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Yksinäisyyden torjuntaan
Veteraanityössä on meneillään rakennemuutos, jossa yhä enemmän esillä ovat sotiimme 1939-1945
liittyvät arvot, muistot ja perinteet sekä niiden vaaliminen, kuten tästäkin lehtikokonaisuudesta näemme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme
veteraanijärjestöissä unohtaneet meidän alkuperäiset tehtävämme.
Jäsenistömme ikä tuo tukityöhön monia haasteita. Yksinäisyyden torjunta on niistä tärkeimpiä ja
myös vaikeimpia. Veteraanit ovat sen ikäisiä, että
läheisistäkin on moni siirtynyt tuonpuoleiseen. Veteraanijärjestöjen kannattaja- ja tukijäsenistä merkittävä osa on myös jo ikääntyneitä, eikä tukityöhön riitä aina voimia kuten ennen.

Onko lähellämme ihmisiä, jotka tuntevat yksinäisyyttä tai tarvitsevat muutoin tukea ja apua? Ei ole
suuri vaiva - mutta sitäkin tärkeämpää - kysyä, mitä
kuuluu.
Kuten niin monesti ennenkin, vetoan jälleen teihin, jotka tämän luette. Muistakaa ympärillänne
olevia ihmisiä. Kulkekaa heidän rinnallaan, vaikka pienikin hetki. Myös veteraanityö, yhtenä osana yksinäisyyden vähentäminen, tarvitsee edelleen
tekijöitä. Tulkaa toimintaan, jollette jo ole, ja kutsukaa muitakin mukaan!

Välillä tuntuu, ettemme ole kyenneet tekemään jäsenistömme yksinäisyyden torjumiseksi niin paljon kuin voisimme. Koronaepidemia ei ole helpottanut tilannetta. Ihmisten keskinäisiä tapaamisia on
rajoitettu ja vierailukiellot ovat edelleenkin hoivakotien arkipäivää.
Paikallisten veteraaniosastojen ja -yhdistysten erilaiset tapahtumat ovat toimineet jäsenistön; niin
veteraanien, puolisoiden ja leskien kuin kannattajienkin kohtaamispaikkoina. Nyt niidenkin järjestäminen on ollut kielletty tai ainakin hankalaa.
Täytyy vain toivoa, että saamme toiminnan pian
uudelleen käyntiin.
Korona menee menojaan, mutta yksinäisyys jää.
Meidän jokaisen on katsottava ympärillemme.

TK-Kari Suomalainen

 Svensk resume sidan 9

toiminnanjohtajalta

Kenttäpostia koko kansalle
Veteraanisukupolven arvojen ja
tekojen vaaliminen on mitä suurimmassa määrin informaatiooperaatio. Siksi veteraaniliitot kehittävät suunnitelmallisesti niin
painettua lehteään kuin viestinnän sähköisiä työkaluja, kuten tulevaa perinneportaalia ja sosiaalisen median kanavia.
Kehitettävät ratkaisut ovat ajan
myötä koko jäsenistön käytössä,
joten pyörää ei tarvitse keksiä joka
paikkakunnalla uudestaan. Asioita viedään rinnan eteenpäin, mutta ensimmäisenä etenee lehti.
Kun liittojen yhteistä Kenttäpostia-lehteä alettiin kehittää
vuonna 2018, kangasti työryhmän
mielissä aikakauslehtityyppinen,
myös myyntiin toimitettava leh-

tikonsepti. Muutos todettiin lopulta liian suureksi harppaukseksi, mikä oli varmasti oikea päätös
muun muassa Kenttäpostia-lehden saaman positiivisen palautteen valossa.
Liitot ovat kuitenkin nyt valmiita siirtämään painetun veteraaniviestinnän sen seuraavalle tasolle.
Tavoite on tehdä sotasukupolven
asiaa tykö liittojen jäsenistöä laajemmalle lukijakunnalle, ja myyntiin soveltuva teemalehti nähdään
perinnetyön lippulaivana.
Suunnitelman mukaan vuonna 2021 nykyistä tabloid-tyyppistä lehteä toimitetaan neljä numeroa, ja sen lisäksi toimitetaan
kaksi teemanumeroa. Vuodesta
2022 alkaen tavoitteena on toi-

mittaa vuosittain neljä teemanumeroa ja päättää samalla tabloidlehden toimittaminen.
Teemalehden sivuille ei taiteta järjestöuutisia, sillä ne eivät todennäköisesti kiinnostaisi jäsenistömme ulkopuolisia lukijoita. Sen
sijaan jäsenistölle jaettavan lähes
100-sivuinen teemalehden mukaan liitetään tabloid-tyyppinen
jäsenliite, jota juuri luet.
Jäsenliitteen sisältö on tutun
turvallisen Kenttäpostia-lehden
mukainen. Liitteellä informoidaan jäsenistöä järjestöasioista,
veteraanien tuki- ja perinnetyön
uutisista sekä kentän kuulumisista. Jäsenliitteen pdf-kopio on luettavissa totuttuun tapaan myös
verkkosivuiltamme.

Tammenlehvän Perinneliitto
liittyy lehden julkaisijoiden joukkoon, mikä on tärkeää tulevaa sotasukupolven perinneaikaa ajatellen. Samalla lehden toimittamisen
hartiat levenevät.
Printtimedia on talouspaineista huolimatta sinnitellyt sähköisten viestimien rinnalla yllättävän
hyvin. Talous on kriittisin tekijä
myös painetun Kenttäpostia-lehden tulevaisuudelle. Toistaiseksi
lehden kulut katetaan julkaisijoiden jäsen- ja lehtimaksuin sekä
ilmoitusmyynnillä. Uutena tulona ovat myyntilehdestä saatavat
tuotot.
Viestintä on meille veteraanityötä tekeville yhteinen ponnistus.
Toimitus haastaakin liittojen laa-

jat kenttäorganisaatiot sekä kannattajajäsenet hankkimaan teemanumeroa tärkeän sanoman
levittämiseen sidosryhmille ja
hyödyntämään lippulaivaamme
myös jäsenistön rekrytoinnissa.

SAKARI MARTIMO
Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja
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Merkittävästä veteraanityöstä
jaettiin huomionosoitukset
Kaatuneiden muistosäätiön
vuotuiset veteraanipalkinnot
jaettiin tänäkin vuonna
poikkeusoloissa.
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan yhteydessä jaetaan myös Kaatuneiden muistosäätiön hallituksen vuotuiset veteraanipalkinnot.
Tänä vuonna jo 13. kertaa jaettavalla tunnustuksella osoitetaan kiitollisuutta veteraanien, heidän puolisoidensa sekä leskien eteen
tehdystä pitkästä ja ansiokkaasta tai muuten
merkittävästä panoksesta veteraaniperinteen
säilyttämiseen ja edistämiseen.
Kuten viime vuonna, jouduttiin tämänkin
vuoden veteraanipäivän pääjuhla perumaan
vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Täten
myös veteraanipalkinnon luovutus kullekin
neljälle vastaanottajalleen järjestettiin poikkeuskeinoin ja Tammenlehvän Perinneliitto,
joka viime vuonna otti hoitaakseen huomionosoituksen käytännön järjestelyt, toimitti
palkinnot kunniakirjoineen jokaiselle henkilökohtaisesti.

Veteraani- ja veteraanien perinnetyöstä
palkittiin Tauno Siik Oulusta, Suoma Kovanen Jyväskylästä sekä Pentti Killström
Helsingistä.
Tauno Siik on jo yli vuosikymmenen ajan
vastannut Oulussa seppelpartioista sotiemme veteraanien hautaustilaisuuksissa, joita alkuvaiheessa saattoi vuosittain olla sata.
Kunniatehtävänsä puitteissa hän on hoitanut
seppeleet kaikkien veteraaniyhdistysten jäsenille sekä omaisten pyynnöstä niillekin veteraaneille, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään yhdistykseen. Lisäksi Siik on toiminut
Oulun seudun Sotilaspoikien Perinnekillassa sekä Sotainvalidipiirissä ja on osallistunut
aktiivisesti sotiemme veteraanien varainhankinnan keräyksiin jo 1990-luvulta lähtien.
Jyväskylän Rintamaveteraanit ry:n Suoma Kovanen on ollut mukana Rintamaveteraaniliiton paikallisosaston toiminnassa sen
alusta lähtien: ensin huoltotehtävissä, myöhemmin naisjaostossa sekä osastossa niiden
johtokuntaa myöten ja vuodesta 2018 lähtien Rintamaveteraaniliiton Keski-Suomen
piirin hallituksessa. Hän on ollut merkittävässä roolissa veteraanityön varainhankin-

nassa ja osoittanut kuluneina vuosikymmeninä sotiemme veteraaneja kohtaan suurta
myötämielisyyttä ja auttamishalua, jolle loppua ei näy.
”Niin kauan kuin pystyn auttamaan, olen
mukana”, Kovanen toteaa.
Pentti Killström puolestaan on pitkän linjan vapaaehtoisetsijä. Hän on ollut mukana
kentälle jääneiden suomalaissotilaiden etsintätyössä 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja
osallistuu edelleen niin etsintöihin kuin rajantakaisten kenttähautausmaiden kunnossapitoon. Jo vuosikymmeniä jatkuneiden,
omaehtoisten ja -kustanteisten venäjän kielen opintojen ansiosta hän on ollut avainasemassa yhteydenpidossa venäläisiin etsijäryhmiin ja viranomaistahoihin.

Tauno Siik.

Suoma Kovanen.

Pentti Killström.

Haloselle palkinto elämäntyöstä
Elämäntyöpalkinnolla muistettiin Erkki Halosta, joka on yli 20 vuoden ajan toiminut aktiivisesti niin Kouvolan Sotaveteraanit ry:ssä
kuin Kymenlaakson Sotaveteraanipiirissä,
monipuolisten sitoumusten ulottuessa niin
veteraanien muistotilaisuuksien seppeleis-

tä vastaamiseen, eri kerhoissa avustamiseen
kuin veteraaniretkien monivuotisena matkanjohtajana toimimiseen.
”Siunaustilaisuuksia on parhaimmillaan
vuosittain 30-40 ja jopa 50 kilometrin päässä. Halonen osallistuu tilaisuuksiin henkilökohtaisesti, edes matkakuluja laskuttamatta”,
Kymenlaakson piiristä paljastetaan.
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa myönnetty yhteisöpalkinto luovutettiin Kannuksen
yläkoululle kiitoksena heidän pitkään jatkuneesta, aloitteellisesta ja rakentavasta toiminnastaan veteraanien perinnön siirtämisessä
koulun oppilaille.
“Se järjestää vuosittain Kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuden sankarihaudoilla ja
kutsuu veteraaneja sekä heidän leskiä ja puolisoitaan itsenäisyyspäivän juhlaansa. Lisäksi
koulun pojista koottu ja harjoitettu lauluryhmä esiintyy sotaveteraanien ja –invalidien tilaisuuksissa”, päätöksessä kiitellään.
Palkintosumma veteraanityöstä ja veteraanien perinnetyöstä on 2 500 euroa, elämäntyöpalkinnon määrä on 3 500 euroa.
ARIELA SÄKKINEN

Erkki Halonen.

