilinjärvi 
• Erkki Ryynänen    Maaninka 
• Ossi Salonen    Keitele 
• Eero Valkonen    Kaavi 
• Tuomas Oinonen   Kuopio 
• Hannu Savinainen, pj.  Rintamaveteraanien  

         Pohjois-Savon piiri  
• Heikki Lahtela, pj.   Sotainvalidien 
         Pohjois-Savon piiri 
 
• Eija Iivarinen, sihteeri P-S:n Sotaveteraanipiiri 
• Jouni Perälä, pj.   P-S:n Sotaveteraanipiiri 

VETERAANIKUNNIAJÄSENET: 

Paavo 
Vesa 

Panu 
Muraja 

 

Perinneyhdistyksen toimintamalli
”Perinnetoimikunnat”

Pohjois-
Savon 

Veteraani-
perinne -
yhdistys

2020

Ylä-Savon seutu:        Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, 
Perinnetoimikunta(-nat)        Vieremä, Sonkajärvi, 

Rautavaara,  Pielavesi

Kuopion seutu:           Kuopio, Vehmersalmi, 
Siilinjärvi, Maaninka, 

Kuopion Veteraaniperinne ry Riistavesi, Karttula?

Koillis- Savon seutu:      Juankoski, Kaavi, Nilsiä, 
Perinnetoimikunta (-nat) Tuusniemi 

Sisä-Savon seutu:          Rautalampi, Keitele,  
Perinnetoimikunta(-nat)  Tervo, Vesanto, Suonenjoki

Varkauden seutu: Leppävirta, Heinävesi?,
Perinnetoimikunta(-nat) Varkaus, Joroinen ?

Yhteyshenkilöt kaikista kunnista – kuntia voidaan yhdistellä -toimikuntaan (kunta-edustus) – seutu voi olla yksi 
perinnetoimikunta

Tavoitteena yhden yhdistyksen maakunta

Pohjois-Savossa lähdettiin perinnetyössä ripeästi liikkeelle

Pohjois-Savossa sotiemme veteraanijärjestöjen liput liehuvat samas-
sa salossa ja tulevaisuuttakin rakennetaan jo yhden perinneyhdistyk-
sen hoivaan.

Sotiemme 1939-1945 Pohjois-Savon veteraaniperinnetoiminnan organisaatio 2017.Pohjois-Savon Veteraaniperinneyhdistyksen toimintamalli, ”perinnetoimikunnat”.
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Perinneseminaareissa on valmistauduttu tulevaan ja kerrottu perinneaikaan liittyvistä kysymyksistä.  Ku-
va Heinäveden valtuustosalissa järjestetystä seminaarista marraskuussa 2015.  Tilaisuuden avasi piirin pu-
heenjohtaja Jouni Perälä. Edessä evl. Pentti Huopainen sekä kunniaveteraanit Panu Muraja ja Paavo Vesa.

Veteraanityökin vahvasti 
mukana yhteiskunnallisessa 
murroksessa
Yhteiskunnalliset suuret mur-
rokset ja samanaikainen veteraa-
nisukupolven nopea oheneminen 
heijastelevat epävarmuutta ja -tie-
toisuutta perinnetyön tulevaisuu-
desta ja sen merkityksestä. Ken-
tällä on aistittavissa huoli paikal-
lisen yhdistyksen jatkuvuudesta, 
vaikka varsinaiset jäsenet ovat jo 
poisnukkuneet. Rohkeutta voi-
mien keskittämiseen uuteen ai-
kaan - perinneaikaan - vielä hie-
man arastellaan. 

Perinnetyön haasteellisuus on 
pitää oman aikakautemme toi-
mintatavoilla veteraaniuden pu-
naista lankaa hohtavan lämpöi-

senä seuraaville sukupolvillekin.
Itse asiassa kysymys on samas-

ta asiasta, minkä kansallisrunoi-
lijamme Johan L. Runeberg tal-
lensi Vänrikki Stoolin tarinoihin 
(1848), siis Suomen sodan 1808-
09 veteraanien muistosta.  Sitä 
käytettiin kansakuntaa kokoava-
na ja yhdistävänä ”liimana” kan-
sallisen heräämisen vuosikymme-
ninä ja sortovuosina. Sen eeppisiä 
sankaripalladeja opeteltiin kansa- 
ja oppikouluissa ulkolukuna run-
saat 100 vuotta myöhemmin, vie-
lä 1960–luvullakin. 

Teksti: Erkki Ryynänen ja  
Jukka Nykänen 

Kuvat: Jukka Nykänen

ja hallinto tulee valita tasapuoli-
sesti ja kattavasti niin, että koko 
maakunnan ääni tulee kuulluksi.  
Siksi työnimenä onkin käytetty 
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraani-
en perinneyhdistys-nimeä. 

Syntyvän yhdistyksen perus-
ta, emoyhdistys on vielä mietti-
mättä. Tehdäänkö se jonkun ny-
kyisen toimijan, kenties piirin 
sääntömuutoksella, on mietin-
nän alla.  Nykyisen piirin toimin-
ta jatkuu joka tapauksessa niin 
kauan kuin on paikallisyhdis-
tyksiä ja niissä veteraaneja. Alue 
koostuu kuudesta seutukunnas-
ta, joilla jokaiselle on nyt määri-
telty asiamies. Pohdimme toki ra-
kennetta eteenpäin. Tulevaisuus 
näyttää, mikä tulee olemaan se 
oikea tapa.

Kumppaneiksi tulee yksi-
tyishenkilöitä, kerhoja, yhdis-
tyksiä ja muita toimijoita, jotka 
jo nyt ovat näyttäneet halukkuu-
tensa ja osaamisensa, kun käy-
tännön perinnetyötä toteutetaan 
kuntatasolla Suomi 100 -vuonna. 
Kuntien ja seurakuntien on olta-
va ehdottomasti  mukana tuossa 
toimijoiden joukossa. Minimis-
sään lähestymme kuntatasoa saa-
tekirjein ja vuosittain ainakin joi-
takin yhteisneuvotteluja pyritään 
järjestämään muiden kokousten 
yhteyteen. Olemme kartoittaneet 
yhteydenottojen aikana kiinnos-
tusta veteraanien perinneasiaa 
kohtaan ja iloksemme olemme 
huomanneet, että ei tarvitse olla 
huolissaan tästäkään tavoitteesta 
koska yksikään toimija ei ole epä-
röinyt, päinvastoin. Vahva usko 
on, että esimerkiksi reserviläis-
järjestöt kantavat suuren vastuun 
myös tulevaisuudessa paikkakun-
takohtaisesta perinnetoiminnas-
ta.  Lakeuden kutsu on vahva.

Monissa nuorissa nykyaikai-
sissa järjestöissä riittää, että vete-
raanien perintöasiat otetaan yh-
deksi kohdaksi kokouksien asia-
listaa. Tehtävänämme onkin nyt 
ainoastaan välittää näitä pieniä 
siemeniä heidän toimintaansa.

Perinnetoiminta ei vaadi 
toimiakseen suuria varoja, mut-
ta jotain täytyy olla. Varsinaista 

varainhankinnan suunnitelmaa 
ei ole vielä mietitty.  Yleinen vah-
va mielipide nykyisissä veteraani-
yhdistyksissä on, että mahdolliset 
vähäiset jälkeenjääneet rahavarat 
jätettäisiin perintöä vaalivalle yh-
distykselle, mutta mieluummin 
paikalliselle perinnetoimijalle 
kuin koko maakuntaa edustavalle 
yhdistykselle. Tuota mielipidettä 
emme kritisoi, vaan se edustaa 
tulevaisuuden ajatusmalliamme 
täysin. Maakunnallisen perin-
neyhdistyksen roolin näemme-
kin enemmän toimintaa ohjaa-
vana kuin varsinaisena toimijana 
ja toiminnan rahoittajana. Lope-
tettava yhdistys voi esimerkiksi 
testamentinomaisella asiakirjalla 
”korvamerkitä” varoja perinne-
työhön.

Perustettavan organisaation 
on oltava jatkuvasti uudistuva 
ja perinnetoiminnan on jatkut-
tava aukottomasti henkilövaih-
doksista huolimatta. Emme ha-
lua luoda raskasta organisaatio-
ta, jota johtaa pieni ydinryhmä, 
vaan sen on oltava avoin, kaikille 
eri toimijoille helposti lähestyttä-
vä kumppani.

Ajatuksia hallinnon organi-
soinnista on myös tehty, mutta 
siinä työ vielä jatkuu. Haluamme 
rakentaa päätöksiä tekevän hal-
linnon niin, että sen kokoonpano 
muodostuu henkilöistä, jotka jo 
nyt toimivat kiinteässä yhteistyös-
sä keskenään sekä mahdollisesti jo 
nyt kokoontuvat muutamia kerto-
ja vuodessa. Tähän ryhmään kun 
lisäämme asialistaan veteraani-
perinneasiat, emme tarvitse enää 
uutta kokoontumista tai ryhmää 
asiaa eteenpäin viemään. Kun 
tuohon perusjoukkoon lisätään 
maakunnan edustajat, asiamiehet, 
luulemme, että myös päätöksen 
teko on tasapuolista. Kaikissa ta-
pauksissa ei tarvitse varmaankaan 
olla henkilökohtaisesti läsnä, vaan 
pienempiä asiakokonaisuuksia 
voidaan toteuttaa etäkokouksina. 
Mahdollisuuksia on monia, ko-
koon joukkoa ei kannata kutsua 
vain kokouksen tähden.

Informaatioketjun varmista-
minen ja sen toimivuuden hallin-

Aloitimme vuonna 2015 
pieneltä takamatkalta uu-
delleen miettimään pe-

rinnetoiminnan organisointia 
Etelä-Pohjanmaalla.  Aluksi mie-
tittiin jopa, että pitääkö olla huo-
lissaan? Täälläkö ollaan jäljessä? 
Emme kuitenkaan olleet lain-
kaan huolissamme siitä, että pyö-
rimme lähtökuopissa, kun muut 
jo rakentelivat organisaatioitaan.  
Päätimme, että hyvin suunnitel-
tu on puoliksi tehty. 

Kuten Nalle Puh on sanonut: 
Kaikkien projektien suunnitte-
lu kannattaa aloittaa aina alusta, 
näin mekin teimme. Lähdimme 
pohtimaan hyvinkin yleisellä ta-
solla perusasioita ja tavoitteita, 
joita perinnetoiminta tulee Etelä-
Pohjanmaalla tarkoittamaan tu-
levaisuudessa. 

Kymmeniä puhelinsoittoja 
alueiden johtoyhdistyksiin, puhe-
linpalavereita yksityisten sotahis-
torian harrastajien kanssa, kuusi 
isompaa maakunnan aluekokous-
ta, henkilökohtaisia tapaamisia, 
miettimistä.

Pohdimme huolella, koska tu-
lee tietää tarkasti perustarkoitus ja 
tehtävä, että voi suunnitella tule-
vaisuudessa varmasti toimivaa yh-
distystä. Tulee ottaa huomioon, 
että ajat muuttuvat ja nykyisten 
”nuorien” toimintamallit ehkä 
ovat hiukan erilaisia kuin nykyi-
sillä ns. yhdistysveteraaneilla. 
Emme voi olla pelkästään ylhääl-
tä tulleen uskontunnustuksen va-
rassa ja kopioida mallia, jonka toi-
mivuutta itse epäilimme.

Perinneyhdistyksen 
perusvaatimukset ja 
tavoitteet
Nykyiset sotaveteraaniyhdis-
tykset toimivat ja huolehtivat 
viimeisenkin iltahuudon kun-
nialla maaliin. Tuleva perin-
neyhdistys keskittyy vain ja ai-
noastaan perinneasioiden hoita-
miseen. Perinneyhdistys on siis 
perinteitä vaaliva yhdistys ni-
mensä mukaisesti.

Toimiva järjestelmä tulee 
olemaan yhden yhdistyksen 
toimintamalli.  Keskitetty johto 

Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys kattaa koko maakunnan.

Yhteinen perinne, yksi yhdistys Etelä-Pohjanmaalle

ta on myös mielestämme erittäin 
tärkeä komponentti tulevassa toi-
minnassa. Viestin on tavoitettava 
nykyaikaisin menetelmin maa-
kunnan joka kolkan nopeasti ja 
luotettavasti. Tukeudumme tu-
levaisuudessa muutamien jo nyt 
hyvin toimivien yhdistysten tie-
dotusverkostoon.

Summa summarum: Poh-
janmaalla edetään hitaasti 
miettien, mutta vakain askelin 
kohti toimivaa perinnetoimin-
taa

Raimo Kallioniemi 
Etelä-Pohjanmaan 

perinnevastaava 

idg-tools.com
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Juhlan tervehdyssanat lausui 
Hyvinkään Sotaveteraanit ry:n 

puheenjohtaja Juhani Skyttä. 

Välirauhansopimuksen pe-
rusteella Suomi sitoutui 

lakkauttamaan kaikki Suomes-
sa toimivat sotilaalliset ja soti-
lasluontoiset järjestöt. Sotiemme 
veteraanien uudelleen järjestäy-
tyminen alkoi vasta runsas vuo-
sikymmen sodan päättymisestä. 
Järjestötoiminnan elpymiseen 
vaikutti osaltaan 1945 säädetty 
maanhankintalaki. 

Yhdistys perustetaan
Teollistumisen ja väestön kasvun 
seurauksena vaikea asuntopula 
Hyvinkäällä sai keväällä 1957 so-
tainvalidit, reserviupseerit ja ali-
upseerit neuvottelemaan asunto-
asiasta ja yhdistyksen perustami-
sesta Arvi Reunasen johdolla.  
Suomen Sotaveteraaniliiton van-
hin yhtäjaksoisesti toiminut pai-
kallisyhdistys, Hyvinkään Rinta-
mamiesten Maanhankintayhdis-
tys, joka oli myös perustamassa 
liittoa ja sen Uudenmaan piiriä, 
perustettiin 20.5.1957 toiminta-
ajatuksenaan ajaa rintamamies-

ten ja heidän leskiensä asiaa. En-
simmäisenä puheenjohtajana oli 
diplomi-insinööri Matti Laama-
nen. Yhdistyksen nimi muutet-
tiin Hyvinkään Sotaveteraanit 
ry:ksi 1965.

Tarkoituksensa mukaisesti yh-
distys aloitti toimintansa asunto-
jen merkeissä. Jo vuosi perusta-
misen jälkeen syntyi ensimmäi-
nen asunto-osakeyhtiö, kolme 
vuotta myöhemmin rivitaloasun-
toja käsittävä osakeyhtiö ja vielä 
1969 kaksi kerrostaloa, kaikki-
aan 96 asuntoa.  Näihin taloihin 
rakentaminen siinä vaiheessa sit-
ten päättyi.      

Yhteiskunnan apua 
tarvitaan
Vuosien kuluessa kävi kuiten-
kin selväksi, etteivät järjestöt 
pystyisi omin voimin huolehti-
maan ikääntyvästä veteraanijou-
kosta. Kaupunginhallitus asetti 
1980-luvun puolivälissä kaksikin 
toimikuntaa selvittämään vete-
raanien määrän, elinolosuhteet 

Hän kertasi yhdistyksen alkuvai-
heita ja toiminnan kehittymis-
tä tähän päivään. Tällä hetkel-

Hyvinkään Sotaveteraanit 60 vuotta
ja tekemään ehdotukset asian 
hoitamiseksi.  Palvelutalohank-
keen keskeisiä toimijoita olivat 
Risto Vilkka ja Esko J. Kop-
panen. Kahdessa vaiheessa, lo-
pullisesti 2001 valmistunut Ve-
teraanitalo käsittää 61 asuntoa, 
joissa kuluvan vuoden vaihtees-
sa asui 67 veteraania, puolisoa ja 
leskeä.   Talon ja sen osaavan hen-
kilökunnan merkitystä niin siellä 
asuville ja sitä käyttäville veteraa-
neille kuin yhdistystoiminnalle 
tuskin voi liioitella. Veteraanitalo 
on myös vakiintunut kuukausita-
paamisten ja monien esitelmien ja 
juhlien pitopaikka.  

