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Helsingissä 13. kesäkuuta 2007

Mitä on siellä teilläpäin
säilyttämisen arvoista
veteraaniaikakaudelta

Rintamaveteraanien
etujen parantamista
kiirehdittävä

Kutsuntajärjestelmämme rakenteesta
johtuen Suomen miehet lähtivät sotatoimiin enimmäkseen pitäjittäin ja maakunnittain. Sotavuosina kertyi yhteisiä muistoja, yhdessä sodittiin, yhdessä
pohdittiin kotikuntien ja –läänien asioita. Kotiseutuiset huolet olivat yhtälailla mielessä niin kuin koko valtakunnan
kohtalonkysymyksetkin — päällimmäisinä kuitenkin koti ja omaiset.
Sotien jälkeen jatkuvan yhteydenpidon keinoiksi syntyivät veteraanijärjestöt sekä lukuisat muut yhteisöt, jotka kukin tahollaan yhdistivät voimansa ja verkostuivat paikallisista maakunnallisesti
sekä valtakunnallisesti. Yhteydenpidon
tuloksina on jatkuvasti aikaansaatu parannuksia veteraanien ja heidän kotiensa elinolosuhteisiin, ylläpidetty hyvää
maanpuolustushenkeä ja –valmiutta,
koottu muistoja julkaistu muistokirjallisuutta ja aikaansaatu muistomerkkejä.
Tällä hetkellä meillä on jo koossa vaalittavana elävänä pidettävä ja aina uusille sukupolville siirrettäväksi tarkoitettu
mittava sekä aineellinen että henkinen
perinnepääoma.
Veteraanijärjestöt perustivat Tammenlehvän Perinneliiton (TAPE) valtakunnallisia perinnetehtäviä hoitamaan.
Sen työ on päässyt ripeästi alkuun. Tehtäväkentän peruskartoituksen pohjalta TAPEn lukuisat työryhmät jatkavat
kartoitusta, laativat suunnitelmia ja ehdotuksia valtakunnallisista hankkeista.
Lähivuosina tämän suunnittelutyön tulokset tulevat näkyville ja muodostavat
pohjan veteraaniaikakauden koko perinnetyölle. Miten järjestämme tähän hankkeeseen tarvittavien ja osallistuvien monien tahojen yhteistyön ja työnjaon?
Liittomme järjesti Oulussa yhteistyössä TAPEn kanssa ja Oulun läänin
avuliaalla tuella yleisen veteraaniperinteen seminaarin, jonka alustuksista ja
keskusteluista laadittu muistio sisältää
rakentavia ajatuksia sekä ehdotuksia veteraaniperinteen siirtämisen ja säilyttämisen toteuttamiseen. Samanaikaisesti
ilmestyneessä Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraani 2007 — lehdessä julkaistussa kirjoituksessa totean mm. seuraavaa:
“Veteraaniaikakautta koskevan alueellisen ja paikallisen perinnetyön yhteistoimintamuodot ja mahdolliset organisoitumistarpeet ovat uusi, ehkä ajankohtainen kysymys, johon on tarpeen syventyä.
Esiin noussee tällöin mm. seuraavanlaisia kysymyksiä:
1. Mitkä yhteistyön muodot ottavat
parhaiten huomioon paikalliset erityisolosuhteet ja mahdollisuudet.

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta, jonka muodostavat neljän veteraanijärjestön edustajat, tekivät helmikuussa
rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnalle esityksen valtion
vuoden 2008 talousarvioon eräiden
veteraanietuuksien parantamisesta.
Esityksen linjaukset korostavat käytännön toimia sotiemme veteraanien
kotona selviytymisen tukemisessa.
Sotainvalidien etuudet perustuvat
valtaosin sotilasvammalakiin ja muiden rintamaveteraanien kohdalla kuntoutuslakiin. Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä myönnetään molemmille ryhmille samoin perustein.
Sotilasvammalaki pitää kuntoutushoidon lisäksi sisällään monia etuuksia, jotka tukevat erinomaisella tavalla
sotainvalidien kotona selviytymistä.
Sotiemme veteraanien keski-iän
kohotessa 85 vuoden tietämiin on
usein vaikea erottaa, onko kyseessä
sodassa vai sodan jälkeen siviilitöissä
saatu sairaus tai vamma. Esimerkiksi kuulon heikkeneminen kuuluu näihin tapauksiin.
Länsi-Suomen läänin maaherra
Rauno Saari on lääninsä rintamave-

2. Miten varmistetaan toiminnan jatkuvuus kohteiksi valituissa hankkeissa,
erityisesti muistojen elävänä pitäminen.
3. Millainen toiminta antaa parhaat
takeet siitä, että veteraanien henkinen
perintö säilyy muuttumattomana ja että
sukupolvien tulkinnat ja analyysit tästä perinnöstä perustuvat aina veteraanien jättämään aitoon ja alkuperäiseen
aineistoon, aineelliseen ja henkiseen perintöön.
Voidakseen menestyä, tällä perinnetyöllä on oltava pitävät, uskottavat ja toimintaan innostavat perusteet. Perustimme perinneliiton, sillä me veteraanit uskomme, että veteraaniaikakauden teoissa
sekä aikaansaannoksissa on aineksia,
joita kasvattajat kodeissa, opetuslaitoksissa ja harrastuspiireissä, mediavaikuttajat sekä yhteiskunnan päätöstentekijät
voivat halutessaan hyödyntää ylläpidettäessä myönteistä maanpuolustushenkeä
sekä henkistä kriisinkestokykyä äärimmäisissäkin olosuhteissa Suomen kansan keskuudessa.
Me katsomme myös, että tämä perinnetyö kuuluu kansanvaltaisen sivistysvaltion tehtäviin, se lujittaa kansakunnan sisäistä eheyttä, vahvistaa maamme
ulkoista arvostusta ja ylläpitää kunniakasta muistoa koko kansan ponnisteluista sotien ja jälleenrakennuksen aikana.
Sen vuoksi veteraanien henkisen perinnön säilyminen on varmistettava
ulottamalla perinnetyö kaikkialle sinne, mihin se on jättänyt historialliset jälkensä ja tekemällä tätä työtä hyvän yhteistoiminnan hengessä. Veteraanien perintö on kertomus uhrautuvaisuudesta,
sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamisesta ja tulevaisuudenuskosta.”
*
Suomen Sotaveteraaniliitto pohtii ja
suunnittelee parhaillaan intensiivisesti
oman järjestönsä perinnetulevaisuutta.
Työ on jo pantu alulle laatimalla v. 2002
tulevaisuussuunnitelma ja sen myöhemmät tarkennukset, kehittämällä sääntöjä
ja erityisesti kasvattamalla voimakkaasti tulevien toimijoiden joukkoa eli kannattajajäsenkuntaa. Sisäiset keskustelut
organisaation ja toimintarakenteiden
muutostarpeista viittaavat vahvasti siihen, että järjestö tulee myös perinneaikakaudella ulottamaan toimintansa eri
puolille maata ja tarjoamaan kyvykkäitä ja kokoavia voimia sekä maakunnallisen että paikallisen perinnetyön ylläpitämiseen.
Aarno Lampi

teraaniasiain neuvottelukunnassa käsitellyt etuusasioita. Hänen mukaansa
elämme rintamaveteraanien itsenäisen toimintakyvyn kannalta vaativinta vaihetta. Veteraanietuudet tulisi
yhtenäistää kaikille veteraaneille heidän kuntoisuudestaan tai vammaisuudestaan riippumatta.
Maaherra Rauno Saaren avaus
on hyvin ajankohtainen. Se osoittaa
suuntaa tulevien vuosien linjauksille. Kaikkien sotiemme veteraanien on
saatava tarvitsemansa palvelut kotiin.
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta esittää määrärahan varaamista
erityistä tukea tarvitsevien rintamaveteraanien kotona selviytymistä tukevien avopalvelujen järjestämiseen.
Toteutuessaan esitys olisi askel oikeaan suuntaan. Etuuden saajajoukkoa tulisi nopeasti laajentaa ja nostaa
määrärahaa tavoitteena yhtenäistää
etuudet kaikille veteraaneille heidän
kuntoisuudestaan tai vammaisuudestaan riippumatta.
Uudella hallituksella on näytön
paikka.
Markku Seppä
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Kunniamerkkejä puolustusvoimain
lippujuhlapäivänä

V

apaudenristin ritarikunnan kunniamerkki
myönnettiin seuraaville sotaveteraaneille tai sotaveteraanityössä mukana oleville.
Arvo Kuikka VR 2, Lauri Luutonen VR 3, Seija Vehmas VR
4. Arvo Kuikka on eläkkeellä
oleva puolustusvoimain ylikapellimestari, Sotaveteraanikuorojen laulujuhlien ja Helsingin
Sotaveteraanikuoron pitkäaikainen johtaja. Lauri Luutonen
on vastannut talousasioista pitkään Vaasan Sotaveteraaneissa
ja Vaasan Sotaveteraanipiirissä.
Seija Vehmas on Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja.
Vapaudenristin suurristi rintatähtineen
Klenberg Jan Gottfrid, Ami-

raali, Vapaudenristin ritarikunnan kansleri, Helsinki
1. luokan Vapaudenristi
Koski Heikki Juhani, Maaherra, Helsinki
Lajunen Lauri Heikki Juhani,
Yliopiston rehtori, Oulu
Nyberg Ernst René Anselm,
Suurlähettiläs, Helsinki
2. luokan Vapaudenristi
Hietarinta Kai Harri, Pääkonsuli, Helsinki
Kuikka Arvo, Musiikkieverstiluutnantti, Helsinki
Pietilä Heikki Juhani, Everstiluutnantti, Helsinki
Virrankoski Mikko Akseli,
Eversti, Rovaniemi
3. luokan Vapaudenristi
Airila Antti Kalevi, Yrittäjä,

Huittinen
Eskonpekka Kalle Pekka, Toimitusjohtaja, Suomussalmi
Finholm Allan Manasse, Kirvesmies, Larsmo
Fredrikson Timo Heikki Anton, Konsuli, Jyväskylä
Humaloja Taimi Sisko, Puheenjohtaja, Espoo
Kivistö Arto Pauli Mikael,
Ekonomi, Tuusula
Knuuttila Keijo Heikki Antero,
Hallintopäällikkö, Kokkola
Lipponen Simo Sakarias, Asessori, Kemi
Luutonen Lauri Pellervo, Ekonomi, Vaasa
Mäkinen Paavo Adam, Osastopäällikkö, Heinola
Paasikivi Jarmo Olavi, Toimitusjohtaja, Siuntio
Salonen Matti Sakari, Toimitusjohtaja, Tampere

Vapaudenristin saajat 4.6. liiton toimistossa. Vasemmalta Arvo
Kuikka, Seija Vehmas ja Lauri Luutonen.

4. luokan Vapaudenristi
Hörkkö Armas Veikko, Rakennusmestari, Turku
Rättö Taito Antero, Kapteeni,
Hämeenlinna
Saastamoinen Vesa Mikko,
Ylilääkäri, Espoo

Sundqvist Toivo Oskari, Opettaja, Tampere
Vehmas Seija Talvikki, Toiminnanjohtaja, Tampere
Väisänen Eva Liisa, Sotilaskotisisar, Muonio

Veteraanijärjestöt samoihin tiloihin

N

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin Helsingissä 4.6.2007. Kenttähartauden piti kenttäpiispa
Hannu Niskanen. Ohimarssin vastaanottivat tasavallan presidentti Tarja Halonen ja puolustusvoimain komentaja Juhani Kaskeala.
Kuva Puolustusvoimat.

Sotaveteraanien tuki- ja
perinnesäätiön vuosikokous

S

otaveteraanien tuki- ja
perinnesäätiö piti vuosikokouksen 13. toukokuuta Helsingissä. Kokoukselle esitetty tilinpäätös vahvistettiin
ja tilivelvollisille myönnettiin
vastuuvapaus. Tilinpäätös oli
alijäämäinen 15 628,96 euroa.
Vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Säätiö jatkaa tulevaisuussuunnittelua yhdessä Sotaveteraaniliiton suunnittelun
kanssa. Säätiö avustaa sotave-

teraaneja ja perinnetyötä. Talousarvio on 18 000 euroa alijäämäinen.
Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin Gunnar Laatio, varapuheenjohtajaksi Aarno Lampi
ja asiamieheksi Markku Seppä.
Säätiön tilintarkastajina jatkavat KHT, JHTT Reijo Peltola
ja varatuomari Antti Pihlajamäki.

eljä veteraanijärjestöä
- Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto - sekä Kaatuneitten
Omaisten Liitto, Tammenlehvän Perinneliitto, Veteraanivastuu ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys siirtyvät
ensi syksyn kuluessa samaan
toimistotilaan Helsingin Pasilassa. Toimiston osoite on Ratamestarinkatu 9. Tammenlehvän Perinneliitto hyväksyi järjestöjen valtuuttamana
vuokrasopimuksen kesäkuun
alussa.
Puolueiden puheenjohtajat
edellisessä hallituksessa tekivät periaatepäätöksen asiasta.
Sen mukaisesti itsenäisyyden
90-vuotisjuhlavuonna veteraanijärjestöille tarjotaan yhtei-

set toimitilat. Vuokravastuun
valtiovarainministeriö osoitti
Raha-automaattiyhdistykselle.
Suomen veteraaniliittojen

valtuuskunnan tekemän aloitteen pohjalta puolustusministeri Seppo Kääriäinen käynnisti selvitystyön viime syksynä.

Veteraanijärjestöjen uudet yhteiset toimitilat sijaitsevat Pasilassa.
Etäisyys rautatieasemalta on 300 metriä.

Liiton valtuustolla vuosikokous

S

uomen Sotaveteraaniliiton valtuusto kokoontui
vuosikokoukseen Pääpostin tiloissa Helsingissä 4.
toukokuuta.
Vuosikokoukselle esiteltiin
liiton tilinpäätös, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2006. Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuva-

pauden tilivelvollisille.
Liiton vuoden 2006 tulot olivat 2 673 871,30 euroa ja menot
2 675 223,69 euroa.
Valtuuston vuosikokouksessa johti puhetta puheenjohtaja
Aarno Lampi.

Seminaariosa
aamupäivällä
Ennen valtuuston kokousta valtuutetuille oli järjestet-

ty keskustelutilaisuus, jossa oli
kaksi alustusta. Valtuuston jäsen Arto Mikkonen alusti liiton toimintasuunnitelman toteuttamisesta Kymenlaaksossa
ja toiminnanjohtaja Markku
Seppä liiton tulevaisuussuunnittelun jatkamisesta.
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Onnittelemme
Mauno Uusitalo 85 vuotta

Mitä Jumala odottaa meiltä

T

oisinaan on vaikeaa ymmärtää, mistä kristinuskossa oikein on kysymys. Toivomme
konkreettisia vastauksia, joita me sitten voisimme toteuttaa arkielämässä. Raamattu antaa meille kyllä sellaisia selkeitä vastauksia, jos
me vain löydämme ne. Haluan tuoda esiin yhden sellaisen, jossa puhutaan siitä, miten meidän tulisi suhtautua toinen toisiimme.

P

rofeetta Miika, joka vaikutti 700 vuotta ennen Kristusta, antaa kirjassaan klassisella
tavalla yhteenvedon siitä, mitä Jumala odottaa
meiltä. Näin hän kirjoittaa:
Vain tätä Herra sinulta odottaa:
tee sitä mikä on oikein,
osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen,
Jumalaasi kuunnellen.
(Miika 6:8)

M

eidän tulee siis tehdä sitä mikä on oikein.
Joskus on vaikeaa valita eri vaihtoehtojen
välillä, koska emme tiedä mihin toimintamme
johtaa. Se, että teemme sitä mikä on oikein voi
myös vaatia uhrauksia meiltä ja äärimmäistapauksissa, kuten sodan aikana, sitäkin että asetamme henkemme alttiiksi lähimmäisen hyväksi. Ihmiset eivät myöskään aina ymmärrä, miksi
me toimimme niinkuin teemme ja arvostelevat meitä. Oikein tomiminen on aina hintansa
arvoista pitkällä aikavälillä. Herra siis odottaa
meiltä, että teemme sitä mikä on oikein.

SANA

P

rofeetta Miika korostaa edelleen, että meidän
tulee osoittaa rakkautta toinen toisillemme.
Ajattelemme luonnostamme aina ensi kädessä itseämme. Tämä on sinänsä oikein. Mutta meidän tulee myös muistaa, että meidän tulisi toimia lähimmäisiämme kohtaan kuten me toivomme, että he
kohtelisivat meitä. Meidän aikanamme tämä on tulossa yhä harvinaisemmaksi. Vaikeina aikoina otettiin ennen toisella tavalla vastuuta niistä, jotka olivat avun tarpeessa. Nyt kun vanhusten lukumäärä
kasvaa nopeasti ja yhteiskunnalla on yhä vaikeampaa saada resurssit riittämään kaikkeen, meidän
tulisi enenevässä määrin tuntea vastuuta toisistamme. Aina ei ole kysymys niin suurista asioista: ehkä
siitä että käymme sellaisen kanssaihmisen luona joka ei enää jaksa pois kotoaan, että soitamme
tai kirjoitamme kirjeen toisillemme, tai annamme
pienen konkreettisen avun sitä tarvitsevalle.