Aarno Strömmer muistoissamme
Suomen Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer kuoli Oulussa 16.3.
2021. Hän oli syntynyt Torniossa 6.9.1927.
Valtiotieteen tohtori, professori Strömmer
toimi kotikaupunkinsa kaupunginjohtajana
1963-1973, asuntohallituksen tutkimus- ja
suunnitteluosaston johtajana 1973-1984 ja
ministerinä Keijo Liinamaan hallituksessa 1975. Hän on sosiaalipolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja väestötieteen dosentti Oulun yliopistossa.
Strömmer oli merkittävä veteraanivaikuttaja niin alueellisella kuin valtakunnallisella
tasolla. Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin aktiivisena puheenjohtajana hän toimi 1990-2015 ja kunniapuheenjohtajana sen
jälkeen.
Sotaveteraaniliiton hallituksen jäsen hän
oli 1995-1998. Sotaveteraaniliiton valtuuston
puheenjohtajaksi hänet valittiin 1998, liiton

hallituksen ja samalla koko liiton puheenjohtajaksi vuonna 2004. Vuodet 2008-2012
hän toimi Sotaveteraaniliiton ja sen valtuuston puheenjohtajana.

Keskeinen vaikuttaja
Strömmer oli keskeinen vaikuttaja Sotaveteraaniliiton uudistamisessa yhteiskunnan ja
jäsenten kulloisia tarpeita vastaavaksi. Veteraanien edunvalvonnan ja tukityön rinnalle nostettiin perinnetyö muistuttamaan veteraanisukupolven työstä ja arvoista, joista
Strömmerkin usein puhui.
Osaava, harkitseva ja leppoisa sotaveteraani valittiin johtotehtäviin monissa veteraaniyhteisöissä. Hän oli tarmokkaasti mukana mm. Tammenlehvän Perinneliiton ja
Veteraanivastuun johdossa sekä Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa. Väestölii-

ton puheenjohtajana hän toimi 1977-1983.
Strömmer oli taitava puhuja ja tuottelias
kirjoittaja. Hän esiintyi usein mediassa veteraanien edusmiehenä ja oli hyvin tuttu kirjoittaja myös Sotaveteraani-lehden lukijoille.

Hänen suurhankkeensa oli Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin 50-vuotisteoksen
toimitustyö.
Olemme saaneet piirissä ja liiton hallituksessa tehdä läheistä yhteistyötä Aarnon kanssa useita vuosia. Hän suhtautui aina ystävällisen auttavaisesti ja kannustavasti meihin
veteraanityön nuorempiin toimijoihin.
Aktiivivuosinaan Aarno kävi Oulusta kymmeniä kertoja vuodessa kokouksissa Helsingissä ja puhujamatkoilla eri puolilla maatamme,
mikä osoitti aitoa sitoutumista aseveljiin, veteraanityöhön ja epäitsekästä ajankäyttöä. Tarmokas työ tuotti tulosta: veteraanien arvostus
nousi ja veteraanietuja saatiin parannetuksi.
ERKKI HEIKKINEN
Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja
REIJO SALLINEN
Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja
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Parhaat sotahistorialliset
pro gradut palkittiin
Suomen Sotahistoriallisen Seuran tämän vuoden
voittaja on FM Noora Viljamaan sotakoiratutkimus.
Suomen Sotahistoriallinen Seura
on valinnut valtakunnallisen pro
gradu -kilpailunsa voittajaksi ja 3
000 euron stipendin saajaksi FM
Noora Viljamaan Turun Yliopistoon tekemän, sotakoirista kertovan tutkielman.
Toisen palkinnon ja 2 000 euron stipendin sai Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden maisteri Santtu Kauppisen Osasto
Paatsalon taktiikoita, tekniikoita,
toimintatapoja ja varusteita JatRaati kiitteli Noora Viljamaan
gradun poikkeuksellisen aihevalinnan edustavan uutta sotahistoriaa.
(kuva: Turun Yliopisto)

kosodassa tarkasteleva opinnäytetyö.
Kolmannen sijan jakoivat FM
Leo Leskinen Itä-Suomen yliopistosta ja valtiotieteiden maisteri Iida Hallikainen Turun yliopistosta, jotka kumpikin saivat
1 000 euron stipendin. Leskisen
työ kartoittaa 7. ja 11. divisioonan joukkojen Jatkosodan aikaisia
mielialoja, Hallikaisen puolestaan
kotirintaman naisten Jatkosodan
aikaisten kirjeiden dokumentoimaa suhtautumista valtion määräyksiin.
Kaatuneiden muistosäätiö on
tukenut taloudellisesti nyt 17. kerran järjestettyä gradukilpailua.
Kaikki palkitut gradut on luettavissa Sotaveteraaniliiton nettisivujen materiaalipankista osoitteessa www.sotaveteraanit.fi. (AS)

Kuusamon Sotaveteraaneille
uusi puheenjohtaja
Kuusamon Sotaveteraanit ry piti
vuosikokouksensa Kuusamo-Opistolla koronarajoituksien puitteissa.
Puheenjohtajaksi valittiin jo pitkään
veteraanityötä vuodenvaihteessa
lakkautetussa Kuusamon Rintamaveteraanit ry:ssä tehnyt Jarmo
Käkelä, joka toimii myös Kuusamon Veteraanityötoimikunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana jatkaa Seppo Riekki, sihteeriksi
valittiin niin ikään Kuusamon Rintamaveteraanien hallituksessa vaikuttanut Veikko Kallunki.

”Tärkeimpinä tavoitteina on uudella hallituksella veteraanien yhtenäinen kohtelu ja tasa-arvoisuus. Veteraaneja tulisi muistaa
muulloinkin kuin juhlapuheissa
ja Kansallisena Veteraanipäivänä.
Keskuudessamme elää vielä paljon veteraanitunnuksen omaavia
henkilöitä. Heitä voimme itse kukin auttaa tavallisissa arkisissa askareissa ja olla heidän tukenaan”,
uusi puheenjohtaja muistuttaa. (AS)

Ansiomitaleja Mikkelin Rintamaveteraaneissa

Mikkelin Rintamaveteraanit ry palkitsi hiljattain kuorolaisia ja naisjaostonsa toimihenkilöitä. Palkitut vasemmalta
Reijo Viljakainen, Paavo Kokko, Martti Viisanen, Reijo Pesonen, Jaakko Ripatti, Teuvo Hurskainen, Paavo Mankkinen,
Pertti Saarelainen, Esko Kontinen, Antero Himanen, Toivo Knutars ja Raili Anttalainen sekä kultaisella kunniamerkillä
palkittu Liisa Taskinen.
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Veikko Matilainen 100 vuotta

Jokelan tilan lipputangossa liehui 4. huhtikuuta Suomen lippu merkkinä sen isännän, Jatkosodan veteraani Veikko Matilainen 100-vuotissyntymäpäivästä. Kuopiossa
syntyneen päivänsankarin ollessa parivuotias perhe muutti Vesannolle Matilaisen isän
aloittaessa työt Kymi-yhtiön tilanhoitajana Jokelassa.
Matilaisen koulutaival alkoi Tiitilänkylän
koulussa. Opintie olisi johtanut aina Ateneumin taideopintoihin, mutta sota ja huoli
toimeentulosta ratkaisivat toisin.
Sotapalvelukseen hän astui 2.4.1941 Liperin Käsämässä. Alkuun joukko-osasto
oli Pioneeripataljoona 4, myöhemmin Pioneeripataljoona 13. Tehtäviin kuului miinanraivausta, teiden korjaamista ja siltojen
rakentamista. Taisteluihin hän osallistui
Pertjärvellä huhtikuussa 1942 ja Suur-Kusrajärvellä maaliskuussa 1943.

Oman sotataipaleensa Matilainen kirjasi
ylös yksityiskohtaisiin päiväkirjamerkintöihin. Innokkaana valokuvaajana hän taltioi
sotatapahtumia myös filmille. Päiväkirjoista
välittyy hänen luovuutensa niin kuvaajana,
kirjoittajana, käsityöläisenä kuin keksijänäkin. Sotamuistoistaan Matilainen toteutti
käsityönään Pioneerin päiväkirja -nimisen
teoksen. 100-vuotisjuhlan kunniaksi teos
ilmestyy painettuna kirjana keväällä 2021.
Sodan jälkeen Matilainen perusti Vesannolle oman muovitehtaan, missä valmistettiin erilaisia tarve-esineitä: kiinnikkeitä,
ripustimia, kalastus- ja sähköasennustarvikkeita. Hän suunnitteli itse tuotteiden muotit
ja seokset. Matilaisella on nimissään kaksi
sähköasennustöihin liittyvää patenttia.
Myöhemmin hän avioitui, ja perheeseen
syntyi kolme lasta. Taiteet ovat aina liittyneet vahvasti elämään, samoin positiivinen
elämänasenne ja tiedonnälkä. Edelleenkin
hän on ahkera tietokoneenkäyttäjä.
ANU HYTÖNEN
Kirjoittaja on vesantolainen toimittaja

Olavi Virkkala 100

Rintamaveteraani Olavi Virkkala muistelee Kokkolan Linnusperällä vaiherikkaita
vuosiaan. Hän syntyi Toholammin Sykäräisissä 17.3.1921, mutta hänen ollessa kolmevuotias perhe muutti Kokkolaan. Viisitoistavuotiaana alkoivat työt mekaanikkona
autokorjaamolla.
Jatkosodan alkaessa 1941 Olavi astui
20-vuotiaana palvelukseen Joensuun Ylämyllyllä. Se oli raskasta aikaa ja kaupunkilaispojalle haastavaa. Onneksi sieltä selvittiin. Sodassa kului 3,5 vuotta.
Jatkosodan päätyttyä Olavi perusti perheen, ja sai kaksi lasta. Hän jatkoi samassa
korjaamossa. Vuonna 1956 hän perusti ystävänsä kanssa autokorjaamon, mutta vuotta
myöhemmin tarjoutui mahdollisuus lähteä

Kanadaan Fordin autotehtaalle. Siellä vierähti kolme vuotta, oman kodin rakentaminenkin oli suunnitelmissa. Toisin kuitenkin
kävi. Perhe asettui Kokkolaan, ja työ jatkui
samassa autoliikkeessä. Myöhemmin Olavi perusti oman autoverstaan ja jäi 65-vuotiaana eläkkeelle.
Olavi liittyi Kokkolan Rintamaveteraaneihin 1971 ja toimi johtokunnassakin.
Työelämän vuodet pitivät niin kiireisenä,
että osaston asiat jäivät pian sivuun. Myöhemmin eläkkeellä ollessa hän palasi nyt jo
muuttuneeseen ja huomattavasti pienempään joukkoon.
Tänä päivänä Olavi on virkeä ja toimelias, hyvämuistinen ja avulias. Hänellä on
vielä voimassa oleva ajokortti, joten kauppareissut käyvät mukavasti omalla autolla. Olavi Virkkala asuu kotonaan Kokkolan
Linnusperällä maailman menoa seuraillen
ja ihmetellen.
”Kunpa tästä koronasta päästäisiin ja voitaisiin taas elää normaalia elämää, tavata ystäviä ja tuttavia. Ikätovereita ei tosin enää
juuri ole, päivänsankari huokaa.
TEKSTI: ANNA LIISA HEDSTRÖM
KUVA: RAIMO SANTONEN

Matti Anttila 100 vuotta

Tamperelaisveteraani Matti Anttila syntyi
28.4.1921 Vesilahdella maanviljelijäperheeseen. Perheessä oli kolme poikaa ja Matti oli
heistä keskimmäinen. Kaikki veljet osallistuivat Jatkosotaan, mutta vain kaksi heistä palasi.
Matti osallistui Jatkosotaan Syvärillä 5.
Divisioonan jalkaväkirykmentti 23:n joukoissa. Myöhemmin hänet määrättiin jalkaväkirykmentti 44:n konekiväärijoukon
johtajaksi. Hän myös haavoittui kahdesti sodassa. Ensimmäinen kerta oli alkuvuodesta
1943 hänen toimiessaan joukkueenjohtajana, kun vihollisen tarkka-ampuja osui häntä olkapäähän. Kolmen kuukauden kuluttua
Matti jo palasi rintamalle samaan rykmenttiin, mistä oli lähtenytkin. Heinäkuussa 1944
Nietjärven lohkolla Matti sai kranaattiryöpyn selkäänsä Neuvostoliiton suurhyökkäyksessä.