Yhteistyötä tehden
Valtion määrärahat ja kunnat val-
tion rahojen käytöstä vastaavina 
luovat peruspuitteet veteraani-
asian hoidolle. Sotaveteraaniliit-
to ja sen piiri- ja paikallisjärjes-
töt - Hyvinkään sotaveteraani-
yhdistys yhtenä näistä - tekevät 
yhteistyötä valtion, kuntien, seu-
rakuntien, yhteisöjen ja yksityis-
henkilöiden kanssa. Hyvinkään 
seurakunta osallistuu toimihen-
kilöidensä välityksellä mm. ke-
säajan kokoontumisiin Hirvi-
majalla, veteraanijuhliin ja kun-
niakäynteihin sankarihaudalla. 
Yhdistyksemme hengellisellä toi-
mikunnalla on läheinen yhteys 
seurakuntaan.

Armeija on tavalla tai toisella 
ollut aina mukana veteraaniasias-
sa.  Sotiemme Veteraanit -keräyk-
set tuovat vuosittain Hyvinkään 
katukuvaan nuoret asevelvolli-
set Panssariprikaatiin kuuluvasta 
Hattulan-Riihimäen varuskun-
nasta keräyslippaineen ja sinisine 
liiveineen. Veteraanivastuun kan-
taminen jatkuu!

Hirvimajalla otetaan juhannusta vastaan 2016.

Hyvinkään monikäyttöinen, 2001 valmistunut Veteraanitalo.

Toiminnan monet muodot
Musiikilla on tärkeää osa yhdis-
tyksen toiminnassa mielen virkis-
täjänä pienimuotoisemmista mu-
siikkiesityksistä aina Hamina Tat-
toon sotilasmusiikkifestivaaleihin.  

Kuukausitapaamisiin kuulu-
vat yhteislaulut itsestään selvänä 
osana.  Hyvinkään-Riihimäen 
veteraanikuoro, jossa yhdistyk-
sestä on edustus, esiintyy vaihte-
levin ohjelmistoin monissa vete-
raanitilaisuuksissa.

Yhdistystoiminnalle niin tär-
keä tiedonvälitys on onnistunut 
painettuna tekstinä ikääntyville 
veteraaneille Hyvinkään Aamu-
postin suopealla suhtautumisella. 
Tärkeä yhteistoimintataho ovat 
myös paikalliset liikennöitsijät.

Helposti vähemmälle huo-
miolle jäänyt, mutta aivan oleel-
linen on ollut ja on naisten toi-
minta, alkuvaiheessa varsinkin 
yhdistyksen omassa varainhan-
kinnassa, mutta myös monilu-
kuisten teatteri- ja kesäretkien ja 
kestityksen järjestäjinä.

Vaikeita aikoja monelle ve-
teraanille olivat 60- ja 70-luvut 
yleisen suhtautumisen takia so-
dat käyneisiin sukupolviin. Yh-
distyksen hallituksessa toimii 
vielä kuusi veteraanisukupolven 
edustajaa.

Alkuvaiheen veteraanien it-
sensä hyvin aktiivisesta toi-
minnasta on päävastuu luon-
nollisesti siirtynyt nuoremmil-
le. Nykyisistä vastuunkantajista 
mainittakoon yhdistyksemme 
puheenjohtaja ja monessa yhdis-
tystä edustava Juhani Skyttä ja 
Uudenmaan piirin puheenjoh-
taja ja yhdistyksen monitoimija 
Olavi Kurko.

Valtakunnan ja piirien tasolla 
valmistellaan jo perinneyhdistys-
ten aikaa. Veteraania ei kuiten-
kaan jätetä. Yhdistys toimii edel-
leen.

Teksti: Pekka Peltomäki 
Kuvat: Hyvinkään 
Sotaveteraanit ry

                                                                                                            

Hyvinkään Sotaveteraanit - 60 vuotta veteraanityötä ja aktiivista toimintaa
Hyvinkään Veteraanitalolle kokoontui 3. huhtikuuta lähes 
100-päinen joukko juhlimaan Hyvinkään Sotaveteraanit 
ry:n 60 vuotta. Mikä sen paremmin sopisikaan tänä 
vuonna, kun vietetään Hyvinkään seurakunnan, Hyvin-
kään kaupungin ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa. 
Unohtamatta myöskään 60-vuotiasta Suomen Sotavete-
raaniliittoa, jota hyvinkääläiset olivat perustamassa.

lä yhtenä toiminnan kulmakive-
nä hän näkee yhdistyksen saamat 
erilaiset avustukset. Perinnetyös-
sä on tärkeää saada nuorisoa mu-
kaan toimintaan. 

Seppelpartiona toimivat Hy-
vinkään Sveitsin lukion oppilaat 
Laura Ijäs ja Sami Leppänen, 
jotka Narvan marssi saatteli Hy-
vinkään sankariristille Puolimat-
kan hautausmaalle.

Hyvinkäällä on vielä ilo naut-
tia veteraanikuoron hienoista esi-
tyksistä. Dir. mus. Teuvo Leu-
tonen johti juhlassa Hyvinkään-
Riihimäen veteraanikuoroa, jossa 
on mukana vielä yksi veteraani.

Sotaveteraaniliiton puheen-
johtaja Erkki Heikkinen muis-
tutti juhlapuheessaan, että suu-
rimmat sodassa olleet ikäluokat 
täyttivät 50 vuotta vasta 1970-lu-
vun puolivälissä. He osasivat sil-
loin itse edistää asioitaan.  Nyt 
edunvalvonta on siirtynyt meille 
nuoremmille, veteraanien tyttä-
rille ja pojille.

Juhlassa luovutettiin Uuden-
maan Sotaveteraanipiirin pu-

heenjohtaja Olavi Kurkolle tasa-
vallan presidentin viime itsenäi-
syyspäivänä myöntämä Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mita-
li kultaristein.

Tervehdyksen juhlivalle yhdis-
tykselle toivat kaupunginjohtaja 
Jyrki Mattila ja evl Juho Raulo. 
Hyvinkään seurakunnan ter-
vehdyssanat lausui pastori Paula 
Kallio.

Olavi Kurko painotti päätös-

sanoissaan sotiemme 1939-1945 
perinnetyön merkitystä maam-
me historian kannalta ja maan-
puolustustahdon ylläpitämisek-
si. Hän korosti myös sitä, että 
tukityön on jatkuttava vielä pe-
rinneyhdistysten toimesta, jos sii-
hen on tarvetta.

Teksti: Olavi Kurko 
Kuvat: Toni ForssellHyvinkään Sveitsin lukion oppilaat Laura Ijäs ja Sami Leppänen sep-

pelpartiossa.

Juhlayleisö seuraamassa Kimmo Kiurun johtamaa Rautatien Soittajat 
Hyvinkään esitystä.
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Etelä-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiirin vuosikokous pi-

dettiin Hotelli Fooningissa 29. 
maaliskuuta. Kokous alkoi ko-
koushartaudella, jonka johti pii-
rin pappi rovasti Väinö Reini-
lä. Hartauden yhteydessä kun-
nioitettiin edellisenä vuonna 
poisnukkuneen 175 sotaveteraa-
nin muistoa.

Vuosikokouksen puheenjohta-
jan nuijaa heilutti jämäkästi toi-
mittaja Paula Takala.

Piirin puheenjohtajana jatkaa 
yksimielisesti Esko Petäjä. Pii-

Varsinais-Suomen Sotavete-
raanipiirin kevätkokoukses-

sa kutsuttiin piirin uudeksi kun-
niapuheenjohtajaksi pitkän linjan 
veteraanivaikuttaja, maanviljelys-
neuvos Eeri Hyrkkö Nousiaisis-
ta. Eeri on toiminut piirin halli-
tuksen jäsenenä vuodesta 1996 
alkaen. Hän on myös toiminut 
piirin puheenjohtajana vuodet 
2002 – 2009 sekä sen jälkeen va-
rapuheenjohtajana aina viime 
vuoteen asti. Piirin liitännäisyh-
teisön, sotaveteraanien huolto- ja 
tukiyhdistyksen hallituksessa ja 
varapuheenjohtajana hän on ollut 
vuodesta 1982 ja on edelleen. Hän 
on myös toiminut puheenjohtaja-
na Nousiaisten Sotaveteraaneissa 
sekä sodanaikaisen joukko-osas-
tonsa JR35 Killassa.

Vuosikokous valitsi myös yk-
simielisesti everstiluutnantti evp. 
Tuukka Alhosen jatkamaan pii-
rihallituksen puheenjohtajana 
vuoden 2017. Marttilan seura-
kuntatalolla pidetty kokous ke-
räsi paikalle viitisenkymmentä 
osanottajaa.

Esko Petäjä jatkaa Etelä Pohjanmaan 
puheenjohtajana

rihallituksen erovuoroisiin tuli 
yksi muutos, kun naisten halli-
tuskiintiössä Eila Alanko luopui 
ja Maire Lammi Kurikasta tuli 
tilalle.

Vuosikokouksen jälkeen pii-
rin puheenjohtaja ja toiminnan-
johtaja kävivät sanomalehti Il-
kassa luovuttamassa Sotaveteraa-
niliiton myöntämän ansiomitalin 
päätoimittaja Satu Takalalle.

Teksti: Pertti Kortesniemi 
Kuva: Esko Petäjä

Eeri Hyrköstä kunniapuheenjohtaja

Vuosikokouksessa Marttilan 
seurakunnan diakoni Kaarina 
Saarenpää ja Marttilan kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Reino 
Lindqvist tervehtivät kokous-
ta.  Piirin puheenjohtajan avaus-
sanojen jälkeen suoritettiin jouk-

Kokouksen puheenjohtajana toimi toimittaja Paula Takala ja sihteerinä 
toiminnanjohtaja Pertti Kortesniemi. 

Kunniapuheenjohtaja Eeri Hyrkkö kädessään asiaan kuuluvana tun-
nuksena nuija. Nimityskirjan tekstiä lukee puheenjohtaja Tuukka Al-
honen ja naisvaliokunnan puheenjohtaja Mirja Läärä valmistautuu 
kukittamaan.

ko palkitsemisia.  Varsinaisessa 
kokouksessa puhetta johti Olavi 
Kurkela Marttilan Sotaveteraa-
neista.  

Teksti ja kuva: Osmo Suominen 

Lohtajan Sotaveteraanit ry 
vietti 50-vuotisjuhlaa 12.3. 

Juhla oli samalla Talvisodan 
päättymisen muistopäivä.

Juhlapäivä aloitettiin Lohtajan 
kirkossa messupalveluksella. Par-
tiolippukunta Lohtajan Teisku-
veljien partiolaiset toivat Suomen 

Lohtajan sotaveteraanit ry 50 vuotta
lipun ja veteraanilipun kirkkoon 
kanttorin soittaessa Veteraanin 
iltahuudon.  Kirkossa saarnasi ja 
toimi liturgina kirkkoherra Sa-
kari Typpö.  Jumalanpalveluk-
sen jälkeen veteraanit laskivat ha-
vuseppeleen viime sotien sankari-
muistomerkille. 

Havuseppelettä sankarihaudalla laskemassa vas, Juhani Jukkola, Matti 
Uusi-Rauva, oikealla Kalervo Seikkula ja Paavo Palola.

Juhlavieraita eturivissä vas. Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toi-
minnanjohtaja Risto Pouttu, eversti evp Rauno Lankila, sotaveteraanit 
Kalervo Seikkula, Paavo Palola ja Juhani Jukkola, kaupunginjohtaja Sti-
na Mattila, sotaveteraani Reino Perander, pikkulotta Eeva Perander ja 
Lohtajan Sotaveteraanien sihteeri Matti Uusi-Rauva.

Tervehdyssanat esitti yhdis-
tyksen puheenjohtaja, sotavete-
raani Juhani Jukkola. Terveh-
dyspuheessa hän valotti yhdistyk-
sen toimintaa vuosikymmenten 
aikana.  Nuorten puheenvuoron 
toi nuorisotyönohjaaja Ville Or-
jala. Hän kertoi nuorten suhtau-
tumisesta veteraanien ansioihin 
maamme historiassa sekä veteraa-
nien tekojen merkityksestä nyky-
aikaan. 

Juhlapuheen piti eversti evp 
Rauno Lankila. Hän on lohta-
jalaissyntyinen sotilas, joka toi-
mi mm. Ilmatorjunnan tarkasta-
jana. Hän kiinnitti huomiota ve-
teraanien ja heidän puolisoidensa 
ja leskien kuntoutuksen hoita-
miseen sekä siihen, etteivät vete-
raanisukupolven uhraukset saa 
unohtua kansaltamme.

Juhlaan toivat tervehdyksen 
Kokkolan kaupunginjohtaja Sti-
na Mattila, Keski-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiirin toiminnan-
johtaja Risto Pouttu sekä Lohta-
jan seurakunnan kirkkoherra Sa-
kari Typpö.

Juhlassa kuultiin Kokkolan 
Nuorisoseuran Puhallinkvinte-
tin ja musiikkiryhmä Ajomiesten 
musisointia.

Juhlan päätössanat esitti yh-
distyksen sihteeri Matti Uusi-
Rauva. Päätössanoiksi hän luki 
Anna-Mari Kaskisen runon Puo-
lesta Isänmaan. Tämä runon 
Suomen Sotaveteraaniliitto on 
valinnut sävellyskilpailunsa ru-
noksi. Juhlaan osallistui noin 90 
henkilöä.

Teksti: Matti Uusi-Rauva 
Kuvat: Juha Salo

Juhlivaa väkeä (vas.) piirin toiminnanjohtaja Risto Pouttu, Alavieskan 
yhdistyksen puheenjohtaja Matti Isomaa, joka oli myös pitkäaikainen 
piirin puheenjohtaja ja sai kunniapuheenjohtajan arvon piirimme vuo-
sikokouksessa 4.4.2017. Matti Uusi-Rauva valittiin samalla päivämääräl-
lä piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Oikealla on Alavieskan yhdistyksen 
sihteeri ja piirihallituksen jäsen Ismo Talus.

Alavieskan Sotaveteraanit 
juhlivat 50 vuottaan
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Turun Sotaveteraanien muo-
nitusjaosto on myynyt her-

nekeittoa vuodesta 1976 alkaen. 
Jaostolaisten kokoontuessa muis-
telemaan menneitä Juha Hermo-
nen esitti yhteenvedon yhteisistä 
kokemuksista. 

Hernesoppa oli yleisin ruoka, 
jota rintamalla tarjottiin. Mitä, 
jos yhdistys keittäisi ison erän 
rokkaa ja myisi sitä kauppatorilla. 
Vanhempi väki saattaisi hyvinkin 
innostua ostamaan, linjasi Aku 

Varojen hankintaa veteraaneille
Hernekeittoa ja muita herkkuja täyden palvelun periaatteella

Leino esitellessään ideaansa yh-
distyksen hallitukselle. 

Aluksi keittiminä oli Turun 
kaupungin nuorisotoimistolta 
lainattavat Alfa-keittimet. Nii-
den käyttö oli varsin hankalaa, 
koska niissä tarvittiin paljon vet-
tä. Lisäksi ne olivat vain 50- tai 
70-litraisia. Veteraanit käyttivät 
niitä melkein kaksikymmentä 
vuotta. Kuljetuksista vastasivat 
sotaveteraani Helge Hlavaty ja 
autoilija Seppo Tuomi. 

Vanhempi ja nuorempikin 
väki innostui.  Keitonmyynnil-
lä on neljänkymmenen vuoden 
ajan hankittu varoja veteraanien 
tukeen. Näin on saatu paljon ai-
kaan kotona asumista mahdollis-
tavissa palveluissa.

Turun Sotaveteraanien 
50-vuotishistoriikki kertoo, että 
keitosta kehittyi tavoiteltu herk-
ku ja Aku Leinosta paikallinen 
julkkis, joka vasta syksyllä -86 
suostui paljastamaan varjellun 
salaisuutensa; maun takaa suuri 
massa ja pitkä kypsytysaika.