M

iika toteaa lopuksi, että meidän tulisi vaeltaa valvoen, kuunnellen Jumalaamme.
Ruotsinkielisessä käännöksessä todetaan, että
meidän tulisi vaeltaa nöyrinä Jumalan edessä. Kukaan meistä ei ole toista tärkeämpi. Olemme kaikki riippuvaisia Jumalan armosta ja anteeksiantamuksesta. Kun me otamme vastaan hänen rakkautensa ja anteeksiantamuksensa, niin saamme
sen voiman, jonka kautta me voimme tehdä sitä
mikä on oikein ja osoittaa rakkautta. Se joka on
saanut paljon anteeksi, hän rakastaa myös paljon.
Gustav Björkstrand

Kuolleita
Per V. Heinrichs 1921-2007
Ansioitunut maanpuolustusmies, kauppaneuvos Per V.
Heinrichs kuoli 85-vuotiaana
Kaunialan sotavammasairaalassa 11. maaliskuuta 2007.
Tunnetun jääkärisuvun poika valitsi jatkosodan aikana kadettikoulun tietä sotilasuran,
mutta siirtyi sodan jälkeen insinööriopintojen kautta yrityselämän palvelukseen. Hän toimi
johtavissa suunnittelu-, talousja hallintotehtävissä useissa yrityksissä, viimeksi SOK:ssa, jossa
hänet kutsuttiin talousjohtajan
tehtäviä hoitavaksi johtokunnan
jäseneksi ja varapääjohtajaksi.
Maanpuolustus oli Per Heinrichsille tärkeä harrastustoiminnan kenttä. Hän oli arvostettu vaikuttaja useissa alan
yhteisöissä. Läheisimpiä oli-

vat Kadettikunta sekä Suomen
marsalkka Mannerheimin ja
jääkärien muistoa vaalivat järjestöt. Vuoden 1941 kokemukset
tekivät hänestä myös elinikäisen rajamiehen, joka osallistui
rajajoukkojen perinnetyöhön,
viimeksi niiden yhteisen perinnetoimikunnan puheenjohtajana. Hänen työnsä palkittiin
kunnia- ja ansiomerkkien ohella useilla kunniajäsenyyksillä ja
-puheenjohtajuuksilla.
Per Heinrichs osallistui talvisotaan Turun merisuojeluskunnassa. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Karjalan Armeijan
komentajan veljenpoika palveli varusmiehenä siihen kuuluneen VI Armeijakunnan kärkenä Syvärille edenneessä 44.
Rajakomppaniassa, joka vah-

vennettiin armeijakunnan kevytosastoksi. Kadettikoulun
jälkeen hän palveli joukkueen
johtajana ja komppanian päällikkönä sekä ennen Vuosalmella tapahtunutta haavoittumistaan lyhyen ajan myös pataljoonan komentajana JR 15:ssä.
Lapin sodassa hän toimi komppanianpäällikkönä ja Ryhmä
Puroman adjutanttina.
Riveistämme poistui jälleen
yksi rakentavahenkinen isänmaan ystävä. Hänen kaltaistensa veteraaniveljien elämäntyöt ja muistot kannustavat ja
velvoittavat jatkamaan maanpuolustusperinteen vaalimista
ja siirtämistä uusille ikä- ja sukupolville.
Antti Henttonen

”Pitäkää Isänmaasta huolta
tulevaisuudessakin”.
Lahden Sotaveteraanipiirillä on
ilo omistaa riveissään sellainen
vahva
isänmaallishenkinen
työmuurahainen kuin ylimetsänhoitaja Mauno Uusitalo. 40
puheenjohtajavuotensa jälkeen
Uusitalo astui sivuun ja ryhtyi kantamaan kunniapuheenjohtajan titteliä. Uusitalolla oli
ihmeellinen kyky siepata sanoman jatko keskustelutilanteissa
itselleen ja johdatella siitä vahva, perusteltu pohja isänmaalliseen näkemykseen.
Kun ”Mannen” isällinen
hahmo piirin ”tulenjohtajana” on nyt vetäytynyt syrjään,
onkin herännyt kaipauksen
tunne siitä, että ”teot puhuvat puolestaan”. Nyt puhutaan
kiitollisuudesta niistä aikaansaannoksista, joita Manne on
saanut aikaan.
Kaveria ei jätetä. Yksi kaikkien, kaikki yhden hyväksi on
työtä veteraanityön onnistumiseksi. Siinä on yksi ratkaisevista kulmakivistä, unohtamatta Isänmaan asiaa. Uusitalon mielestä näihin toimiin on
haastettava veteraaneja nuoremmat ikäluokat, niin miehet
kuin naisetkin.
Itsenäisen Suomen viettäessä 50. juhlavuottaan, alkoi
Lahden ja sen talousalueen veteraanikentässä tapahtua aktiivisia ja yhteisiin tavoitteisiin
tähtääviä näkyviä asioita. Elettiin vuotta 1967. Aloitettiin piirin perustoiminta. Jokaiseen
kuntayksikköön perustettiin
omat veteraaniyhdistyksensä.
Uusitalon johdolla aloitettiin
samanaikaisesti kuntakohtaisten veteraani- ja Isänmaan asioihin liittyvien muistomerkkien suunnittelu ja rakentaminen. Tässä tehtävässä Uusitalo

tunnetaan ja muistetaan tinkimättömänä Isänmaan ja velvollisuuden miehenä. Kymmenet muistomerkit jäävät muistona hänen työstään ympäri
maakunnan. Näistä ja viime
sotiimme 1939-1945 liittyvistä
ja itsenäisyyden ajan muistomerkeistä on hänen aloitteestaan valmisteilla kuvateos.
Muita yhteishenkeä korostavia asioita olivat Veljestuen perustaminen, Sotaveteraanikuoro ja veteraanisoittokunta. Eräs
taloudellisesti tuottava oivallus
oli piirin Jouluviestin julkaisemisen aloittaminen v. 1977, jota
edelleen toteutetaan. Uusitalon
innoittamana on piirin nimissä
julkaistu kahdeksan erilaista,
veteraaniaikakauteen liittyvää
ja toimintoja selventävää kirjallista julkaisua.
Mauno Uusitalo on kuulunut Sotaveteraaniliiton hallitukseen vuodesta 1967 lukien.
Tammenlehvän Perinneliiton
neuvottelukuntaan hänet kutsuttiin vuonna 2006.
Uusitalo täyttää 85 vuotta
19. kesäkuuta. Hän on merkkipäivänään ulkomaanmatkalla,
eikä mitään juhlallisuuksia järjestetä.
Eino Järvinen

Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Osmo
Suomiselle on myönnetty Maanpuolustusmitali miekkojen kera.
Se on korkein vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ansioista
myönnettävä mitali. Osmo Suominen on tehnyt ansiokasta työtä vastuullisissa vapaaehtoisen
maanpuolustuksen tehtävissä
toimien mm. Reserviläisliiton
varapuheenjohtajana. Mitalin
myöntää Maanpuolustusmitalitoimikunta.
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Aarno Strömmer 80 vuotta
Aarno Strömmer on niitä isänmaan tunnollisia puolustajia,
joka herää klo 4.00 Oulussa kiirehtiäkseen eräälle työpaikoistaan Helsinkiin Sotaveteraaniliittoon. Hän on sellaisen kasvatuksen saanut, pappilan poika,
syntynyt 6.9.1927 Torniossa.
Hänen muita tämänhetkisiä työpaikkojaan ja -tehtäviään
on lukuisia. Hän on mm. liiton Pohjois-Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja, piirinsä lehden

Eero Lehtonen 80 vuotta
Lahden Sotaveteraanipiirin viime maaliskuussa valittu uusi
puheenjohtaja,
yli-insinööri
Eero Lehtonen täyttää 20. kesäkuuta 80 vuotta. Vaatimattomaan tapaansa Eero Lehtonen
pyytää tuomaan tässä lyhyessä haastattelussa julki, että hänellä ei ole vastaanottoa, vaan
viettää merkkipäiväänsä perhepiirissä.
Eero Lehtonen on syntynyt
Kangasalla. Hän on koulutukseltaan paperialan diplomi-insinööri. Yli-insinöörin arvon
hän sai 1987. Hän jäi työtehtä-

vistä eläkkeelle vuonna 1989
syksyllä Imatralla, jossa toimi
Enso-Gutzeit Oy:n palveluksessa vuodesta 1951 vuoteen
1989.
Muutettuaan Lahteen 1989
syksyllä hän lähti mukaan sotaveteraanitoimintaan Sotaveteraanipiirin tehtäviin v. 1991.
Piirisihteeriksi hänet valittiin 1995. Piirin puheenjohtajan tehtävään hänet valittiin
yksimielisesti 13. maaliskuuta
2007.
Eero Lehtonen on hiljainen
puurtaja ja näkymätön vas-

Kalevi Raatikainen 80 vuotta
Everstiluutnantti Kalevi Raatikainen täyttää 80 vuotta heinäkuun 18. päivänä. Hän syntyi
kuusilapsiseen perheeseen Laukaalla, mutta muutti perheensä mukana Mikkeliin ollessaan
seitsemän vuoden ikäinen.
Kauaa eivät vapaat poikavuodet hänen kohdallaan jatkuneet.
1939 alkanut sota silloista Neuvostoliittoa vastaan asetti hänelle uudet haasteet ja tavoitteet.
Kalevi Raatikaisen vuosikymmeniä kestänyt maanpuolustustyö alkoi 14-vuotiaana
sotilaspoikana. Ensin lähettinä
Suur-Saimaan suojeluskuntapiirissä ja Viestipataljoona 10:
ssä sekä sotilaspoika-tykkimiehenä 16-vuotiaana, Päämajan
alaisessa 4. Erillisessä Ilmatorjuntapatteristossa. Palvelusvuosia kertyi tuolloin lähes puolitoista ja keskeytynyt opiskelu
Mikkelin yhteiskoulussa jatkui.
Vuosikymmeniä myöhemmin
tuli palkintona tykkimiehenä
olemisesta, tammenlehvä.
Ohi RUK:n ja suoraan kadet-

tikouluun ja näin alkoi upseerin ura 1947, joka päättyi pataljoonan komentajana palvelleena
everstiluutnanttina Savon Prikaatissa 1974. Tuohon upseeriuraan kuuluu palvelut Jalkaväkirykmentti 7:ssä, 6. Prikaatissa, Taistelukoulussa sekä Savon
Prikaatissa: opetusupseerina,
joukkueenjohtajana, komppanianpäällikkönä, aliupseerikoulun
johtajana ja jo mainittuna pataljoonankomentajana.
Savon Prikaati ei jäänyt vain
palveluvuosiin. Prikaatin kilta
imi tietoa ja taitoa vannoutuneesta prikaatilaisesta 42 vuoden ajan. Tuona aikana hän toimi puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja valtuuskunnan
jäsenenä. Kun Savon Prikaatin
olemassaolo päättyi ”mahtikäskyyn” kuluvan vuoden alussa,
oli pettymys ja suru luettavissa Kalevi Raatikaisen kasvoista.
Saattoipa kyynelkin kostuttaa
silmäkulmaa vanhan jermun
yksin ollessa.
Tie
sotaveteraanityöhön

päätoimittaja, Oulun läänin
rintamaveteraanien neuvottelukunnan jäsen ja Strömmer—
sukulehden toimittaja. Hänellä
on lukuisia tehtäviä liittomme
järjestötasolla sekä veteraanijärjestöjen valtakunnallisessa
yhteistoiminnassa.
Puheenjohtajana
Aarno
Strömmer on vakaa ja sovitteleva, mutta keskustelijana vaativa. Kuuntelee keskittyneesti, tekee tarkat muistiinpanot, mikä
panee keskustelijat miettimään,
mitä sanovat.

Luettelo tehtävistä, joita hän
on tätä ennen hoitanut, on pitkä ja ansiokas, runsas myös
huomion-, kiitosten ja kunnianosoitusten määrä.
Iloitsemme, että meillä on
järjestöllämme tällainen aikaansaapa puheenjohtaja ja
hyvä työkumppani. Toivotamme hänelle voimia ja kestävyyttä. Muusta kuten ahkeruudesta
ja tunnollisuudesta hän kyllä
huolehtii itse enemmän kuin
kiitettävästi.
Aarno Strömmeristä enem-

tuunkantaja, joka tekee hänelle annetut tehtävät suurempia
kyselemättä. Jo työaikanaan
vastuunalaisia tehtäviä hoitaessaan hän tottui kantamaan vastuuta ja tekemään työt huolella. Hänen vastuullaan oli muun
muassa Lahdessa vuonna 1992
järjestettyjen liittopäivien työvaliokunnan puheenjohtajan
tehtävät. Liittopäiväthän onnistuivat hyvin.
Eero on hyvä organisaattori.
Sitä paitsi, jos juhlissa tarvitaan
säestäjää, Eero istahtaa pianon
ääreen ja musiikkia tulee laidasta laitaan.
Piirin organisaatiosta Lehto-

nen haluaa mainita, että Lahden Sotaveteraanipiiri poikkeaa muista piireistä siinä, että
kaikki tehtävät on jaettu eri
henkilöille, jotka hoitavat työsarkansa vapaaehtoisesti ilman
palkkiota. Lehtosen mukaan
tässä on onnistuttu hyvin ja
näin aiotaan jatkaa eteenpäinkin, vaikka ikävuodet jo ahdistelevatkin. Tehtäviin on saatu
mukaan veteraani-ikäpolvea
nuorempia henkilöitä. Näin
muun muassa uuden piirisihteerin valinnassa.
Eero Lehtosen veteraanityötä on arvostettu valtiovallankin
taholla. Hän sai muutama vuo-

vei Vapaussodan Huoltosäätiön Mikkelin piirin hallituksen
ja sen seuraajan Vapaussodan
ja itsenäisyyden perinneyhdistyksen hallituksen jäsenyyden
kautta. Tuota aikaa on kulunut
26 vuotta ja jatkuu edelleen. Lähes 20 vuotta Mikkelin seudun
Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä,
joka niin ikään jatkuu edelleen.
Suur-Savon Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja hän oli 13 vuotta. Tuon tehtävän hän jätti tänä
vuonna. Hän oli myös liiton
hallituksen jäsen tai varajäsen
samoin 13 vuotta. Liiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja
hän on ollut sen perustamisesta
alkaen ja on edelleen.
Kalevi Raatikainen on Mikkelin Sotilaspoikakillan perustajajäsen. Oli sen puheenjohtaja
ja hallituksen jäsen perustamisesta (1994) ja jatkaa edelleen.
Hän on toiminut Mikkelin kaupunginvaltuuston ja sosiaali– ja
terveyslautakunnan jäsenenä,
nuoriso–, väestönsuojelu– ym.
lautakunnissa yhteensä 28 vuoden ajan.

Kalevi Raatikainen on myös
urheilumies. Hän on saavuttanut MM-tasolla henkilökohtaisen pronssimitalin varsijousessa
ja kultaa varsijousen joukkuekilpailussa. Suomen mestaruuksia
hänellä on nykyaikaisen viisiottelun joukkueessa sekä varsijousessa ja hirviammunnassa. Hirvi-, kenttä- ja makuuammunnoissa on hänelle kertynyt yli 30
piirinmestaruusmitalia.
Vieläkin hänet nähdään lentopallon parissa. Keilailu ja golf
kuuluvat myöskin ohjelmaan.
Keilailussa on tullut yksi liiton
mestaruus ja golfissa hän saavutti 1998 ”hole in one”.
Kalevi Raatikainen sanoo
oppineensa vuosien aikana sen,
että joukossa on voimaa. Joukkuepelillä kaikki sujuu ja tulosta tulee. Itsekseen ei aikaan saa
juuri mitään.
Päivänsankaria on palkittu mm. seuraavasti: VR3mkta,
SVR R1, SL R1.
Päivänsankari viettää syntymäpäiväänsä Mikkelin vanhalla Upseerikerholla 18.7. Samalla kun hän toivottaa kaikki

män katso liiton historiateos
2007 “Veteraania ei jätetä”, 10
sivua, erityisesti sivu 97.
Vastaanotto
Oulussa
6.9.2007 kello 12-16, Myllyojan
srk talo, Koivumaantie. Muistamiset veteraanityöhön: Sotaveteraaniliiton juhlavuoden
2007 perinnerahasto, Nordea
157430-15139 tai Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry,
Optia 460020-2140465, viesti
Aarno Strömmer 80.
Aarno Lampi

si sitten 4. luokan Vapaudenristin.
Eino Järvinen

tervetulleiksi, hän toivoo, että
yhdistysten ja yhteisöjen edustajat ovat paikalla ensimmäisessä
kattauksessa kello 13.00 ja ystävien ja tuttavien toivotaan tulevan toiseen kello 15.00 alkavaan
kattaukseen. Ei puheita, kiitos!
Ruokailun
järjestämiseksi päivänsankari toivoo saapumisilmoitusta 13.7. mennessä puhelimitse 0400-473827 tai
sähköpostitse: kaleviraatikainen@dnainternet.net
Jukka Lehtinen
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Mitalitaiteen killan edustajat, hallituksen jäsen Mauno Honkanen, kuvanveistäjä Pirkko Viitasalo ja puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi luovuttivat 13. huhtikuuta Suomen
itsenäisyyden 90-vuotisjuhlamitalin tasavallan presidentille.

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer ja toiminnanjohtaja Markku
Seppä luovuttivat samassa tilaisuudessa Sotaveteraaniliiton 50-vuotishistorian
tasavallan presidentti Tarja Haloselle.

Venneri Haavisto 100-vuotias teräsvaari

Valtiokonttorin tilastot vuoden
2006 kuntoutusmäärärahojen
käytöstä

T

euvalla syntynyt ja pitkän päivätyön tehnyt
Venneri Haavisto täytti 100 vuotta huhtikuun viimeisenä päivänä. Haavisto on ollut
aviossa ja yhteistä taivalta Milka puolison kanssa
kertyi 67 vuotta. Perheeseen syntyi poika ja tyttö.
Nuorena Haavistolle tulivat tutuksi ”varsipelillä” rehkityt pellonraivaus, ojankaivuu ja metsätyöt.
Sotien jälkeen hän hoiti viiden - kuuden lehmän tilaa vaimonsa kanssa.
Raskaan työnteon ohella hän pitkän ikänsä salaisuutena pitää iloista luonnettaan. Se näkyy vieläkin miehen kertoessa vanhoja juttuja ja vilauttaessa
naurunsa lomassa iloisia silmiään.
Hän on asunut palvelukodissa nyt joitakin kuukausia. Haavisto on kohtalaisen hyvässä kunnossa.
Maailman menoa hän seuraa television välityksellä. Muisti teräsvaarilla pelaa edelleen hyvin, vaikka hän vähätteleekin: ”Toisia asioita muistan, mutta toisia asioita en millään.”
Talvi- ja jatkosodan veteraani selvisi kovasta savotasta polven loukkaantumisella ja on 15 prosentin invalidi. ” Mulla on ollut tuuria akanotossa ja
sodassa ”, hän painottaa leveästi hymyillen.