Sodan jälkeen Matti opiskeli rakennusinsinööriksi ja sai myöhemmin yli-insinöörin
arvon. Hän teki pitkän uran valtion Rakennushallituksessa. Hänellä oli myös oma insinööritoimisto Tampereella.
Paljon puhuttua veteraanien perinneaikakautta Matti pitää hyvänä asiana. Veteraanien asia on ollut vuosikymmeniä muutenkin
tärkeä, erityisesti luottamustoimet Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksessä.
Matti oli yhdistyksen hallituksen jäsenenä
yli kymmenen vuotta ja toimi hallituksen
puheenjohtajanakin kuuden vuoden ajan.
Puheenjohtajakauden jälkeen hänet kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Hän on toiminut myös Suomen Sotaveteraaniliiton hallituksessa.
Matti on huomioitu useilla muilla ansiomerkeillä. Hän on myös saanut kahdesti kutsun Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle.
JOHANNA VUORI
toiminnanjohtaja,
Tampereen Sotaveteraanit ry

Liikuntaneuvos Pekka Toivonen 80 vuotta

Ilmavoimien kapteeni evp Pekka Toivonen
on ahkeroinut hämmästyttävän monissa
tehtävissä. Veteraanien asialla hän oli pitkään Rintamaveteraaniliiton vankka tukihahmo Keski-Suomessa.
Piirin puheenjohtajuudesta Toivonen luopui vuoden 2020 lopussa. Liittohallituksessa hän toimi 10 vuoden ajan. Hän oli vuosia
myös varapuheenjohtaja, työvaliokunnan jäsen sekä Veteraanin toimitusneuvoston puheenjohtaja, myös Peurungan liittokokousten järjestelytoimikunnan vetäjä.
Ennusmerkkejä oli syntymähetkellä välirauhan aikana 25.3.1941 Tyrvännössä.
Vanhin veli osallistui Talvi- ja Jatkosotaan.
Muistikuvana on säilynyt hetki, kun sodasta lomalle tullut isoveli hyppyytti 3-vuotiasta

harteillaan. Toiseksi vanhin haavoittui puolestaan kahdesti Jatkosodassa ja eli sitten sotainvalidina. Sotainvalidien avustustyöhön Pekka
osallistui jo 1950-luvulla, toimiessaan vaikeavammaisen sotainvalidin maatilan renkinä.
Kanta-aliupseerikoulun ja RUK:n jälkeen
Ilmavoimien vuoden sotilaaksi 1965 valittu Toivonen jatkoi sotilasuraa, johon lomittui urheilutoiminta, valmentajakurssit ja liikunnanohjaajan tutkinto. Ampumahiihdon
valmennettujen joukossa on maailmanmestareita ja olympiamitalisteja. Urheilutoimittajien liiton 1975 valitsemalle ensimmäiselle
Vuoden valmentajalle riitti kysyntää.
Täysinpalvellut Toivonen astui siviiliin
1987. Yhteiskunnalliset tehtävät laajenivat nopeasti: Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana sekä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen
puheenjohtajana. Avartavaa oli kahden vuosikymmenen työ Jyväskylän Kesä- festivaalin hallituksessa. Ei ole salaisuus, että näissä
tehtävissä ja taiteilijayhteyksissä piilee Rintamaveteraaniliiton liittokokousjuhlien poikkeuksellisen korkeatasoisten esiintyjien tausta.
Huomionosoituksista mainittakoon SVR
4 lk Vapaudenristi miekoin, Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ja Sotaveteraaniliiton ansiomitali.
TERO TUOMISTO
Rintamaveteraaniliitto
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Kirkkokalenteri muistuttaa
juhlasta sekä arjesta
Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Kristityt viettävät keväällä pääsiäistä. Tämä Kristuksen ylösnousemisen juhla antaa merkityksen kirkkovuoden muille juhlille sekä rytmittää kirkkokalenteria. Tervehdys ”Kristus nousi kuolleista!” ja siihen liittyvä vastaus ”Totisesti nousi!” kuuluu koko pääsiäiskauteen. Ovatpa jotkut pyhät isät tervehtineet lähimmäisiään tuolla tervehdyksellä vuoden
ympäri. Pääsiäisen juhlan sisällöstä kertova tropariveisu on Suomen hyvässä ekumeenisessa hengessä mukana myös luterilaisen kirkon virsikirjassa:
Kristus nousi kuolleista / kuolemalla kuoleman voitti / ja haudoissa oleville elämän antoi

SOTIEMME VETERAANEJA
TERVEHTIEN

Pääsiäisestä 40 päivän kuluttua vietetään Kristuksen taivaaseen astumisen juhlaa ja siitä kymmenen päivän päästä helluntaita. Tämän juhlakauden aikoihin luontokin herää
talvilevosta ja uusi kasvu korostaa kirkollisten juhlien valoisaa sanomaa.
Vuodesta toiseen kirkko julistaa uudelleen ja uudelleen samoja teemoja: kukin meistä
on joka vuosi eri kohdassa omaa elämäänsä ja hengellistä kasvuaan. Yhtenä vuotena jokin tietty teema koskettaa – toisena ehkä toinen. Eräs karjalainen muistutti minua kerran sanonnasta ”Varjele tapaa niin tapa varjelee sinua”. Sanonta muistuttaa siitä, että perinteet tuovat turvallisuutta ja rakennetta elämään. Kun ulkoiset seikat muuttavat
maailmaa tietyt rutiinit auttavat selviämään. Rukouselämässä lyhytkin säännöllinen rukoussääntö on tärkeämpi kuin pitkien kaavojen mekaaninen suorittaminen. Päivittäinen Isä meidän -rukous, iltarukous tai vaikkapa ristinmerkin tekeminen pitävät meidät
elävässä yhteydessä Vapahtajaamme ja toinen toisiimme.
Tänä poikkeuksellisena aikana moni on joutunut kokemaan yksinäisyyttä ja epävarmuutta tulevasta. Rukous, ja erityisesti esirukous, on aina yhteisöllistä. Me voimme Kristuksen kautta olla rukouksessa yhteydessä toisiimme silloinkin kuin muut yhteydenpitomahdollisuudet ovat rajalliset. Yhtä tärkeää on kunkin muistaa, että kirkko kantaa
esirukouksia jokaisen meidän kaikkien puolesta. Olemme missä tahansa ja minkälaisessa tilanteessa tahansa, esirukous on merkityksellistä: se avaa Jumalan armon vaikutuksen ja todellisen yhteisöllisyyden toinen toistemme kanssa sekä Jumalan ja hänen pyhiensä kanssa. Tämän ovat sotiemme veteraanit varmasti vahvasti kokeneet.
Lähestyvän helluntaijuhlan sanoma on kiteytetty sen juhlaveisussa:
”Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamiehet, kun heidän
päälleen Pyhän Hengen vuodatit ja heidän kauttaan sait verkkoon koko maailman. Kunnia
olkoon sinulle ihmisiä rakastava Jumala.”
Kielten ja kansojen hajaannus on aiheuttanut paljon vaikeuksia, mutta helluntaina juhlimme sitä Pyhän Hengen vuodatusta, joka mahdollisti keskinäisen ymmärryksen erilaisista taustoista riippumatta. Voimme aina päättää anomisemme ja rukouksemme ylistykseen: kunnia olkoon sinulle ihmisiä rakastava Jumala.
Toivotan kaikille Jumalan siunausta tervehtien teitä sanoin - Kristus nousi kuolleista –
totisesti nousi!
MARKKU SALMINEN
kirkkoherra, rovasti
Helsingin ortodoksinen seurakunta
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Viimeiseen iltahuutoon
Esko Kosunen 1924 – 2021

Sotaveteraaniliiton entinen toiminnanjohtaja, FM, sotaveteraani Esko Kosunen poistui
keskuudestamme 22. 2.2021. Hän oli kuollessaan 96-vuotias. Oululaiseen kauppiasperheeseen syntynyt Kosunen muutti kouluikäisenä perheensä mukana Helsinkiin,
missä pääsi ylioppilaaksi Helsingin Normaalilyseosta 1943.
Samana vuonna hänet määrättiin asepalvelukseen Ratsuväen koulutuskeskukseen
Lappeenrantaan. Asepalveluksen jälkeen
Esko toimi kouluttajana koulutuskeskuksessa ja sen jälkeen samassa tehtävässä Terijoella Jääkäripataljoona 1:ssä.
Vihollisen aloittaessa kesällä 1944 suurhyökkäyksen Kosunen joutui ensin viivytystaisteluihin Karjalan Kannakselle ja myöhemmin Ilomantsin torjuntataisteluihin,

missä hän haavoittui käsivarteen. Kosusen
sotatie ei kuitenkaan tähän loppunut, vaan
hän joutui vielä Lapin sotaankin.
1945-1967 hän työskenteli Sotainvalidien
Veljesliitossa, vuodesta 1955 sen pääsihteerinä. Kosusen kyvyt noteerattiin kansainväliselläkin tasolla ja hän toimi niin Maailman
Veteraanijärjestön kuin Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa, minne siirtyi pysyvästi 1967-1980.
Tämän jälkeen Kosunen palasi Suomeen
ja otti vastaan Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajan tehtävän, missä toimi eläkkeelle jäämiseensä saakka vuonna 1994.
Meneillään oli vaihe, jossa veteraanien edunvalvontatyö oli kuumimmillaan. Veteraaniliittojen aktiivisen vaikuttamisen kautta
saatiin aikaan lukuisia rintamalisien, veteraanikuntoutuksen ja hammashoidon kaltaisia veteraaneille suunnattuja erityisetuuksia.
Sotaveteraanien ja sotainvalidien hyväksi
tehdystä työstä Kosuselle on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki (SL K), Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan Ritarimerkki (SVR R 1), Vapaudenristin
4 luokka ra (VR 4 ra), Sotainvalidien Veljesliiton ansioristi, Suomen Sotaveteraaniliiton kultainen ansioristi ja Suomen Sotaveteraaniliiton pienoislippu Vapaudenristin tunnuksin.
JAAKKO VALVE
Suomen Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja 1994-2004

Martti Lamminaho 1942 – 2021

Kapteeni Martti Lamminaho kuoli 3. maaliskuuta Järvenpäässä. Hän oli syntynyt
16.6.1942 Iisalmessa ja vietti lapsuutensa ja
nuoruutensa Pyhäjärvellä, missä vanhemmat olivat maanviljelijöitä. Yhdeksänlapsisen perheen nuorimmainen osallistui ahkerasti kotitilan töihin. Raskaan fyysisen työn
vastapainoksi hän harrasti pikajuoksua, piirtämistä ja kirjoittamista.
Käytyään Kalajokilaakson maamieskoulun Martti suoritti varusmiespalveluksen ja
hakeutui Puolustusvoimien palvelukseen
Ouluun. Hän perusti Railin kanssa perheen
saaden kaksi tytärtä. Martti toimi Pohjan
Prikaatissa 1964-89 kouluttaja-, esimies- ja
esikuntatehtävissä. Myöhemmin hän osallistui Golanilla rauhanturvaoperaatioon yksikön vääpelinä.