Hernekeittoporukan 
vaiheita
Sodan jälkeen yhteiskunnan tuki 
sotaveteraaneille oli varsin pie-
ni. Heidän joukossaan oli paljon 
taloudellisissa vaikeuksissa elä-
viä veljiä. Asian helpottamisek-
si pohdittiin monia keinoja. So-
taveteraaniveljet, puheenjohtaja 
Kalervo Kunnas, johtaja Pentti 
Karjula ja liikemies Aku Leino 
keskustelivat aiheesta Wiklundin 
kahviossa vuonna 1976. Aku Lei-
no vanhana suurten partioleiri-
en kokkina ehdotti, että sotavete-
raanit voisivat ryhtyä keittämään 
ja myymään hernekeittoa. Pentti 
Karjula, joka toimi Turun osuus-
kaupan johtajana, soitti osuuskau-
pan kalaosaston aluejohtaja Matti 
Kajalalle kertoen asiasta ja sanoi, 
että he ovat päättäneet, että Aku 
Leino toimii pääkokkina ja Kajala 
hankkii hänelle apulaiset ja ryh-
tyy itse hankinta- ja jakeluosaston 
päälliköksi. Niinpä Matti Kajala 
kokosi 20-30 sotaveteraania käsit-
tävän soppaporukan, joka ryhtyi 
tuumasta toimeen. 

Kalustoa tarvittiin
Suurimman osan muusta kalus-
tosta kuin keittimet lahjoitti tai 
hankki Aku Leino sotaveteraa-
nien käyttöön niin kauaksi aikaa 
kuin he niitä tarvitsevat. Toimin-
nan loputtua kalusto siirtyy par-
tiopiirille. 

Aku Leinon luovuttua pää-
kokin toimesta 1994 hänen ti-
lalleen tuli sotilasmestari Mark-
ku Peltomaa, joka oli eläkkeellä 
puolustusvoimista. Antti Näsi ja 
Markku Peltomaa neuvottelivat 
puolustusministeriön kanssa so-
pimuksen: Turun varuskunta luo-
vuttaa korvauksetta sotaveteraa-
neille käyttöön kenttäkeittimet, 
lämpöastiat ja muut keittämisessä 
tarvittavat välineet. Aluksi sota-
väki huolehti myös kuljetuksista. 

Kun puolustusvoimat siirtyi-
vät tulospalkkaukseen ja soppa-
porukka sai osuuskaupalta Ruis-
salontien varaston, tehtiin uusia 
sopimus; keittimet ja tarvikkeet 
siirtyivät vuosisopimuksella ve-
teraanien haltuun. Myös sotavä-
en kuljetukset loppuivat. Vuon-
na 2011 puolustusvoimat sanoi 
irti sopimuksen ja teki kaluston 
lainaamisesta niin hankalaa, että 
Turun Sotaveteraanit ja Sirkka 
Näsi ostivat kolme kenttäkeitin-

tä. Sirkka Näsi lahjoitti myöhem-
min keittimensä sotaveteraaneille. 

Kaluston kuljetuksista ovat 
viime vuosina vastanneet ansiok-
kaasti Lasse Toivonen, Sirkka 
Näsi ja Erkki Arminen.

Soppaporukka kautta 
vuosien
Vetäjinä ovat toimineet Matti 
Kajala 1976-2003, Markku Pel-
tomaa 2003-2010, Sirkka Näsi 
2010-2015 ja Leena Karttunen 
vuodesta 2015 alkaen. 

Kokkeina ovat toimineet Aku 
Leino ja Onni Laine 1976-1994, 
Markku Peltomaa ja Juha Hermo-
nen 1994-2010, Erkki Arminen 
ja Kauko Vikiö vuodesta 2010 
alkaen. Kokkeja ovat avustaneet 
ja tuuranneet Mauri Lehtonen, 
Veikko Kuivala, Kauko Kaski-
nen, Pauli Laapotti, Seppo Tuo-
mi, Mikko Tuomi, Risto Aal-
tonen ja monet muut. Vuoteen 
1996 asti, kun keittäminen tapah-
tui torilla ja muuallakin ulkosalla, 
olivat Turun reserviupseerit varti-
oimassa keittimiä yöllä kello 11-6, 
kun kokit olivat nukkumassa. 

Jakoporukkana oli 1976-1996 
pääsääntöisesti vain veteraaneja. 
Kun nuorimmat veteraanit tuli-
vat seitsemänkymppisiksi, liittyi 
porukkaan muutamia perinneyh-
distyksen jäseniä. Vuonna 2008 
jäivät viimeiset veteraanit Eero 
Vuori ja Uuno Liitola ”eläkkeelle.” 

Tilaisuudet ja 
yhteistyökumppanit 
Sotaveteraanien omia tilaisuuk-
sia, joissa soppaporukka on ollut 
mukana, ovat olleet jokakesäiset 
avoimet ovet toimistolla, samoin 
myyntitapahtumat torilla syk-
syin ja keväin ja muutamat joulu- 
ja maalaismarkkinat. Yksittäisiä 
tapahtumia ovat olleet veteraani-
päivän tilaisuus messukeskukses-
sa, ritaripäivät Louhisaaressa ja 
Turun Seudun Lottaperinneyh-
distyksen kymmenvuotisjuhla vi-
rastotalolla. 

Yhteistyökumppaneista on 
ensimmäiseksi ja ylivoimaises-
ti tärkeimpänä mainittava Tu-
run osuuskauppa. Osuuskaup-
pa tilasi ensimmäisenä riisipuu-
rot Wiklundin joulunavaukseen 
sekä kahvitarjoilut ja jouluglögit. 

Veteraanityö on ollut aina läheistä, toteavat keittotempausten aktivis-
tit, vuosikymmeniä mukana olleet Mikko Tuomi, Seppo Tuomi ja Juha 
Hermonen.

Ylivoimaisesti suurimmat tilauk-
setkin ovat osuuskaupan tekemiä. 
Seitsemän keitintä hernekeittoa, 
kuusituhatta kakkukahviannos-
ta Itäharjun Prismassa, vuosittai-
nen kuudensadan litran riisipuu-
ro Myllyssä ja muutaman kerran 
Wiklundin, Myllyn ja kahden 
Prisman samanaikainen kahvitus. 

Tilaisuuksissa on tarjottu asi-
akkaan toivomuksesta joko kuu-
luisaa Aku Leinon reseptillä kei-
tettyä hernekeittoa, lohikeittoa, 
poron- tai naudanlihakeittoa, rii-
sipuuroa, kakku- tai pullakahvit, 
glögiä ja grillimakkaraa. 

Tarjoilut ovat tapahtuneet täy-
den palvelun periaatteella. Kokit 
ovat hankkinet tarvittavat raaka-
aineet. Hankinnoissa on kiinni-
tetty erityistä huomiota laatuun. 
Meillä on ollut onni saada poruk-
kaamme mainiot liha-asiantun-
tijat Onni Laine ja Kauko Vikiö. 
Heidän hankkimaIlaan ensiluok-
kaisella lihalla ja kotimaisilla her-
neillä on saavutettu kova maine 
hernekeittomarkkinoilla. Herne-
keitosta ja riisipuurosta olemme 
eri tilaisuuksissa saaneet ylistäviä 
lausuntoja. Kehuja on tullut myös 
meidän yhtenäisestä asustam-
me, valkea takki, päässä sinival-
kea pipo tai sotaveteraanien lippis. 
Hyvät tuotteet ja näkyvä pukeu-
tuminen helpottavat markkinoin-
tia, mutta myös sodan kokenut 
liikkeiden johto oli tukemassa toi-
mintaamme. Aikana, jolloin iäk-
käitä veteraaneja oli eniten, toi-
mintamme oli vilkasta, noin kak-
sikymmentä jakopäivää vuodessa. 

Talkootyömme on ”peeärrän” 
lisäksi tuottanut huomattavaa ta-
loudellista tulosta. Olemme voi-
neet avustaa vähävaraisia sotave-
teraaneja lääkäri-ja sairauskuluis-
sa ja jakamalla jouluavustuksia.

Soppaporukka on aina ollut 
yhtenäinen, iloinen ja luotetta-
va yhteisö, jossa on ollut mukava 
työskennellä, aluksi todellisten 
sotaveteraanien, sitten heidän ja 
tukiyhdistyksen jäsenten ja vii-
meksi tukiyhdistyksen ja naisja-
oston jäsenten kanssa. Erityinen 
kiitos ahkerille naisille, jotka ot-
tivat päävastuun, kun toiminta 
uhkasi lopahtaa. 

Juha Hermonen

Bokföringsbyrå-Tilitoimisto 
DaCapo Ab Oy

Carola Kallinen 
040-5937 533 
carola.kallinen@parnet.fi 
Storgårsgatan 5, 21600 Pargas
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Turun Sotaveteraanit järjesti perinteisen talvisodan päättymispäivän 
muistojumalanpalveluksen Turun Tuomiokirkossa. Tilaisuudessa pu-
hui tuomiorovasti Heimo Rinne. Musiikkipainotteisen juhlan esiin-
tyjinä kuultiin Laivaston Soittokuntaa ja Turun Sotaveteraanilaulajia.

Kuvateksti: Osmo Suominen 
Kuva: Puolustusvoimat, Rasmus Aspholm

Turun talvisodan päättymisen 
muistojumalanpalvelus

Ruotsin piirin vuosikokous 
pidettiin 15.3. Tukholman 

Eesti Majan tiloissa. Sotavete-
raaniliiton puheenjohtaja Erkki 
Heikkinen toimi kokouksen pu-
heenjohtajana. Kokouksen aluksi 
pidettiin hiljainen hetki edellisen 
vuoden aikana poisnukkuneiden 
jäsenten muistolle.

Vuosikokouksessa oli läsnä 
21 Ruotsin piirin jäsentä.  Hal-
lituksen uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Veikko Seipäjär-
vi Skaraborgin läänin Suomalai-
set Sotaveteraanit -yhdistyksestä.  
Uudeksi toiminnanjohtajaksi va-
littiin Pirkko Sinkkonen, joka 
jatkaa myös piirin sosiaalineuvo-
jan työtään ja allekirjoittanut jat-
kaa edelleen talousasioiden hoi-
toa.

Erkki Heikkinen luovut-
ti Suomen Sotaveteraaniliiton 
myöntämät sotaveteraanien an-
sioristit Pirkko Sinkkoselle ja 

Johto vaihtui Ruotsissa

Kirsti Pekarille heidän pitkäai-
kaisesta työstään Ruotsissa asuvi-
en suomalaisten veteraanien hy-
väksi.

Teksti: Kirsti Pekari 
Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

Piirin uusi toiminnanjohtaja Pirk-
ko Sinkkonen sai rintaansa sota-
veteraanien ansioristin.

Kymenlaakson Sotaveteraani-
piirin vuosikokous pidettiin 

Arto Mikkonen jatkaa Kymenlaakson johdossa

Ansiomitalin saajat sekä jakajat vas. piirin varapuheenjohtaja Kai Holm-
berg, Hannu Marttila, Marjatta Nieminen, Liisa Rosqvist ja piirin pu-
heenjohtaja Arto Mikkonen.

2.3.2017 Karhulan seurakunta-
keskuksessa. Kokouksessa käsitel-

tiin sääntömääräiset asiat. Vuo-
den 2017 toiminnassa korostu-
vat liiton 60-vuotisjuhla, Suomi 
100 vuotta -tapahtumat, valtion 
myöntämien kuntoutus- ja kotiin 
vietävien palveluiden määräraho-
jen tehokas käytön aktivoiminen 
sekä perinnetyön vahvistaminen. 
Arto Mikkonen valittiin jatka-
maan piirin puheenjohtajana. 

Piirin kunniajäseniksi kutsut-
tiin Eero Nikkola Kouvolasta ja 
Jaakko Kotonen Virolahdelta. 
Ennen varsinaisen kokousasioi-
den käsittelyä suoritettiin huomi-
onosoitusten jako.

Teksti ja kuva: Toivo Hartikainen
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Sotaveteraanipiirin vuosiko-
koukseen oli kutsuttu vete-

raanitunnuksen omaavia sota-
veteraaneja juhlistamaan Suo-
mi 100-vuotta -teemaa. Heitä oli 
paikalla 13. 

Piirin uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Matti Uusi-Rauva 
Lohtajalta. Piirin pitkäaikainen 
puheenjohtaja Matti Isomaa kut-
suttiin kunniapuheenjohtajaksi.

Avustaja-hankkeen projekti-
päällikkö Kaija Pouttu selosti 
vuoden 2016 toimintaa sekä seit-
semän toimintavuoden tunnus-
lukuja. Lisäksi hän kertoi avusta-
ja-toiminnan tulevaisuuden nä-
kymistä. Nykyisen näkemyksen 
mukaan toiminta tulisi päätty-
mään vuonna 2018. 

Kokouksessa nousi esiin koto-
na asumista tukevat palvelut ve-
teraaneille. Keski-Pohjanmaan 
sosiaali- ja terveyspalvelukun-
tayhtymä Soiten osuus on noin 
270 000 €. Soiten alueella valmis-
telut lienevät alkutaipaleella. Ka-
lajokilaakson kuntien alueelle ra-
haa tulee noin 230  000 €. Kala-
jokilaaksossa valmistelut ovat jo 
pidemmällä. 

Sotaveteraanien kultaisen 
ansioristin saivat 
Matti Isomaa, Alavieska, Paavo 
Jalander, Toholampi, Erkki Kan-
gaskortet, Ylivieska

Sotaveteraanien  
ansioristin saivat
Johannes Cederberg, Kokkola, 
Risto Hautakoski, Halsua, Reino 
Kulla, Himanka, Kalevi Lind-
fors, Halsua, Jaakko Märsylä, 
Kannus, Kalevi Niemi, Kannus, 
Paavo Niemikorpi, Ylivieska ja 
Ismo Talus, Alavieska.

Hallituksen jäseniksi 
erovuoroisten tilalle  
valittiin seuraavat:  
Alavieskasta Ismo Talus, Haapa-
järveltä Solmu Laulumaa, Halsu-
alta Kalevi Lindfors, Himangal-
ta Alpo Puusaari, Kalajoelta Veli 
Ainali, Kannuksesta Taisto Pa-
tama, Kaustiselta Seppo Kattila-
koski, Lohtajalta Tuomo Jukko-
la, Reisjärveltä Erkki T. Koskela, 
Sievistä Heikki Lahti. 

Hallituksessa jatkavat Kokko-
lasta Johannes Cederberg, Lesti-
järveltä Aimo Itäniemi, Nivalas-
ta Eino Mehtälä, Perhosta Jorma 
Koivuniemi, Pyhäjärveltä Paavo 

Matti Uusi-Rauva Keski-Pohjanmaan puheenjohtajaksi

Matti Uusi-Rauva on Keski-Poh-
janmaan Sotaveteraanipiirin uusi 
puheenjohtaja.

Leskinen, Rautiosta Alpo Murto-
niemi, Toholammilta Aaro Marja-
kangas, Vetelistä Aulis Karvonen, 
Ylivieskasta Erkki Kangaskortet.

Vuosikokouksen alussa oli pe-
rinteinen hartaushetki, jossa Veli 
Ainali säesti ja hartauspuheen 
piti rovasti Heikki Hurskainen. 

Vuosikokouksen puheenjohta-
jana toimi Paavo Rossi Reisjär-
veltä.  

Teksti: Matti Uusi-Rauva ja  
Risto Pouttu
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kohtaan, jotka olette itsenäisyy-
temme mahdollistaneet.

Tilaisuudessa kiitettiin val-
takunnallisia yhteistyökumppa-
neitamme, Sotiemme Veteraanit 
-keräystä, Postia ja Novitaa sekä 
tilaisuuden mahdollistaneita ja 
paikallisia lankojen lahjoittajia: 
Alma Media/Lapin Kansa, Entis-
ten Nuorten Rovaniemi-yhdistys, 
Jokelan Hautaustoimisto ja Juh-
lapalvelu, K-Supermarket Ruoka-
mylly, K-Market Sinettä, Lapin 
Kumi, Lapin Rauhanturvaajat ry, 
Lions Club Rovaniemi ry, Lions 
Club Rovaniemi/Ounasjoki ry, 
Lähteentien Pirtti Veerantalo Oy, 
Rovaniemen Reserviläiset ry, Sale 
Muurola, Santá s Hotels/Santá s 
Hotel Santa Claus, Supermarket 
Kauppatori, Tehdasasu, Vintik 
Oy ja lukuisat yksityiset henkilöt.

Teksti: Päivi Körkkö 
Kuva: Yrjö Säkkinen

Rovaniemen Sotaveteraanien 
aktiiviset toimijat yhdessä 

Lapin Sotaveteraanipiirin kanssa 
järjestivät eläkeläistila Potkuris-
sa Villasukat Veteraaneille, Suo-
mi 100 vuotta -sukkien jakotilai-
suuden. Lämminhenkisessä tilai-
suudessa  kolmen veteraaniliiton 
jäseniä pääsi tapaamaan toisiaan, 
kahvittelemaan ja laulamaan.