V

Kirjoituskilpailu tuotti runsaan sadon

S

otaveteraa ni-lehdessä
1/2007 olleeseen kirjoituskilpailuun tuli 230 ainekirjoitusta. Osallistujat ovat
kautta koko Suomen tarttuneen kynään ja tuottaneet erittäin hyviä, mukaansatempaavia kirjoituksia. Aineita selaillessa ei voi kuin ihmetellä miten
nuoret kirjoittajat ovat samaistuneet aineistoon liittyneisiin valokuviin, miten tunteet
ja tunnelmat on saatu tuotua
esille. Olipa muutamat kirjoittajat saaneet aikaiseksi sukututkimuksia, joista on helppo
varmasti jatkaa eteenpäin. Aineista löytyy myös haastattelun
pohjalta tehtyjä kirjoituksia.
Toivoa sopii, että nämä hetket
ovat olleet antoisia isovanhem-

mille kuin lastenlapsille.
Historian- ja äidinkielenopettajat ovat olleet innostuneesti mukana ja ohjanneet
oppilaitaan. Erään koulun
opettaja viestitti, että heiltä kirjoitti aiheesta kaikki 84 oppilasta, jopa nekin, joiden kirjoitusinnostus ei ole koskaan ollut
niitä vahvempia aineita.
Raadilla tulee olemaankin
melkoinen urakka edessä. Voi
vain miettiä millä perusteilla
parhaimmat tästä runsaasta sadosta seulotaan.
Voittajien nimet julkaistaan
syksyllä ja kirjoittajaan kuin
myös ohjaavaan opettajaan ollaan yhteydessä.
”Vapaa Suomenmaa on
meille arvokkain lahja, jon-

ka olemme saaneet. Sen eteen
on tehty työtä, sen eteen ovat
miehet kaatuneet, sen eteen on
koko kansa antanut panostuksensa. Meidän tulee säilyttää
tämä maa ja antaa arvoa sille, mitä sotaveteraanit ovat vapaan maamme vuoksi tehneet.
Sitä rakennamme, sitä rakastamme. Sille arvon annamme”.
Kirjoitti aineensa lopuksi Krista Salmela Kannuksesta.
Suomen Sotaveteraaniliitto kiittää kaikkia osallistuneita
niin oppilaita kun opettajiakin
tästä yhteistyöstä ja toivomme
teille kaikille leppoisaa kesälomaa.
Anni Grundström

altiokonttori ohjaa valtion talousarviossa hyväksytyn veteraanikuntoutusmäärärahan vuosittain
kunnille siellä asuvien veteraanien lukumäärän mukaisesti.
Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on
vähintään 10 prosenttia, eivät
voi saada rintamaveteraaneille
tarkoitettua kuntoutusta.
Kuntoutuksen määräraha
oli 40 262 984 euroa ja lisämääräraha (vuonna 2005 palautuneet määrärahat) 1 537 481,40
euroa. Kuntoutusmääräraha
oli yhteensä 41 800 465,40 euroa vuonna 2006.
Kunnilta palautui määrärahasta takaisin 1 119 323,22 euroa, lopullinen summa saattaa
hiukan muuttua tietojen tarkennettua. Useimmiten palautus oli
muutamasta eurosta muutamaan
sataan euroon, mutta joissakin
kunnissa palautettu määräraha
on melkoinen kuntaan tulleisiin
määrärahoihin nähden.
Esimerkiksi Hangossa näyttää edelleen olevan vaikeuksia käyttää kuntoutusmäärärahat kokonaisuudessaan, samoin kaksikielisillä seuduilla.
Inkoo, Ekenäs, Porvoo, Kimito, Dragsfjärd ja Västanfjärd
terveyskeskusyhtymä ja Ahvenanmaa ovat palauttaneet
yli 20 000 euroa. Haukipudas,
Hyvinkää Oulu, Kemi ylittävät
20 000 euroa ja kuntayhtymistä Kangasalan seudun, Keuruun-Multian, Kouvola seudun
Juvan, Puumalan ja Sulkavan
kuntayhtymä, Raahen seudun
ja Riihimäen seudun palautukset ylittävät 20 000 euroa.

Tarkat luvut löytyvät kunnittain Suomen Sotaveteraaniliiton internet-sivuilta osoitteesta
www.sotaveteraaniliitto.fi Valtiokonttorin vahvistettua tilastot.
Kuntoutusjaksot jakautuivat vuonna 2006 selkeästi laitospainotteiseksi. Eniten käytetty on 10 vuorokauden jakso
ja neljän viikon kuntoutus oli
myönnetty vain 58 veteraanille
koko maassa. 3 845 puolisoa oli
osallistunut veteraanin kanssa kuntoutukseen laitoksessa.
Avokuntoutuksessa on eniten
käytetty yksilöllisiä hoitoja eli
yhteensä 15 677 jaksoa. Päiväkuntoutusta on edelleen niukasti tarjolla, vain 2 471 jaksoa koko maassa. Päiväkuntoutusta ole käytetty lainkaan 153
kunnassa.
Valtiokonttorin ohjeistuksessa edellytetään, että kuntoutusmäärärahoista noin puolet
suunnattaisiin avokuntoutukseen. Aika hyvin tämä näyttää
toteutuneen ja löytyypä paikkoja joissa avo- ja päiväkuntoutuksen käyntikerrat ovat ylittäneet laitoskuntoutuskerrat.
Kuntoutukseen ohjauksessa
tulee ottaa huomioon veteraanin toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät ja suunniteltava
ne toimenpiteet, jotka vahvistavat hänen selviytymistään arkipäivässä. Kuntoutuspäätös ei
voi eikä saa olla ns. virkamiespäätös, vaan kohteena on aina
ihminen, veteraani, jonka tarpeet ovat yksilöllisiä.
Anni Grundström
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SOTIEMME VETERAANIEN
ITÄISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ
KUOPIOSSA 13.9.2007

”Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”
KIRKKOPÄIVÄN OHJELMA:
9.30 – 10.45 Kokoontuminen Kuopio-halliin
		
Sotilaskoti avoinna.
11.00
Messu
		
Saarnaa piispa Wille Riekkinen
		
Liturgi
rovasti Oiva Voutilainen
11.00	Ortodoksinen liturgia Pyhän Nikolaoksen katedraalissa
12.30
Lounas Kuopio - Hallissa
14.00
Päiväjuhla
		
Juhlapuhe kenttäpiispa Hannu Niskanen
		
Tilaisuuden musiikkitarjonnasta vastaavat
		
Karjalan Sotilassoittokunta,
		
Pertti Rusanen ja Haapaniemen musiikkiluokkien kuoro.
Kirkkopäivään ilmoittaudutaan oman yhdistyksen/osaston kautta 10.8.
2007 mennessä. Osallistumismaksu 10€/hlö sisältää lounaan.
Tiedustelut: Kirkkopäivän toimisto, Vuorikatu 27 A, 5. krs, 70100 Kuopio,
puh: (017) 261 1760 tai 044 363 6159, sähköposti: anja.siivola@dnainternet.net.
TERVETULOA!

SOTIEMME VETERAANIEN
Pirkanmaan piirien yhteinen
kirkkopäivä
Torstaina 30.8.2007 KANGASALLA
Klo 11.00 JUMALANPALVELUS Kangasalan kirkossa
Jumalanpalveluksen jälkeen maksuton ruokailu
Klo 14.00 PÄIVÄJUHLA Kisarannassa
Ohjelmassa mm.
- juhlapuhe rovasti Timo Kökkö
- musiikkia: Kangasalan Soittokunta
		
Pikkupelimannit
- lausuntaa: Sirkka Eerilä
Toivotamme tervetulleiksi kaikki sotiemme veteraanit, puolisot, lesket ja
ystävät piirien yhteiseen kirkkopäivään.
Ruokailun järjestelyjä varten pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 20.8.
mennessä, joko Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri (03) 223 5808 ja 0400 927252
tai Pirkka-Hämeen Sotainvalidipiiri (03) 222 6631 ja 0400 835 993.

Tervetuloa alueellisiin
50-vuotisjuhliin
Juhlissa käytetään tummaa pukua ja kunniamerkkejä.

Sotaveteraaniliiton Kanadan alueellinen
50-vuotisjuhla Sudburyssa
Kutsumme Kanadan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Sudburyn alueen jäsenet ja työmme tukijat
Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan 22. kesäkuuta 2007.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kanadan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Pohjois-Karjalan alueellinen
50-vuotisjuhla Nurmeksessa
Kutsumme Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Nurmekseen 9. kesäkuuta 2007. Tilaisuudet alkavat
Jumalanpalveluksella klo 10.00 ja jatkuvat päiväjuhlana. Tilaisuus on samalla Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin 40-vuotisjuhla.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Suur-Savon alueellinen
50-vuotisjuhla Savonlinnassa
Kutsumme Suur-Savon Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Savonlinnaan 16. kesäkuuta 2007. Juhlatilaisuus alkaa jumalanpalveluksella Tuomiokirkossa klo 11.00 ja jatkuu pääjuhlalla Savonlinna-salissa.
Ilmoittautumiset omaan yhdistykseen.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Lapin alueellinen
50-vuotisjuhla Pellossa
Kutsumme Lapin Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Pelloon, 24. elokuuta 2007. 11.00 - 16.00.
Ruokailu klo 14.00.
Alueellinen juhla klo 15.00 Pellon ala-asteen juhlasalissa.
Juhlapuhujana eversti Kimmo Lehto.
Samalla voi osallistua Jääkäriprikaatin kalustoesittelyyn ja heinäkuun saapumiserän valatilaisuuteen
klo 11.00 alkaen.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Lapin Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Pohjois-Pohjanmaan
alueellinen 50-vuotisjuhla Oulussa
Sotaveteraaniliiton toimisto on
suljettu 9.7 – 29.7 henkilökunnan
lomien vuoksi.
Kesä-, heinä- ja elokuussa liiton toimisto on avoinna perjantaisin
kello 8.30 – 15.00, muina päivinä kello 8.30 – 16.00.
Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä
toiminnanjohtaja Markku Seppä puh. 0400 921 332 tai
sosiaalisihteeri Anni Grundström puh.040 822 39989
Henkilökunta toivottaa lehtemme lukijoille aurinkoista kesää.

Perinteinen MUISTOJEN ILTA-konsertti Oulussa Madetojan salissa sunnuntaina 16.9.2007 klo 15.00.
Konsertti on omistettu 50-vuotiaalle Suomen Sotaveteraaniliitolle.
Ohjelmassa esiintyvät mm.
Oulun Sotaveteraanikuoro, johtaa kapellimestari Rauno Rännäli sekä Pohjan Sotilassoittokunta, johtaa
musiikkimajuri Petri Junna.
Pääsylippuja voi varata Oulun Sotaveteraanien toimistosta puh. (08) 379 000.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry
Oulun Sotaveteraanit ry
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Juhlavuoden alueellinen perinneseminaari Oulussa

Veteraanien perinteet uusille sukupolville

V

eteraanien perinnetyön hyväksi on Oulun
seudulla tehty jo paljon työtä, joka voi olla hyödyksi muuallakin. Maaherra Eino
Siuruainen saattoi näin todeta avatessaan alueellisen perinnetyön seminaaria Oulussa 25.
huhtikuuta. Tammenlehvän
Perinneliiton järjestämä perinneseminaari liittyi vahvasti ja
juhlavasti myös Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlavuoteen.
Tammenlehvän Perinneliiton hallituksen puheenjohtajana toimiva maaherra Siuruainen kertoi liiton työn käynnistyneen nopeasti ja kokemusta
on karttunut jo viideltä vuodelta. Perustajina toimi neljä
veteraanijärjestöä, mutta toimintaan sidottiin monia yhteistyökumppaneita, kuten valtionhallinto, kirkot, puolustusvoimat ja reserviläisjärjestöt
ynnä muita. ”Veteraanien määrä vähenee nopeasti, me sotaorvotkin olemme jo poistuvaa
ikäluokkaa. Nyt viimeistään
on tehtävä tämä työ”, Siuruainen sanoi.
Oulun läänin osalta maaherra saattoi todeta tyytyväisenä, että veteraanimatrikkeleita
on julkaistu noin 70 kappaletta, käytännössä joka kunnassa. Veteraaniasiain arkistoinnissa Oulun maakunta-arkisto on toiminut edelläkävijänä.
Pohjoisen monilla paikkakunnilla on päästy hyvään yhteistyöhön veteraanien perinteiden
siirtämiseksi uusille sukupolville. Esimerkkejä esiteltiin seminaarissa.
Professori Jouko Vahtola Oulun yliopiston historian laitokselta tarkasteli seminaariesitelmässään veteraaneja
historian tekijöinä. Lakisääteisiä rintama- ja veteraanitunnuksia hän kertoi jaetun noin
550 000, niistä eniten rintamasotilastunnuksia 456 500. Sotiin 1939–45 osallistui armeijan organisaatiossa runsaat 700
000 miestä. Sodat vaativat uhreinaan 96 000 henkeä.
Vuosina 1900–1925 syntyneiden ikäluokista tuli tärkein
sotiemme voimavara. ”Korkea
syntyvyys ei ole vain rauhan
töiden kannalta tärkeää, vaan
se voi realisoitua maanpuolustukselle ratkaisevaksi edellytykseksi kahden, kolmen vuosikymmenen viiveellä”, Vahtola
totesi. Suomen onneksi vuosina
1904–12 synnytettiin siihenas-

Alueellisen perinnetyön seminaariin Oulussa osallistui veteraanien rinnalla kattavasti myös maanpuolusjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen edustajia, kaikkiaan 90 henkilöä.

Seminaarissa luennoineet professori Jouko Vahtola (vas.), filosofian tohtori h.c. Samuli Onnela ja
maakunta-arkiston johtaja Vuokko Joki osallistuivat myös yleisökeskusteluun, jossa puheenjohtajana toimi Tammenlehvän Perinneliiton asiamies Pertti Suominen.

Seminaarityöskentely hotelli-ravintola Lasaretin tiloissa jatkui tiiviinä koko päivän lounastaukoa lukuunottamatta. Illalla seminaariväelle oli järjestetty vastaanotto Oulun lääninhallituksessa.

tisen historiamme suurimmat
ikäluokat.
”Talvisodan ja jatkosodan
soturit eivät olleet enää maitopartoja vaan olivat hyvinkin
jo miehen iässä. He olivat ehtineet karaistua monin tavoin
elämänkoulussa ja työelämässä, parhaastaan Suomen historian tekijöinä”, Vahtola sanoi.
Lapsuus oli noina aikoina lyhyt: töihin oli mentävä jo alle
rippikouluikäisinä, jopa alle
10-vuotiaina. Hyvänä esimerkkinä Vahtola mainitsi Kalle
Päätalon, joka 1919 syntyneenä edusti nuorimpia ikäluokkia
mutta oli jo 1930-luvulla eturivin metsätyömies ja joutui vastaamaan perheensä toimeentulosta. ”Vastuu jota oli opittu
kantamaan rauhan askareissa
siirtyi miesten mukana rintamille ja juoksuhautoihin”, Vahtola totesi.
Huippusuorituksen historian tekijöinä veteraanit tekivät
talvi- ja jatkosodassa sekä Lapin sodassa. Tavallista arkea
eläneistä nuorista ja keski-ikäisistä miehistä tuli kerralla sotakenttien työmiehiä. ”Politiikka
ei riittänyt Euroopassa erimielisyyksien ratkaisemiseen eikä se
riittänyt Suomellekaan. Voimme olla tänään varmoja siitä,
että sotien tie oli ainoa historian tarjoama vaihtoehto itsenäisyyden säilyttämiseksi. Kaikki muu olisi ollut riskipeliä.
Mistään muusta vaihtoehdosta
meillä ei ole varmaa tietoa kuin
toteutuneesta historiasta ja sen
tekijöistä. Kaikki muu on spekulaatiota ja jälkiviisautta.”
Veteraanipolvi on Vahtolan
mukaan keskeinen historiamme tekijä läpi itsenäisen Suomen historian. ”Sen panos oli
tärkeä nuoren Suomen rakentamisessa jo 1920–30 luvulla,
itsenäisyyden lunastajina sodissamme, sotien jälkeen jälleenrakennuksen ja asutustoiminnan toteuttajina, suurten
ikäluokkien kasvattajana ja uuden ulkopolitiikan sijaiskärsijöinä”, Vahtola sanoi todeten lopuksi veteraanien olevan
myös elävä todiste keskuudessamme siitä, että sittenkin oli
selvitty aivan hyvin.
Oulun maakunta-arkiston
johtaja Vuokko Joki esitteli
arkistolaitoksen osuutta veteraaniperinteen säilyttämisessä. Tavoitteena on saada talteen
tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytettäväksi veteraanijärjestöjen toiminnan tu-
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loksena kertynyt arvokas arkistoaines, kuten pöytäkirjat,
toimintakertomukset, kirjeenvaihto ja jäsenluettelot. Lisäksi
tulisi tallentaa veteraanien henkilökohtaiset arkistot: kirjeenvaihto, päiväkirjat, valokuvat ja
todistukset. Tavallisen veteraanin yksityisen arkiston talteen
saaminen onkin ongelma. Esineet ja painotuotteet eivät Joen
mukaan kuulu arkistoon kuten
eivät kunniamerkitkään.
Kansallisarkisto on oikea
paikka valtakunnallisten järjestöjen ja vaikuttajien arkistoille. Suomen seitsemän maakunta-arkistoa
huolehtivat
alueidensa piiri- ja paikallisjärjestöjen sekä alueellisten vaikuttajien arkistoista. Paikallistason arkistopalvelut kanavoituvat kotiseutuarkistoihin,
joita on perustettu noin 250
kuntaan. Niiden taso vaihtelee
kuitenkin suuresti ja osa ei toimi lainkaan.
Tammenlehvän Perinneliiton, Suomen Kotiseutuliiton ja
Oulun maakunta-arkiston kyselyn (2006) mukaan 105 kunnassa on toimiva kotiseutuarkisto. Aineistoa on niissä
yhteensä 3 100 hyllymetriä. Veteraaniaineistoa oli tallettanut
72 kotiseutuarkistoa, yhteensä 163 hyllymetriä. Kotiseutuarkistojen yleinen ongelma
on tietopalvelun kuntoon saaminen. Tiedon löydettävyys ja
käytettävyys on vielä heikkoa
ja hakemistot puuttuvat.
Veteraaniarkistoja on maakunta-arkistoista eniten kertynyt Oulun maakunta-arkistoon,
jossa niitä on 18,3 hyllymetriä
eli yli neljännes koko arkistolaitokselle luovutetusta määrästä.

Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin arkistoa on Oulun
maakunta-arkistossa eniten eli
7,7 hyllymetriä. Maakunta-arkisto ottaa järjestöiltä vastaan
niiden yli 10 vuotta vanhaa arkisto-aineistoa. Toimivilta yhdistyksiltä ei oteta sitä tuoreempaa aineistoa. Mikäli on huolta
arkisto-aineiston säilymisestä
turvassa, aikaraja ei ole Joen
mukaan oleellinen asia.
Kotiseututyötä ja veteraaniperinnettä tarkasteli fil.tri h.c.
Samuli Onnela. Veteraaniperinteen perusasiat lausuttiin
Onnelan mukaan jo Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoissa
vuonna 1848. Tuolloin oli kulunut 40 vuotta Suomen sodasta.
Kun viime sodistamme oli kulunut neljä vuosikymmentä, alkoi veteraanisukupolven arvostus nousta maassamme.
”Toisen maailmansodan lopputulos Suomen osalta oli kahtalainen: kansakunta säilytti itsenäisyytensä, mutta maa
menetti Karjalan, osia Kuusamosta ja Sallasta ja koko Petsamon sekä suuren osan nuorista miehistään. Mutta uskoa
huomiseen ei menetetty, vaikka etenkin voittajien asettama
Valvontakomissio puuttui lähes kaikkeen.”
Jopa suomalaisen kotiseututyön ydin, yhdistystoiminta
joutui Onnelan mukaan sanelun kohteeksi. Lakkautettavaksi määrättiin yli 2 500 yhdistystä, joista kolmeen suurimpaan
kului yli 600 000 jäsentä. Tilalle nousi poliittisia järjestöjä
etenkin poliittisen kartan vasemmalta puolelta. Kotiseututyökin joutui tarkkaan seurantaan ja etsimään uusia muotoja.