Martti oli erittäin aktiivinen toimija useissa yhteisöissä ja yhdistyksissä. Reserviin
siirryttyään hän otti veteraanityön sydämenasiakseen ja toimi johtajana lukuisissa
sodanaikaisen III Armeijakunnan veteraanitapaamissa sekä pääsihteerinä sotaveteraanikuorojen valtakunnallisessa laulujuhlassa;
800 laulajan ja yli 6000 kuulijan suurtapahtumassa.
Martti toimi Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana peräti
15 vuoden ajan syksyyn 2014 asti. Seuraavana vuonna hänet kutsuttiin Sotaveteraanipiirin kunniajäseneksi.
Martti koki sotaveteraanien tukemisen
sekä veteraanityön erityisen merkittäväksi
ja mieleenpainuvaksi ajanjaksoksi elämässään. Martilla diagnosoitiin parisen vuotta
sitten vakava sairaus, jonka jälkeen hän totesi tahtovansa esittää sydämelliset kiitokset
yhteisistä vuosista ja kokemuksista sotiemme veteraaneille. Hänen toiveensa toteutuu
tässä muistokirjoituksessa.
Innostus urheiluun ja liikuntaan jatkui läpi
elämän. Sairauden jälkeenkin pitkät kävely- ja juoksulenkit olivat päiväohjelmassa,
kunnes oireet rajoittivat liikuntamahdollisuuksia.
Marttia jäi omaisten lisäksi ikävöimään
suuri joukko ystäviä ympäri Suomen.
REIJO SALLINEN
Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri

Veikko Klemola 1951 – 2021

Arvostettu ja pidetty porvoolainen rovasti
Veikko Ilmari ”Vesa” Klemola, 70, menehtyi kotonaan Porvoossa yllättäen 31.1.2021.
Hän oli Porvoon Rintamaveteraanien keskuudessa rakastettu oma veteraanipappi.
Osaston kannatusjäseneksi hän liittyi 2004
ja työskenteli sen johtokunnassa varapuheenjohtajana, piirihallituksen varaedustajana sekä armoitettuna ideanikkarina ja tilaisuuksissa ohjelman suorittajana. Hänellä oli
taito sovittaa hengellinen viesti käytännönläheisesti muun ohjelman lomaan.
Veikko syntyi Helsingissä 11.1.1951. Pappisvihkimys hän sai 1977, minkä jälkeen hänet valittiin kappalaiseksi Porvoon suomalaiseen seurakuntaan 1984. Seurakunnan
kirkkoherrana hän toimi vuosina 2006-2007.

Veikko perusti Porvooseen päihdeongelmaisten ja asunnottomien keskuksen Koivulan. Piispa Eero Huovinen myönsi hänelle rovastin arvonimen pyhäinpäivänä 2006.
Veikko luki koko elämänsä laajasti kirjallisuutta. Porvoon historia oli sydäntä lähellä, josta, samoin kuin kirkon ja Raamatun
historiasta, hän kokosi kysymykset veteraanitilaisuuksissa ja aseveli-illoissa pitämiinsä
suosittuihin tietokilpailuihin.
Vuonna 2011 hänet palkittiin ansioistaan
Valkoisen Ruusun ritarimerkillä ja 2020 Rintamaveteraaniliiton kunniaristillä.
Porvoossa muistetaan suurella kiitoksella Veikkoa hänen uhrauksistaan ja työstään
sotiemme 1939-1945 veteraanien hyväksi.

Siiri Kimmo
Valkeala
1921 – 2020

Väinö Saarikoski
Pudasjärvi
1924 – 2020

Elvi Saarikoski
Pudasjärvi
1929 – 2021

Paavo Palola
Lohtaja
1920 – 2021

MATTI LEIVO
puheenjohtaja
Porvoon Rintamaveteraanit ry
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Söderlångvik Gård

KTA-Yhtiöt Oy

Dragsfjärd

Espoo

Fingeo Oy

Maanrakennusliike
E.M.Pekkinen Oy

Espoo

Traktorikonehuolto
Liuska Ky

HAMINAN MAANSIIRTO OY

Hamina

HYVÄÄ KANSALLISTA
VETERAANIPÄIVÄÄ
HAMINASTA!

HAUHON MYLLÄRIT OY

Insinööritoimisto
Makeplan Oy
Heinävesi

Korjaussuunnittelu
T.Berg Oy
Helsinki

www.atplukkari.fi
Kuljetusliike
Matti Löflund Oy
Iittala

Koneurakointi S.Erkkonen Ay
Ilmajoki
www.koneurakointierkkonen.fi

Ylä-Karjalan
Koneraivaus Oy
Joensuu

Maansiirto ja Soraliike
M.Levy Oy
Joensuu

Haapajärven Lämpö Oy

Espoo

Haapajärvi

Haminan Vesijohtoliike
Penttilä Oy

FINNSEMENTTI OY

Brando Oy
Helsinki

HYVÄÄ KANSALLISTA
VETERAANIPÄIVÄÄ
SUMMASTA!
Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Urheiluopistosäätiö
Helsinki

Maaseudun
Työnantajaliitto ry
Helsinki

Olympiakylän Huolto Oy

RAIL PARTNERS OY

Helsinki

Helsinki

Hämeen Rahtipalvelu Oy

Patria-Rakennus Oy

Lammi

Hämeenlinna

Rakennus ja Maalaus
K.Tiippana

Autokorjaamo
Heikki Hyppönen

Imatra

Joensuu

JK-Kanava Oy

Rakennustoimisto
K.Tervo Oy

Joensuu

HYVÄÄ KANSALLISTA
VETERAANIPÄIVÄÄ
JOJEN KAUPUNNISTA!

HYVÄÄ KANSALLISTA
VETERAANIPÄIVÄÄ
JUUPAJOELTA!

KiiltoClean

Suunnittelutoimisto
Plaanari Oy

Harrin Purku - ja
Kaivuupalvelu Oy

Jämsä

Järvenpää

Joensuu, www.rakentajatervo.fi

JP-Suojapeite Oy
Joensuu
www.suojapeite.com

MCT-Tech Oy
Jyväskylä

Euromaski Oy
Kaarina
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Ledare

Nivalan Sotaveteraanit
muistivat edesmenneitä

Motverka ensamheten
Veteranarbetet genomgår en
strukturförändring vilken
mer och mer lyfter fram de
värden, minnen och traditioner som förknippas med
krigsåren 1939-1945. Detta
innebär dock inte att organisationerna glömmer bort vårt
ursprungliga uppdrag.
Medlemskårens åldersstruktur medför många utmaningar i stödarbetet. Att motverka
ensamheten utgör den främsta utmaningen men är också den svåraste. Veteranerna
har nått den åldern att också många av de närmaste gått
över tidens gräns. Veteranorganisationernas stödmedlemmar har till stor del också åldrats så att krafterna inte
längre räcker till som förr.

ka ensamheten i så hög grad
som vi önskat. Koronaepidemin har inte gjort uppgiften
lättare. Människor kan inte
träffas som förr och besöksförbud är vanliga på vårdhemmen.
Lokalföreningarnas och -avdelningarnas olika aktiviteter
har traditionellt fungerat som
medlemmarnas mötesplatser,
men nu är också sådana förbjudna eller svåra att ordna
på säkert sätt.

– men är desto viktigare – att
fråga hur det känns.
Som så många gånger tidigare vädjar vi till er som läser
detta – kom ihåg människorna i er närhet, gå med dem –
åtminstone en liten bit! Också veteranarbetet, som en
del av de åtgärder som skall
motverka enmheten, behöver fortfarande görare. Slut
upp i arbetet om ni inte redan är med, kalla fler med i
uppgiften!

Nivalan Sotaveteraanit ry piti
sääntömääräisen vuosikokouksensa 23. maaliskuuta koronarajoituksia ja turvallisuusohjeita
noudattaen Nivalan seurakuntakodissa. Tilaisuuden alussa pidettiin muistohetki viime vuoden
aikana iltahuutoon kutsutuille
kuudelle veteraaniveljelle kokousväen hiljentyessä veisaamaan
puhuttelevaa virttä.
”Rauhan saivat pyhät Herran,
jotka kerran taistelivat päällä
maan. Kun me heitä muistelem-

me, kaipailemme sinne taivaan
kunniaan".
Kokouksen väkimäärä oli sallituissa rajoissa ja osallistujat istuivat isossa salissa itse kukin valitsemallaan turvallisella paikalla.
Hyviä päätöksiä ja valintoja tehtiin, joista tärkeimpänä mainittakoon Esko Kankaan valinta uudelle puheenjohtajakaudelle.
ELSA LÖYTYNOJA
Nivalan Sotaveteraanit ry

Vi måste bara hoppas att vi
snart kan återgå till normal
verksamhet. Koronan drar
sin kos men ensamheten
kvarstår. Vi måste var och en
se oss omkring – fins det i vår
närhet människor som upplever ensamhet eller annars
Ibland känns det också som behöver stöd och hjälp? Det
om vi inte kunnat motver- kräver inte stor ansträngning

från verksamhetsledaren

Fältposten åt hela folket
Att slå vakt om veterangenerationens traditioner handlar i högsta
grad om information. Därför utvecklar veteranorganisationerna planmässigt såväl tryckta tidningar
som elektronisk information i form
av sociala medier och i en kommande traditionsportal. Utvecklade lösningar blir med tiden tillgängliga
för alla medlemmar, varför hjulet inte behöver uppfinnas på nytt
i varje förening. Ärenden förs vidare parallellt, men steget före går
tidningen hela tiden. När man 2018
började utveckla Fältposten till förbundens gemensamma organ hade
arbetsgruppen för ögonen en tidskriftsliknande produkt, en säljbar
sådan.
Förändringen konstaterades slutligen vara för omfattande, särskilt
som Fältposten redan hunnit få ett
positivt mottagande. Förbunden är
dock mogna att föra den tryckta informationen till en ny nivå. Strävan är att föra veterangenerationens
sak till en vidare krets än enbart veteranförbundens. En försäljningsduglig tematidning skall utgöra
flaggskeppet för traditionsarbetet.
Enligt planerna kommer nuvarande tabloidtidning att detta år distribueras i fyra nummer. Utöver det-

ta ges också två temanummer ut.
Från början av 2022 är avsikten att
årligen ge ut fyra temanummer och
samtidigt avsluta utgivningen av tabloidtidningen. Till temanumren
ges inte plats för organisationens interna information eftersom denna
inte intresserar läsare utanför organisationerna. Däremot kommer
en hundrasidig tematidning att få
en bilaga riktad till medlemmarna. I denna finns bekant information likt den i nuvarande Fältposten.
Där får medlemmarna förbundsnytt, information om stöd och traditionsarbete samt nyheter från fältet. Medlemsbilagan kommer också
att på bekant sätt finnas på förbundets hemsida. Traditionsförbundet
Eklövet ansluts också som utgivare,
vilket är viktigt med hänsyn till veteranorganisationernas kommande
traditionstid.

derna med medlems- och tidningsavgifterna samt annonsintäkterna.
Som ny inkomstkälla kommer intäkterna från de sålda tidningarna.
Information utgör en gemensam
ansträngning för oss som gör veteranarbete. Redaktionen utmanar
också förbundens breda fältorganisationer samt stödmedlemmar
att föra ut sina budskap genom temanumren, samt att använda vårt
flaggskepp i medlemsvärvningen

Samtidigt stärks också den redaktionella kapaciteten. Tryckt media har på ett förvånansvärt sätt,
trots ansträngd ekonomi, klarat av
att hänga med i konkurrensen från
elektronisk media.