Lapin Sotaveteraanipiiri ry:n 
toiminnanjohtaja Yrjö Säkkinen 
kertoi puheessaan koskettavan 
omakohtaisen tarinan. Hänen 
edesmennyt isänsä Hannes Säk-
kinen kertoi 1989 Koillissanomi-
en haastattelussa seuraavasti:

Taistelut Juntusrannan 
suunnalla
Kuusamon Pataljoonan muu osa 
oli jo joulukuun puolivälissä siir-
retty Alassalmelta Näljängän 
kautta Uhkulan seutuville tais-
telemaan Juntusranta-Suomus-
salmi -tien suunnassa toimivien 
venäläisten selustayhteyksiä vas-
taan. Hannes Säkkisen komp-
pania liitettiin joulun aikoihin 
muun pataljoonan yhteyteen. 
Hän muistaa lämmöllä jouluyön, 
kun komppania saapui kuorma-
autoilla Näljängän koululle. 

Siellä me saimme ”tuntematto-
man sotilaan joulupaketit”. Kun 
minä sain paketista jalkaani puh-
taat, uudet sukat, tuntui kuin tai-
vas aukenisi. Likaisissa vaatteissa 

Tuntemattoman sotilaan joulupaketti

kun olimme olleet koko ajan.

Idea alkuun  
sotaveteraani-isästä
Idea neuloa maamme jokaiselle 
sotaveteraanille, rintamaveteraa-
nille, sotainvalidille ja sotaleskel-
le yhdenmukaiset ns. juhlavuo-
den villasukat on lähtenyt ryh-
män perustajan Jaana Willmanin 
edesmenneestä sotaveteraani-
isästä ja Suomen 100-vuotisen it-
senäisyyden juhlavuodesta.

Lapissa sotaveteraaneja on täl-
lä hetkellä 1200, koko Suomessa 
heitä on 17 000. Veteraanit, jot-
ka eivät tilaisuuksiin pääse, saavat 
villasukat Postin välityksellä juh-
lavuoden aikana.

Lapin alueen neulojien yhdys-
henkilön Jaana Ryynäsen sanoin:

Näiden villasukkien myötä 
haluamme osoittaa kiitoksem-
me ja kunnioituksemme teitä, 
maamme sotiemme veteraaneja 

Villasukat veteraaneille - Suo-
mi 100 -kampanjaa juhlis-

tettiin Pudasjärvellä järjestetys-
sä juhlatilaisuudessa 28. helmi-
kuuta. Pudasjärven seurakunnan 
isännöimässä tapahtumassa oli 
paikalla lähes puolensataa sotave-
teraania ja veteraanin läheistä ja 
ystävää. Pudasjärvellä on 68 sota-
veteraania. Heistä 10 oli tilaisuu-
dessa paikalla. 

Kutojaryhmän edustajina Eli-
sa Laakso ja Eija Kuosmanen 
toivottivat paikalla olevat vete-
raanit ja muun juhlaväen terve-
tulleiksi. Kirkkoherra Timo Lii-
kanen toimitti alkuhartauden 
sekä kiitti sukkaprojektiin osal-
listuneita arvokkaasta työstä ja 
onnistuneesta tuloksesta. Sota-
veteraaniyhdistyksen puheenjoh-
taja Paavo Pikkuaho esitti sota-
veteraanijärjestön kiitoksen. Hän 
nosti esiin sukkatempauksen nä-
kyvän, mutta myös sisäisesti koet-
tavan merkityksen.

– Sukat tuovat veteraaneille 
lämpöä jalkojen lisäksi kehossa 
paljon ylemmäksikin, sydämiin 
ja mieliin. Se konkreettisella ta-
valla vakuuttaa myös siitä, että 
kunniakansalaisistamme huoleh-
ditaan ”viimeiseen iltahuutoon” 
saakka sekä heidän työnsä ja kun-
niakas perintönsä halutaan säi-
lyttää myös tuleville sukupolville.

Kutojaryhmän edustajat luo-
vuttivat veteraaneille oikean ko-
koiset villasukat. Pudasjärvellä 

kutojaryhmässä on ollut muka-
na 32 kutojaa. Sukkia kudottiin 
myös seurakunnan nuttupiirissä 
ja Pudasjärven 4H-yhdistyksessä. 
Parhaimmillaan sukkia valmis-
tui parissa viikossa 40 paria. Nii-
tä kudottiin yhteensä 152 paria, 
jopa siten yli ”oman tarpeen”, että 
niitä voitiin toimittaa myös ”va-
jaatuottokuntiin”.

Veteraanit, jotka eivät voineet 
osallistua sukkien luovutusjuh-
latilaisuuteen saavat sukat henki-
lökohtaisesti kotiin tuotuina tai 
postin välityksellä. Kaatuneitten 
Omaisten Liitto toimittaa sukat 
sotaleskille. Alaraajansa menettä-
neet veteraanit saavat sukkien li-
säksi myös lapaset. ”Ylituotanto” 
toimitetaan kuntiin, joissa sukkia 
ei ole saatu tehtyä riittävää määrää. 

Kutojaryhmän nuorimpiin 
kuuluva Paula Komulainen ker-
toi, että on ollut mahtavaa huo-

mata, kuinka villasukkakampan-
ja on innostanut ihmisiä, aina 
nuorista iäkkäämpiin:

– Olen saanut kuulla tarinoi-
ta ja muisteloita asioista, joista 
aiemmin olen lukenut vain his-
toriankirjoista. Minulle, nuorel-
le kutojalle on ollut suuri kunnia 
olla muiden kutojien tavoin kiit-
tämässä veteraaneja itsenäisyy-
destämme ja 100-vuotiaasta Suo-
mesta.

Näin hienolla asenteella ja ta-
valla myös nuoret ovat olleet mu-
kana upeassa tapahtumassa. Sii-
tä on syytä aivan erityisesti iloita. 
Se rakentaa myös luottamusta sii-
hen, ettei sotiemme veteraanien, 
kunniakansalaistemme arvostus 
ja arvokas perintö ei pääse ajan 
saatossakaan katoamaan.

Teksti: Heimo Turunen ja 
Paavo Pikkuaho

Rovaniemellä jaettiin sukkia kaikkien veteraanijärjestöjen jäsenille. 

Villasukkien jakoa Fagerstassa

Sotaleski Ella Teräs sekä sotaveteraanit Sulo Niemi ja Heikki Lirberg 
nauttivat sukkienjakotilaisuudessa eläkeläisten mieskuoron esityksistä 
ja maukkaista pöydän antimista.  Kuva: Matti Nokelainen

Veteraanisukat lämmittävät jalkoja ja mieltä

Sotaveteraanit Kaarlo Haapakoski (vas.), Kalle Leinonen ja Veikko Huhta 
ovat hyvillä mielin Sinikka Pietilän luovuttamista villasukista.

Virossa muistettiin 8. helmikuuta perinteisin menoin JR 200:n perus-
tamisen vuosipäivää. Suomen-pojille toimitettiin samalla lämmin ter-
vehdys Kuopion seudun käsityöntaitajilta. Suomen 100-vuotiaan taipa-
leen kunniaksi veteraaneille lahjoitettiin 100 paria villasukkia. Kuvassa 
Töölön Reserviupseerien edustaja Sampo Martiskainen luovuttaa sukat 
tilaisuudessa paikalle olleille veteraaneille. Miellyttävän lahjan loppu-
jakelusta huolehtii virolainen Suomen-poikien Perinneyhdistys. Par-
haat kiitokset veteraanejamme muistaneille!  Kuva: Hans Gabrielsson

Villasukat lämmittivät 
myös Suomen-poikia

Höyryjunalla Päämajakaupungista Lieksaan

1.6. - 2.6.2017 Päämajakaupunki Mikkelistä, (Kuopio, Iisalmi, 
Kajaani) Kontiomäen ja Nurmeksen kautta Lieksaan ja takaisin 
Joensuun Kuopion kautta Mikkeliin. Lieksan Rukajärvi-keskuk-
sessa 2.6.2017 E.J.Raappanan muistoseminaari. Höyryjunassa 
esiintyvät mm. Ylä-Savon veteraanimuusikot. Matkavaraukset 
ja lisätiedot:  www.hoyryveturimatkat1009.fi   
puh. 040 3417 383, hakanpaamarko@gmail.com.

Itsenäinen Suomi - 
100-vuotisjuhlajuna
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”Mummo kutoo – Lampaas-
ta villasukaksi” on hanke, 

joka on lähtöisin Etelä-Poh-
janmaalta.  Hanke haluaa tuo-
da esiin naisia, jotka puurtavat 
toisten hyväksi taustalla keittä-
en kahvit, kun tarvitaan tai sii-
voten ja auttaen vapaaehtois-
työssä.  Parhaimmillaankin 
heitä kiitetään äänentoistolait-
teiden välityksellä tyyliin ”kii-
toksia vain sinne keittiöllekin”. 
Hanke haluaa tuoda esiin myös 
villasukan pitkää perinnettä, 
joka ulottuu aina 1500-luvulle 
asti.  Lampaasta villasukaksi on 
matka, joka voi olla unohtunut 
nykyaikana, kun langat haetaan 
kaupasta ja niitä on saatavan eri-
värisinä.

Ei pidä unohtaa karstaus-, keh-
räys ja kudontatyötä, jota naiset 
alkoivat tehdä heti, kun miehet 
lokakuussa 1939 lähtivät ylimää-
räisiin harjoituksiin. Kotirinta-
ma taisteli hyvin ja hiljaisesti.

Kun syksyllä 2016 aloimme 
suunnitella pääsyä villasukalla 
Suomi 100 -ohjelmaan, oli Face-
bookin sukka meille esimerkki-
nä ja samalla jarrunakin, hakea-
ko tunnuksia vai ei. Innoittajana 
”facebooksukka” oli silti osoitus 
siitä, mitä naisten työ parhaim-
millaan on. Helli Ala-Rantalan 
sukkamalli on hyvä ja saimme su-

Pohjois-Savon Sotaveteraani-
piirin toimistossa järjestettiin 

11.3.2017 talkoot, joiden aiheena 
oli villasukkien paketointi ja pos-
titus alueen veteraaneille.

Sukkia on otettu vastaan pii-
rin toimistossa vuoden alusta 
lähtien ja tulos on ollut huikea: 
Saimme kokoon 482 sukkaparia 
67 neulojalta. Yli neljännes sukis-
ta tuli Savon Martoilta. Tähän 
kun lisätään Ylä-Savossa ja muu-
alla maakunnan keräyspisteissä 
vastaanotetut sukat, niin yhteen-
sä niitä on reilu 1000 paria.

Kuopiolaisille veteraaneille 
lähti postissa 290 paria sukkia, 
lisäksi sukkia on jaettu maakun-
taan ja niitä jaetaan myöhem-

Talvisodan päättymisen muis-
tojumalanpalvelus keräsi 

12.3. Konneveden seurakunta-
saliin runsaasti osanottajia. Päi-
vän ohjelma aloitettiin laskemal-
la seppeleet sankarihautausmaal-
la kaatuneitten muistopatsaalle 
ja Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkille. Vaikka kyseessä 
on sodan muistojumalanpalvelus, 
se on nimenomaan sodan päätty-
misen eli rauhan saamisen kiitos-
jumalanpalvelus.

Saarnassaan kirkkoherra Ola-
vi Virtanen käsitteli ihmisten 

Jurvalaiset Nuohous-ja Ilmas-
tointi Tohtorit Oy:n nuohoojat 

tarjoutuivat suorittamaan vuon-
na 2017 Kauhajoella ja Jurvan 
alueen veteraanien taloissa nuo-
houksen Suomen 100-vuotisjuh-
lan merkeissä. Tähän kädenojen-
nukseen kuului myös palovaroit-
timien tarkistus ja iv-koneiden 
suodattimien vaihto veloitukset-
ta.

Teksti: Tarja Tapanainen 
Kuva: Antti Myllymäki

Konnevedellä muisteltiin talvisodan 
päättymistä ja jaettiin sukkia 
veteraaneille

Nuohoojatohtorit 
huomioivat 
veteraanit

Sotaveteraani Yrjö Kivimäki on 
kiitollinen Nuohoustohtorit Oy:n 
nuoren miehen toiminnasta. Jälki 
oli todella siistiä ja hyvää.

Diakonissa Ritva Manninen sekä sukkia neuloneet Leena Pihl ja Terttu 
Berg jakoivat sukat Kalle Varikselle, Ahti Savolaiselle ja Väinö Moisiol-
le. Veteraanien puolesta sukista kiitti Ahti Savolainen, joka lupasi, että 
illalla sukat jo hyväilevät hänen jalkojaan 

muistoja ja tuntemuksia talviso-
dan ajalta sanoen, että meillä on 
jokaisella perheessämme ja su-
vussamme omat sotasankarimme 
ja sotatarinamme. Ja vaikka aika 
hoitaa, ei se lääkitse kaikkia haa-
voja eikä kaikkien tunteita. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 
jaettiin ”Villasukat veteraaneille 
Suomi 100” -hankkeen mukai-
set sukat paikalla olleille veteraa-
neille. 

Teksti: Juha-Pekka Karjalainen 
Kuva: Jouko Hyppönen

Lämpöä talven keskelle

Töppösiä pusseihin laittamassa talkootyöläiset kunto-ohjaaja Pirjo 
Koponen (vas.), Jari Korkalainen ja kuntoutussihteeri Anne Kaitosalo.

min myös veteraanien leskille. 
Pohjois-Savossa on järjestetty ve-
teraaneille useita pienimuotoi-
sia sukkien luovutustilaisuuksia. 
Niissä veteraanit ovat muistelleet, 
kuinka ahkerasti sota-aikaan nai-
set neuloivat villasukkia ja lapasia 
isänmaan puolustajille. 

Työn varsinaisille tekijöille, 
neulojille, on kerrottu veteraani-
työstä. Tällä aktiviteetilla on ha-
luttu osoittaa kunnioitusta kun-
niakansalaisillemme Suomen sa-
tavuotisjuhlan hengessä.

Teksti ja kuva: Eija Iivarinen 
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

kalle tunnukset ja Etelä-Pohjan-
maan maakuntaliitolta avustuk-
sen, jolla pääsimme hyvin alkuun 
ja kutojien määrä on vähitellen li-
sääntynyt.

Suomi 100 -sukka ei ole lah-
joitussukka. Sitä myydään les-
kien ja puolisoiden auttamiseksi 
niissä yhdistyksissä, mistä Suo-
mi 100 -sukat tulevat. Pidämme 
kampanjapäiviä ja myyntinäyt-
telyitä eri järjestäjien tilaisuuk-
sissa. Kampanjapäivinä ovat esil-
lä karstat, rukki ja villoja, sekä 
kehrääjä ja pari avustajaa. Yksi 
täysimittainen kampanjapäi-
vä on suunniteltuna Peräseinä-
joen markkinoille 12.8.2017. 

Myyntinäyttelyitä olemme pitä-
neet tähän mennessä Seinäjoella 
ja Vaasassa. Mukana työssä ovat 
Peräseinäjoen, Laihian, Jalasjär-
ven ja Ylistaron yhdistysten nais-
jaostot. Saattaa olla, että muita-
kin yhdistyksiä vielä lähtee mu-
kaan. 

Sukalle on tulossa omat verk-
kosivut ja Etelä-Pohjanmaan So-
taveteraanipiiri on antanut meille 
tilaa omilta sivuiltaan toistaiseksi 
(www.epsotaveteraanit.fi).

Teksti: Eila Alanko 
Kuva: Ritarin kotimuseo Ylistaro

Tavalliset naiset talkootöissä Peräseinäjoella 30.10.1939

Suomi 100 -juhlasukka Kaija Majaniemen, Arja Mä-
kitalon ja Maire Listenmaan 

ahkerat ja taitavat kädet valmis-
tivat Pohjaslahden sotaveteraa-
neille, heidän leskilleen ja sotaor-
voille lämpöisen veteraanipäivän 
lahjan. Sukkien sinivalkoraidat 
juhlistavat 100-vuotiasta Suomea 
ja sukkaparin sisällä on myös per-
soonallinen kortti lahjan saajalle. 
Kaijan anoppi Lempi Majaniemi 
oli aikoinaan perustamassa talvi-
kausin kokoontuvaa käsityöker-
hoa. Se on kokoontunut yli kah-
deksan vuotta. Kaikki tuotteet 
on lahjoitettu vuosittain hyvän-
tekeväisyyteen.