Kuitenkin niin, että ”isänmaallisuus on nyt ennen kaikkea
kotiseuturakkautta, rakkautta esi-isien työhön ja suomalaiseen maisemaan”, kuten kotiseutuliikettä tutkinut Veikko
Anttila on määritellyt.
”Kun kotiseututyöhön kuuluu keräily, tallennus ja tutkimus sekä sen tavoitteisiin elävöittävä ja vaaliva sekä rakentava ja luova osuus, on sillä
helppo asettua veteraaniperinnetyöhön. Samaa työtä tehdään
samalle pohjalle rakentaen”,
Onnela sanoi. Sadat veteraanit
ovatkin olleet innokkaita kotiseututyön tekijöitä vuosikymmenien ajan.
Kotiseutuväki voisi Onnelan
mukaan vielä toimia veteraaniperinteen hyväksi auttamalla
suullisen perinteen, musiikkiperinteen sekä kirjallisen ja kuvaperinteen etsimisessä ja tallentamisessa. ”Miten on kymmenien tuhansien veteraanien
ja heidän läheistensä omat paperit: allakat, kirjeet ja muistiinpanot. Ovatko läheiset antaneet ammatti-ihmisille neuvoja lähestymistoiveista”, hän
pohti. Haastattelupäivän tai
kyselykäynnin siirtämien voi
vuorokauden kuluttua olla jo
myöhäistä.
Kotiseutu- ja veteraaniperinneväen saattaisi Onnelan mukaan olla syytä yhdessä miettiä
keinoja mahdollisimman monen veteraanin haastattelemiseen ja henkilökohtaisten papereiden pelastamiseen. Ehkä
myös perikuntiin voisivat uskotut henkilöt ottaa hienotunteisesti yhteyttä.
Tammenlehvän Perinneliiton asiamies, eversti evp Pert-

ti Suominen esitteli esimerkkejä jo aiemmin toteutuneesta
veteraanisukupolven perinteen
tallentamisesta. Monet muistomerkit, muistolaatat ja perinnetilat eri puolilla kertovat siitä.
Näkyvää perinteen vaalimista
ovat juhlatilaisuudet ja kunniakäynnit sankarihaudoilla. On
syntynyt paljon kuntakohtaisia
veteraanimatrikkeleita ja historiikkeja. Veteraanien vierailut
kouluissa ja muut opetusta tukevat hankkeet ovat lisääntyneet parin viime vuosikymmenen aikana.
Tammenlehvän Perinneliiton toiminnan käynnistyminen 2005 on johtanut uuteen tilanteeseen. Liiton tavoitteena ei
ole oman alueellisen tai paikallisen organisaation luominen,
vaan se toimii jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa
organisaatioiden kautta. ”Kentällä tapahtuvaa perinnetyötä
on kuitenkin voitava eri tavoin
ohjata ja tukea”, Suominen totesi. Tätä voidaan edistää jäsenyhteisöjen kautta sekä muilla
yhteistoimintajärjestelyillä.
”Paikallisen
perinnetyön
edistämiseksi Perinneliitto voisi alkuvaiheessa järjestää Oulun seminaarin jatkoksi muutamia maakunnallisia keskustelutilaisuuksia parin seuraavan
vuoden kuluessa”, Suominen
sanoi. Alueellisen perinnetyön
ohjaajana Perinneliitto voisi myöhemmin muun muassa
osoittaa perinnetyölle kohteita
ja antaa ohjeita käytännön työhön sekä julkistaa kannanottoja ja lausuntoja. Perinnetyön
tukijana liitto voisi jakaa kannusteita ja ohjata myös taloudellista tukea.

Suomen
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku
Seppä totesi veteraanitoiminnan suuntautuvan edunvalvonnasta lisääntyvästi perinteiden
vaalintaan. ”Suomen Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset tulevat vaalimaan perinnettään valtakunnallisella
ja aluetasolla. Muiden veteraanijärjestöjen halutessa tiiviimpään kumppanuuteen perinneasioissa jo veteraaniaikakaudella Sotaveteraaniliitolla on
osaltaan valmius keskusteluun ja yhteistyöhön. Tammenlehvän perinneliiton jäsenenä Sotaveteraaniliitto yhdessä
kumppaniensa kanssa toivoo
saavansa vastuullisen tehtävän
alueellisen veteraaniperinteen
työnjaossa”, Seppä sanoi.
Rehtori Vesa Anttila Pudasjärveltä katsoi koululla olevan
merkittävä rooli perinteen siirtymisessä uusille sukupolville.
Hän esitteli monia esimerkkejä.
Ratkaisevan tärkeää on opettajan oma asenne.
Seminaariväki
osallistui
vilkkaasti keskusteluun, jossa
käytiin lävitse monia käytännön kysymyksiä. Päätössanoissaan Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja, professori
Aarno Strömmer saattoi tyytyväisenä osoittaa kiitokset seminaarin toteuttamisesta Perinneliitolle, esitelmöitsijöille ja aktiivisille osallistujille.
Käydystä keskustelusta Strömmer kiitti erityisesti Rintamaveteraaniliiton puheenjohtajaa
Onni Toljamoa puheenvuorosta, jonka hän katsoi lupaavan hyvää yhteistyötä jatkossa.
Pekka Koivisto

Sotaveteraanien leskien ja naisten
kuntoviikot käynnistyivät

K

untoviikoille tuli yli 200
hakemusta veteraanien leskiltä ja puolisoilta
jotka toimivat omaishoitajina.
Koska paikkoja oli rajoitetusti,
valitettavasti kaikki eivät mahtuneet mukaan. Rintamapalvelustunnuksen omaavilla naisilla on oikeus veteraanikuntoutukseen, joten heillä ei ollut
mahdollista päästä näille lomaviikoille. Ensisijaisesti järjestelimme paikkoja heille, joilla oli
korkea ikä, hankalat terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet,
sekä lähiaikoina tapahtunut
puolison kuolema tai raskas
hoitajanrooli arkipäivässä. Samoin yksittäisiä kuntoutusviikkoja emme pysty järjestä-

mään ja kustantamaan, vaikka
niitäkin hakijat meiltä toivoivat. Lomapaikkoja vaihdellen
pyrimme järjestämään tätä toimintaa myös ensi kesänä.
Runnin Kylpylässä lähellä
Iisalmea järjestettiin 21.–25.05.
ensimmäinen tämän kesän
omaishoitajien ja sotaveteraanien leskien kunto- ja virkistysviikko. Viikolle osallistui 27
henkilöä.
Ohjelmaan kuului vaihtoehtoisesti joko kevyt jalkahoito
tai puolihieronta.
Lisäksi viikon aikana oli
erilaisia liikuntahetkiä, ulkoilua ja keskusteluaiheita liittyen ikääntyvän ihmisen arjessa selviytymiseen alkaen “rak-

kaudesta ruokaan ja päättyen
nauruun ihmisen voimavarana” Kurssilaiset olivat tyytyväisiä kurssin antiin. Heidän
mielestään ohjelmaa ja lepoa
oli sopivasti sekä ennen kaikkea kun “pääsi valmiiseen ruokapöytään”. Kurssilaiset tulivat eri puolilta Suomea. Eteläisin paikka oli Hämeenlinna ja
pohjoisimmat lienevät Kajaani,
Nurmes ja Merijärvi Veteraanin lesket Saimi Nousiainen
ja Tyyne Ruotsalainen olivat
tulleet kurssille Pielavedeltä.
Heidän mielestään kurssi oli
onnistunut kaikin puolin sillä
koskaan ei liikaa puhuta itsehoidon ja liikunnan sekä ravinnon tärkeydestä myös ikään-

Lomaviikko alkamassa ja ryhmäläiset kokoontuivat yhteiskuvaan.

tyvillä ihmisillä. Vieno Poutiainen Merijärveltä oli iloinen,
että myös lesket on huomioitu ja toivoi mahdollisimman
tehokasta tiedottamista, että
useammat lesket ja omaishoitajat voisivat hakeutua kurssille. Omaishoitajien taholta 5
päivän kurssia pidettiin sopi-

vana Viikolla oli mukana sosiaalineuvoja Riitta Huittinen
Kuopiosta, hän toimi ns. yhdyshenkilönä ja piti lomalaisista huolta yhdessä Runnin henkilökunnan kansa.
Anni Grundström
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Huhtiniemi - tarua vai totta
Lappeenrannan Huhtiniemessä jatketaan viime kesänä aloitettuja kaivauksia. Niiden
tarkoituksena on selvittää, ovatko löydetyt luut liitettävissä kesään 1944, jolloin huhujen mukaan Huhtiniemessä teloitettiin ja haudattiin sotilaita joukkohautoihin.
Sotaveteraani-lehti julkaisee asiasta kaksi kirjoitusta, joista toisen ovat kirjoittaneet
neljä professoria. He kuvaavat arkeologian ja oikeuslääketieteen näkökulmasta asiaa.
Toisen artikkelin on kirjoittanut upseeri (evp), joka on tutustunut sodanaikaiseen puolustusvoimien toimintaan Lappeenrannan Huhtiniemessä ja Karjalan kannaksella.

Lappeenrannan Huhtiniemen tutkimus
arkeologisena ja oikeuslääketieteellisenä
kysymyksenä

E

ri tahoilta nousseen painostuksen vuoksi Lappeenrannan kaupunki
on katsonut välttämättömäksi
selvittää, voiko kertomuksilla
kesäkuussa ja heinäkuun alussa
vuonna 1944 teloitetuiksi väitetyistä vainajista olla todellisuuspohjaa. Syystä tai toisesta
Lappeenrannassa on sitkeästi
elänyt huhuja, joiden mukaan
laitonta teloitusryhmää olisi
johdettu juuri Lappeenrannasta
käsin. Edelleen on esitetty, että
teloituksia koskevat asiakirjat olisi hävitetty myöhemmin.
Historiantutkimuksen käytettävissä olevan aineiston valossa

asia on jäänyt toistaiseksi vielä
selvittämättä. Lisäksi paikalliset
asukkaat ovat löytäneet Huhtiniemestä tai sen läheisyydestä vuosikymmenien kuluessa
ihmisluita, joiden alkuperä on
myös jäänyt epäselväksi. Koska asian käsittely on saanut valtakunnalliset mittasuhteet, sitä
on päätetty tutkia asiantuntijoiden käyttämin ja kansainvälisesti hyväksytyin menetelmin.
Tutkimusten tarkoituksena on
selvittää ovatko Huhtiniemestä tai sen ympäristöstä löydetyt
luut liitettävissä vuoteen 1944.
Ennen kaikkea halutaan selvittää, voidaanko edelleen väittää,

että mandollisesti löydettävät
luut liittyisivät salaiseen kenttätuomioistuimeen.
Tämä on mandollista, mikäli
tutkimuksissa pystytään löytämään vainajia ja mikäli heidän
hautaamisajankohtansa voidaan selvittää. Mikäli lukuisia
vainajia on haudattu samaan
kuoppaan varsinaisesta hautauksesta piittaamatta, tämä
voidaan tulkita merkiksi siitä,
että heitä ei katsottu hautaamisen arvoisiksi. Kaikki vainajien
mukana löytyvä esineistö, millaisessa vaatetuksessa heidät on
haudattu sekä se, mihin aikaan
heidän kuolemansa ajoittuu,

antavat kaikki viitteitä heidän
kuolintavastaan. Oikeuslääketieteellisten tutkimusten perusteella voidaan myös määrittää, ovatko he olleet miehiä vai
naisia ja antaa arvio heidän iästään kuolinhetkellä. Oleellista on lisäksi havaita voidaanko
heissä todeta väkivallan merkkejä. Erityisesti kuoleman aiheuttaneet ampumavammat ovat
usein todettavissa myös luurangoissa. Huhtiniemen ja sen
lähiympäristön tutkimuksia ei
ole käynnistetty Helsingin yliopiston arkeologien ja oikeuslääkärien aloitteesta. Tutkimukset on aloitettu, koska tavalliset ihmiset, toimittajat tai
poliitikon halusivat asian selvittämistä. Tutkimusta tekevät
asiantuntijat oman virkatyönsä ohella.
Lokakuussa 2006 Huhtiniemen kaivausten tuloksena löytyi joukkohauta, josta ei välittömästi pystytty sanomaan
milloin vainajat oli haudattu.
Tiedotusvälineet tarttuivat asiaan nopeasti ja levittivät hyvin
halukkaasti omia käsityksiään
asiasta. Vaikka jo syksyn 2006
kuluessa selvisi, etteivät syksyllä 2006 tutkitulta kohteelta löytyneet vainajat voineet liittyä
vuoteen 1944, asia tuntuu silti kiinnostavan monia. Jo syk-

syllä, kaivausten vielä kestäessä
hallituksen piirissä toivottiin
asian selvittämistä. Tästä syystä tutkimukset ovat jatkuneet
vuoden 2007 aikana.
Huhtiniemen
tutkimukset ovat perusteltuja siksi, että
alueelta on löydetty luita, joiden alkuperä on epäselvä. Yhdistettynä tarinaan salaisesta
kenttätuomioistuimesta kaksi asiaa on helppo kytkeä yhteen. Viranomaiset eivät ole
tunteneet kiinnostusta selvittää asiaa, mikä on antanut vaikutelman, että tietoa halutaan
salata. Asia ei ratkea itsekseen
tai vain toteamalla, ettei luita
ja/tai salaista kenttätuomioistuinta ole. Tämän vuoksi tutkimuksia on tarpeen tehdä. Toistaiseksi ei ole löydetty mitään,
mikä tukisi ajatusta salaisesta
tuomioistuimesta. Olipa lopputulos mikä tahansa, huolellisesti tehdyt tutkimukset selvittävät miten asia todellisuudessa on. Näin sekä arkeologit että
oikeuslääkärit voivat omalta
osaltaan vaikuttaa varjon hälvenemiseen joidenkin Suomen
jatkosodan tapahtumien yltä.
Mika Lavento professori,
Helena Ranta professori,
Antti Sajantila professori,
Erkki Vuori professori

Pohjoisen Suomen veteraanit kirkkotiellä

O

uluhalli, seudun suurin kokoontumistila
palveli 30.5. Pohjoisen
Suomen veteraanikansan kirkkosalina ja juhlapaikkana. Tilapäinen alttari oli koristeltu
kauniisti kukilla, juuri lehteen
puhjenneilla koivuilla ja armeijan maastonvihreillä naamioverkoilla. Karu koivuinen
alttariristi saattoi tuoda mieleen kenttäjumalanpalveluksen
silloin kerran. Lipputelineissä
oli neljän veteraaniliiton piiri-

järjestöjen liput. Ylimpänä näkyi vahvasti päivän teema: KODIN, USKONNON JA ISÄNMAAN PUOLESTA.
Jokaista kirkkopäivävierasta olivat nuoret varusmiehet jo
hallin ovella tervehtineet arvokkaasti kunnianteolla, käsi
ohimolla. Kunniakansalaisia
ollaankin. Joillakin oli jo oma
saattaja tarpeen ja monilla oli
omaisia mukana. Kansaa tuli
koolle melkein rykmentin verran, noin 1800 henkilöä.

Jumalanpalveluksen toimitti rovasti Hannu Ojalehto. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi saarnasi ja avustajana toimi Oulun ortodoksisen
hiippakunnan piispa, metropoliitta Panteleimon Tekstinlukijoina palvelivat Helvi Peltonen
ja Veikko Askonen. Jumalanpalvelusmusiikista huolehtivat
kanttori Raimo Paaso, Pohjan
Sotilassoittokunta, Teuvo Pakkalan koulun kuoro ja Oulun
NMKY:n Mieslaulajat.

Piispa Samuel Salmi ja metropoliitta Panteleimon lukivat päätteeksi siunauksen kirkkopäiväkansalle. Alttarilla lisäksi rovasti Hannu Ojalehto, jumalanpalveluksen toimittaja vierellään tekstinlukijana
toiminut JR 11:n veteraani ja kapteeni Veikko Askonen.

Saarnassaan piispa Salmi totesi veteraanien harvenevan rivistön merkitsevän, että kansakuntamme vaikeat kohtalon
vuodet ovat jääneet jo kauas.
Mutta kodin, uskonnon ja isänmaan arvot muodostavat silti
edelleenkin kasvupohjan. ”Veteraanien perintö lepää kirkkaana siinä vakaumuksessa,
että Totuuden hengen tulee johdattaa arkeamme. Se merkitsee
elämän hallintaa, jossa elämän
omat, Jumalan tahtoon pohjaavat syvät arvot ja lähimmäisyys
muodostavat kokonaisuuden.
Vain niiden välityksellä voimme luottaa menestykselliseen
tulevaisuuteen aikana, jolloin
lyhytjännitteinen ja mielihyvää
etsivä elämyskulttuuri on haastamassa
arvokeskusteluun”,
piispa sanoi.
Jumalanpalveluksen jälkeen
siirruttiin sivummalle katettujen pöytien ääreen aterialle.
Iloinen puheensorina täytti hallin veteraaniveljien ja -sisarten
vaihtaessa kuulumisia. Kainuun
Prikaatin varusmiehet palvelivat kohtelijaina tarjoilijoina.
Päiväjuhlan aloitti juhlavasti

Pohjan Sotilassoittokunta musiikkikapteeni Petri Junnan
johdolla. Avaussanat lausui
opetusneuvos Martti Niemelä, kirkkopäivän päätoimikunnan puheenjohtaja. Hän muistutti kirkkojuhlan alkujuurista,
Sanan ääreen hiljentymisestä
aikanaan rintamalla. ”Silloin
vaikeissa tilanteissa elämän perusasiat olivat aina mielessä:
milloin on minun vuoroni.”
Sotiemme veteraanien Pohjoisen Suomen kirkkopäivä järjestettiin nyt toista kertaa Oulussa, ensimmäinen oli vuonna
1999. Veteraanien neljän piirijärjestön ja lähinnä niiden oululaisten osastojen yhteistoimin
toteutunutta kirkkopäivää tukivat Niemelän mukaan arvokkaalla tavalla Oulun kaupunki
ja seurakunnat sekä puolustusvoimat. Kainuun Prikaati oli
lähettänyt avuksi ison komennuskunnan Kajaanista.
Tervehdyspuheessaan päiväjuhlassa Pohjoisen maanpuolustusalueen
komentaja,
kenraalimajuri Pertti Puonti totesi kirkkopäivän teeman
liittyvän Mannerheimin päi-
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Armeija noudatti lakeja myös kesällä 1944