SAKARI MARTIMO
Verksamhetsledare,
Finlands Krigsveteranförbund

Ekonomin spelar en avgörande
roll också i den tryckta Fältpostens
framtid. Tills vidare täcks kostna-

Kokouksen aluksi Maija Kumpula (vas.) ja Elsa Löytynoja sytyttivät
kynttilän jokaisen viime vuonna iltahuutoon kutsutun nivalalaisveteraanin
muistolle.

Kunnianosoituksia
Keski-Pohjanmaalla
Sotainvalidien Veljesliiton Keski-Pohjanmaan piirin vuosikokous pidettiin Kitinkannuksessa
5. maaliskuuta, vallitsevat olosuhteet ja rajoitukset huomioiden. Varsinaisen kokouksen lisäksi muistettiin poisnukkuneita
ja kuultiin Juha Laikarin tervehdys Veljesliitosta.
Kokouksen yhteydessä jaettiin
myös Sotainvalidien Veljesliiton
kultainen ansiomerkki tunnustuksena sotainvalidityön päämää-

rien hyväksi. Saajien joukossa oli
entisen puolustusministerin Jussi Niinistön lisäksi mm. kaksi Sotaveteraaniliiton edustajaa, Risto
Pouttu ja Matti Uusi-Rauva, joita piiri tahtoi kiittää hyvästä yhteistyöstä koko veteraanisukupolven hyväksi.
MAIJA PAASILA
Osa-aikainen toiminnanjohtaja,
Sotainvalidien Veljesliiton
Keski-Pohjanmaan piiri

SVENSK ÖVERSÄTTNING
BERTEL WIDJESKOG
Edessä istumassa sotainvalidit Elsa Mäkelä ja Pentti Pajukoski. Takana
palkitut Kai Juvila (vas.), Johanna Koivumaa, Jussi Niinistö, Risto Pouttu
sekä Matti Uusi-Rauva, Juha Laikari Veljesliitosta sekä piirin
puheenjohtaja Esko Hirviniemi.
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Leiri, jonka Kauhava ja aika unohtivat
 Samuli Miettinen:
Paapeli 1944 – Jatkosodan unohdettu
internointileiri
Docendo 2021: 279 s.

Jo 50 vuotta hyvää arkea.
halpahalli.fi 24/7

Docendo-uutuus on paitsi yllättävä teos historian unohtamasta vaiheesta Suomen Jatkosotaa, myös
kutkuttava kertomus siitä (varmaan kenelle tahansa työkseen
kirjoittavalle tutusta) löytöretkestä, joka alkaa jostain sattumalta
luetuista muutamasta rivistä, jotka eivät vain jätä rauhaan. Kauhavalla kasvaneen historiaharrastajan Samuli Miettisen kohdalla
tuloksena oli kunnioitettava selvitysurakka ja kirja, jonka uskaltaa
jo tässä vaiheessa vuotta väittää
olevan tämän vuoden sotahistoriallisen tietokirjallisuuden helmiä.
Kauhavalle vuonna 1944 perustettu saksalaisten joukossa
työskennelleiden ja myöhemmin
Suomelta suojelua hakemaan päätyneiden siviilien internointileiri
on jäänyt käytännössä täysin tuntemattomaksi, joten voi vain kuvi-

tella, millaisen taustatutkimuksen
kirja on vaatinut lähteistä ympäri
Eurooppaa.
Hyvin esitetty sodan laajempi
konteksti kehystää tarinaa, jossa esiin pääsevät juurikin leirin
asukkaat erinäisine kohtaloineen
ja jolle kirjoittajan henkilökohtainen side tapahtumapaikkaan
ja avainhenkilöihin antaa oman
ainutlaatuisen lisänsä.
Lukija voi melkein aistia ja
myötäelää sen innostuksen, jonka vankien jälkeläisten löytäminen pitkällisen salapoliisityön
seurauksena on täytynyt kirjoittajassa aiheuttaa. Kirja on myös
vaikuttava katsaus siihen valtaisaan vaikutukseen, joka saksalaisten yli kolme vuotta kestäneellä
läsnäololla Lapissa oli.
Ytimekkään kappalejaon, toimivan otsikoinnin sekä karttojen ja tilastojen havainnollistavan käytön ansiosta luvassa on
selkeä lukukokemus. Erityskiitos heti kirjan alkuun sijoitetusta
henkilö-, sotilassanasto- ja lyhennehakemistosta, jonka ansiosta

Suomen sotahistoriaa – etenkin
sen tätä ulottuvuutta – tuntematonkaan ei putoa kyydistä. Kautta kirjan sijoiteltuja kuvia ja niiden aikaansaamaa elävöittävää
vaikutusta jäin hieman kaipaamaan, mutta mikäli koko leiristä
ei ollut säilynyt tietoa, ei varmaan
ollut säilynyt valokuviakaan.
ARIELA SÄKKINEN

Kirja maailmasta, jossa mikään ei ole sitä,
miltä näyttää
 Jukka Rislakki:
Saatan kuolla jo rajalla
- Suomen ja Neuvostoliiton vakoilusodan
hahmoja
Docendo 2021: 326 s.
Pitkän ja tuotteliaan tietokirjailijauransa aikana toimittaja Jukka
Rislakki on avannut teoksissaan
sodankäynnin yleisölle tuntemattomimmaksi ja salaisimmaksi jäävää osaa: tiedustelua ja vakoilua.
Hänen uusin kirjansa luo lyhyen
katsauksen siihen, miten itänaapurin tiedustelu on Suomessa
ajan saatossa (ja nykyään) operoinut, mutta kahteen osaan jakautuva kirja keskittyy tarkastelemaan kahta Suomeen läheisesti
liittyvää Neuvostoliiton salaista
operaatiota.
Ensimmäinen on Suomeen
loikanneen tarunomaisen
kaksois(ehkä jopa kolmois)agentin paljastama Operaatio Trusti,
NL:n 1920-luvulla aloittama laaja-alainen disinformaatiohanke,

jossa Rislakilla on käytössään ennen näkemättömästi lähdeaineistoa useammastakin maasta. Toinen on nuoren neuvostoagentin
Jatkosodan aikaan saama uskalias tehtävää Suomen tiedustelukoulutuksen tuhoamiseksi.
Lukijalle avautuva maailma siinä peitetehtävien, -tarinoiden ja
nimien turvin operoivine hahmoineen on juuri niin henkeäsalpaava kuin voisi odottaakin.
Jos eteen vyöryviä vaarojentäyteisiä vaiheita seuraa välillä hieman
epäuskoisenakin, ei se ole mitään
verrattuna tottuneenkin tutkijan
kohtaamiin haasteisiin aineiston
arvioinnissa.
”Vakoiluhistoriaa ei ole helppo
kirjoittaa, koska pitää epäillä, että
kaikki alusta loppuun, jopa arkistoihin asti, voi olla harhautusta”,
Rislakki muistuttaa.
Kirjaan kootut kuvat siinä kerrotuista henkilöistä muistuttavat konkreettisesti, että kyseessä
tosiaan ei ole minkään kansainvälisen hittitrillerin juonikuvio,

vaan ihan oikeat ihmiset ja ihan
oikeasti maamme historiassa tapahtuneet asiat. Kaiken kaikkiaan kiehtova kirja, joka sai ainakin allekirjoittaneen tuntemaan
itsensä varsin helpottuneeksi tavanomaisen tylsästä, mutta turvallisesta elämästään!
ARIELA SÄKKINEN
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Metallikoneistamo
E.Moilanen Ky
Kajaani

Maanrakennus
Mikko Sallinen Oy
Kangasala

Ourex Oy
Kangasala

Pohjaset Oy
Keminmaa

Trukkihuolto Marjeta Oy

Tilitoimisto Ordent Oy

Kerava

Kerava

Kokkolan Pikahitsaus Oy

Keski-Pohjanmaan
Hoitopalvelu Oy
Kokkola, www.kphoi.fi

Suurkiitokset ja Hyvää
Kansallista veteraanipäivää teille
Sotiemme Veteraanit! Toivottaa
Raimo Hakkarainen Oy, Ruutana

Kemiön Puhelinosakeyhtiö
Kuljetusliike
E.Kärkkäinen Ky
Kiuruvesi

Kotekman Oy
Kotka

Weststar Oy

Ipa-Pesu Oy

Lahti

Lahti

HL-Elec Oy

Kuljetus Timoset Oy

Sora ja Kallio Heinonen Oy

Lahti

Lahti

Laitila

Premekon Oy

Asianajotoimisto
Heikki Oikkonen Oy

www.karirakenne.fi

Järviseudun Sanomat
Järviseudun Seura
www.jarviseudunsanomat.fi

Lappeenranta, Joutseno

M-Market

Lappeen Rakennus Oy

VP-Kuljetus Oy

Taipalsaari

Lappeenranta

Joutseno

JP Metsäkoneurakointi Oy

Kuljetusliike
Esko Kosunen Ky

LAPPEENRANNAN
KULJETUSOSAKEYHTIÖ
Metallimesta Oy
Lohja

T:mi Jimmy Granqvist
-rakennustöitäNauvo

Lapua
www.metsakoneurakointi.fi

www.meriturva.fi

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Lappeenranta

Leppävirta

Lohkoasennus Oy
Naantali

OULUN PALVELUSÄÄTIÖ

Oulun Lämpöputkitus Oy

Hammarin Sähkö Oy

Naficon Liitin Oy

Oulu

Oulu

Nauvo

Björklund Båtslip Kb
Iniö

Talosuunnittelu P.Viitasalo
Parkano
www.talosuunnitteluviitasalo.fi

PE LASER Oy
Pertunmaa
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Sotahistoriallisia museoita

Tutustu

vuokrakau

Vuoden 2021 teemat:

• Selviytyminen vuod

• Vuokrakauden salat
Kahvitus tilauksesta –

Näyttelyiden tekstitys

Museokaupas
myös Porkkal
opaskirja V
Porkkala-Udd myynnis
Tilaukset: 040 5418526,
igor@degerby.fi
Furuborgintie 6,
10160 Degerby
www.degerby.fi
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u Porkkalan

Porkkalan
vuokrakausi ja
Neuvostoliiton
sotilastukikohta

uden historiaan

:

desta 1944

tut kirkot
Diginäyttelyjä – Opastuksia

1944-1956

s:

ssa
lan
Visit
ssä

Ragvalds, Eliasvillan
kotisivu: www.kirkkonummi.fi/ragvalds
mobiiliopas: emuseo.fi/ragvalds
Avoinna kesä-elokuu launtaisin klo 11-15
Erityistilanteen takia varmista aukiolo:
kulttuuri@kirkkonummi.fi
Ragvaldsin museoalue
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi

fysikaalista hoitoa
FYSIOTERAPEUTTI
AULI SUONRANTA/ FYSIKA
Haarlantie 2, 25500 Perniö
puh. 040-500 6797 ja 040-563 8269
www.fysika.fi

HYVINVOINTI SAMPO
Väinämöinen 2,
88900 Kuhmo
Puh. 08-655 7111

F Ä LT P O S T

TAMPEREEN KUNTOHOITO
Fysioterapeutti Seija Lehtoranta
Teiskontie 12,
33540 Tampere
puh. 03-255 3325

TEPPANAN
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS
Kuurnantie 9-11,
87200 Kajaani
puh. 0440-629 290

Seuraava lehti
ilmestyy
17.6.2021
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HYVÄÄ KANSALLISTA
VETERAANIPÄIVÄÄ
VEIKKOLASTA!