Lahjansaajien puolesta kiittäen, 
Jaakko Majaranta ja  

Sirpa Timonen

Veteraanipäivän lahja 
Pohjaslahdella

Sukkamestarit Arja Mäkitalo (vas.), 
Kaija Majaniemi ja Maire Listen-
maa

Saint-Goban Glass Finland Oy
Liitetoimintayksikkö Sekurit

Ihode
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Kirjat

Carl-Fredrik Geust: Vlasovin 
armeija, Stalinin sotilaat 
Suomen palveluksessa, ISBN 
978-952-291-342-5, Docendo 
2017, 256 s.

“Vlasovin armeija” on monelle toi-
sen maailmansodan tapahtumista 
kiinnostuneelle tuttu sanapari. Sen 
toiminnasta ei ole kuitenkaan ol-
lut juuri muuta tietoa kuin se, että 
se oli venäläisen saksalaisten puolel-
le siirtyneen kenraalin johtama yk-
sikkö. Se oli muodostettu pääosin 
venäläisistä sotavangeista ja se tais-
teli puna-armeijaa vastaan. Vlasov-
organisaation yhteyksistä Suomeen 
ei ole tiedetty senkään vertaa. So-
tahistorioitsija Geustin uusimman 
kirjan ansiosta nyt tiedetään.

Vlasovin armeija jäi 
aamuarmeijaksi
Moskovan puolustuksessa joulu-
kuussa 1941 ansioitunut kenraa-
li Andrei Vlasov jäi seuraavana ke-
sänä Olhavan rintamalla saksalais-
ten vangiksi. Vlasov koki jääneensä 
siinä tilanteessa joukkoineen yksin 
ja oli tästä katkeroituneena valmis 
asettumaan bolshevismin vastaisen 
taistelun johtoon.

Monenkirjavien vaiheiden jäl-
keen perustettiin Venäjän vapau-
tusarmeija (ROA). Venäläisiin hal-
veksivasti suhtautunut Adolf Hit-
ler ei ollut halukas ottamaan uuden 
yksikön väkeä edes apusotilaiksi 
armeijaansa. Saksalaisten kokiessa 
ankaria miehistötappioita ymmär-
sivät sotilaskomentajat, että suuris-
ta venäläisistä sotavankijoukoista 
saattaisi sittenkin olla jotakin apua. 
Yhteistoiminnasta keskusteltiin 
alkuvuodesta 1943 lähtien, mut-
ta konkreettista muotoa, sellaista, 
joista olisi ollut todellista apua Sak-
san armeijalle, ei löytynyt koskaan.

Sen sijaan propagandatarkoi-
tuksessa Vlasovin armeijan toimin-
tavalmiutta ja -kykyä korostettiin 
suuresti. Sadat miljoonat venäläis-
ten keskuuteen levitetyt lentolehti-
set aiheuttivat epävarmuutta ja saat-
toivat vaikuttaa siihen, että taistelu-
tilanteissa venäläisiä yliloikkareita 
jonkin verran esiintyi.

Vaikutukset Suomeen ja ns. 
Leinon vangit
Geustin kirjassa on selkeästi kak-
si aiheryhmää. Toisessa käsitellään 
Vlasovin armeijan kehittelyä Sak-
sassa ja toisessa sitä, miten useat ve-
näläistaustaiset henkilöt yrittivät 
sodan aikana osallistua ja vaikuttaa 
Suomessa Neuvostoliiton ja bolshe-
vismin vastaiseen taisteluun. Man-
nerheim suhtautui pääsääntöisesti 
kielteisesti tähän toimintaan. Oli 
kuitenkin selvä, että jossakin mää-
rässä venäjänkielisten henkilöiden, 
joista suurin osa oli siis sotavanke-
ja, apua tarvitaan ainakin tieduste-
lutehtävissä ja rintaman yli suunna-
tussa propagandassa.

Neuvostoliitto suhtautui tietys-

Martti Häikiö: Suomen 
leijona, Svinhufvud itsenäi-
syysmiehenä, Docendo 2017, 
ISBN 978-952-291-339-5, 640 
s., runsas kuvitus

On monesti puhuttu, kuinka Suo-
mella on ollut hyvä “herraonni”, siis 
että vaikeina aikoina täältä on löy-
tynyt henkilöitä, jotka ovat olleet 
sopivia ja päteviä johtamaan maata 
juuri sen hetkisessä tilanteessa. Pro-
fessori Martti Häikiön uusimman 
kirjan, itsenäisyysmies Pehr Evind 
Svinhufvudin elämäkerran, luettu-
aan on pakko taas tehdä tuo johto-
päätös. Niin keskeinen oli Svinhuf-
vudin osa Suomen johdattamises-
sa sortuvan Venäjän keisarikunnan 
kaoottisista raunioista täyteen itse-
näisyyteen. 

Maalaistuomarista 
eduskunnan puhemieheksi 
ja valtionhoitajaksi
Häikiö etenee kerronnassaan kro-
nologisessa järjestyksessä sen po-
lun, kuinka ruotsinkielisen aatelis-
suvun vesasta tuli koko kansa yhtei-
nen “Ukko-Pekka”. Laillisuusmies 
Svinhufvud joutui pian maailma-
sodan alettua ja venäläisten kiris-

Svinhufvud - ihminen ja käsite
tettyä otettaan autonomisesta Suo-
mesta, karkotetuksi kaukaiseen 
Siperiaan. Rauhallisesta maalais-
tuomarin urasta haaveillut Svin-
hufvud tuli valituksi jo ensimmäi-
sissä 1907 toimitetuissa eduskunta-
vaaleissa kansanedustajaksi. Hänet 
valittiin useaan kertaan vuosina 
1907-1913 myös eduskunnan puhe-
mieheksi. Siinä tehtävässä hän saa-
vutti kunnioitusta ja luottamusta 
oikeudenmukaisuutensa ansiosta. 

Venäjän ensimmäisen vallanku-
mouksen tapahduttua maaliskuus-
sa 1917 Svinhufvud pääsi palaa-
maan Suomeen. Kotimaassaan hän 
sai sankarin vastaanoton ja sai pian 
kuulla tarkemmin maan poliittises-
ta ja vähän sekasortoisestakin kehi-
tyksestä. Olot Venäjälläkään eivät 
rauhoittuneet ja marraskuussa bol-
shevikit tekivät uuden vallanku-
mouksen. Muutaman päivän pääs-
tä Suomen eduskunta julistautui 
korkeimman vallan haltijaksi ja se 
valitsi senaatin puheenjohtajaksi 
eli pääministeriksi Svinhufvudin. 
Uusi hallitus muotoili nopeasti esi-
tyksen itsenäisyysjulistukseksi; sen 
eduskunta hyväksyi 6.12.1917.

Häikiö kuvailee edellä kerrot-
tua prosessia hyvin tarkasti ja tote-

aa, että itsenäisyyspäivänä voitaisiin 
pitää myös marraskuun 15. päivää, 
jolloin eduskunta julistautui kor-
keimman vallan haltijaksi ja valtiol-
linen yhteys Venäjään katkesi.

Olot olivat Suomessa vuoden-
vaihteessa 1917-18 edelleen hy-
vin sekavat Venäjän bolshevikki-
vallankumouksellisten yllyttäessä 
suomalaisia aatetovereitaan val-
lankumoukseen. Se aloitettiinkin 
tammikuun lopulla ja sen seurauk-
sena käytiin verinen sisällissota, 
joka päättyi punaisen puolen hävi-
öön.

Sen jälkeen, toukokuussa 1918, 
Svinhufvudin valtaa lisättiin edel-
leen, kun hänet valittiin valtion-
hoitajaksi. Saksan apuun luottanut 
Svinhufvud ponnisteli saadakseen 
Suomeen saksalaisen kuninkaan, 
mieluiten keisari Wilhelm II:n po-
jan. Se ei onnistunut ja joulukuus-
sa hän luovutti valtionhoitajan teh-
tävät sisällissodan voittoisalle yli-
päällikölle Mannerheimille. Suomi 
kääntyi tasavaltalaiselle tielle. Kan-
sallissankareiksi kohoavien herro-
jen välit eivät olleet kehittyneet ko-
vin luottamukselliseksi siihen men-
nessäkään - eivätkä tehneet sitä sen 
jälkeenkään. 

Suomen itsenäistymisen suuret 
linjat ovat toki tiedossa ja tunnetut. 
Mielenkiintoista lisäväriä ne saa-
vat Svinhufvudin persoonan kaut-
ta - ikään kuin kunnianosoituksena 
100-vuotiaalle Suomelle. 

Mäntsälästä Vatikaaniin
Tiedossa on sekin, että talvella 1932 
toteutetun Mäntsälän kapinan lo-
petti edellisvuonna presidentik-
si valitun Svinhufvudin pitämä ra-
diopuhe. Kansanvaltaisen Suomen 
olemassaolo oli tuolloin vaakalau-
dalla ja vasta kunnioitetun Ukko-
Pekan kehotus suojeluskuntalaisille 
laskea aseet ja palata kotiin pelasti 
tilanteen.

Svinhufvudin elämään mahtui 
uskomattomia käänteitä. Hän ha-
lusi myös toimia itsenäisen Suomen 
puolesta niin kauan kuin kuntoa 
riitti. Saksaan suuntautunut Svin-
hufvud yritti henkilökohtaisella ar-
vovallallaan saada talvisodan aika-
na Berliinin vallanpitäjät Suomelle 
suosiollisemmiksi. Siksi hän mat-
kusti maaliskuussa 1940 Saksan 
pääkaupunkiin pääsemättä kuiten-
kaan Hitlerin puheille ja saamatta 
siltä suunnalta varsinaista tukea.

Berliinistä Svinhufvud matkus-

ti vielä Roomaan, mutta ei hänen 
onnistunut tavata Mussoliniakaan. 
Sen sijaan paavi Pius XII otti Svin-
hufvudin vastaan ja he tapasivat 
maaliskuun 18. päivänä Vatikaanis-
sa. Runsaan puolen tunnin keskus-
telun sisällöstä ei liene olemassa tar-
kempaa tietoa, eikä ainakaan Häi-
kiö siitä sen enempää kerro.

Jatkosodan aikana Svinhufvud 
kävi rintamalla asti. Joku lukijoista 
saattaa jopa muistaa hänen vierai-
lunsa elokuussa 1943 Syvärillä, mis-
sä “hän tarkasti puolustuslinjoja ja 
kulki joukko-osastosta toiseen”.

Svinhufvudin elämäkerta tuot-
taa todellisen lukuelämyksen ja 
Häikiö on onnistunut mainios-
ti tehtävässään. Teoksessa tulevat 
kuvatuksi erityisesti Svinhufvudin 
valtiomiesura ja sen käänteet ja tär-
keys ammattimiehen asiantunte-
muksella. Paksun kirjan lukemis-
ta ja runsaiden suorien lainauksien 
läpikäyntiä edesauttaa tyylin jänte-
vyys ja jännittävyys.

Esko Vuorisjärvi
Kirjoittaja on valtiotieteen  
tohtori ja sotahistorioitsija

ti hyvin ankarasti niihin venäläi-
siin, jotka olivat osallistuneet oman 
maansa vastaiseen taisteluun. Näitä 
henkilöitä etsittiin sodan loppuvai-
heessa kaikin keinoin.

En ollut ennen Geustin kirjaa 
nähnyt missään tietoa siitä, mikä 
yhdisti ns. Leinon vankeja. He oli-
vat runsaan 20 henkilön joukko, 
jota valvontakomissio vaati huhti-
kuussa 1945 pidätettäväksi neuvos-
tovastaisesta toiminnasta. Sisämi-
nisteri Yrjö Leinon määräyksestä 
valvontakomission toive toteutet-
tiin ja henkilöt, joista useimmilla 
oli Suomen kansalaisuus, lennätet-
tiin saman tien Neuvostoliittoon. 
Siellä heistä yksi tuomittiin kuole-
maan ja muut saivat eri pituisia van-
keus- ja pakkotyörangaistuksia.

Geust toteaa tutkimuksessaan, 
että useimmilla näistä henkilöis-
tä oli yhteyksiä siihen toimintaan 
ja järjestöihin, jotka tähtäsivät bol-
shevikkihallinnon kukistamisen. 
Yhteydet varsinaisen Vlasovin ar-
meijan puuhamiehiin olivat vähäi-
set, mutta päämäärä heillä oli sama 
kuin Saksassa. Sen seurauksena hei-
dät rinnastettiin Neuvostoliitossa 
“vlasovilaisiin” ja heitä vaadittiin 
tuomiolle heti, kun se oli mahdol-
lista.

Tutkimustulos on uusi ja loogi-
suudessaan todella mielenkiintoi-
nen. Kerronta on tyylikästä ja kuva-
tut tapahtumat sellaisia, että välillä 
joutuu hämmästyksestä henkeään 
haukkomaan.

Esko Vuorisjärvi
Kirjoittaja on valtiotieteen  
tohtori ja sotahistorioitsija

Leinon vangeille löytymässä yhteinen nimittäjä
Markku Palokangas: Jalkaväen 
raskaat aseet ja ryhmäaseet, 
ISBN 978-952-291-355-5, 240 
s., Docendo 2017

”Piiskatykit” ja ”Nakut” ovat käsit-
teinä varmasti tuttuja kaikille rinta-
makertomuksia ja sotakirjallisuutta 
lukeneille. Nyt näiden panssarin-
torjuntatykkien ja pienoiskranaa-
tinheittimien teknisiin tietoihin ja 
käyttöön Suomen puolustusvoimis-
sa eri aikoina löytyy kelpo tietoa So-
tamuseon entisen johtajan, VTM 
Markku Palokankaan asiantunte-
vasta kirjasta.

Kirjassa esitellään noin 80 eri-
laista asetta - tykkejä, sinkoja, oh-
juksia, kranaatinheittimiä - itse-
näisyyden alkuvuosikymmeniltä 
aina nykypäivään asti. Joukossa on 
sekä kotimaassa erityisesti Suomen 
olosuhteisiin suunniteltuja ja val-
mistettuja aseita, mutta myös ulko-
mailta hankittuja ja ennen muuta 
sotasaaliiksi saatua venäläistä aseis-
tusta. 

Viime mainittuja oli Nakukin, 
venäläinen pienoiskranaatinheitin 
m/39, joita jatkosodan hyökkäys-
vaiheen aikana saatiin sotasaalii-
na joukkojen käyttöön lähes tuhat. 

Viimeiset runsaat 900 Nakua myy-
tiin 1950-luvun lopulla kansainvä-
liselle aseliikeyritykselle Interarm-
colle. Sama loppu oli Palokankaan 
selvityksen mukaan monella muul-
lakin vanhentuneena käytöstä pois-
tetulla asejärjestelmällä. Kauppaan 
sisältyi muun muassa yli 12 000 
saksalaista panssarinyrkkiä ja pans-
sarikauhua.

Markku Palokangas on tuotte-
lias tutkija ja kirjoittaja. Hän on 
muun muassa 1990-luvun alussa 
julkaissut kolmiosaisen kirjasar-
jan Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918-
1988, jota nyt julkaistu kirja sopi-
vasti täydentää. Hänen käsialaansa 
on myös legendaarisen asesuunnit-
telijan Aimo Lahden elämäkerta.

Palokankaan uusin kirja on hyvä 
tietolähde aseharrastajille, mutta 
myös kaikille muille sotiemme his-
toriasta kiinnostuneille, ei aino-
astaan aseiden teknisten tietojen 
takia, vaan myös niiden kehittä-
miseen, hankintaan ja käyttöön liit-
tyvien historiakatsausten vuoksi.