S

uomi noudatti viime sotien aikana tarkasti sotaa
koskevia kansainvälisiä
sopimuksia ja omaa lainsäädäntöään. Sitä valvoi asepalvelukseen kutsuttu lakimiestemme parhaimmisto Päämajassa,
esikunnissa ja kentällä. Ehkä
keskeisin heistä oli lakitieteen
tohtori, oikeusneuvos ja everstiluutnantti Paavo Kekomäki.
Hän esitteli pääosan oikeusasioista ylipäällikölle ja oli tietyllä tavalla hieman samassa asemassa kuin puolustusvoimien
asessori nykyisin.
Kenttäoikeuksista säädettiin lailla. Puheenjohtajat nimitti Korkein Oikeus ja asetti
tehtäviinsä ylipäällikkö yleensä
Kekomäen esityksestä. Kenraaleilla ei ollut käskyvaltaa kenttäoikeuksiin, vaikka jotkut tuomioihin puuttuivatkin. Salaisia
tai muita erityisiä oikeusistuimia ei laissa tunnettu. Niitä
ei tarvittu, eikä niistä ole edes
keskusteltu. Rintamavastuussa
olevassa yhtymässä voitiin tietyissä tilanteissa komentajan
käskyllä asettaa pikaoikeus.
Salaisen kenttäoikeuden
väitetty asettaminen Imatran
Valtionhotellissa 23.6.1944 ei

pidä paikkaansa. Asettajiksi nimetyistä kenraaleista jalkaväenkenraali Erik Heinrichs
oli Mikkelissä. Kenraaliluutnantti Karl Oesch johti esikunnassaan Jääskessä Kannaksen
joukkojen puolustustaistelua.
Kenraalimajuri Antero Svensson oli edellisenä päivänä ottanut rintamavastuun Viipurin
suunnassa. Hänen joukkonsa
torjuivat hyökkäystä yli Kivisillansalmen. Jossain muualla
puuhailu olisi jokaisen kohdalla ollut järjetöntä.
Sotatuomari Toivo Tapanainen ei ollut Marskin luottomies lakiasioissa. Se oli edellä
mainittu Kekomäki. Tapanainen toimi Ratsuväkiprikaatin
ja Ryhmä Oinosen kenttäoikeuden puheenjohtajana Itä-Karjalassa 1941. Hänen johtamansa kenttäoikeuden päätöksellä
1.11.1941 tuomittiin kuolemaan
ja teloitettiin samana päivänä
yksi Erillispataljoona 21:n sotamies. Tapanaisen puheenjohtajan tehtävä päättyi 11.12.1941.
Hän toimi vielä kenttäoikeuden puheenjohtajana Lappeenrannassa Järjestelykeskus 1:ssä
15.5.-15.9.1942. Tämä oikeus ei
määrännyt kuolemantuomioi-

ta. Tapanainen otti sijaisena
vastaan alokkaiden sotilasvalan 18.6.1944 Lappeenrannassa. Muita sotatuomaritehtäviä
hänellä ei viime sotien aikana
ollut.
Esitetyt tiedot Lappeenrannan ”salaisen” kenttäoikeuden istunnoista ja niiden
perusteella toimeenpannuista teloituksista voidaan kohta
kohdalta osoittaa täysin perättömiksi. Väitteet asiakirjojen
salaamisesta ja vaitiolovaloista ovat vain yritys saada ihmiset vakuuttuneiksi kuvitelluista
tapahtumista, kun mitään todisteita ei ole esittää. Teloituksia olisi ollut mahdoton salata Henkilötäydennyskeskus 1:
n henkilöstöltä, sinne kootuilta
karkureilta ja kotiseudulta lähetetyiltä täydennysmiehiltä.
On väitetty, että teloitettujen karkureiden joukkoon olisi kuulunut nimenomaan Perkjärvellä 16.6. hajonneen III P/JR
5:n eli entisen vankipataljoona
ErP 21:n miehiä. Pataljoonasta
ei kuitenkaan teloitettu ainoatakaan sotilasta kesällä 1944.
Karkureiksi kyllä määritettiin
peräti 125. Heistä osa pidätettiin Lappeenrannassa tai Sai-

ammuttavana. Mutta Suomeen
jäi teistä se muisto, että lausumattomanakin tämä tunnus oli
teidän. Sen alta te ette koskaan
halunneet paeta”, Kökkö totesi.
Valtiovallan tervehdyksen
päiväjuhlassa esittänyt maaherra Eino Siuruainen tähdensi tarvetta huolehtia siitä, että
kansallinen veteraanipäivä ja
kaatuneiden muistopäivä eivät
tulevaisuudessa ajautuisi vain
viranomaisten noudattamaksi.
”Juhlan tulee myös tulevaisuuSeppelpartiot lähetettiin päiväjuhlasta viemään havuseppeleet dessa olla sotiemme 1939-45
viime sotien sankarihaudoille sekä vuonna 1918 taisteluissa ja muistojuhla monine muotoivakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkeille. Seppe- neen, vaikka kukaan mukana
leitä kantajina toimineet veteraanisiskot ja -veljet lähetti liikkeelle olevista ei koskaan olisi nähkenttärovasti Juhani Liukkonen.
nyt sotiemme veteraaneja tai
sotaorpojakaan. Suurta uhria
väkäskyyn. Ylipäällikkö kun Kansakuntamme ja sen perus- itsenäisyyden
pelastamisekkäynnisti taistelun kodin, us- elementit, perheet ja kodit tar- si kansakunnan tulkevatkaan
konnon ja Isänmaan puoles- vitsevat edelleen lujan arvope- sukupolvet eivät saa unohtaa”,
ta. Puonti näkee arvokkaana, rustan lastemme ja nuortemme maaherra sanoi.
että veteraanit edelleenkin ha- kasvatustyölle kohti vastuullisPäiväjuhlan ohjelmaan kuuluavat kokoontua saman tun- ta aikuisuutta”, Puonti sanoi.
lui monia arvokkaita musiiknuksen alle. Myös tämän päiJuhlapuheessaan päiväjuhlas- ki- ja lausuntaesityksiä. Kauvän sotilaat pitävät samoja pe- sa rovasti Timo Kökkö arveli, punginjohtaja Matti Pennanen
rusarvoja tärkeinä, ovathan että aikanaan sotatielle lähties- toi Oulun kaupungin tervehne myös vahvan maanpuolus- sään veteraanit tuskin ääneen dyksen. Päätössanat lausui rotustahdon perustana. ”Mikä- lausuivat nyt teemana olevia sa- vasti Jaakko Granlund. Juhlali arvoperustamme murtuisi, noja: ”Mutta ette te myöskään väki yhtyi lopuksi seisaaltaan
murtuisi myös kansallinen yh- torjuneet. Se kelpasi teille ja otit- Lutherin taisteluvirteen Jumala
tenäisyytemme ja halu osallis- te sen vastaan. Korkeille isän- ompi linnamme.
tua maamme rakentamiseen maallisille arvoille ei ollut sijaa
ja myös sen puolustamiseen. siellä, missä ihminen oli tykillä
PEKKA KOIVISTO

maan saaristossa osan jatkaessa piileskelyä rauhan tuloon
asti. Työosastoihin siirrettiin
pataljoonasta 400 miestä.
Viipurista paenneesta 20.
Prikaatista teloitettiin hurjimpien väitteiden mukaan jopa
500 miestä, todellisuudessa heti
paon jälkeen ei yhtään. Suureksi väitetty kadonneiden joukko
on viimeisissä tutkimuksissa
supistunut olemattomiin.
Karkureista
palautettiin
noin 90 % takaisin joukkoihin.
Osa heistä kelpasi vielä uudelleen taistelijoiksi. Pääosa sijoitettiin takalinjoille. Psyykkisistä ongelmista kärsineet lähetettiin sairaaloihin. Noin 1400
miestä sijoitettiin työosastoihin. Moni kieltäytyi kuitenkin
palveluksesta tai karkasi uudelleen. Heidät tuomittiin vapausrangaistuksiin.
Kuolemaan
tuomittiin rintamajoukoissa
76 miestä, joista 46 teloitettiin.
Suojeluskuntien kenttäoikeuksien antamat kuolemantuomiot
(6) karkureille jäivät toimeenpanematta. Karkurit armahdettiin heti välirauhan alettua.
Lain kirjoitti Kekomäki. Karkureista on arkistoissa tarkat
luettelot.

Kadonneita on myös väitetty todellisuudessa salaisen
kenttäoikeuden teloittamiksi. Väite on yhtä perätön kuin
muutkin asiassa esitetyt. Kadonneet ovat yleensä kaatuneita, joissain tapauksissa vangiksi joutuneita ja siinä tilanteessa surmattuja tai vankileireillä
menehtyneitä.
Lappeenrannassa ei nykyisten tietojen mukaan ole tuomittu kuolemaan ja teloitettu yhtään suomalaista sotilasta viime sotien aikana. Huhut
ovat syntyneet kaatuneiden
evakuoinnin, tunnistamattomien sotavainajien hautaamisen ja rintamajoukkojen teloitusten virheellisestä yhdistämisestä kuviteltuihin teloituksiin.
Perättömiin väitteisiin on ollut
osuutensa sekä puhtaalla tietämättömyydellä että tahallisella
mustamaalauksella.
Ilmo Kekkonen
Yleisesikuntaeversti evp.

Teuvo Pakkalan koulun kuoro avusti jumalanpalveluksessa, sooloa
laulamassa Anne Becker. Toisena kuorona kuultiin Oulun NMKY:n
Mieslaulajia. Lisäksi päiväjuhlassa esiintyivät Oulun Sotaveteraanikuoro ja Pohjankartanon yläasteen kuoro.

Nuoret varusmiehet, eräänä heistä viestimies Janne Vehviläinen
Suonenjoelta, saivat mieluisan komennuksen Kajaanista Ouluun
palvelemaan sotiemme veteraaneja kirkkopäivänä, kuten tarjoilijoina ruokailussa.
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SOTAVETERAANILIITON
VUOSIKYMMENET

Solmi yhteys
partiolaisten kanssa

OSA III: 1970-luku
1970-luvulla liitto jatkoi voimakasta kasvuaan. Lisäksi
sen myötävaikutuksella saatiin aikaan ensimmäinen
lakisääteinen eläke-etuus: rintamasotilaseläkelaki.
Sen korjaaminen ja täydentäminen oli liiton keskeisiä
tavoitteita 1970-luvulla. Myös naisten etuuskysymysten
ajaminen kuului liiton ja sen Naisjärjestön tavoitteisiin.

Rintamasotilaseläkelaki
– päänavaus veteraanien
eläkeasioissa
1970-luku oli ensimmäisten veteraanilakien säätämisen vuosikymmen: ensimmäinen eläkelaki - laki rintamasotilaseläkkeistä - astui voimaan syyskuun
ensimmäisenä päivänä 1971.
Laki todettiin jo voimaan astuessaan puutteelliseksi, mutta
liiton mielestä tärkeää oli, että
päänavaus saatiin aikaan. Lisäksi tulee pitää mielessä se, että
muutkin juuri noihin aikoihin
säädetyt eläkelait, joista monet
olivat päänavauksia nekin, todettiin samalla tavoin puutteellisiksi, ja niitäkin paikkailtiin
sieltä täältä tulevina vuosina.
Jotta rintamasotilaille olisi
voitu ryhtyä maksamaan eläkettä, heitä varten oli tullut laatia tunnus. Asetus rintamasotilastunnuksesta oli annettu
joulukuussa 1969 ja määrätty
astuvaksi voimaan huhtikuun
alusta 1970. Rintamasotilastunnus merkittiin sotilaspasseihin ja sitä sai hakea melkoisen kauan - vuoden 1994 loppuun asti. Kaikkiaan sen sai yli
400 000 miestä.

Naisten pyrkimykset
tunnuksen ja eläkkeen
saamiseksi
Rintamapalveluksessa
olleet
naisetkin pyrkivät tunnuksen ja
etuuksien saajiksi. Sotaveteraaniliiton Naiskeskustoimikunnan edustajat kävivät ministeri
Katri-Helena Eskelisen puheilla. Koska naisia ei voitu katsoa
rintamasotilaiksi, heille ei voitu
myöntää rintamasotilastunnusta eikä liioin rintamasotilaseläkettä. Tähän oltiin hyvin pettyneitä. Sotaveteraaniliiton naiset
keräsivät kuitenkin erityisellä
kaavakkeella niiden naisten yhteystietoja, jotka olivat aikanaan
palvelleet sotatoimialueella. Kaavaketta sai postitoimipaikoista.
Miehille tarkoitettu rintamasotilaseläke oli tiukasti tarveharkintainen. Jokainen tunnuksen saanut veteraani ei siis
ollut siihen automaattisesti oikeutettu, vaikka niin oli aluksi

paikoin kuviteltu. Rintamasotilaseläkkeen rinnalla käytössä
olivat edelleen ylimääräiset sotaeläkkeet, joita koskevia päätöksiä ei kuitenkaan tehty tasaisesti eikä joka vuosi. Naisille
ylimääräisiä sotaeläkkeitä alettiin myöntää vuodesta 1974.
Kyseinen vuosi on siten naisten saamien veteraanietuuksien päänavausvuosi.

Liiton ja Naisjärjestön
puheenjohtajat
1970-luvulla
Liiton puheenjohtajina toimivat 1970-luvulla Viljo Turunen
(1970 - 1972), Eino Lähdeoja
(1972 - 1978) sekä Gunnar Laatio (1978 - 1986). Heidät kaikki
kutsuttiin toimikautensa päätyttyä myös liiton kunniapuheenjohtajiksi. Liiton Naiskeskustoimikuntaa (Naisjärjestöä) puolestaan johtivat Elli Mikkonen
(1969 - 1974) sekä Sylvi Yli-Ketelä (1974 - 1984). He olivat myös
liiton Naisjärjestön ensimmäiset
kunniapuheenjohtajat.

Vaikutuskanavat
Sotaveteraaniliitto oli kaiken
aikaa pyrkinyt vaikuttamaan
veteraaniasioiden hyväksi niin
hallitukseen, yksittäisiin ministereihin kuin kansanedustajiin ja eduskuntaryhmiinkin vetoamalla. Vuonna 1970
valittuun uuteen eduskuntaan
tuli sotaveteraaniyhdistyksiin
kuuluneita kansanedustajia yli
40. Pitkälti heidän ympärilleen
perustettiin eduskunnan veteraanikerho. Sen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi tuli Gunnar
Laatio, joka myös teki eduskunnassa koko sotienjälkeisen
ajan ensimmäisen välikysymyksen veteraaniasioista.

Liiton kasvu
Veteraaniasioiden käsittelyä oli
tietenkin tuntuvasti vauhdittanut liiton 1969 järjestämä suurmarssi. Se lisäsi osaltaan myös
liiton jäsenmäärää, joka ylitti sadantuhannen rajan vuonna 1970. Silloin myös viimeinen kotimaan piireistä - Vaasan kaksikielinen piiri, joka oli

pitkään harkinnut kahden keskusliiton välillä - tuli virallisesti liiton jäseneksi. Puhtaasti
ruotsinkielinen Södra Finland
puolestaan oli saanut EteläSuomen ruotsinkieliset veteraanit yhdistymään, siten että
naapuriliiton kokonainen piiri
yhtyi siihen ja siirtyi näin Sotaveteraaniliiton puolelle.

Rintamasotilaseläkelain
uudistaminen
Rintamasotilaseläkelain uudistaminen eteni liiton mielestä liian hitaasti, vaikka epäkohtien
korjaamiseksi oli asetettu erityinen toimikunta. Toimikunta jätti mietintönsä 1972. Veteraanijärjestöt jättivät siihen
yhteisen eriävän mielipiteensä.
Seuraavana vuonna (1973) liiton ”suuri lähetystö” kävi ministeri Seija Karkisen puheilla
asian käsittelyn vauhdittamiseksi. Joitakin muutoksia lakiin
saatiin seuraavana vuonna.

Suurtilaisuudet
1974 - 1975
Nämä muutokset eivät tyydyttäneet liittoa eikä sen kenttäväkeä.
Siten vuonna 1974 pidettiin sotaveteraanien suurkokous Helsingissä. Mukana oli 700 sotaveteraania. Vielä huomattavampi
suurtilaisuus ja -marssi saatiin
aikaan seuraavana vuonna, jolloin sotaveteraaneja kerääntyi
Helsinkiin peräti 22 000. Tasavallan presidentti oli marssin ja
suurjuhlan suojelijana. Tapahtumalla oli ilmeisen suuri vaikutus, sillä rintamasotilaseläkelaki
uudistettiin kokonaisuudessaan
melko pian tämän jälkeen.

Miltä kuulostaisi makkaran paisto tai laulaminen yhdessä nuoren partiolaisen kanssa? Loka-marraskuussa se on
mahdollista, sillä partiolaiset toteuttavat 1½ tunnin palvelutempauksen veteraaneille. Tempaus on yksi partion
100-vuotisjuhlallisuuksista.

P

artiolaiset ottavat syksyllä yhteyttä lähialueensa
veteraaneihin, mahdollisesti sinuunkin, ja tarjoutuvat
solmimaan sukupolvien välisen
yhteyden yhteisen toiminnallisen hetken parissa. Palvelutempaus toteutetaan pienryhmissä. Toiminta on joko makkaran
paistoa tai laulamista. Samalla jutellaan siitä, millaista elämä oli teidän ollessa nuoria tai
millaiseksi partiolainen kuvittelee elämänsä teidän ikäisenä.
Katsellaan yhdessä valokuvia
sekä luetaan veteraani- ja partioaiheisia lehtiä.
Partiolaiset haluavat virkistää arkeanne ja oppia elämänkokemuksestanne. Tärkeintä
on luoda henkilökohtaisia kontakteja ja keskustelua sukupolvien välille.
Kuvitelkaa itsenne istumaan
nuotion ääreen lokakuisen
metsän keskelle. Veistelemään
partiolaisten kanssa makkaratikkuja. Pari 10-vuotiasta par-

tiolaista sytyttää samalla nuotiota. Jutustelette partiolaisen
kanssa siitä miten hänen partioleirinsä kesällä sujui. Sitten
partiolainen kysyy ”Mitä sinä
teit minun ikäisenä, 16-vuotiaana?”. Mitä haluaisit vastata
hänelle?
Vai haluaisitteko mieluummin laulaa partiolaisten kanssa. Istua veteraanituttaviesi
kanssa partiolaisten kokoontumistiloissa, jossa on kymmenen
teini-ikäistä partiolaista. Yksi
poika näppäilee kitaraa. Laulukirjat on otettu esille. Hetken
kuluttua pääsette laulamaan
yhteislauluja ja oppimaan ainakin yhden partiolaulun. Minkä
laulun haluaisitte opettaa ympärillä oleville partiolaisille?
Lisätietoa: www.partio.fi/veteraanit
Teksti: Anu Sauliala
Kuva: Tuomas Sauliala

1970-luvun loppu:
naisille oma tunnus ja
kuntoutuksen voimakas
esiinnousu
1970-luvun lopun muita erityisesti mainittavia asioita olivat
naisten rintamapalvelustunnuksen saanti 1978 sekä (valtiovallan kustantaman) kuntoutuksen kokeiluluontoinen
aloittaminen 1977. Kuntoutus
alkoikin nousta 1980-luvulle tultaessa yhä enemmän ja
enemmän esiin ikääntyvien veteraanien tarvelistalla. Sen räjähdysmäiseen kasvuun 1980luvulta eteenpäin palataan lehden seuraavassa numerossa.
Kaarle Sulamaa

Loka-marraskuun partiolaisten ja veteraanien kohtaamisista hyötyvät molemmat osapuolet.
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Sotiemme veteraanien Kansallisen veteraanipäivän
Läntisen Suomen
pääjuhla oli Helsingissä
kirkkopäivä Espoossa
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietettiin tänä
vuonna Helsingin Jäähallissa. Päivä alkoi perinteiseen
tapaan lipunnostolla ja seppeleen laskulla Mannerheimin patsaalle sekä Mannerheimin hautapaadelle ja
jatkui lipunnostolla Jäähallin edustalla.