HYVÄÄ KANSALLISTA
VETERAANIPÄIVÄÄ
VIHDISTÄ!

Jita Oy

Milltamo Oy

Boxia Oy

Virrat, www.jita.fi

Ylöjärvi

Ylöjärvi, www.boxia.fi

Muovilami Oy

Campnou Oy

Sähkö Niskanen Oy

Ähtäri

Ähtäri

Äänekoski

Via Feenix Oy
Virrat

APTEEKKIPALVELUA VETERAANEILLE
Alajärvi

Joutsa

Parikkala

Alajärven Apteekki

Joutsan Apteekki

PARIKKALAN APTEEKKI

Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
puh. 06-557 2249

Yhdystie 9, 19650 Joutsa
Puh. 0207 342 300

puh. 05-430 016

SAAREN SIVUAPTEEKKI
Hamina

Loviisa

Haminan Keskusapteekki

Kruunu-apteekki

Satamakatu 9, 49400 Hamina
puh. 05-344 0172

Kuningattarenkatu 15, 07900 Loviisa
puh. 019-531 275

Helsinki

Naantali

Munkkiniemen Puistoapteekki

Naantalin Apteekki

Roihankatu 1, 56800 Simpele
puh. 05-437 1129

Munkkiniemen puistotie 15,
00330 Helsinki

Luostarinkatu 25, 21100 Naantali
puh. 02-431 2720

Sastamala

www.munkkiniemenpuistoapteekki.net

Orimattila
Kipparlahden Apteekki

Orimattilan Apteekki

Hitsaajankatu 13,
00810 Herttoniemenranta

Erkontie 16, 16300 Orimattila
puh. 03-887 430

Joensuu

puh. 05-435 256
www.parikkalanapteekki.fi

Simpele
Simpeleen Apteekki

Häijään Apteekki
Kauppakeskus Häijään Äijä
Sastamala
puh. 03 - 518 1135

Suodenniemen sivuapteekki
puh. 03-517 113

Noljakan Apteekki

Vaasa

Linjatie 2, 80140 Joensuu
puh. 029 3400 690

VAASAN VANHA APTEEKKI,
GAMLA APOTEK i VASA
Vaasanpuistikko 13, Vasaesplanaden
puh. 06-357 5300
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NURMIKOTI
Kristillinen tehostetun
palveluasumisen koti
Tampereella

Rintamaveteraaniliiton liittokokous
siirtyy myöhempään ajankohtaan
koronatilanteen vuoksi.
haetaan
yhteyttä

Tunnistatko
kuvan
sotasormuksen?

30-paikkainen hoitokoti upeassa kansallismaisemassa
Punkaharjulla, Saimaan rannalla. Tarjoamme kuntouttavaa
ja asiakkaan voimavaroja tukevaa:
LAITOSHOITOA
• sotainvalideille

INTERVALLIHOITOA

• tilapäistä hoitoa tarvitseville, esim. omaishoitajan loman ajaksi
• tarjoamme palveluita myös palveluseteleillä

TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA

• henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen jokapäiväisistä
askareista, myös sotiemme veteraaneille

PALVELUASUMISTA

• henkilöille, joille hoivan tarve on vähäisempi

SOTIEMME VETERAANIEN KUNTOUTUSPALVELUJA
• sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen,
sotaleskille ja sotainvalidien leskille

Tiedustelut: puh. 040 684 6488, eija.herttuainen@kruunupuisto. tai
Hoitokoti Finlandia puh. 050 329 9250. Katso lisää www.hoitokotinlandia..

Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju | 044 763 9130 | www.kruunupuisto.fi

Pyytäisin apua oheisen sormuksen “salaisuuden” selvittämisessä!
Sormus oli Aaverykmentissä eli JR
5:ssä palvelleella isälläni sodassa ja
ainoa asia, jonka olen saanut selville, on se, että sen on tehnyt kultaseppä Osvald Mättö.
Taistelupaikkoja, missä isäni oli
mukana, ovat Maaselkä, Kontupohja, Willavaara, Ukkojärvi, Suoju, Krivi, Säiniö, Kananoja, Suunu,
Patojärvi, Tali-Ihantala, Pukalusjärvi ja Leipäsuo. Voisiko näillä taistelupaikoilla olla tekemistä sormuksen kanssa, vai jollain erityisellä,
mitä hän on jossain noista paikoista tehnyt?
Sormuksen ”synnystä” minulla ei
ole mitään käsitystä, mutta oletan
miekkojen esittävän Karjalan miekkoja. Sen sivuilta löytyvät Suomen
leijonat, mutta sormuksessa kuvattu pääkallo ja luku 13 ovat osoittautuneet mahdottomiksi tulkita.
PIRKKO ELIVUORI
yhteydenotot: pirkkoe@live.se

Turvallista seniorielämää kaikilla mukavuuksilla

”

Saga-palvelutalot tarjoavat turvallista, viihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista palveluiden kera ikäihmisille Turussa, Raumalla, Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Seinäjoella.

Taloissamme on korkeatasoisten palveluiden ja asuntojen lisäksi
tarjolla omanikäistä seuraa sekä monipuolista harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Tutustu kauniisiin palvelutaloihimme tilaamalla
kattavat esitteet hintatietoineen tai varaa yksityinen esittely!
Kiinnostuitko? Tilaa esitteet tai varaa yksityinen esittely
maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 9-17)
myynti.saga@sagacare.fi | www.sagacare.fi
Saga-palvelutalot

”Oli meiltä viisasta
tulla tänne ajoissa!”
- Ismo ja Raija
78 ja 81 vuotta
Turku
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Turvaa kaluston
koko elinjaksolle.
Millog ylläpitää maa- ja
merivoimien kalustoja sekä
ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaalikuin poikkeusoloissa.

millog.fi
�

YOUTUBE

�
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Virolahdella mitalijuhlat
Jatkosodassa lottana toiminut Siru
Hirvonen (os. Heijari) muutti viime vuonna Kaliforniasta takaisin
Suomeen kotiseudulleen Virolahdelle, jossa hänelle luovutettiin alkuvuodesta niin Kaakonkulman
Lottaperinneyhdistyksen hänelle
hankkima lottamitali kuin Virolahden Sotaveteraaniyhdistyksen
myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 lk mitali. Samalla juhlistettiin hänen 96-vuotissyntymäpäiväänsä.

Pielavedellä muistettiin
Talvisodan päättymispäivää

Mitalit luovutettiin päivänsankarille hänen uudessa kodissaan
vastarakennetussa rivitalossa, jossa virkeä veteraani viihtyykin erinomaisesti.

Pielaveden 351 sankarihautaa peittyi vuosituhannen paksuimman lumipeitteen alle Talvisodan päättymisen muistopäivänä
13. maaliskuuta. Lähes metrin paksuiseen hankeen kaivettua
käytävää pitkin kävi Pielaveden Sotaveteraanien, Lottaperinneyhdistyksen ja Sotainvalidipiirin seppelpartio laskemassa
yhteisen havuseppeleen Sankariristille klo 11.00.
Päivän aiheeseen sopivissa oloissa pidetyn tilaisuuden päätteeksi piti rovasti Olavi Matsi ekumeenisen hartaushetken ja
lähes parikymmentä tilaisuuteen osallistunutta lauloi virrestä
577. Pielaveden vielä elossa olevista kuudesta veteraanista ei
kukaan enää jaksanut osallistua tilaisuuteen.

TERTTU RAVI
Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys

Siru Hirvonen ehti asua
Yhdysvalloissa useita vuosia.

Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri
sai uuden toiminnanjohtajan
Muutaman vuoden Keski-Suomen
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajan tehtävää hoitaneen Mikko
Mäntykankaan siirtyessä Poriin
opetustehtäviin, luottamustehtävän
otti maaliskuussa vastaan vuoden
alussa Ilmasotakoulusta eläkkeelle jäänyt Juha Polojärvi.
Toiminnanjohtajia yhdistääkin
mm. aikaisempi aktiiviura Ilmavoimien palveluksessa.
”Mikko on perehdyttänyt minua
tehtävään ansiokkaasti. Lisätukea
olen saanut myös Mikon edeltäjältä Vesa Jukolta”, Polojärvi kiittelee.
Mäntykangas pitää tärkeänä olla
läsnä sekä ”kuunnella kentän ääntä” ja kertoo kuluneiden vuosien olleen opettavaisia.
”Maakunnassa kiertäminen avaa
näkemystä eri yhdistysten eroavaisuudesta, vaikka kaikki tekevät samaa arvokasta veteraanityötä.
Joissakin yhdistyksissä välimatkat
henkilöiden luokse on pitkät ja kulkemista saattaa hankaloittaa huonot tie- tai keliolosuhteet. Toisaalla taloudelliset resurssit ovat pienet
ja toiminta suunnitellaan ensi sijassa talouden ehdoilla.”
“Mieluisia ja näkyviä tehtäviä on

toimittaa erilaisia ansiomerkkejä ja
tunnustuksia ympäri Keski-Suomea. Toivottavasti ansiomerkkien
ja mitalien lisäksi muistamme antaa myös isot kiitokset kaikille veteraanisukupolven edustajille, sillä
heiltä olemme saaneet niin paljon”,
hän huomauttaa.

Mielenkiintoinen pesti
”Toimiminen valtakunnallisen liiton, paikallisten yhdistysten ja yksittäisten kansalaisten jatkuvana
solmukohtana on mielenkiintoista.
Välillä kirjeposti liikkuu kunnasta
toiseen päivä- tai viikkotolkulla, ja
välillä joku haluaa vastauksia jo ennen kuin kysymystäkään on kysytty.
Edelleenkin joillekin soitetaan lankapuhelimella, joillekin videokonferenssit ovat jo normaalia arkea. Samalla kun muistaa, että toimimme
keski-ikäisten, kokeneempien tai
ikinuorten kanssa, niin on helppo
ymmärtää, etteivät asiat aina suju
suunnitelman mukaisesti!”
Rehelliseksi ja maanpuolustushenkiseksi isänmaan ystäväksi itseään luonnehtiva Polojärvi on tarttunut tehtäväänsä innolla.