Pertti Suominen 
Kirjoittaja on 

Sotaveteraaniliiton  
varapuheenjohtaja

Ainutlaatuista asehistoriaa
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HAUTAUS- JA KUKKAPALVELUJA SOTAVETERAANEILLE

OULU

Kirkollinen Hautaustoimisto
Ikäheimo Ky

Isokatu 11, 90100 Oulu
puh. 08-311 3354

ROVANIEMI

TAMPERE

MUSTASAARI

Hautaustoimisto
Begravningsbyrå Fant

Keskustie 3, 65610 Mustasaari
puh. 06-322 2744 ja 050-313 8142

päivystys 24 h
Carina Lähdesmäki 

www.begravningsbyrafant.fi

KUOPIO

Kuopion 
Hautaustoimisto Niiranen

Savonkatu 24,70110 Kuopio 
puh. 017-261 3686

www.hautaustoimistoniiranen.fi

Hautauspalvelua Laukaassa vuodesta 1932

Kukka- ja Hautauspalvelu
VEHVILÄINEN

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

LAUKAA

LAPPEENRANTA

ALAN PALVELUA LAPPEENRANNASSA  

YLI 80 VUOTTA

Kauppakatu 53, Lappeenranta

puh. 453 0568  –  453 0772, fax 453 0566

Kukkakauppa ja Hautaustoimisto 
Nyberg Oy

Kauppakatu 41, 53100 LAPPEENRANTA,
puh. 05-451 3449

Saimaantie 6, 54100 JOUTSENO 
puh. 05-453 4200

PUDASJÄRVI

Pudasjärven
Hautaustoimisto ja Kukka Ky

Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI
puh. 08-821 122, 0400-330 058

Tampereen Hautauspalvelu Oy 
Juhani Mäkipää

Kalevan Puistotie 17, Tampere 
Kauppakatu 12 ja Aleksanterinkatu 15, Tampere

Puh. 050-362 9690 / Päivystys 24H

Hyödyt:
• Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan vilkastuminen ja kestävyyden lisääminen
• Lihasvoiman vahvistaminen ja säilyminen
• Jäykistymisen välttäminen ja liikkuvuuden lisääminen
• Aineenvaihdunnan ja ruoansulatuksen toiminnan tehostaminen
• Liikkuminen lisää mielihyvähormonien tuotantoa

Moottoroitu polkulaite aktiivisuuden ylläpitoon.

Laitteen mukana jalkakaukalot ja käsikahvat, jotka 
vaihdettavissa pikalukituksella ilman työkaluja.

THERA-TRAINER MOBI

Fysioline Oy
Arvionkatu 2
33840 Tampere

puh. 03-2350 700
info@fysioline.fi
www.fysioline.fi

Kysy myös vuokraus-
vaihtoehtoa kotiin!

LAPUA Sotaveteraani 252x100 2017.indd   1 7.4.2017   9:12:57
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Toisen maailmansodan tärkeimpiä ja 
vaikuttavimpia historiallisia dokument-
teja ovat TK-kuvaajien, rintamamies-
ten ja toimittajien ottamat lukematto-
mat valokuvat rintamalta ja sen takaa. 
Mutta miten suomalaisten ja saksalais-
ten aseveljien näkemys yhteisestä vi-
hollisesta poikkesivat toisistaan? Kol-
mas valtakunta valjasti myös kuvaajat 
sotapropagandan palvelukseen, ja sen 
näkemys välittyy myös tavallisten sak-
salaissotilaiden kuvista. Olli Kleemola 
tarkastelee teoksessaan suomalaisten 
ja saksalaisten näkemys eroja viral-
listen ja epävirallisten kuvien kautta. 
Pääosassa ovat sotakuvat jotka kerto-
vat sodan kauhuista ja ihmisistä jotka 
joutuivat selviämään niiden keskellä.

Kuvien analysoinnin avulla tutkimus 
valottaa lisäksi Suomen ja Saksan so-
ta-aikaisen kuvapropagandan ja sen-
suurin toimintaa, josta on tähän men-
nessä saatu vain vähän tietoa.

335 sivua, 150 kuvaa

Ovh. 39,90 €

Myynti: s-posti myynti@sigillum.fi 
ja puh. 050-365 9955

          Oy Sigillum Ab • Itäinen Pitkäkatu 3 A • 20520 Turku   www.sigillum.fi / myynti@sigillum.fi / 050-365 9955

APTEEKKIPALVELUA SOTAVETERAANEILLE

Jyväskylä

Alajärvi

Varkaus

Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi 

Puh. 06-557 2249

Mäntyharju

Parikkala

Parikkalan 1. Apteekki
puh. 05-430 016

Saaren sivuapteekki
puh. 05-435 255

Tornio

Parainen

Kyllön Apteekki
Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä 

Puh. 010 271 6890

Voionmaan apteekki
Voionmaankatu 9,  
Puh. 010 271 6895

Lappeenranta

Mäntyharjun Apteekki
Pentinpolku 2 (S-Market)

Puh. 010 524 7720
mantyharjunapteekki.net

Tornion Apteekki
Satamakatu 3 A,95400 Tornio 

Puh.016-480 014 
www.tornionapteekki.fi

Taulumäen Apteekki
Kauppakatu 58,78200 Varkaus

puh.017-555 0300
www.taulumaenapteekki.fi
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myötä USA siirtyi uuteen aikaan, 
jota alusta asti ovat värittäneet 
Trumpin erikoiset kannanotot ja 
hyökkääväisyys, josta Obamakin 
on jo maistanut siivuja, sillä Donald 
Trump möläyttää twitterissään: 
”How low has President Obama 
gone to tapp my phones during the 
very sacred election process. This 
is Nixon/Watergate. Bad (or sick) 
guy”! Tässä Trump syyttää Oba-
maa hänen puhelimensa salakuun-
telusta ennen vaaleja rankin sana-
kääntein. Tämän väitteen USA:n 
tiedustelupalvelu on todennut jo 
sammakoksi. Trump on upporikas 
ja käyttäytyy siten.  Poliittisesti hän 
on hyvin kokematon.  

Trumpin useat avaukset ovat jär-
jettömiä varsinkin nykyisessä po-
liittisessa tilanteessa.    Pelokkaim-
mat jo pohtivat, pystyykö Trump 
suistamaan maailman kaaokseen 
ja kolmannen maailmansodan par-
taalle. Näin kurja tilanne ei kuiten-
kaan ole. Se ilmenee jo siitä, kun 
Jaakko Iloniemi selventää presiden-
tin vallankäyttöä. Iloniemen mu-
kaan Trumpilla on varsin suuret 
toimintaoikeudet, mutta Trump 
kylläkin näyttäytyy vielä todelli-
suutta mahtavampana vallankäyt-
täjänä. Trumpilla on tosin oikeus 
valita lähimmät avustajansa, mutta 
heistä tärkeimmät siivilöi senaatti. 
Se äityy toisinaan jopa tunkeiluno-
maisesti kuulustelemaan ehdokkai-
ta. Läheisimmän turvallisuuspoliit-
tisen neuvonantajan ei kuitenkaan 
tätä ruljanssia tarvitse kokea. 

Iloniemen mukaan Yhdysvalto-
jen poliittiseen perinteeseen kuuluu 
pyrkimys ja halu eristäytyä. Jo pre-
sidentti Georg Washington on to-
dennut presidentin tehtävät jättäes-
sään: ”On tärkeää, että suhteissam-
me ulkomaihin ja laajentaessamme 
niihin kaupallisia yhteyksiä pidäm-
me niihin mahdollisimman vähän 
poliittisia yhteyksiä. Euroopalla on 

joukko omia etuja, joilla ei ole meil-
le mitään tai vain vähäistä merki-
tystä”. USA on mahtimaa ja se nä-
kyy nyt erityisesti Trumpin kaiken 
pullisteluna. Suomella on ollut pe-
rinteisesti hyvät suhteet Yhdysval-
toihin. Mitä Trumpin valtakausi 
tuo tullessaan, se jää nähtäväksi. 

Yksinvaltias Putin
Jos Donald Trump tuli ikään kuin 
puskan takaa päihittäen yllättäen 
Clintonin, Venäjän presidentti Vla-
dimir Putinin valinta ei sitä ole. Ve-
näjällä presidentti voi toimia kaksi 
kautta peräkkäin ja siirtyä syrjään 
joksikin aikaa ja tulla jälleen vali-
tuksi. Juuri näin Putin on toimi-
nut. Putin käväisi pääministerinä 
ja häntä tuurasi Dimitri Medvedev, 
kunnes Putin oli taas Venäjän lain 
mukaan kelvollinen asettumaan 
ehdolle presidentiksi.  Putin on kui-
tenkin armollisesti jo ilmoittanut, 
ettei aio pysyä presidenttinä ikui-
sesti. Mitä tämä sitten tarkoittanee-
kaan.    

Venäjällä lienee näppinsä pelissä 
myös presidenttiehdokkaan Hillary 
Clintonin kampittamiseen, vaikka 
istuva presidentti Trump sen anka-
rasti kieltää – tai ainakin vimma-
tusti vähättelee. Tämä vie ajatuk-
set siihen, mikä onkaan Trumpin 
suhde Putiniin - jotakin teerenpe-
liä heidän välillään lienee. Miten 
tämä puolestaan vaikuttaa Venä-
jän läntisten ja eteläisten rajanaa-
purien turvallisuuteen? Jos Jaak-
ko Iloniemi osaa tiiviisti ja mielen-
kiintoisella tavalla pohtia Trumpia 
ja Yhdysvaltoja, sen taloudellista ja 
poliittisista järjestelmää, tämän sa-
man osaa myös René Nyberg omas-
sa osuudessaan Venäjästä. 

Hakkaraisen osuudesta käy ilmi, 
että maassa on äänekkäitä kansan-
liikkeitä, jotka vaativat takaisin 
vuoden 1914 rajoja, jolloin Suomi-
neito liitettäisi karhun kylkeen. 

Onko pelko aiheeton? Toisaalta 
Kimmo Rentola kirjassaan Stalin ja 
Suomen kohtalo toteaa Stalinin sa-
noneen Georgi Dimitrovin kirjaa-
mana: ”Emme halua Suomen aluet-
ta. Mutta Suomen täytyy olla Neu-
vostoliitolle myötämielinen valtio”.  
(Dimitrovin päiväkirja 21.1.1940). 
Entä oliko Stalin tätä mieltä enää 
myöhemmin?  René Nyberg on Ve-
näjä-arvioissaan armoton - demo-
kratia, markkinatalous ja oikeus-
valtio ovat naapurillemme tunte-
mattomia, vaikka niitäkin on toki 
yritetty. Ongelma piilee siinä, että 
Venäjä on haluton ja kyvytön uu-
distumaan. Läntisten arvojen ja 
normien omaksuminen on Venäjäl-
le miltei ylivoimaista.  

Tahtonainen Angela Merkel
Kolmikon kaikista vakain taitaa 
olla Saksan Angela Merkel, jon-
ka äärelle johdattaa Petri Hakka-
rainen. Hän kertoo alkuun, että 
Merkel on luotsannut Saksaa aina 
vuodesta 2005 ollen asemassaan 
poikkeuksellisen kauan. Merkelin 
vaikutusta on turha vähätellä, sil-
lä Hakkaraisen toteamana Saksan 
painoarvo niin Euroopassa kuin 
sen ulkopuolella on Merkelin tä-
hänastisella valtakaudella dramaat-
tisesti kasvanut. Monet eivät ehkä 
muistakaan Merkelin taustaa. Hän 
on DDR:stä lähtöisin oleva fyysik-
ko. Hän nousi vuoden 1991 alusta 
liki täydestä tuntemattomuudes-
ta maailman vaikutusvaltaisimpien 
ihmisten listojen kärkisijoille. 

Minkälainen Saksa olisikaan il-
man Angela Merkeliä?  Hakkarai-
nen painottaa, että Saksan liikkei-
den ymmärtäminen on myös Suo-
men ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
kannalta ensiarvoisen tärkeää.  
Kun ajatellaan kirjan kohteen ole-
via maita, Suomen ja Saksan kult-
tuurillinen tausta ovat kaikista lä-
himpänä toisiaan. Tosin Hitlerin 

aikaansaannokset leimaavat vielä 
pitkään Saksaa, tästä painotaakas-
ta Saksa tekee tiliä ja haluaa siitä 
eroon. Kirjasta käy esiin, että kol-
mikon maista Saksa on ennalta ar-
vattavin. Merkelin luotsaama Sak-
sa ei lähde sooloilemaan. Merkel on 
kasvanut vuosien aikana vahvaksi 
poliittiseksi vaikuttajaksi, jolla on 
kyky diplomaattiseen kanssakäymi-
seen eri tahojen kanssa. Näin ei vali-
tettavasti voi todeta kaksikosta Pu-
tin ja Trump. 

Kirjasta ilmenee, miten Suomen 
kannattaa suunnistaa kansainvä-
lisen näyttämön tuntemattomilla 
ja vaarallisillakin vesillä. Kirja on 
myös varsin käteen sopiva ja nopea-
lukuinen. Kepeytensä ja kokonsa 
vuoksi sopii hyvin myös laukkuun 
sujautettavaksi matkalukemiseksi.  

Tarja Lappalainen

Kirjoittajista: 

René Nyberg (s. 1946) on 
pitkän diplomaatin uran 
tehnyt East Office of Finlandin 
entinen toimitusjohtaja. Hän 
on toiminut suurlähettiläänä 
Moskovassa ja Berliinissä sekä 
julkaissut perheensä vaiheista 
kertovan kirjan Viimeinen 
juna Moskovaan (Siltala 2015). 
Jaakko Iloniemi (s. 1932) on 
työskennellyt diplomaattina 
ja talouselämän vaikuttajana. 
Hän on toiminut muun muassa 
Suomen suurlähettiläänä Wa-
shingtonissa. Iloniemeltä on 
ilmestynyt paljon kirjoituksia 
ja kirjoja. Petri Hakkarainen 
(s. 1976) on lähetystöneuvos 
ja ulkoministeriön lähettämä 
diplomaattinen neuvonantaja 
Geneven turvallisuuspoliitti-
sessa keskuksessa. Hän on ai-
emmin työskennellyt Suomen 
Berliinin suurlähetystössä ja 
väitellyt Oxfordissa Länsi-
Saksan Etyk-politiikasta.

Suomi uudessa kohtalon kolmiossa – Putin, Merkel ja Trump

Kolmen arvostetun asiantuntijan 
Jaakko Iloniemen, René Nyber-
gin ja Petri Hakkaraisen uutuus-
teoksessa Trump, Putin, Merkel ja 
Suomi (2017, Otava) puntaroidaan 
kolmea johtajaa ja maata, joiden 
valinnat vaikuttavat merkittäväs-
ti Suomen asemaan murrosten kes-
kellä. Kirja on tarkkanäköinen ja 
realistisen viileä kuvaus siitä, miten 
kylmän sodan jälkeinen optimis-
min aika jäi taakse ja uusnationa-
liset johtajat nousivat valtaan. Kir-
ja herättää ajatuksia, pohdintaa ja 
nostaa esiin uutta tietoa. Kirja on 
kansantajuisesti ja sujuvalla tavalla 
koottu. Sen voi huoletta lukea myös 
sellainen, joka ei ole juurikaan tätä 
ennen syventynyt maailman poli-
tiikkaan. 

Arvaamaton Donald Trump 
Teos alkaa Jaakko Iloniemen osuu-
della Yhdysvalloista. Tuoreessa 
muistissa on vielä, kun Yhdysval-
taa kuohauttanut Donald Trump 
vannoi virkavalansa perjantai 
20.1.2017. Kuva virkavalaansa van-
novasta, ristiriitaisia ajatuksia he-
rättävästä presidentistä hämmen-
si kautta maailman ja nimityksen 

Kaikkihan tiedämme, mitä tapah-
tuu vanhoille lehdille. Ne yleensä 
luetaan joko vain selaillen tai siten, 
että ne ovat koirankorvilla. Kiin-
nostava artikkeli mahdollisesti lei-
kataan irti ja säilytetään. Itse lehti 
päätyy kierrätykseen. Nykyisin on 
mahdollista saada lehden arkistot 
lukijoiden käyttöön. Niin on laita 
myös Sotaveteraani-lehden osalta. 
Sen sivuille on vuosien varrella tal-
lennettu runsaasti arvokasta tietoa, 
jonka ei soisi vaipuvan unholaan, 
vaan jäävän tuleville sukupolville. 

Erinomainen ratkaisu on ollut 
kirjan teettäminen lehdessä ilmes-
tyneistä parhaimmista artikkeleis-
ta. Toimitustyön on taitavasti teh-
nyt VTT Olli Kleemola kootes-
saan teoksen ”Selviytymistarina 
– Suomi 1939-1945”. Voisi hyvin 
todeta, että kirja on melkoinen es-
seekokoelma ja avaa aivan toisenlai-
sia näkökulmia kuin rintamatapah-
tumiin perustuvat sinänsä onnistu-
neet teokset. 