Juhlaväkeä Espoossa. Kuva Eero-Juhani Juhola

E

spoossa vietettiin Läntisen Suomen kirkkopäivää 23.5. johon osallistui yli 1500 henkeä eri puolilta
läntistä Suomea. Pääosa tapahtumasta vietiin läpi LänsiAuto Areenassa. Tapahtuma oli
huolella suunniteltu sekä messua, että vaikuttavaa päiväjuhlaa varten. Messussa isänmaallista tunnelmaa loi piispa Leino
Hassisen saarna joka käsitteli
laajasti päivän teemaa: Kodin,
Uskonnon ja Isänmaan puolesta.
Hän kuvasi koskettavasti
1900-luvun suomalaisten elämään vaikuttanutta maailman
historian väkivaltaisinta vuosisataa. Piispa Hassinen vetosi
myös voimakkaasti sovinnon
tien kulkemisen puolesta sekä
rohkean sinnikkyyden osoittamisesta rauhan keinoin.
Koristeellisen kauniin alttarirakenteen äärellä vietettiin myös yhteinen ehtoollinen
messun yhteydessä. Messun
kokonaisuuteen kuului myös
runsaasti musiikkia. Yhteisten
virsien lisäksi esittivät Jousenkaaren koulun kuoro ja orkesteri sekä Espoon Sotaveteraanikuoro lukuisia kauniita ja vaikuttavia sävellyksiä. Tapiolan
kirkossa toimitettiin samanaikaisesti ruotsinkielinen jumalanpalvelus Ja Pyhän Herman
Alaskalaisen kirkossa ortodoksinen liturgia suomeksi ja ruotsiksi.
Keskipäivän aikaan oli järjestetty ruokailu tyylikkäästi
verhojen toiselle puolelle areenaa. Tarjoilun hoitivat varusmiehet kiitettävällä tavalla.
Päiväjuhlan upeitten musiikkiesitysten tarjonnasta huolehtivat Kaartin soittokunta
johtajaan musiikkimajuri Elias

Seppälä ja Espoon ja Helsingin Sotaveteraanikuorot. Myös
Kanttiinin Lotat esittivät kaikkien tunteita koskettavia tuttuja sävellyksiä.
Perinteisiin kuuluva seppelpartion lähettäminen. Juhlapuheen piti teologian tohtori Hannu Välimäki. Hänen
omakohtainen kokemuksensa
sotaorvoksi jäämisestä sisaruksineen isän kaatumisen takia
antoi voimakkaan vakavansävyn puheen alkaessa. Välimäki
kertasi Suomen suomalaisten
historiaa varhaisemmaltakin
ajalta päätyen sitten käsittelemään viime sotiemme syttymistaustoja ja tapahtumia. Hän
korosti vahvasti nykyisten veteraanien sitkeyttä ja itsepäistä kestämistä, jonka ansiosta
nyt olemme itsenäisiä. taistelut suurta ylivoimaista vihollista vastaan synnytti kuulun
talvisodan hengen: lujan ja yksimielisen tahdon pitää tämä
maa omanamme. Hän painotti
myös kotirintaman rukouksien
ja toiminnan merkitystä.
Päätössanat lausui rovasti
Väinö Salokorpi. Hän korosti puheessaan kodin merkitystä niin rauhan kuin sodankin
aikana. Kuinka sinne onkaan
hyvä lähteä nytkin täältä kirkkopäivätapahtumasta vaikka
toivottavasti tunne on, että olihan hyvä olla taas mukana. Rovasti Salokorpi toi mieliin korkeammankin määränpäämme,
ikuisen kodin Jumalan luona
taivaassa. Lopuksi hän kiitti lämpimästi työryhmiä ja tukijoita jotka mahdollistivat tämän kirkkopäivätapahtuman
ja lausui lähtijöille matkasiunauksen.
Teksti Pertti Sassi

Jone Nikula luovutti veteraanijärjestöjen edustajille polkupyörien
myynnistä kertyneen tuoton.

S

enaatintorille oli sotilaallisiin riveihin asetettu
1 000 armeijan lahjoittamaa ja Helsingin kaupungin kunnostamaa polkupyörää,
jotka oli myyty nettihuutokaupalla. Huutokaupan tuottamat
noin 227 000 euroa luovutti

Jone Nikula Jäähallin juhlan
päätteeksi veteraanijärjestöille.
Jäähallin istumapaikat täyttyivät jo hyvissä ajoin ennen
pääjuhlan alkua. Kunniapaikalla Tasavallan presidentti Tarja Halosen vieressä istui
Mannerheim-ristin ritari Pent-

ti Iisalo. Muita arvovieraita olivat Helsingin ylipormestari
Jussi Pajunen, ministeri Liisa
Hyssälä, amiraali Juhani Kaskeala sekä Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre.
Juhlan aloitti Kaartin Soittokunta soittamalla kapellimestari Elias Seppälän johdolla
Sibeliuksen Andante Festivon.
Alkuhartauden ja seppelpartioiden lähettämisen jälkeen olivat vuorossa viralliset tervehdykset. Jorma Hynninen ja Sibelius-lukion kuoro vastasivat
yhdessä Kaartin Soittokunnan
kanssa juhlan musiikkiannista. Taitelijat Martti Mäkelä ja
Miikka Hyyppä esittivät Balladin Ihantalasta. Lotta Mailis
Paavola toi tilaisuuteen veteraanien tervehdyksen.
Juhla päättyi yhteisesti laulettuun Veteraanin iltahuutoon.
Valtakunnallisen
juhlan
ohessa pääkaupunkiseudulla
järjestettiin omat erilliset juhlat sekä Espoossa että Vantaalla.
Markku Martikainen

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kätteli Mannerheim-ristin ritaria Pentti Iisaloa.
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Alueelliset 50-vuotisjuhlat
Helsingin Seutu aloitti juhlavuoden juhlakonsertilla

S

otaveteraaniliiton täyttäessä kuluvana vuotena 50
vuotta oli Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry järjestänyt Kulttuuritalolle juhlakonsertin 26.3. Poikkeuksellisen lämmin ja kaunis sää lienee
osaltaan vaikuttanut siihen,
että yleisöä ei tuona maanantai-iltana ollut liikkeellä kovin
runsaasti, mutta ken oli liikkeelle lähtenyt, hän sai nauttia

hyvästä musiikista ja isänmaallisesta tunnelmasta.

Kaartin Soittokunnalla
liikkeelle
Konsertin aloitti Kaartin soittokunta Artturi Ropen uljaalla
marssilla Marsalkan hopeatorvet, jonka syntyhistoriaa juontaja Niilo Ihamäki taidokkaasti esitteli. Soittokuntaa johti
musiikkimajuri Elias Seppälä.

Aitoihin Lotta-asuihin pukeutuneet Kanttiinin Lotat saivat juhlayleisön herkistymään.

Piirin puheenjohtajan, eversti
Pentti Laamasen tervehdyksen
jälkeen kuultiin Jean Sibeliuksen
Karelia alkusoitto, Leevi Madetojan Sarja oopperasta Pohjalaisia sekä Uuno Kuparisen marssi
Uljaat sotaveteraanit.
Aitoihin lotta-asuihin pukeutunut lauluyhtye Kanttiinin Lotat esitti sikermän Muistojen laulut josta erityisesti Joe
Lyonsin säveltämä ja Usko
Hurmerinnan sanoittama Kodin kynttilät herkisti yleisöä
jopa yhtymään lauluun, ja siellä täällä kiilsi kyynel.
Sotilaskotisisarten väliajalla tarjoamien kahvien jälkeen
jatkoi Kaartin soittokunta Edward Elgarin Pomp and Circumstande –marssilla. Helsingin Sotilasläänin komentaja
kenraalimajuri Jaakko Oksanen esitti juhlayleisölle Puolustusvoimien tervehdyksen, jonka jälkeen kuultiin puhallinmusiikkia
parhaimmillaan.
Gioacchino Rossinin Wilhelm
Tell –alkusoitto oli oiva näy-

te soittokunnan korkeasta ammattitaidosta.

man polven musiikintekijät
ovat alkaneet arvostaa sotaveteraanien aikanaan isänmaan
Himmetä ei muistot
hyväksi tekemää työtä. Kalerkoskaan saa
vo Halosen Vexi Salmen sanoiEspoon ja Helsingin Sotavete- hin säveltämä Me teimme sen
raanikuorojen oli vaikea ahtau- kajahti komeasti Alvar Aallon
tua Kulttuuritalon pienehkölle luomassa akustiikassa: ”Vapaa
lavalle, mutta kun ne sinne on- Suomi nyt lapsille jää ”, kuten
nistuivat puikkelehtimaan, niin Vexi Salmen julistus kuuluu.
koossa olikin komea ja ryhdikäs
Kalervo Hämäläisen Veyli 80-vuotiaiden veteraanien teraanien iltahuuto Sotavetesuurkuoro, 82 laulajaa. Kuoroa raanikuorojen ja Soittokunnan
johtivat vuorotellen Kai Vahtola  yhteisesityksenä ja musiikkija Arvo Kuikka. Fredrik Pa- neuvos Arvo Kuikan vankalciuksen Suomen laulu ja Urpo la johdolla päätti varsinaisen
Jokisen Adolf Ehrnroothin pu- konserttiosuuden vakuutukheteksteihin pohjautuva sävel- seen: ”Himmetä ei muistot kosmä Suomi on hyvä maa, eivät kaan saa”.
tuttuudestaan huolimatta ole
Sotaveteraaniliiton kunniaavain ongelmattomia kuoro- marssi, joka tunnetaan sanoitlauluja. Ne on osattava hyvin, tajansa mukaan Sillanpään
jotta säveltäjien sanoma menisi marssilauluna, päätti juhlakonperille. Vahtola ja Kuikka ovat sertin kuorojen ja soittokunnan
kuitenkin sen tason muusikoita sekä yleisön yhteisesitykseen.
ja kuoronjohtajia, että tälläkin
kertaa lopputulos oli nautittaPekka Kontu
vaa mieskuorolaulua.
On hyvä, että myös nuorem-

Juhlakonsertti Kuusamossa

Varapuheenjohtaja Alpo Päivärinta vastaanotti Sotilasläänin
komentaja Timo Suutarisen onnittelut 45-vuotiaalle Kuusamon
sotaveteraaniyhdistykselle.

Y

li 600:aan nouseva yleisömäärä oli tullut kuulemaan
juhlavuoden
kunniaksi järjestettyä konserttia 23. maaliskuuta Kuusamo-talon Oulankasaliin. Samalla kun Sotaveteraaniliiton
50-vuotisjuhlavuoden tapahtumasarja käynnistyi PohjoisPohjanmaalla, voitiin juhlia
Kuusamon Sotaveteraanien 45ja yhdistyksen naisjaoston 35vuotistaipaleen täyttymistä.
Sotaveteraaniliiton tervehdyksen konserttiyleisölle esit-

ti liiton puheenjohtaja Aarno
Strömmer. Kuusamon kaupungin tervehdyksen toi valtuuston puheenjohtaja Matti
Heikkilä ja puolustusvoimain
tervehdyksen Oulun Sotilasläänin komentaja Timo Suutarinen. Juhlapuheen piti Oulun
läänin maaherra Eino Siuruainen. Puheessaan hän viittasi mm. armottomiin sotakokemuksiin, jotka kuusamolaiset
olivat joutuneet kestämään,
sekä lujaan tahtoon, jolla oli
selvitty evakkojen asuttamisesta ja jälleenrakennuksesta.
Nuorempien polvien velvollisuudeksi hän katsoi huolehtia
kunniakansalaisten elämänillan turvaamisesta ja perinnetiedon tallettamisesta.
Konsertin aluksi Lapin Sotilassoittokunta esitti musiikkimajuri Juha Tiensuun johdolla Sotaveteraaniliiton tilaaman
Juhlasoiton sotaveteraaneille,
jonka nuotit ehtivät juuri parahiksi tähän konserttiin Lisäksi soittokunta esitti Sibeliuksen
Jääkärimarssin sekä H. Hedmanin kappaleen Sven Dufva. Soittokunnan upeiden esitysten jälkeen oli Oulun Sota-

Lapin Sotilassoittokunta ja Oulun Sotaveteraanikuoro juhlakonsertissa Kuusamossa. Yhteisesitystä
johti musiikkimajuri Juha Tiensuu. Kuva: Ulla Ingalsuo.

veteraanikuoron vuoro. Kuoro
esiintyi johtajansa kapellimestari Rauno Rännälin johdolla. A cappella -jaksossa kuultiin mm. Kalervo Halosen Me
teimme sen, Endel Stafenaun
Teitä tervehdimme kotimaan
metsät ja Yrjö Saarnion Kirje
isältä. Sotaveteraanikuoron vakituisiin avustajiin kuuluva oululainen Tuomo Malmi lauloi
soolon Väinö Rauhalan Serenaadissa. Herkkä esitys palkittiin raikuvilla aplodeilla.
Toisessa jaksossa Oulun Sotaveteraanikuoro ja Lapin Sotilassoittokunta esiintyivät yh-

dessä, yhteisesityksiä johti Juha
Tiensuu. Tässä jaksossa kuultiin mm. Uuno Kuparisen Uljaat sotaveteraanit, Kalervo Hämäläisen Kodin vartijat sekä
Georg Malmstenin laulusarja
Malmsten merellä. Tuomo Malmi lauloi soolo-osuudet Veikko Juntusen kappaleessa Veteraanivalssi. Konsertin lopulla
yleisö sai vielä kuulla Veteraanin iltahuudon. Esitystä seurattiin hartaan liikuttuneina. Soolo-osuudet lauloi sotaveteraani
Olavi Myllykangas, jonka ääni
soi yhä kiinteänä vaikka ikä lähentelee yhdeksännen vuosi-

kymmenen puoltaväliä.
”Olemme kokeneet ikimuistoisen juhlaillan. Kokemamme
yläpuolella on yhä itsenäinen
isänmaa, jonka juhlavuotta nyt
vietämme”, kiteytti veteraanien
tunnot Kuusamon sotaveteraanien naisjaoston puheenjohtaja
Anna Marttinen päätössanoissaan.
Oulun Sotaveteraanikuorolla on vielä syyskaudella juhlakonsertit Oulussa ja Oulaisissa,
silloin yhdessä Pohjan Sotilassoittokunnan kanssa.
Viljo Kaartinen
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Lauantain toivottujen hengessä

Iloista menoa Jyväskylässä

S

otaveteraaniliitto ry:n 50juhlavuoden kunniaksi järjestivät myös KeskiSuomen Sotaveteraanipiiri ry
ja Jyväskylän Sotaveteraanit ry
juhlatilaisuuden. Tapahtuma
pidettiin kevyenä juhlakonserttina Jyväskylän Yliopiston
juhlasalissa talvisodan päättymisen muistopäivänä 13. maaliskuuta. 700-hengen sali oli
ääriään myöten täynnä pääasiassa sotaveteraaneja ja heidän
omaisiaan.

”Muistojen Ilta” -viihdekonsertti oli toteutettu suositun lauantain toivotut - radioohjelman tyyliin. Ohjelman alkuun oli sijoitettu vakavampi
musiikki tunnelman kevetessä
loppua kohti.
Lyhyiden tervetuliaissanojen päätteeksi Keski-Suomen
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Kalevi Pulkkinen toivotti kaikille pitkää ikää laulujen
myötä.
Aluksi esiintyivät yhdistetyt

Nikke Isomöttönen johtaa kuoroja.

Jyväskylän sotaveteraanikuoro ja Jämsän seudun Veteraanilaulajat varsin vetävästi. Nikke Isomöttösen johtamassa
kuorossa oli nuorekasta pontevuutta. Tuttuja kappaleita oliva muun muassa Toivo Kuulan Vapaa kansa, Urpo Jokisen
Suomi on hyvä maa ja George
de Godzinskyn Äänisen aallot. Kuoron solisti oli Hannu
Wacklin.
Jyväskyläläinen ”jazz-tähti” ja ilopilleri, pikkulottaikäinen Pirkko Rahkila - Rissanen kevensi tunnelmaa laulaen ja laulattaen yleisöä. Hänen
taustanaan oli seitsenhenkinen
Klassikot-yhtye. Pirkko aloitti osuutensa sykähdyttävästi
esittämällä vanhalla karjalanmurteella tutun Karjalan kunnailla. Pian solisti veti yleisön
mukaan varsinaiseen laulun
ilotulitukseen m/40-luku. Listalla oli useita Jori Malmstenin vauhti- ja tunnelmakappaleita muun muassa elokuvahitti Potkut sain (muistathan: pot,
pot, pot, potkut sai kesken ...
ei tee mitään, länteen itään...).
Etumaisena estraadilla esiin-

Pirkko Rahkila-Rissanen irrottelee Hannu Wacklinin saksofonin ja
Juha Lauttamuksen trumpetin säestämänä.

tyivät Pirkko, Hannu Wacklin,
saksofoni ja Juha Lauttamus,
trumpetti.
Lopuksi yleisöä ilahdutti musiikkimajuri Tomi Väisäsen johtama Ilmavoimien
soittokunta, ei perinteisellä marssimusiikilla, vaan vaikuttavalla ja värikkäällä big
band-repertuaarillaan. Muiden muassa kuultiin Edith
Piafin tunnelmallinen Hymni
rakkaudelle, useita Junnu Vainion parhaita ja hauska versio
kansanlaulusta On neidolla punapaula.
Puolitoistatuntisen konsert

tiosuuden päätteeksi koko yleisö lauloi yhdessä Sotaveteraaniliiton kunniamarssin Sillanpään marssilaulun. Kaiken
lopuksi kahvi maittoi tuttujen kanssa turistessa yliopiston
juhlasalin aulassa. Jyväskylän
Sotaveteraanien puheenjohtaja
Kari Korhonen voi olla täysin
tyytyväinen junailemaansa tilaisuuteen.
Teksti ja kuvat
Kalevi Reiman

Rehtori Sakari Viinikainen

”Koululaiset kunnioittavat veteraaneja.”

Sakari Viinikainen: ”Koti, uskonto ja isänmaa – niiden merkitys
ei ole minnekään kadonnut.”