”Kunnioitan suuresti sotaveteraanien tekemiä uhrauksia Suomen
itsenäisyyden eteen ja haluan osaltani auttaa Keski-Suomen sotaveteraaneja heidän toiminnassaan. Toiminnassani tärkeää on avoimuus,
luottamus ja se, että hommat hoituvat jouheasti sekä sujuvasti huumorin kanssa.”
Veteraaniliittojen kentän työlle on yhä tarvetta, Mäntykangas
muistuttaa.
”Jokainen kunta tukee veteraaneja eri lailla ja valitettavasti ei aina
erityisryhmänä. Tästä syystä on
hyvä, että meillä on vireä kenttäorganisaatio ja muut kolmannen
sektorin toimijat tukemassa veteraaneja kotona ja hoivapaikoissa. Sotaveteraaniliiton ohjauksessa ja muutaman säätiön tukemana
on meillä Keski-Suomessa kokeiltu myös uusia tapoja toteuttaa veteraanisukupolven huoltotyötä.
Lisäksi muutaman yrityksen tuen
ansiosta on ollut mahdollista hieman paremmin avustaa myös veteraanien myös puolisoita ja leskiä.”
ARIELA SÄKKINEN
KUVA: JAAKKO MÄNTYKANGAS

TIMO LAUKKANEN
varapuheenjohtaja, Pielaveden Sotaveteraanit r.y.

Seppeleenlaskuun lähdössä Irja Suvijärvi-Hämäläinen (vas.), Markku
Hämäläinen, Paavo Leppänen, Heikki Nousiainen, Mirja Jääskeläinen,
Riitta Tiitta, Maija Malkki, Olavi Matsi ja Tauno Jääskeläinen.

Talvisodan päättymistä
muistettiin Miehikkälässä
Talvisodan päättymistä 81 vuotta sitten muistettiin Miehikkälässä 13. maaliskuuta sankarihaudoilla, korona-ajan tapaan
ilman yleisöä.
“Seppeleet ja kynttilät kertovat kaikille suuresta kiitollisuudestamme ja arvostuksestamme. Sankarivainajia ei ole unohdettu, vaikka muistojuhlaa ei tänä vuonna voitukaan viettää
perinteiseen tapaan”, Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen Matti Astola mainitsi tervehdyksessään.
“Suurta kiitollisuutta tunnemme myös sotiemme veteraaneja, lottia ja kotirintamalla työskennelleitä kohtaan. He turvasivat maamme vapauden silloin, kun se oli uhattuna.”
Talvisodassa kaatui viitisenkymmentä miehikkäläläistä.
ARMI OINONEN
sihteeri, Miehikkälän Sotaveteraanit ry

Sankaripaadelle seppeleensä laskivat Miehikkälän kunta ja
Miehikkälän kappeliseurakunta, Miehikkälän veteraaniyhdistykset
sekä Kaakkois-Suomen Rajavartiosto.
Uutta toiminnanjohtajaa Juha Polojärvi (vas.) sekä väistyvä toiminnanjohtaja Mikko Mäntykangas ovat tuttuja jo
Ilmavoimien ajoiltaan.
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Salpalinja Unescon
perintökohteeksi?

Tänään Salpalinjan museoituihin kohteisiin voi tutustua esimerkiksi
Miehikkälässä. (kuva: Mika Honkalinna)

Vuonna 2002 perustettu Salpalinjan perinneyhdistys tukee linnoituslinjan ylläpitämistä kansallisena
ja kansainvälisenä muistomerkkinä, kehittäen Salpalinjaan liittyvien
tahojen yhteistoimintaa ja vaalien
Salpaveteraanien sekä Salpalinjan
historiallisia perinteitä. Vuonna
2018 se teki ympäristöministeriölle esityksen siitä, että Salpalinja liitettäisiin Unescon maailmanperintökohteiden listalle.
Unescon maailmanperintökohteiden tiukan seulan läpi käyvien kohteiden listalle hyväksytään
kulttuuri- tai luonnonperinnöltään maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisia kohteita, jotka täyttävät vähintään yhden Unescon
niille asettamasta 10 kriteereistä.
Tällä hetkellä kohteita on kaikkiaan 1121, joista Suomessa on seitsemän (Suomenlinna, Vanha Rauma,
Petäjäveden vanha kirkko, Verlan
puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki, Merenkurkun saaristo sekä Struven ketju).
Tullakseen ehdotetuksi listalle,
täytyy kohteen ensin päästä Suomen aieluetteloon. Tämän laatimista varten Museovirasto asetti
joulukuussa 2018 kansallisen asiantuntijaryhmän, joka kävi läpi tehdyt 66 esitystä.

Ryhmän raportissa todettiin, ettei Salpalinjan kaltaisia toisen maailmansodan puolustusvarustuksia
ole maailmanperintöluettelossa samassa mitassa kuin yliedustetuksi ryhmäksi katsottuja vanhempia
puolustusvarustuksia, mutta että
koska Salpalinja ei ole yksittäinen
ilmiö, vaan liittyy toisen maailmansodan muihin tapahtumiin, voisi sillä olla edellytykset menestyä
osana kansainvälisiä sarjanimeämisiä, minkä vuoksi kannattaa tässäkin tapauksessa kannattaa odottaa
maailmanperintökomitean päätöstä Sites Associated with Memories
of Recent Conflicts -asiassa.
Salpalinjan perinneyhdistys jatkaa tilanteen seuraamista ja tarvittaessa sen puolesta kampanjointia.
”Salpalinjan merkitys itsenäisyytemme säilyttäjänä on kiistaton”, toteaa esitystä tekemässä ollut yhdistyksen tuolloinen puheenjohtaja
Teppo Lahti.
”Salpalinja on myös rauhan monumentti ja mitä arvokkain Suomen valtion kansallisomaisuus, jota
pitää vaalia ja samalla kunnioittaa
meidän veteraanisukupolveamme,
joka aikaansai tuon monumentin.”
ARIELA SÄKKINEN

Miksi Salpalinja oli niin tärkeä?
Mitä siitä ajateltiin Neuvostoliitossa?
Ja mitä muuta sen innoittamana sai syntynsä?
Näistä lisää Sotaveteraaniliiton nettisivulla nyt
julkaistussa Göran Lindgrenin jutussa – kannattaa
käydä lukemassa! www.sotaveteraanit.fi
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Rintamaveteraaniliiton
huomionosoituksia Vihtiin
Vihdin Rintamaveteraanit ry piti
kevätkokouksensa perjantaina
26. helmikuuta koronarajoitukset huomioiden. Kokouksen yhteydessä luovutettiin puolustusministeri Antti Kaikkosen 6.12.2020
myöntämät Rintamaveteraaniliiton kunniaristit Arto Kalliolle ja

Tapio Kalliokoskelle. Lisäksi jaettiin Veteraanivastuu ry:n hallituksen 6.12.2020 myöntämät kultaiset
ansioristit Kari Pitkäselle, Timo
Hirvelälle ja Tuomas Kaipaiselle.
PAAVO HACKLIN
Vihdin Rintamaveteraanit

Vihdin Rintamaveteraanien puheenjohtaja Juhani Ranta (vas.), Tuomas Kaipainen, Timo Hirvelä ja Kari Pitkänen,
Tapio Kalliokoski ja Arto Kallio sekä oikealla Rintamaveteraaniliiton 1. varapuheenjohtaja Matti Leivo.

Kuusamon Rintamaveteraanien
historia päätökseensä
Kevättalvella 1965 Kuusamon Valistustalolla perustetun Kuusamon
Rintamaveteraanit ry:n toiminta
tuli päätökseensä vuoden 2020 lopussa, ja siihen liittyvät selvitystyöt
saatiin loppuun helmikuun alussa
2021. Taakse jäi 55 vuotta työtä rintamaveteraanien parissa ja heidän
hyväkseen.
”Perustamiskirja allekirjoitettiin
12.10.1965. Samassa kokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen
säännöt. Heti alussa toimintatavoitteena oli saada aktiivinen jäsenhankinta käyntiin, ja jo ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa 15.7.
1965 nimettiin 24 eri kylälle jäsenkerääjät. Yhdistyksen aktiivinen jäsenkeräys alkoi tuottaa tulosta, ja
15.12.1967 johtokunnan kokouksessa todettiin osastossa olevan 250
jäsentä” kertoo yhdistyksen viimeiseksi jäänyt puheenjohtaja Jarmo
Käkelä.
Tavoitteellinen edunvalvontatyö
käynnistyi heti.
”Jo ensimmäisessä kokouksessa
annettiin julkilausuma, jossa esitettiin kylmiksi jäävien tilojen luovuttamista rintamamiehille, jotka
eivät ole aikaisemmin saaneet tiloja. Lisäksi esitettiin rintamiehille
kansaneläkkeen ikärajaksi 55 vuotta”, hän kertoo.

Työsarkaa riitti
”Yhdistyksen tärkeimpinä tavoitteina 1970-luvun alkuvuosina oli
vaikuttaa rintamiesten eläkeiän
alentamiseen ja saada käyntiin
maksuttomien terveystarkastusten
suorittaminen. Maksuttomat ter-

TULEVAISUUTTA
RAKENTAMASSA
Kuluneen sadan vuoden aikana Sakosta on tullut yksi maailman arvostetuimmista kivääri- ja patruunavalmistajista. Korkealaatuiset tuotteemme
on suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. Pitkä historiamme ja
luotettava maineemme pohjautuu henkilöstömme ainutlaatuiseen
osaamiseen. 1920-luvulta asti periytynyt aseseppäosaaminen yhdistettynä uusimpiin innovaatioihin vie meidät kohti seuraavaa sataa vuotta.
Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme tulevaisuutta.

Jarmo Käkelä luovutti liiton tinalautasen Kuusamon Rintamaveteraanit ry:n
hallituksen pitkäaikaisille jäsenille Aulis Kallungille (vas.) ja Matti Höbackalle.
(Kuva: Veikko Kallunki)

veystarkastukset aloitettiin Kuusamossa vuonna 1975. Veteraanien
kuntoutus aloitetiin 1970-luvun lopulla, ja vuonna 1978 kuntoutuksen pääsi seitsemän veteraania.
1972 aloitettiin rintamaveteraanien oman asuntotalon hankkimista
koskeva projekti. Rakentaminen toteutettiin myöhemmin Sotainvalidien palvelutaloina, joita rakennettiin kaikkiaan kolme. 1984 saatiin
Kuusamossa alulle veteraanien ilmainen hammashuolto.”
Myös virkistystoimintaan on yhdistyksen historiassa panostettu.
”Vuosikymmenet 1970 ja 1980
olivat yhdistyksen toiminnassa vireää aikaa: mm. linja-autoretkiätehtiin eri puolelle Suomea, Norjaa ja
silloiseen Neuvostoliittoon Murmanskiin. Silloin jäsenmäärät olivat korkeita: esimerkiksi vuonna
1970 se oli 398 jäsentä. Yhdistyk-

sellä oli myös naisjaosto. Uudelle
vuosituhannelle tultaessa veteraanijäseniä oli enää 48, kannattajajäseniä osastossa oli 46.”
Veteraanien määrän vähennyttyä
suuremman roolin on ottanut heidän muistonsa vaalimiseen tähtäävä perinnetyö.
”Kaatuneitten muistopäivänä
2017 paljastettiin Kuusamon seurakuntatalolla muistotaulu, josta
löytyy 448 joko kuusamolaiset sukujuuret omaavan tai Kuusamoon
siunatun sankarivainajan nimet.”
Veteraanien huolto- ja tukityö
jatkuu kuitenkin viimeiseen veteraaniin saakka, Käkelä muistuttaa.
“Yhdistyksen jäljellä olevat veteraanijäsenet siirtyvät yhä toimintaansa aktiivisesti jatkavan Kuusamon Sotaveteraanit ry:n jäseniksi.
Veljeä ei jätetä vieläkään.” (AS)