Teoksen kirjoittajakunta koos-
tuu 25 Sotaveteraani-lehden avusta-

Erilainen sotahistorian tietoteos
jasta, jotka edustavat sotahistorian 
parasta asiantuntemusta. Kirjoitta-
jat ovat tarkastelleet sodan vaiku-
tuksia koko suomalaiseen yhteis-
kuntaan paitsi sota- niin myös koti-
rintaman tapahtumien ja ilmiöiden 
kautta. Kun palaset kootaan sopi-
vasti yhteen, saadaan muodostetuk-
si kokonaiskuva asioista ja tapahtu-
mista. Tässä on onnistuttu hyvin.

Teos on jaksoteltu kronologises-
ti seitsemään asiakokonaisuuteen: 

1.Talvisodan alla, 2. Talvisota, 
3. Välirauhan aika, 4. Jatkosodan 
hyökkäysvaihe, 5. Jatkosodan ase-
masota, 6. Suurhyökkäyksestä väli-
rauhansopimukseen ja 7. Lapin so-
dasta vaaran vuosiin.

Ensimmäisessä osiossa tarkastel-
laan syitä ja seurauksia, jotka joh-
tivat talvisotaan. Toisen osion kir-
joituksissa perehdytään ”talviso-
dan hengen” syntyyn, ulkomaiseen 
apuun sekä vihollisen tarkoituspe-
riin ja Suomen tietä rauhaan. Kol-
mas on omistettu välirauhan ajalle 
ja siinä tarkastellaan Hankoniemen 
tilannetta sekä maatamme koh-

taan harjoitettuja erilaisia painos-
tuskeinoja. Myös maailmanpolitii-
kan johdosta tapahtunutta suun-
tautumista Saksaan taustoitetaan, 
sillä vaihtoehtojahan ei silloisel-
la poliittisella johdollamme ollut. 
Neljännessä osiossa tarkastellaan 
jatkosodan hyökkäysvaihetta, sillä 
itse sotahan oli jatkumo talvisodal-
le. Lähdettiin sotaan oikaisemaan 
maallemme tehty vääryys. Viiden-
nessä paneudutaan asemasotavai-
heen tapahtumiin ja ilmiöihin mm. 
Hitlerin vierailuun marsalkkamme 
75-vuotispäivillä, Itä-Karjalan mie-
hitystä, aseveliliikkeen maanalaista 
toimintaa sekä naisten merkittävää 
panosta sotavuosina. Kuudennen 
osion artikkeleissa kirjoittajat tar-
kastelevat tapahtumia, jotka vai-
kuttivat tai jopa ratkaisivat maam-
me kohtalon sekä saavutettua asele-
poa. Viimeisessä eli seitsemännessä 
osiossa käsitellään Lapin sotaa en-
tisiä aseveljiä vastaan, jonka päätös-
päivää 27.4. vietetään kansallisena 
veteraanipäivänä. Sotien jälkipyy-
kissä lakkautettiin mm. Suojelus-

kunta- ja Lotta Svärd-järjestöt. 
Eduskuntavaalit pidettiin toi-

sen maailmansodan vielä ollessa 
muualla käynnissä, Porkkalan alue 
vuokrattiin, punainen Valpo aloit-
ti toimintansa, kunnes se 1949 lo-
petettiin. 

Suomi selviytyi ankarista sota-
vuosista ja sotakorvauksista vuoden 
1952 syksyyn mennessä jatkaen elä-

Kirjat

määnsä itsenäisyytensä säilyttänee-
nä ja kehittyi sellaiseksi kuin se tänä 
päivänä on. ”Selviytymistarina – 
Suomi 1939-1945” on hieno asiako-
konaisuus ja kappale maamme lähi-
historiaa. Teoksen lukemista suosit-
telen kaikille niille, jotka tätä maata 
rakastavat.    

Nyyrikki Kurkivuori
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Sodat 1939–1945 olivat inhi-
millisesti katsoen herkkää ja tun-
teikasta aikaa. Sota merkitsi pel-
koa, epätietoisuutta, huolta, uh-
kaa ja hätää. Toisaalta koettiin 
myös yhteisöllisyyttä ja toivoa. 
Sota-aikana selittämättömät ko-
kemukset olivat yleisiä, ja moni 
ihminen on kokenut oudon koke-
muksen tai kuullut uskomustari-
nan juuri sotarintamilla, kotirin-
tamalla tai evakkotiellä.  

Myllyniemi tutkii, kuinka so-
dan uskomustarinat elävät tänä 
päivänä. Hän selvittää, kuinka 
tarinat ja memoraatit ovat siir-
tyneet sodan kokeneiden jälke-
läisille. Tutkimus avaa myös sitä, 
kuinka sodan uskomustarinape-
rinteessä näkyy vanha uskomus-
tarinaperinne. Kuka tarinoita 
kertoi? Milloin? Missä? Kenelle? 
Miksi? Millaisia olivat kotirinta-
man tarinat? Kuinka eri puolilta 
Suomea rintamille tulleiden soti-
laiden tarinat poikkesivat toisis-
taan? Missä sodan vaiheissa ker-
rottiin tarinoita? Syntyikö sodas-
sa omia tarinatyyppejä?

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura järjestää Myllyniemen tut-
kimusaiheesta kansallisen kilpa-
keruun kesäkuussa 2017. Haas-
tattelut hän aloittaa jo keväällä 
2017.  

Myllyniemi liikkuu toiveiden 
mukaiseen haastattelupaikkaan 
sekä ottaa vastaan puheluita, kir-
jeitä ja sähköposteja. Hän on kii-
tollinen kaikista yhteydenotoista. 
Haastattelut suoritetaan kunni-
oittavassa hengessä ja Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran keruu-
ohjetta noudattaen.  

Kiitos yhteydenotoista!

FM Satumaarit Myllyniemi 
Sälinkääntie 291, 04620 Mäntsälä 

satumaarit.myllyniemi@gmail.
com 

puh. 040 511 7097

Sotaveteraanin ja kotirintaman 
vastuunkantajan tarinat talteen

Satumaarit Myllyniemi toivoo tut-
kimusta varten yhteydenottoja 
sotaveteraaneilta ja muilta sota-
ajan kokeneilta. 
Kuva: Hanna Koikkalainen

Maanpuolustusjärjestöt toivottavat  
Hyvää Kansallista Veteraanipäivää!

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

Kulttuuriantropologi Satu-
maarit Myllyniemi kerää us-

komustarinoita ja yliluonnolli-
siksi tulkittuja sotakokemuksia 
talvi-, jatko- ja Lapin sodasta.
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Huhtikuun ristikko

Etusivu

Ensimmäinen sotaveteraaniviikko
Viikon valtakunnallinen avaustilaisuus pidettiin 
12.3.Turussa Ylioppilastalon juhlasalissa.

”Sotaveteraanien keskuudessa on luonnolli-
sesti ilmennyt myös hermostuneisuutta ja ilmei-
sesti on sanottu ylisanoja, mutta me voimme ym-
märtää sen, sillä monissa vaikeuksissa elävien on 
mahdotonta kaikissa tilanteissa säilyttää rauhal-
lisuutensa. Ei siis ole syytä vetäytyä syrjään, vaan 
on vaadittava, että asiallisin perustein selvitetään 
sotaveteraanien tuen tarve ja ryhdytään sen vaa-
timiin toimiin. Tälläisessa esiintymisessä ei ole 
mitään väärää tai yhteiskuntamme rauhaa ja hy-
vinvointia häiritsevää”. (lainaus; Prof. Aimo O. 
Aaltosen juhlapuheesta 12.3. Turussa)

Erinomaisia tilaisuuksia kautta maan. Kir-
japainolakko ei tuntunut paljoakaan vaikutta-
neen järjestettyjen tilaisuuksien yleisömenestyk-
seen, sillä kaikkialla oli juhlamielistä veteraani-
väkeä koolla varsin runsaasti.

Veljesavun oikeutus ja velvollisuus
On huomattavaa, että yhteiskunnallista huol-
toa hoitavat henkilöt tekevät sitä ansiotyönään ja 

heidän on työssään tarkoin noudatettava annet-
tuja ohjeita. Henkilökohtaiselle harkinnalle jää 
vain rajoitetut mahdollisuudet. Useat sotavete-
raanit ja heidän leskensä karttavat sosiaalilauta-
kuntia ja niiden työntekijöitä. (toiminnanjohtaja 
Aarne Kesänen).

Vanha jermu purnaa
Tapio Rautavaaran laulamana on äskettäin il-
mestynyt levy ”Vanhan jermun purnaus” Sävel-
lystyön on Toivo Kärki suorittanut ja ”purnauk-
sen” on sanoittanut Lauri Jauhiainen. Lainaam-
me tähän muutaman rivin:

”On protestia kuultu monenlaista,
vaan yksi vielä sekaan mahtuu kai:
Tää laulu on vain heistä sotilaista,
he asein kerran protestoida sai.
-----
”Siis miettikää nyt nuoret hetken verran:
nyt ette ehkä protestoida vois;
jos ei me vanhat sotajermut
kerran myös teidän eestä protestoitu ois”.

Anni Grundström

Poimintoja Suomen Sotaveteraani 2/1967 -lehdestä
Sanakilpa
Lehdessä 1.2017 kilpailusanamme oli ”Säätila”. Hyväksyttyjä 
sanoja löytyi 19 kpl, jotka ovat alla olevassa luettelossa:

Ilta, (1)
Lasi, lasti, lati, lista, lisä, litsa, läsi, lätsä, (8)
Sali, sial, silat, silta, säilä, sälä, sääli, (7)
Tali, tila, tilsa, (3)

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme Sotavete-
raanin laulukirjaa. Palkinnon saavat Risto Niklander, Rii-
himäki, Liisa Teelmäki, Jämijärvi ja Liisa Virnes, Jyväskylä. 
Seuraava kilpailusanamme on ”VOIKUKKA”.  Lähettäkää 
vastauksenne perjantaihin 19.5. mennessä kirjeessä tai posti-
kortilla: PL 600, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla osoit-
teeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoi-
tetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakil-
pa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme CD-levyä 
”Sama kaiku on askeleten”.

Autojen varaosat, lisävarusteet, kemikaalit ja työkalut
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Vallikallion Laatoitus Oy
Espoo

Schiedel Savuhormistot Oy
Espoo

E. M. Pekkinen Oy
Espoo

Geotek Oy
Espoo

Traktorikonehuolto Liuska Ky
Haapajärvi

LSA Sähkö
Hamina

Haminan Autohuolto Oy
Hamina

Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Sora Tukku Kakko Oy
Hattula, Lusi

www.kuntarahoitus.fi

Asianajotoimisto 
Hedman Partners Oy

Helsinki

Talkkaripalveluja 
pääkaupunkiseudulla

www.senioritalkkarit.fi

Arvo Kokkonen Oy
Helsinki, Vantaa

Sportti-Myynti Oy
Helsinki

Rakennus Oy Isotalo
Helsinki

Suomen Varustamot ry
Helsinki

Genoscoper Oy
Helsinki

Rakennuspalvelu Priorak Oy
Helsinki

Saanio&Riekkola Oy
Helsinki,www.sroy.fi

Herttoniemen LVI-Huolto Oy
Helsinki

Nove Ventures
Helsinki

Terästarvike Oy
Helsinki

Urheiluopistosäätiö
Helsinki

Metrofysio Oy
Helsinki

Oy Konwell Ab
Helsinki

Venekorjaamo 
Jouko Lindgren Oy

Helsinki

Olympiakylän Huolto Oy
Helsinki

Peltiveikot Oy
Helsinki

SV Vacuumservice Oy
Helsinki

Arkkitehtitoimisto Arknova Oy
Helsinki

Finnparts Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

Lattiakolmio Oy
Helsinki

Suomen Polioliitto ry
Helsinki

Urheiluhallit Oy
Helsinki

Lektar-Yhtymä
Helsinki

LinnaSteel Oy
Hämeenkoski

Kuljetusliike Matti Löflund Oy
Iittala

Kaivinkonetyöt A. Ollikkala
Renko

Hämeen Rahtipalvelu Oy
Lammi

Patria-Rakennus Oy
Hämeenlinna

OR-Wellness Oy
Ii

Autohuolto Velj. Anttila Oy
Kausala, Iitti

Ikaalisten Auto Oy Kuusitunturi Oy
Imatra

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Espoosta! nro:238

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Summasta! nro:240

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Hyvinkäältä! nro:88



51

Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Vallikallion Laatoitus Oy
Espoo

Schiedel Savuhormistot Oy
Espoo

E. M. Pekkinen Oy
Espoo

Geotek Oy
Espoo

Traktorikonehuolto Liuska Ky
Haapajärvi

LSA Sähkö
Hamina

Haminan Autohuolto Oy
Hamina

Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Sora Tukku Kakko Oy
Hattula, Lusi

www.kuntarahoitus.fi

Asianajotoimisto 
Hedman Partners Oy

Helsinki

Talkkaripalveluja 
pääkaupunkiseudulla

www.senioritalkkarit.fi

Arvo Kokkonen Oy
Helsinki, Vantaa

Sportti-Myynti Oy
Helsinki

Rakennus Oy Isotalo
Helsinki

Suomen Varustamot ry
Helsinki

Genoscoper Oy
Helsinki

Rakennuspalvelu Priorak Oy
Helsinki

Saanio&Riekkola Oy
Helsinki,www.sroy.fi

Herttoniemen LVI-Huolto Oy
Helsinki

Nove Ventures
Helsinki

Terästarvike Oy
Helsinki

Urheiluopistosäätiö
Helsinki

Metrofysio Oy
Helsinki

Oy Konwell Ab
Helsinki

Venekorjaamo 
Jouko Lindgren Oy

Helsinki

Olympiakylän Huolto Oy
Helsinki

Peltiveikot Oy
Helsinki

SV Vacuumservice Oy
Helsinki

Arkkitehtitoimisto Arknova Oy
Helsinki

Finnparts Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

Lattiakolmio Oy
Helsinki

Suomen Polioliitto ry
Helsinki

Urheiluhallit Oy
Helsinki

Lektar-Yhtymä
Helsinki

LinnaSteel Oy
Hämeenkoski

Kuljetusliike Matti Löflund Oy
Iittala

Kaivinkonetyöt A. Ollikkala
Renko

Hämeen Rahtipalvelu Oy
Lammi

Patria-Rakennus Oy
Hämeenlinna

OR-Wellness Oy
Ii

Autohuolto Velj. Anttila Oy
Kausala, Iitti

Ikaalisten Auto Oy Kuusitunturi Oy
Imatra

Kuljetus J. Raijas Oy
Rautjärvi

Inarin Vuokra-asunnot Oy JK-Kanava Oy
Joensuu

Insinööritoimisto 
Kantelinen Oy

Joensuu

Metsäkoneurakointi
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Metsäpalvelu Turunen Oy
Eno

Metsä-Karvinen Oy
Kontiolahti, Lehmo

Rakennusliike Seiska Oy
Jyväskylä

Suomen CNC-Koneistus Oy
Jyväskylä

JM-Louhinta Oy
Jyväskylä

KES-Siltaykköset Oy
Jämsä

Rakennusliike Ari Sitronen
Kajaani

www.ads-group.net
Kangasalan Autokatsastus Oy

Lentola, Kangasala
www.kangasalanautokatsastus.fi

Karkkilan Toritaksi Oy
Karkkila

Kiinnike-Heinonen Oy
Kauhajoki

Automaalaamo Jyrkäs Ky
Kemi

Maanrakennus 
Juhani Suorsa Oy

Kemi

Pohjaset Tehdas- ja 
Logistiikkapalvelut Oy

Keminmaa

Moottorikoneistamo 
R-Koneistus Oy

Kerava

ProfeCons Oy
Kerava

www.profecons.fi

Jukka Makkonen Oy
Kiuruvesi

Huoltokeidas Oy
Kokemäki

BEST-HALL
Kälviä

Kuljetus Kujala&Muuri Ky
Kotka

AK-Consulting
Utti, Kouvola

Kymenlaakson Jäte Oy
Kouvola

GC Guaranty Cranes Oy
Kouvola

TUE SPR:n TYÖTÄ!! Jaalan Sora ja Murske Oy
Jaala

Puhdistushuolto 
Pertti Lehtinen Ky

Kouvola

Fatex Oy Ab
Kruunupyy

Betola Oy
Kuopio

Rakennussuunnittelutoimisto 
Sormunen&Timonen Oy

Kuopio

Insinööritoimisto 
Makeplan Oy

Kuopio

Kuopion Talokeskus Oy
Kuopio

Rakennussaneeraus 
Marko Rantala

Kuopio

Rakennus Arre Oy
Kuopio

Taksipalvelu Kalle Hernesmaa
Kuortane, puh.0400-661 130
-taksi, invataksi ja taksibussi-