K

ymenlaakson maakunnallinen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhla pidettiin Kouvolan Kaupungintalossa 16. maaliskuuta.
Kotikuntien tervehdyksen
juhlivalle liitolle toi Kouvolan
kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja, rehtori Sakari
Viinikainen. Puheessaan hän
kertoi viimeisten vuosikym-

menien aikana tapahtuneesta
asennemuutoksesta veteraaneja kohtaan.
- Pitkä matka on kuljettu
niistä ajoista, kun liian usein
kuulitte ”mitäs läksitte”. Tänä
päivänä koulunuoriso istuu
hiirenhiljaa veteraanin edessä.
Olen monet kerrat nähnyt tämän hiljenemisen ihmeen tapahtuvan. Kolme sanaa, koti,
uskonto ja isänmaa, ei niiden
merkitys ole minnekään kadonnut.
Juhlapuheen pitänyt Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä toivoi yhdistyksille kannattajajäseniä
avustamaan sotaveteraaneja
yhdistyksien ja yksityisessä arkipäivässä.
Sotilasläänin tervehdyksen
esitti Sotilasäänin komentaja,
eversti Pekka Tynkkynen ja
kotiseurakuntien Haminan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Leo Huurinainen.
Musiikista vastasi Kouvola Sotaveteraanikuoro,
johtajana
Martti Hyyrynen ja PohjoisKymen Sotilaspoikien kuoro ja

orkesteri, johtajana Pekka Suomalainen.
Juhlassa jaettiin Sotaveteraanien kultaiset ansioristit:
Pauli Kettunen, Hamina;
Esko Laakso, Kouvola; Arvo
Lehtomäki, Hamina; Eero Nyman, Anjalankoski; Arvo Poutanen, Kotka; Alli Seppälä, Iitti; Liisa Silvennoinen, Hamina
ja Jaakko Säilä, Kouvola.
Sotaveteraaniliiton ansiomitalin saivat sotaveteraanitoimintaa tukeneet kirkkoherra
Keijo Gärdström ja kirkkoherra Leo Huurinainen, Kouvolasta, yliluutnantti Hannu Kaukiainen Haminasta, kapteeni
Petri Mäki-Paakkanen Valkealasta ja valtiopäiväneuvos
Mikko Pesälä Iitistä.
Tilaisuudessa luovutettiin
tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit 31 henkilölle.
Teksti ja kuvat
Roope Nieminen

Kouvolan kaupungintalon juhlasali täyttyi sotaveteraaneista ja
heidän tukijoistaan.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin saajat: Mikko Pesälä, Leo Huurinainen, Keijo Gärdström, Hannu Kaukiainen, Petri Mäki-Paakkanen. Ansiomerkkejä luovuttamassa Markku Seppä, Olavi Eronen
ja Toivo Hartikainen (selin).
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Sotaveteraanien voimannäyte – Snellman-sali täyttyi harmaapäistä

Vetelin korsukuoro vastasi keskipohjalaisten juhlan musiikista.

K

unniakas Suomen Sotaveteraaniliitto täyttää 50 vuotta. Kutsu
kävi ja tuota arvokasta KeskiPohjanmaan piirin järjestämää
juhlakonserttia tultiin kuulemaan kautta maakunnan. Tilaisuus oli Kokkolan Kauppaopiston Snellman-salissa, joka
olikin ääriään myöten täynnä.
Harmaatukkaiset kunniakansalaisemme, nuo alusta alkaen
uskollisesti mukana olleet sodat kokeneet, saapuivat miehissä yhteiseen tapaamiseen. Tultiin vaikka ”pää kainalossa”,
joko pyörätuoleissa tai keppeihin nojaten. Monella oli tukenaan uskollinen puoliso tai ve-

teraanitukihenkilön käsivarsi. Muistot paitsi velvoittivat,
myös kutsuivat.
Tilaisuus aloitettiin arvokkaasti yhteisesti lauletulla Sillanpään Marssilaululla. Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Seppo
Yli-Norppa toivotti veteraanit
tervetulleeksi Marsalkan sanoin: ”Teidän asianne on kaikkialla maassamme ylläpitää
sitä keskinäisen luottamuksen
ja toveruuden henkeä, minkä
sodan yhteiset koettelemukset ovat luoneet, sekä ympäristöönne kasvattaa uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen”.
Vetelin perusteellisesti har-

joitetun korsukuoron luoma
tunnelma vei kuulijat kauas
historiaan, yli 60 vuoden taakse aikoihin, jolloin maa oli hädässä. Sen saattoi todeta yleisön vakavista ilmeistä, muistot,
jotka olivat jo kenties haalistuneet, palautuivat silloin tutuiksi tulleiden sävelten mukana
mieliin.
Vaasan sotilasläänin tervehdyksen esitti eversti Jorma Aherto, joka veteraaneille
osoitetussa puheessaan mainitsi mm.
- Nyt paikalla olevat veteraanit muistavat varmaan kuin eilisen päivän vuoden 1940 helmikuun ja maaliskuun vaihteen
tapahtumat. Silloiset nuoret
miehet, nykyiset veteraanit,
jatkuvista taisteluista väsyneinä, yksikertaisissa lumikuopissaan, löivät vihollisen hyökkäykset takaisin. Käytännössä
olivat armeijamme voimat lähes lopussa. Linjamme olisivat
tuskin kestäneet edes viikkoa.
Onneksi oli myös vastustamme veri vuotanut Karjalan lumille ja tahto huvennut. Tuskin
koskaan aiemmin oli kansakuntamme toivonut ja uskonut
isänmaamme paremman tulevaisuuden puolesta kuin tuon
talven vaikeina aikoina.

Nykyisenä kvartaalitalouden aikana ei ihmisillä ole aikaa pysähtymiseen eikä kuunnella toista ihmistä. Olisikohan
meillä syytä ottaa oppia veteraaneilta ja heidän tukijoiltaan
tässä asiassa. Heidän tunnuslauseensa oli: ”kaveria ei jätetä”. Tätä periaatetta toteutetaan edelleen sotaveteraanien
keskuudessa.

Esitän kunnioittavat kiitokset tämän tilaisuuden järjestäjille. Olette osaltanne olleet
rakentamassa myönteistä keskipohjalaista henkeä. Tervehdin Teitä, arvoisat veteraanit
ja teidän tukijoitanne. Samalla haluan antaa tunnustuksen
veteraanijärjestön ja heidän tukijoidensa pitkäaikaisesta ja vireästä toiminnasta veteraani-

Vaasan sotilasläänin komentaja eversti Jorma Aherto luovutti viimeisen Kokkolassa liehuneen kielekkeisen valtiolipun Kokkolassa
Vapaussotien Perinneyhdistyksen museotiloissa säilytettäväksi.
Lipun vastaanotti kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja toiminnanjohtaja Seppo Yli-Norppa.

Turussa lämminhenkinen veteraanijuhla
ni Timo Kotilainen.
Tervehdyssanoissaan Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja, professori Aarno
Strömmer toivotti juhlaväen
tervetulleeksi ja kiitti Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiriä työstä sotiemme veteraanien hyväksi. Hän ilmaisi myös
ilonsa siitä, että kutsua juhlaan
oli runsaslukuisesti noudatettu.
Tervehdyssanojen jälkeen
estradille astui jälleen Laivaston Soittokunta solisteiJuhlayleisöä. Toisena oikealta viimeisen Mannerheim-ristin ritarin,
everstiluutnantti Viljo Laakson talvisodan aikainen lähetti, 96-vuo- naan yliluutnantti Pertti Keihäs ja luutnantti Jari Koivistias reservin majuri Onni Laukkanen.
to. He esittivät monipuolisen
sikermän ”Duurissa ja mollisuomen SotaveteraaniliiTilaisuuden aluksi tarjoil- sa”. Kooste oli laadittu Georg
ton täyttäessä kuluvana lun kahvin jälkeen varsinaisen Malmstenin tunnetuimmista
vuonna 50 vuotta järjes- juhlan aloitti Laivaston Soit- sävellyksistä. Tämän jälkeen
tetään sarja alueellisia juhlia. tokunta esittämällä Sotavete- yleisön eteen marssi PuolalanVarsinais-Suomen Sotaveteraa- raaniliiton juhlavuoden kun- mäen musiikkilukion Kamarinipiirin osalta juhla pidettiin niaksi sävelletyn ”Juhlasoi- kuoro Camis johtajanaan mu21.3. Turun konserttisalissa. ton Veteraaneille” sekä erään siikinlehtori Timo Lehtovaara.
Salintäyteinen yleisö sai naut- uljaimmista marsseistamme, Kuoro esitti tunteella ja taidoltia paitsi hyvästä ohjelmasta Sam Sihvon ”Jääkärimarssin”. la kansansävelämän ”Veret tuli
myös vahvasta isänmaallisesta Soittokuntaa johti sen päällik- mun silmihini” sekä Jean Situnnelmasta.
kö, musiikkikomentajakaptee- beliuksen sävelmät ”Sortunut

S

ääni”, ”Drömmarna” ja Sydämeni laulu”.
Juhlapuheessa Turun ja Porin Sotilasläänin komentaja,
eversti Turkka Heinonen käsitteli laajasti Maavoimien suorituskyvyn rakennemuutosta. Hän kertasi ensin varsin
seikkaperäisesti lehdistössäkin
esillä olleet maavoimien kalustosta luopumiset sekä niistä käydyn keskustelun, ja totesi
sitten: ”Yllättävää on ollut kuitenkin havaita, että aika harva kysyjä on muistanut, miten
selkeästi tämä asian on linjattu
valtioneuvoston turvallisuusja puolustuspoliittisessa selonteossa 2004 jo noin kaksi ja
puoli vuotta sitten. Selonteossa sanotaan hyvin selkeästi,
että vuoden 2001 selonteon tavoitteiden mukaisesti maavoimissa luovutaan vuoden 2008
loppuun mennessä toisesta sodan ajan panssariprikaatista,
erillisistä panssarivaunupataljoonista, neljästä alueellisesta
prikaatista, kolmesta jääkäriprikaatista sekä yli kahdestasa-

dasta pienemmästä yksiköstä.
Maavoimien sodan ajan henkilöstöä vähennetään vuoden
2008 loppuun mennessä noin
60 000 sotilaalla, minkä jälkeen maavoimien vahvuudeksi jää noin 285 000. Selkeämmin tätä asiaa tuskin voi sanoa.
Voi tietysti olla niin, että uuden
selonteon antamisen yhteydessä suuren yleisön mielenkiinto kohdistuu puolustusvoimien
rauhan ajan rakennemuutoksen linjauksiin ja mahdollisiin
omaan maakuntaan kohdistuviin lakkautustoimenpiteisiin,
jolloin nämä sodan ajan asiat
jäävät vähemmälle huomiolle”.
Tämän jälkeen eversti Heinonen käsitteli laajasti esimerkein
valaisten sitä, miten luopumisen aiheuttamat ”aukot” suorituskyvyn osalta tullaan jatkossa korvaamaan, ja totesi lopuksi ”Jotta aiempien sukupolvien
töiden ja taistelujen tulokset
säilyisivät sukupolvelta toiselle
tulevaisuudessakin, tarvitaan
maassamme edelleen puolustustahtoista ja uhrauksiin val-
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veljien ja maanpuolustuksen
hyväksi.
Lopuksi pyydän Kokkolan
kaupunginjohtajaa Antti Isotalusta ja tilaisuuden järjestäjän
Seppo Yli-Norppaa vastaanottamaan viimeisen Kokkolassa
liehuneen kielekkeisen valtiolipun. Se laskettiin alas Kokkolan
varastoalueen toiminnan päättyessä ja sotilaslääni halua luovuttaa sen säilytettäväksi täällä
Kokkolassa Vapaussotien Perinneyhdistyksen museotiloissa.
Kaupunginjohtaja Isotalus
tervehti veteraaneja seuraavasti:
- Sodan aikanakin koettiin
elämää eteenpäin vievää rakkautta toiseen sukupolveen,
lapsiin ja varsinkin isänmaahan, joka sitten tarjoaisi kaikille elämisen edellytykset.
Tänään vaalipäivänä saamme
rauhassa äänestää heitä, jotka
toivottavasti isänmaan rakkautensa osoittavat käymällä käsiksi kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien elinolosuhteisiin ja saada niihin parannusta. Voimme toivoa, että heidän
arvomaailmaansa on välittynyt
veteraanisukupolven rakkaus
jonka varaan tätä maata ja kotiseutuamme on rakennettu.
Sotaveteraaniliitto julkaisi

50-vuotisjuhla-kirjansa ”Veteraania ei jätetä”. Veteraaniyhdistyksille kirja jaetaan viikon
kuluttua, mutta nyt haluan luovuttaa juhlakirjan ensimmäiset kappaleet Sotilasläänille,
Kokkolan kaupungille, Korsukuoron johtajalle Juha Saarelle
ja Kokkolan sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajalle Maria
Isosalolle. Teokset luovuttivat
näillä saatesanoilla sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Mikko Annala ja toiminnanjohtaja
Seppo Yli-Norppa.
Kaikkea tätä säesti Vetelin
korsukuoro esittäen kaikille
tuttua sota-ajan tunnelmallista viihdemusiikkia ja tilaisuus
päättyi yhtä arvokkaasti kuin
se alkoikin: Veteraanin iltahuutoon.
Osmo Lampovaara

Pohjois-Kymen sotilaspoikien Kainuuvierailu herätti muistoja menneistä

P

ohjois-Kymenlaakson
sotilaspoikakillan kuoron ja orkesterin ihka
ensimmäinen vierailu otettiin
Kainuussa ihastuneina vastaan. Kolmen konsertin sarja,
23. – 25.4. 2007, tarjoili Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa
musiikkinautintoja ”täyden rahan edestä”.
Olkoonkin niin, että sotiemme veteraanit, miehet ja naiset,
olivat konserteissa kutsuttuina
kunniavieraina. Kuten toki oikein olikin!
Kukapa tämän tilaisuuden
arvoa ja merkitystä kykenisi paremmin arvioimaan kuin
omien kokemustensa kautta tuon vaikean ajan kokeneet
veteraanit. Konsertin väliajalla neljä kajaanilaista sotaveteraania Ville Tikkanen, Pekka
Krökki, Evald Kaipainen ja
Vilho Heikkinen päätyivät yhteiseen toteamukseen: erittäin
taitavia muusikoita he ovat.
Heidän havaintonsa oli iskeytynyt erityisesti Vittorio
Montin säveltämän Csardaksen
viulusoolon soittaneen Arvo
Saariston
virtuoosimaiseen
osaamiseen. Kuultuaan, että
tämä soittaja on entinen Suomen Kansallisoopperan konserttimestari, he totesivat: ”Ilmankos viulusta löytyivät niin
napakat sävelet”.

Tutut sävelet
mista kansaa. Tarvitaan myös le ryhmittyi Vakka-Suomen toivat muistoja
riittävästi koulutettuja ja asianmukaisesti varustettuja joukkoja. Puolustusvoimien määrärahoja ja varustamista koskevissa asioissa ei pidä tehdä
lyhytnäköisiä
säästöpäätöksiä, joilla vaarannetaan tärkeiden joukkojen suorituskykyjä. Toisaalta on viisasta karsia
pois kaikki sellainen, joka ei ole
täysin välttämätöntä seuraavan
vuosikymmenen puolustusjärjestelyjä. Siten pystymme entistä paremmin kohdentamaan
käytössämme olevat voimavarat sellaisiin asioihin, jotka ovat
tulevaisuutta ajatellen välttämättömiä”
Varsin paljon ajateltavaa antaneen juhlapuheen jälkeen
laulajatar Mirja Hannula säestäjänään Seppo Wahl esitti Jukka Kuoppamäen ”Isänmaan” ja
Oskar Merikannon ”Laulajan
kiitoksen”. Tämän jälkeen kalantilainen sotaveteraani Heimo Korpi lausui koskettavasti
kaksi Yrjö Jylhän runoa. Tämän jälkeen esiintymislaval-

alueen kuntien yhteinen veteraanikuoro Sinivalkoiset. He
esittivät Laitilan kanttori Guido Kriik’n johdolla Sam Sihvon
”Jääkärin laulun”, Jukka Kuoppamäen ”Tämä taivas, tämä
maa” ja Kalervo Hämäläisen
”Veteraanin iltahuudon”.
Juhlan päätössanat lausui
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Eeri Hyrkkö.
Hän kiitti ohjelman suorittajia
ja tukijoita tilaisuuden onnistumisesta sekä Suomen Sotaveteraaniliittoa hyvästä yhteistyöstä kuluneitten vuosikymmenten aikana. Juhla päättyi
yhteisesti laulettuun ja Laivaston Soittokunnan säestämään
”Maamme” – lauluun.

Samassa yhteydessä miehet
kertoivat tämän konsertin nostaneen mieleen monia muistoja omilta sodan retkiltään. Laguksen joukoissa ’siellä jossakin Karjalan termäsill’ kertoi

jo ensimmäisten konsertin sävelten vieneen ajatukset omiin
kokemuksiinsa. ”Kun ”Äänisen
aallot” alkoivat keinua, palasi
mieleeni vahvasti hetki, jolloin
kaipasimme vaihtelua. Me järjestimme Äänislinnassa (nyk.
Petroskoissa) tanssit, vaikka tilanne oli tiukka. Täysissä varusteissa ja konepistoolit selässämme me tanssimme niin,
että konepistoolien perät keskenään kolisivat.”
”Se oli sitä aikaa”, kommentoi Tikkanen aseveljensä muistelua. ”Taisi kuitenkin hetkeksi
ajatukset irtaantua arjen totuudesta”, hän uskotteli ja sai Krökin arvioimalleen kannalle.
Kainuun sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Seppo Tähkäpää osui kuin ennakoivasti
naulan kantaan tervetulotoivotuksessaan sotilaspoikien tuovan terveiset sotien rintamilta
nykypäivään. Hän arvioi, että
vierailleet viihdytysjoukot loivat joukkoihimme uskoa tulevaan ja antoivat voimia niin
rintamajoukoille kuin kotijoukoillekin kestää raskaat sotiemme vaivat.
”Te sotilaspoikakillan muusikot jatkatte tuon ajan tärkeää
perinnettä. Se on tärkeä ja merkityksellinen asia”, Tähkäpää
sanoi.
Hän kertoi vielä sen, että tämäkin konserttikierros on yksi
osa Suomen sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatapahtumien sarjaa. ”Kiitos teille vierailijamme!”
Puolustusvoimien tervehdyksen Aseveli-iltaan tuonut Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Max

Sjöblom kiitteli illan musiikin
taidokasta antia ja totesi näihin
tapahtumiin olevan täysi syy:
”On tärkeää kunnioittaa sotaveteraanien, lottien ja sotilaspoikien sodan aikaista toimintaa.
”Ne tehtävät olivat vaikeita
ja raskaita. Mutta urhoollisesti ja uhrautuvasti te kannoitte
vastuunne. Me olemme, Teille veteraanit, syystä kiitollisia”,
Sjöblom lausui.