SAKO

SAKO CARTRIDGES
www.sako.fi

TIKKA

@sako_international

facebook.com/sakointernational

youtube.com/sakoltd
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Lapualla muistettiin
satavuotiasta päiväsankaria
Korona on vähentänyt veteraanitapahtumia myös Lapualla, mutta
on perinteitä, joista ei luovuta nytkään. Yksi on veteraanien muistaminen heidän syntymäpäivänään
veteraanikuoron esityksin ja kukkatervehdyksin - koronarajoitusten vuoksi tosin pienemmällä joukolla.
Helmikuun lopulla vierailun
kohteena oli aikanaan itsekin innokkaasti kuorossa laulanut Väinö Mäkynen.
”Yksi pitkän iän ja salaisuus on
ollut myönteinen suhtautuminen

elämään ja yhä hersyvä huumori” kertoi edelleenkin vuonna 1957
omin käsin rakentamassaan omakotitalossa asuva veteraani lapsineen, jotka hekin olivat muistamisesta iloisia.
Lapualla on yhä seitsemän veteraania.
MAUNO VÄHÄMÄKI
puheenjohtaja,
Lapuan Sotaveteraanit ry

Vierailulla edessä istuvan päivänsankarin luona Kari Rantakari (vas.),
Raimo Sarvela, kuoron viimeinen veteraanijäsen Heikki Isoluoma,
Mauno Vähämäki, Reijo Sarvela ja Martti Hippolin.

huhtikuun RISTIKKO

50 vuotta sitten
Poimintoja Sotaveteraani-lehdestä 50 vuotta sitten

Rintamasotilaseläkelaki hyväksytty
Tänään, 30.3.1971, hyväksyi eduskunta
lopullisesti lain rintamasotilaseläkkeistä.
Pitkä ja monivaiheinen työ on saatu tällä erin päätökseen. Tulosta voisimme arvostella numerolla kahdeksan. Sen parempaa arvosanaa siitä ei voi antaa. Tämä
oli kuitenkin kaikki, mikä tällä erin oli irti
saatavissa. Työmme jatkuu edelleen. Nyt
uudelta ja paremmalta pohjalta.

kunnalle joulukuun 11. päivänä antama
esitys hyväksyttiin sosiaalivaliokunnassa
tehdyin muutoksin.
Eino Loikkanen

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Viljo
Turunen toteaa, että sitkeän työmme tulokset alkavat näkyä. Pitkäaikaisen työmme hedelminä voimme kuluvalla kevätAsian ensimmäinen käsittely eduskun- kaudella todeta saavuttaneemme ei vain
nassa oli perjantaina maaliskuun 19. päi- yhtä, vaan parikin tärkeää tulosta, joista
vänä. Parin puheenvuoron jälkeen se pan- voimme toisaalta tuntea tyydytystä, toitiin pöydälle eduskunnan tiistaina 23.3. saalta ammentaa lisää voimia jatkaakalkavaan istuntoon, jolloin se lähetettiin semme työtämme yhä tarmokkaammin
suureen valiokuntaan. Eläkelain toinen tavoitteittemme saavuttamiseksi ja liitkäsittely oli perjantaina 26.3. ja viimei- tomme rakentamiseksi.
nen- eli kolmas käsittely- tiistaina maalisPoimintoja Sotaveteraani- lehti 2/1971
kuun 30. päivänä, jolloin hallituksen edus-
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Liperin perinnetoimikunnan koulutuksen opintotauolla Paloaukean koululla opintotauolla puheenjohtaja
Jouni Hyttinen (vas.), Marketta Kuikka, Paavo Ratilainen, Riitta Linkola, Esa Jormanainen, Timo Mononen ja
Toni Voutilainen. (Kuva: Risto Alanko)

www.fixus.fi

Pohjois-Karjalan perinnetoimikuntien
tuki- ja hoivakoulutus loppusuoralla
Pohjois-Karjalassa on kuluneen
kahdeksan kuukauden aikana koulutettu alueen perinnetoimikuntia
veteraanien tuki-, hoiva- ja avustuspalvelujen tukitehtäviin. Näin
varmistetaan tiedon siirtyminen
eteenpäin, turvataan sujuva siirtymävaihe ja autetaan takaamaan samanarvoinen tuki- ja hoitotyö kaikille alueen veteraaneille, heidän
leskilleen ja puolisoilleen.
”Tarkoituksena on perustietouden antamisen lisäksi avata jatkuva käytännön yhteistyö perinneyhdistyksen, paikallisten
perinnetoimikuntien, veteraanipiirien ja Pohjois-Karjalassa toimivan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä SiunSoten paikallisten palveluohjaajien välillä”, kertoo
kouluttajana tilaisuuksissa toiminut
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja Risto Alanko
hankkeen taustoista.

1920
2020

VASTUULLISTA
TOIMINTAA

”Pohjois-Karjalan veteraanipiirit ja paikalliset perinnetoimikunnat tekevät veteraanisukupolven
tuki- hoiva- ja avustustyötä rinta
rinnan siihen saakka, kunnes veteraanipiirit lakkaavat, jolloin käytännön toimintavastuu siirtyy kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan
Sotiemme 1939-45 perinneyhdistyksille ja sen paikallisille perinnetoimikunnille.”

Voimaa perinnetyöhön
Koulutusprojekti käynnistettiin lokakuussa 2020 ja viimeiset tilaisuudet viedään läpi kevään 2021 aikana.
”Pohjois-Karjalan perinneyhdistys hyväksyttiin keväällä 2021 Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistykseksi. Päätös antoi perustan sille,
että Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri käsittelee ensimmäisen kerran piirin toiminnan lakkauttamis-

RISTIKON ratkaisu

®
www.comatec.fi

ta kevään 2021 vuosikokouksessa.
Piirihallituksen esityksen mukaan
piirin toiminta lakkaisi vuoden
2022 päättyessä”, Alanko kertoo tulevaisuuden suunnitelmista.
Perinnetyöhön on saatu koottua
kattava otos kunkin kunnan järjestökentästä, hän iloitsee.
”Pohjois-Karjalan perinnetoimikunnat edustavat kokoonpanoltaan
laajasti kotikuntiensa järjestökenttää. Puheenjohtajina toimivat sopimuksen mukaan reserviläisyhdistyksen aktiivit. Jäseniä toimikuntiin
ovat asettaneet ainakin kunnat, seurakunnat, kotiseutuyhdistykset, veteraaniyhdistykset, Killat, Lionsit,
Martat ja/tai muut naisjärjestöt jne.
Mukana ovat myös nuoret, jotka on
saatu mukaan pääsääntöisesti kunnan nuorisovaltuustoista.” (AS)
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sanakilpa
25.2.2021 ilmestyneen Kenttäpostia-lehden kilpailusana oli ”MUISTOMERKKI”.
Hyväksyttyjä sanoja löytyi ennätykselliset 293 kpl, jotka on lueteltu alla olevassa
luettelossa.
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hautaustoimistoja
ROVANIEMI

LAPPEENRANTA
Palvelua vuosikymmenten kokemuksella
jo vuodesta 1928
Hautaustoimisto
jaKukkakauppa
kukkakauppa
Hautaustoimisto ja

Tolvanen Oy
Kauppakatu 53, Lappeenranta • puh. 453 0568
kukkakauppa.tolvanen@kymp.net • hautaustoimistotolvanen.fi
Voit tilata myös verkkokaupassa www.e-kukka.fi.

MUSTASAARI
Hautaustoimisto
Begravningsbyrå Fant
Keskustie 3, 65610 Mustasaari
puh. 06-322 2744 ja 050-313 8142
päivystys 24 h Carina Lähdesmäki
www.begravningsbyrafant.fi

OULU

K

Kirkollinen Hautaustoimisto
Ikäheimo Oy

I

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme
kirjapalkintoa. Onni suosi seuraavia henkilöitä:
Aili Siitonen, Kangasniemi, Anna-Liisa Peltola,
Härmä sekä Elmeri Pehkonen, Vantaa.
Onnittelumme voittajille!

Seuraava kilpailusana on
”ERILLISSOTA”.
Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 21.5.2021
mennessä osoitteeseen Sotaveteraaniliitto, PL
600, 00521 Helsinki tai sähköpostilla
osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.

Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen
lähettäjän nimi ja osoite. Kuoreen merkintä
”sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa.
Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen
vakiintuneet Kielitoimiston sanakirjan hyväksymät substantiivit perussijansa yksikössä (esim.
koti, sukka), ellei sana ole monikollinen (sakset)
sekä perusmuotoiset verbit, adjektiivit, pronominit, konjunktiot ja adverbit. Emme hyväksy
erisnimiä tai apusanoja. Sanassa on oltava vähintään neljä (4) kirjainta.

Isokatu 11, 90100 Oulu
puh. 08-311 3354

PUDASJÄRVI
Pudasjärven Hautaustoimisto ja
Kukka Ky
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122 ja 0400-330 058

Sotaveteraaniliiton
myyntitoimisto palvelee
Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00. Soita Riinalle: 041 315 0196
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

4. Liiton
standaari

1. Sotaveteraanimitali
Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

Hinta 35 euroa

2. Jäsenmerkki

6. Suomen
lippu

Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

Hinta 30 euroa

8. Liiton virallinen
hautakivimerkki

9. Tammenlehvähautakivimerkki

Halkaisija 60 mm
Myös uurnamerkkinä
Hinta 15 euroa

43. Sama kaiku
on askelten
Kymmenen sotaveteraanikuoron ja Haminassa sotaveteraanien konsertissa
taltioiduista äänitteistä on
koottu 38 laulua sisältävä tupla-CD.
Hinta 20 euroa

11. Laulukirja
Veteraanin omassa
laulukirjassa on toista
sataa isänmaallista,
kotiseutu-, maakunta
ja marssilaulua.
Hinta 10 euroa

Korkeus 90 mm
Myös uurnamerkkinä
Hinta 20 euroa

7. Sotaveteraaniliiton
ansiomitalin
arkipukumerkki
Merkkiä voi käyttää
henkilö, jolle on
myönnetty Sotaveteraaniliiton ansiomitali.
Hinta 15 euroa

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

Nimi (tekstaten):
.....................................................................
Lähiosoite:
.....................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:
.....................................................................

Nro.............. kpl................
Nro.............. kpl................
Nro.............. kpl................
Nro.............. kpl................

38. Yhdessä perille
Veteraanin hartauskirja,
toimittanut Yrjö Knuutila.
184 sivua.
Hinta 7 euroa

40. Sotahistoria-		
kirja
Kirjassa on yli 20
arvostetun
suomalaisen
sotahistorioitsijan
kirjoittamaa artikkelia.
Hinta 30 euroa

Nro.............. kpl................
Nro.............. kpl................
Nro.............. kpl................
Nro.............. kpl................

KÄYNTIOSOITE: Kellosilta 4 C, Itä-Pasila.
Raitiovaunut 7 ja 9 kulkevat Kellosillan pysäkille.