T:mi Ari Siivonen
Hollola

Taloushallinta Leiska Oy
Lahti

Lahden Asennustekniikka Ky
Nastola

Koneurakointi 
Jorma Lääveri T:mi

Nastola

www.karirakenne.fi

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Rautiosta! nro:241

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Lahdesta! nro:237

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Keuruulta! nro:111
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HL-Elec Oy
Lahti

Nastolan Forest Huolto Oy
Lahti

Ekoisännät Ky
Lahti

Ipa-Pesu Oy
Lahti

Lai-Teräs Mäkinen Ky
Laihia

www.laiteras.fi

Automaalaamo Jukka&Hytti Oy
Lappeenranta

Etelä-Saimaan Sähkötyö Oy
Lappeenranta

www.esst.fi

Kuorma-autohuolto 
M. Pasanen Ky

Lappeenranta

Conexpress Oy
Lappeenranta

JP-Metsäkoneurakointi Oy
Lapua

Kiinteistö-Vesasto Oy LKV
Lempäälä

Pintapekat Oy
Lempäälä

Loimaan Seudun 
Ympäristöhuolto Oy

Loimaa

Näsegård
Loviisa

Muonion Sähköosuuskunta Realmar Oy
Mäntsälä

Jatesal Oy
Mänttä-Vilppula

Ahteentaan Laiturit Oy
Rymättylä

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

AM-Suunnittelu Oy
Nokia

HT-Maanrakennus Oy
Perttula

Comarcon Oy
Nurmijärvi

Charter Tuomi Ky
Nurmijärvi

Timpuri Lammensalo Ky
Orimattila

Jukrak Oy
Orimattila

Felox Finland Oy
Oulu

HT-Maalaus Oy
Oulu

Oulun Lämpöputkitus Oy
Oulu

Oulun Kone ja Terä Oy
Oulu

Virtasen Maalitehdas Oy
Parainen, Puh.02-454 4500
www.virtasenmaalitehdas.fi

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Maanrakennus Maamyyrä Oy
Perttula

PE LASER OY
Pertunmaa

Pieksämäen Seudun 
Talohuolto Oy

Pieksämäki

Byggnads 
Ab Nynäs Rakennus Oy

Pietarsaari

Oy Johnson Metall Ab
Pirkkala

Noormarkun Murske Oy
Pori

Golfkenttä Kalafornia
Pori

Jeti-Sähkö Ky
Porvoo

Vartioliike Edström Oy Ab
Porvoo

AP Wood Oy
Punkaharju

APT Metal Works Oy
Raahe

HSP-Putkitustekniikka Oy
Rauma

Rauma Cata Oy Leimet Oy
www.leimet.fi

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Lappeesta! nro:239

80 vuotta palvelua

Hyvää Kansallista Veteraani-
päivää Lappeenrannasta! nro:250



53

Veteraania ei  jätetä60 vuotta

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Metsä-Koskela Oy
Ruovesi

Sormat Oy
Rusko

Rakennusliike 
T. Rauman Oy

Salo

www.kp-ravintolat.fi EP:n Kehärakenne Oy
Seinäjoki

EHMP-Engineering Oy
Sipoo

Sorat ja Murskeet

KOURLA OY
Somerniemi, puh.0400-635 797

Someron Laatta-asennus Oy

T:mi Ari Jortikka
Säkylä

Säkylän Sorapojat Oy
Säkylä

Ugly Boy
Tammela

Puhallinsoitinkorjaamo 
Jarmo Parkusjärvi

Tampere

Metallisorvaamo Sunila Ky
Tampere

Consor Technology Oy
Tampere

Nomet Oy
Tampere

Arkkitehtiruutu Oy
Tampere

Lean Ware Oy
Tampere

www.leanware.fi

Korja-Kumi Oy
Tampere

Rakennuspalvelu Eljaala
Tampere

Maanrakennus Möller
Viljakkala

Accountor HR Solutions Oy
Tampere

Messupuu
Tampere

Kiinteistöhuolto 
Untamo Selamo

Tervo

Matti Tamsi Oy
Teuva

www.tamsin.fi

Hibox Systems Oy
Turku

Geomachine Oy
Tuusula

Paketo Oy
Tuusula

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Soraliike Erik Winqvist Ky
Tuusula

Lemmelän Koneet Oy
Tuusula

Rautarakenne S. Lipponen Oy
Kalanti, Uusikaupunki

Avecon Oy Ab
Vaasa

www.avecon.fi

Rakennuspalvelu Tuimala
Valkeakoski

K-MARKET KIVISTÖ
Vantaa

Varkauden Puu Oy
Varkaus

Kuljetusliike Esko Kosunen Ky
Leppävirta

Kalevi Seppälä
Virrat

JJ-Konehuolto Oy
Ylistaro

Juvatec Oy
Ylitornio

T:mi Rautakoski Joonas
Ylivieska

-kuljetukset ja maanrakennustyöt- 

Yhtymä-Tahlo Oy
Ylöjärvi, www.yhtymatahlo.fi

Jari Ruha Oy
Ähtäri

Oy Varax-Products Ab
Ähtävä
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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:

................................................................
2/17

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

40 Sotahistoriakirja
Kirjassa on yli 20 arvostetun suomalaisen 
sotahistorioitsijan kirjoittamaa artikkelia.
Hinta 30 €

Suomi  
1939–1945

Selviytymistarina

S
elviytym

istarin
a S

uo
m

i 1
9

3
9

–1
9

4
5

Olli Kleemola (toim.)

MEDIPLAST FENNO OY          TERVEYDENHUOLLON ERIKOISKAUPPA   fennokauppa.fi         09 276 360    

APUVÄLINEET 
SUJUVAAN ARKEEN

UUSI POSTIMYYNTIKUVASTO  
ON ILMESTYNYT. PYYDÄ OMASI 
VELOITUKSETTA!
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Julkaisija
Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands 
Krigsveteranförbund rf

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku Seppä

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

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

Lehden tilaukset ja hinnat
Sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata Sotaveteraani-lehden liiton 
toimistosta puh. (09) 6126 2015 /Riina Lillfors. Lehden vuosikerran  
hinta on 15 euroa.  
Irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2017
1/17: 22. helmikuuta	 •	 4/17: 20. syyskuuta
2/17: 26. huhtikuuta	 •	 5/17: 1. marraskuuta 
3/17: 14. kesäkuuta	 •	 6/17: 20. joulukuuta

Ilmoitushinnat
1,60 euroa/pmm. Väri- ja määräpaikkailmoituksista  
sovitaan erikseen.

Lehti CD-levynä
Sotaveteraani-lehden pääsisältö on kuunneltavissa CD-levynä  
(ns. Daisy-äänite), jonka vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa  
ja muille 17 euroa. Näkövammaisten Keskusliitto lainaa kuunteluun  
tarkoitettuja Daisy-soittimia. CD-levyjä voi tilata Sotaveteraaniliiton  
myyntitoimistosta: PL 600, 00521 Helsinki, puh. (09) 6126 2015,  
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

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

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

Painopaikka
Lehtisepät Oy
ISSN 0782-8543

Ristikon ratkaisuKokoonnutaan 
Ilves-Divisioonan, 5.Divisioonan perinnepäivä Parolannummel-
la keskiviikkona 28.6.2017
Perinnepäivämme liittyy tällä kerralla Panssaridivisioonan 75-vuo-
tisjuhlallisuuksiin, jossa olemme prikaatin vieraana. Kokoontuminen 
klo 9.30 Rekkakentällä (opasteet), jonne jätetään autot. Siirtyminen 
linja-autolla lippukentälle.

Ohjelma
Klo 10.00 Seppeleenlasku lippukentällä Ilves-Divisioonan  
 muistokivellä
Klo 10.30 Paraati ja ohimarssi lippukentällä
Klo 11.30 Lounas ja kahvi ruokala Rubenissa
Klo 13.00  Osallistuminen Panssariprikaatin juhlaan sisäkentällä
Klo 14.00  Taistelunäytös lentokentällä
Klo 15.00    Järjestetty ohjelma päättyy

Tarkempia tietoja tapahtumasta antaa perinnetoimikunnan pj. 
Esko Paakkala, puh. 050 347 9260.  

Ilmoittautumiset perinnepäivälle 9.6 mennessä Sisko ja Kaino 
Kauranen, puh. 040 773 2331, osoite: Kallenkaarre 1, 14200 Turenki.  
(Myös saattajien määrä ilmoitettava.)

Kunniamerkit. Tervetuloa avec!

Ilves-Divisioonan perinnetoimikunta
Esko Paakkala  Pekka Karikoski
puh. 050 347 9260  puh. 045 633 5385
esko.paakkala@pp1.inet.fi  pekka.karikoski@luukku.com

* * * * *

   

   
JR7:n, JR49:n, KTR15:n, ErP12:n ja muut 2.D:n veteraanit, lotat, les-
ket ja jälkipolvet

Jatkosodan 2. Divisioonan veteraanit kutsutaan elämäntoverei-
neen ja saattajineen tämän vuoden aikana seuraaviin tilaisuuksiin:

1. Porrassalmi-päivä Mikkelissä 13.6.2017. 
Klo 12.00 Kunniakäynti Porrassalmen taistelun muistomerkillä.  
 Mukana JR7:n perinnelippu.  
     Siirtyminen Upseerikerholle, jossa hernekeittolounas. 
Klo 13.30  Porrassalmi X- juhlakirjan julkistaminen, palkitsemiset  
 ja Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmen vuosikokous.
Klo 15.00  Sandelsin reliefin paljastus keskustassa sairaalan alueella.    

Isäni Kaarlo Olavi Saaristo palveli Jatkosodassa 
mm. KKK/JR8 osastossa. Haluaisin yhteyden sa-
massa yksikössä palvelleisiin veteraaneihin.

Pekka Saaristo, Saarijärvi, puh. 040 762 9591

* * * * *
Lukijat ratkaisivat arvoituksen

Helmikuun Sotaveteraanileh-
dessä näytettiin kuvaa merkistä ja 
kysyttiin, mikä se on. 

Vastauksia tuli toistakymmentä, 
joten merkin tiedot varmistuivat niistä.

Merkissä olevat kirjaimet:
U= Uudenmaanreservin, R= Rakuunoiden, H= 

Harjoitus, P= Pataljoona vuodelta 1929. 
Pataljoona on ollut Utissa harjoituksissa 15.6.- 

15.7.1929. Kyseisiä merkkejä ei ole paljoa. Utin va-
ruskunnan vitriinissä tämä merkki on. 

Sotilaspassin kopiosta selvisi kyseinen harjoitus-
aika ja perillisillä on tämä kyseinen merkki. Harjoi-
tuksessa mukana olleet on majoitettu tielle näkyvis-
sä puuparakeissa. 

Parhaat kiitokset kaikille arvoituksen ratkaisuun 
osallistuneille. 

Kalervo Rinne, Kitee

2. Asevelitapaaminen Helsingissä maanan-
taina 4.9.2017 klo 12.00 Ostrobotnian ravintolas-
sa, Museokatu 10, II kerros.

Lounastilaisuus, alkutervehdys, viimeiseen ilta-
huutoon kutsutut, lounas, eversti Ari  Rautalan  esi-
telmä ”JR7:n komentajat Armas Kemppi ja Adolf 
Ehrnrooth ”, Oltermannin sauvan luovutus, kuva-
välähdyksiä vuosien varrelta, vapaa sana,  seppelpar-
tio Hietaniemeen. 

Lounas: Alkuruokana keitto, leipä, voi, pääruo-
kana kokoliha tai kala paikalla valittuna. kastike, 
perunat, vihannekset ja kahvi/tee. Ruokajuomana 
vesi. Muut juomat maun ja kukkaron mukaan. 

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2017 
mennessä alla oleville yhdyshenkilöille. Osal-
listumismaksu 30 euroa/henkilö Nordea-pank-
kiin, tilille: JR7:n Veteraanit FI35 1336 3000 
1033 71. Maksettaessa käytettävä viitenumero 
on 5555.

Tilaisuuksia koskevat tiedustelut Simo Salmi-
nen, Aapontie 11 B 2, 02180 Espoo, sähköposti: sal-
minen.simo@gmail.com tai puhelin 040 829 2013, 
Juha Koivisto, puh. 050 363 8118 tai Juhani Hämä-
läinen 0500 252 798.

JR 7:n PERINNETOIMIKUNTA

Haetaan yhteyttä

 



2 /17 h u h t i k u u n  26 .  pä i vä n ä  2017  |   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 n56

Kotimaista kokoonpanotyötä

SKAND LEIJONA
PÄHKINÄNKUORESSA

• sähkökäyttöinen ja ekologinen
• nopeus 12 km/h tai 25 km/h (S-malli)
• et tarvitse ajokorttia - ei rekisteröintiä
• hajuton, hiljainen ja miellyttävä ajaa
• huoltovapaa hiiliharjaton moottori
• toimitus kaikkialle Suomeen
• saatavilla täysi talvivarustelu
• valtakunnallinen huoltopalvelu 
• asiakaspalvelu ja myynti: 02 480 9060 
• www.skandleijona.fi 
• hinta alk. 1990€ tai 99€ / kk

Skand Oy:n toimitusjohtaja 
Jussi Utoslahti kertoo, että 
asiakkaat ovat olleet ihastu-
neita Leijona-sähköskootte- 
rin helppokäyttöisyyteen ja 

ominaisuuksiin.
– Leijona-sähköskootterilla on mo-
nenlaisia käyttäjiä. Joillekin liikkumi-
nen jalkaisin voi olla vaikeaa, toiset 
taas haluavat näppärän kulkupelin 
jolla käydä kaupassa, kylässä, torilla 
tai vaikkapa kalassa. Leijonalla ajami-
nen on mukavaa ja melutonta. Skand 
Leijona todella laajentaa elinpiiriä  
- ajokorttia ja rekisteröintiä ei tarvita.     

Mukavaa ja edullista ajamista
Perusmallin nopeus on 12 km/h ja te-
homallilla jopa 25 km/h. Skootterin 
lataus tapahtuu normaalista pistora-
siasta ja maksaa vain noin 10 senttiä 
kerralta. Yhdellä latauksella ajaa kym-
meniä kilometrejä. Skand Leijona-säh-
köskootterilla ajaminen on helppoa: 
kaasukahvaa kääntämällä skootteri 
liikkuu ja  käsikahvoista löytyy myös 
jarrut. Painikkeella voi valita kolmesta 
eri nopeusrajoituksesta.

Riskitöntä ostamista
Nähdessään ajattoman tyylikkään 
Leijona-skootterin, moni haluaa luon-
nollisestikin päästä kokeilemaan sitä. 
Ennen ostopäätöksen tekemistä skoot-
terin voikin tilata ilmaiseksi 10 päivän 
kokeiluun kotinsa lähiympäristöön. 

Skandilla on lisäksi valtakunnallinen 
huoltoverkosto johon kuuluu miltei 
kolmisensataa suoteltua huolto-
pistettä sekä huoltonumero, joka 
palvelee asiakasta kaikissa huolto- ja 
takuuasioissa.

Skand Leijona on kukkaroystäväl-
lisesti hinnoiteltu: malliston hinnat 
lähtevät 1990 eurosta. Leijonaan on 
saatavilla mm. täydellinen talvivarus- 
telu, jolloin sillä ajaa ympärivuotisesti. 
Asiakaspalvelu auttaa mielellään Lei-
jona-skootterin valinnassa. 10 päivän 
testijakson voi tilata kätevästi Skand 
Oy:n asiakaspalvelusta numerosta  
02 480 9060.     

Ei ajokorttia? 
SKAND LEIJONA
    antaa liikettä kevääseen! 

Skand Leijona laajentaa 
elinpiiriä - ajokorttia ja  
rekisteröintiä ei tarvita.       

MAINOS