Ensivierailu ei jääne
viimeiseksi
Ennen konsertin alkua kuoronjohtaja Pekka Suomalainen
totesi Kouvolasta kotoisin olevan kuoron olevan ensivierailullaan Kainuussa. ”Miten se
niin lienee käynytkään. Olemme vierailleet Lapissa jo kaksitoista kertaa ja Iisalmessakin
useampaan otteeseen. Nytkin
annamme konsertin Iisalmessa
palatessamme täältä perjantaina koteihimme”, hän totesi.
”Toivottavasti voimme palata tänne vielä uudelleenkin”,
hän toivoi.
Kainuulaiset ottavat varmuudella innostuneina vastaan
Pohjois-Kymen sotilaspojat, sillä liki 40-päisen laulaja- ja soittajajoukon keskuudessa osaamisen varmistaa se, että sen riveissä taituroi kolme kanttoria
ja seitsemän director musices
tai director cantus nimen ansainnutta soittajaa tai laulajaa.
Kuva ja teksti Eino Tolonen

Osmo Suominen

Konsertin ensimmäisenä kuultu Sam Sihvon Muistoja Pohjolasta kirvoitti yleisön runsaisiin aplodeihin ja esityksen johtaja Pekka Suomalainen kiittää kumartaen.
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Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhla Vaasassa

M

aaliskuun 24 päivänä vietettiin Suomen
Sotaveteraaniliiton
50-vuotisjuhlaa Vaasan kaupungintalon upeassa juhlasalissa, Vaasan Sotaveteraanipiirin
toimiessa järjestäjänä. Juhlaan
osallistui arvion mukaan noin
350 henkilöä, jotka koostuivat
veteraaneista, lotista, heidän
omaisiaan sekä tukijäsenistä.
Yleisön joukossa oli myös ilahduttavan paljon nuoria. Aluksi
laulettiin Pohjanmaan Sotilassoittokunnan säestyksellä yhteislaulun Suomen Sotaveteraaniliiton kunniamarssi. Suomenkieliset lauloivat suomeksi
ja ruotsinkieliset ruotsiksi, hyvässä sovussa.
Varsinainen ohjelma alkoi
sotilassoittokunnan soittaessa
Vaasan marssin. Piirin puheenjohtaja Holger Strandberg,
saapui suoraan tilapäiseltä sairasvuoteeltaan toivottamaan
juhlayleisön tervetulleeksi. Puheessaan hän painotti miten
veteraaneilla on tarve kiitollisuudella katsoa taaksepäin,
koska he yhteisillä voimilla
pystyivät pitämään maan vapaana, ja että veteraanit ovat
saaneet olla mukana jälleenrakentamassa maatamme. Hän

haluaa, että nuoret sukupolvet
saisivat tietää siitä toveruudesta, mikä syntyi sellaisissa olosuhteissa, mistä tämän päivän
kansalaiset eivät villeimmissä
”fantasioissaankaan” osaa kuvitella. Syntyi toveruus, mikä
tarkoitti sitä että kaveria ei jätetä, siitä tuli elämäntapa ja siten yritämme myös elää lopun
elämäämme. Me arvostamme
toveruuden korkealle! Strandberg jatkoi puheessaan, vaikka keski-ikämme on 85-vuotta,
haluamme myös katsoa tulevaisuuteen. Me haluamme, että
nuoremmat sukupolvet vaalivat perintöä – Suomen vapautta - sekä veteraanien perinteitä. Minä toivon, päätti Strandberg puheensa, että nuoret tänä
päivänä ajattelisivat: ”Veteraania ei jätetä”.
Vöyriläinen 92-vuotias sotaveteraani Albin Svenlin, lausui kaksi omaa kirjoittamaansa runoa ”Korsutunnelma” ja
”Sotaveteraanit”.
Seuraavissa sanoissa oli sekä iloa, tuskaa että kiitollisuutta: ”Nyt on
kaikki toisin, jos vain voi, haluaa ummistaa silmänsä ja unohtaa kaiken sen mitä on nähnyt”.
Juhlan ohjelma oli suunniteltu
siten, että kaksi lukiolaista luki

ainekirjoituksensa sotaveteraanipiirin viime syksynä järjestämästä ainekirjoituskilpailusta. Siten voi vanhan veteraanin
ajatukset ja nuoren ajatukset
yhdistää; toinen ainekirjoitus
oli ruotsiksi ja toinen suomeksi.
Molemmat kirjoitukset osoittivat, että meillä on voimakkaan
isänmaallisia nuoria maassamme. Molemmat ainekirjoitukset olivat kiitos ja lupauslaulu
vapaalle isänmaalle, suuri ilonilmaus siitä, että veteraanit onnistuivat sodan kovissa taisteluissa.
Kanttori Katariina Järvisen
yksinlaulu karjalaisten evakkotiestä iski suoraan kuulijan
sydämeen ja Finlandia-hymni
sai sydämen sisimmätkin kielet
värisemään.
Vaasan yhdistyksen varapuheenjohtaja Veikko Kurkiala piti juhlapuheen. Hän kävi
läpi katsauksen Suomen historian menneisyyteen, aina tuhat
vuotta taaksepäin ja nosti esiin
suomalaisten kannalta merkittäviä tapahtumia. Hän todisti, että me voimme turvallisesti jättää vapaan ja itsenäisen
maan meidän lapsille ja lapsenlapsille. Mutta tämän omaisuuden hoitaminen veteraanisuku-

polvelle ei ole ollut ilmaista. Me
näemme muistomerkkejä, hautoja ja taistelukenttiä, ne muistuttavat uhrauksien määristä.
Monet aseveljet antoivat henkensä, jotta me toiset saisimme
elää vapaassa Suomessa, sitä
emme saa koskaan unohtaa jatkoi Kurkiala.
Hän lopetti puheensa lausumalla 10. säkeistön Maamme
laulusta:
”Totuuden, runon kotimaa maa tuhatjärvinen,
miss`elämämme suojan saa, sa
muistojen, sa toivon maa, ain
ollos, onnees tyytyen, vapaa ja
iloinen”.
Sotilassoittokunta esitti juhlasoiton, minkä Timo Forsström on säveltänyt liiton 50vuotisjuhlaan, sekä edelleen
soittokunta esitti Järnefeltin alkusoiton sekä Sibeliuksen Isänmaalle.
Eversti Jorma Aherto toi sotilasläänin tervehdyksen juhlaan, hän viittasi kunniamarssiimme ” niin kauan teillä on
suojattu lies, kun on pystyssä ykskin mies”. Hän kävi läpi
sotamiesten panostuksia. Siviilien tappiot olivat vain kolme prosenttia, mikä on erittäin
alhainen luku. Hän lopetti esityksen luovuttamalla Vaasan
Sotilasläänin kultaisen reliefin
Vaasan Sotaveteraanipiirille.
Lopuksi piirin varapuheenjohtaja Holger Andersson lähetti seppelpartion Vaasan torilla sijaitsevalle Suomen vapaudenpatsaalle. Seppelpartio
koostui kolmesta koululaisesta.
Juhla päättyi Maamme lauluun minkä jälkeen juhlayleisölle tarjottiin kahvit kaupungintalon kauniissa peilisalissa.
Juhla huomioitiin näyttävästi paikallisissa päivälehdissä.
HS / käännös Tuula Harjunpää

Juhlayleisöä Vaasassa. Kuva: Mikael Herrgård

Juhlapuheen pitänyt ministeri
Elisabeth Rehn toivoi, että tulevinakin vuosina Suomi turvaa
maanpuolustuksen materiaaliset hankinnat ja käyttökulut riittävin määrärahoin (Kuva: Lasse
Koskinen).

S

uomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön XIX
valtakunnallisia sisarpäiviä vietettiin 15-16.5. Lahdessa.
Kaupunki oli jo toista kertaa sisarpäivien pitopaikkana, edellisen kerran kokoontuminen
oli siellä 1981. Naisjärjestössä
on jäseniä viimeisen tilaston
mukaan 31 495 ja jaostoja 260.
Juhlapaikkana oli uusi, upea
Lahti Halli. Sydämellinen tervehdys sisarille oli veteraaniveli Pentti Koskisen asiantuntijan
taidolla aikaansaatu koristelu.
Muiden kukkien lisäksi 350 sinistä orvokkia herätti suurta
ihailua.

Sisarilta
Ensimmäisenä päivänä klo 18
alkaneen sisarillan ohjelmassa
tarjottiin ”Muistoja musiikin
merkeissä”. Lahden Sotaveteraanipiirin naistoimikunnan
puheenjohtaja Senja Hynynen
toivotti sisaret ja veljet tervetulleiksi.
Suuri Harmonikkaorkesteri esitti muistojen musiikkikavalkadin ”Terveiset sieltä jostakin”. Omasta soittajajoukosta
löytyi useitakin solisteja. Kylläpä palautuivat mieliin lähes
kaikki suosituimmat sota-ajan
laulut, kun vielä toinen illan
orkestereista, Lahden Veteraanisoittokunta soitti osin samoja kappaleita, mutta lisäksi
myös sodan jälkeisinä vuosikymmeninä radiosta kuultuja
sävelmiä.

Jumalanpalvelus
Lahden Ristinkirkko täyttyi
seuraavana aamuna klo 10 sanankuulijoista. Lahden Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja Mauno Uusitalo lähetti
kolme seppelpartiota Kirkkopuistossa oleville Vapauden
hengetär ja Karjalaan jääneiden muistomerkeille sekä kaupungilla kohoavalle komealle
Naisten patsaalle. Partiot olivat
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Sisaret ja veljet yhteisissä juhlissa
pukeutuneet lotta- ja sotilaspukuihin.
Pastori Johanna Rantasen
lämminhenkisen saarnan aiheena oli rukous, sydämen
puhetta Jumalan kanssa. Hän
tähdensi myös sisäistä rauhaa
ja eheyttä. Sotaorpojen kuoro
lauloi kirkossa.
Jumalanpalveluksen jälkeen
linja-autot suuntasivat kohti
Hennalan varuskuntaa, jossa
odotti maittava ateria.

Pääjuhla
Sisarpäivien pääjuhla oli samalla Lahden Sotaveteraanipiirin juhla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisen toiminnan
kunniaksi. Tavallisesti sisarpäivien pääjuhlassa on ollut
mukana ainoastaan muutama
kymmenen veteraaniveljeä, nyt
oli monia satoja. Esiintyjät mukaan lukien oli juhlijoita kaikkiaan yli 1800.
Juhlan musiikista vastasi 40hengen suuruinen Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
musiikkikapteeni Juha Ketolan johdolla.
Naisjärjestön puheenjohtaja Vuokko Hurme toi tervehdyspuheessaan esille myös sisarkentän toimintaa. – Järjestömme täyttää ensi vuonna 40
vuotta. Se perustettiin v. 1968
Sotaveteraaniliiton tuki- ja rinnakkaisjärjestöksi ja sen tarkoituksena oli ja edelleen on tukea liiton toimintaa sekä pitää
huolta omasta jäsenkunnasta.
Paikallistasolla tämä merkitsee naisjaostojen toimintaa yhdistyksissä oman paikkakunnan sotaveteraaniveljien ja –sisarten parissa. Sisaret avustavat
yhdistyksiä kokousten, retkien
ja juhlien järjestämisessä. Näinä aikoina on keskuudessamme paljon yksin jääneitä veteraaniveljiä ja –sisaria ja niin
on ystäväpalvelusta tullut vuosi vuodelta tärkeämpi toimintamuoto.Hän viittasi myös liiton,
sotaveteraanipiirien ja –yhdistysten sääntöihin, joita on uusittu. Niissä puhutaan puoliso- ja
leskijäsenyydestä. Se on tuonut
epävarmuutta naisjaostoihin ja
jäsenyyteen niissä. Puoliso- ja
leskijäsenyys ei ollenkaan tarkoita puuttumista naisjärjestön, -toimikuntien ja -jaostojen
jäsenyyteen ja toimintaan. Me
jatkamme kuten tähänkin asti.
Tuo uusi jäsenyys tarkoittaa
sitä, että yhdistyksissä kiinnitetään enemmän huomiota sotaveteraanien puolisoiden ja leskien tukitoimintaan, painotti
Vuokko Hurme puheessaan.

- Vuosikymmeniä olemme
työskennelleet yhdessä. Johtoajatuksena meillä on: Veljeä, ei
myöskään sisarta, jätetä. Elinkaaremme viimeisinä vuosina parhaiten jaksamme toinen toistamme tukien. Mehän
emme ole ihan tavallista yhteiskunnan vanhusjoukkoa –
toki sitäkin – me olemme sotaveteraanisukupolvea ja siinä on
tietty ero.
- Kun 7-vuotiailta kysyttiin,
mitä veteraanit oikein ovat,
vastaus kuului. Ne ovat iankaikkisen vanhoja ihmisiä, jotka on ihan mahottoman kovia
tekemään töitä. Ja jos ei niitä
oli, ei olis meitäkään”. Toinen
sanoi: ”Veteraani-ihmisillä on
enemmän kokemusta. He ymmärtävät asioita, jotka ovat syvällä sielussa ja he niin kuin valaisevat arkipäivän”. Taidatko
sen paremmin sanoa han totesi
puheensa lopuksi.
Juhlapuhujaksi olivat järjestäjät onnistuneet saamaan ministeri Elisabeth Rehnin, entisen pikkulotan. Hän muistutti
puheessaan meneillään olevasta juhlavuodesta, maamme itsenäisyyden 90 vuodesta, mutta myös siitä, että on kulunut
100 vuotta siitä, kun ensimmäisillä vaaleilla valittiin 19
naista eduskuntaan. Hän muistutti myös niistä uhrauksista,
joita sodan ajan miehiltä ja naisilta on vaadittu.
- Mainitsin, että sotien mahdollisuus eri maiden välillä on
vähentynyt. Valitettavasti kuitenkin sotia ja konflikteja esiintyy eri puolilla maailmaa, varsinkin Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Ne ovat sisällissotia, joissa taistellaan taloudellisesta ja poliittisesta vallasta – timanteista, öljystä ja kokaiinista. Tuntuu siltä, että näissä sodissa ei mikään
raakuus ole liikaa, veljen taistellessa veljeä vastaan. Tunnemmehan mekin syvää traumaa siitä,
mitä meillä tapahtui kohta 90
vuotta sitten. Naisiin kohdistuva väkivalta on eräs sodankäynnin työvälineistä, joista olen joutunut työssäni YK:n puitteissa
näkemään senkaltaista raakuutta, jota on vaikea edes kuvitella
ihmisen suorittamaksi.
- Ns. humanitaariset interventiot, Kosovo, Irak, Afganistan, eivät ole helpottaneet paikallisväen elämää. Kun halutaan auttaa, on olennaista, että
ihmisten tilannetta helpotetaan. Se vaatii kaikenkattavaa
kriisinhallintaa, siviilien tekemää työtä. Sotilaat eivät yksin pysty rakentamaan pysyvää

Musiikillinen iltajuhla kokosi jo runsaasti yleisöä Lahti Halliin. Musiikista vastasivat Lahden veteraanisoittokunta ja Hollolan suuri harmonikkaorkesteri. Hämäläisten laulu laulettiin seisaaltaan
(Kuva: Lasse Koskinen).

rauhaa. Päinvastoin tilanne voi
jopa pahentua kansainvälisen
väliintulon jälkeen.
- Olen erittäin ylpeä siitä,
että suomalaisilla rauhanturvaajilla on erinomainen maine
sekä YK:n piirissä, mutta varsinkin paikallisväestön keskuudessa siellä missä toimimme. Rauhanturvaajamme ovat
aina suorittaneet humanitaarista toimintaa ihmisten hyväksi – on rakennettu klinikoita, kouluja, autettu ihmisiä, aktivoitu lapsia eri etnisistä
ryhmistä vaikka jalkapalloturnausten kautta. Suomalainen ei
etäänny niistä, joita hän on tullut auttamaan.
Puhuja kertoi usein miettivänsä sitä, miten kauan kestää
nyt sotivien maiden päästä lähelle meidän jälleenrakentamisen saavutuksiamme. Lopuksi
hän kehotti veteraaneja, miehiä
ja naisia, kertomaan nuoremmille sukupolville sotakokemuksistaan. – Me, jotka muistamme sodan mielettömyyden,
olemme parhaita opettajia, rauhan asiantuntijoita.
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer kiit-

ti tervehdyksessään sisaria heidän tekemästään työstä. Liitto
halusi tuoda juhlavuotensa lähelle kentän väkeä. Siksi näitä
alueellisia 50-vuotistilaisuuksia
vietetään kymmeniä eri puolilla
maatamme. Pienenä lahjana oli
jokaiselle veteraanille vuodenvaihteessa lähetetty juhlavuoden seinäkalenteri. Hän totesi,
että liittoon kuuluu tällä hetkellä 22 piiriä ja 398 yhdistystä,
joissa on vielä 46 000 veteraania ja lisäksi 24 000 kannattajajäsentä. Liiton juhlavuosi huipentuu varsinaiseen juhlapäivään 29.9., jolloin aamulla klo 9
kaikille maamme sankarihaudoille lasketaan seppele.
Lahden kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka
Viljanen, seurakuntien kirkkoherra Pekka Särkiö ja Hämeen Rykmentin tervehdyksen
eversti Jari Anttalainen.
Perinteisestä kansantanssista poikkeavan ohjelman ”Tikut ristissä” esittivät Hollolan
Nuorisoseuran kansantanssijat soittajineen. Miten taitavasti
pienimmätkin tytöt selviytyivät osuudestaan!

Lahti on kuorojen kaupunki. Juhlassa meillä olikin tilaisuus kuulla Lahden Musiikkiluokkien Suurkuoroa, Lahden
Mieskuoroa, Lahden Naiskuoroa ja Lahden Sotaveteraanikuoroa. Sykähdyttävintä oli 300
laulajan yhteisesti soittokunnan
kanssa esittämä Finlandia.
Vuokko Hurme ja Senja Hynynen luovuttivat sisarpäivien
symbolin, vankkurit, seuraavien sisarpäivien järjestäjälle,
Pirkanmaan Sotavateraanipiirin naistoimikunnan puheenjohtaja Raija Hinkkalalle. Hän
toivotti sisaret ja veljet tervetulleiksi sisarpäiville 13-14.5. 2009
Ikaalisiin.
Lämpimät kiitokset onnistuneista sisarpäivistä Lahden
Sotaveteraanipiirin naistoimikunnalle, sen naisjaostojen sisarille, kiitokset piirille, veteraaniveljille sekä suurelle tukijoukollenne, joissa olivat
mukana mm. sotaorvot, sotalapset ja reippaat sotapojat. Ja
kiitos vielä Pentin orvokeista!
Irja Lohjama

Kaks ilusat päeva

S

uomen-poikien leskiä,
10 henkilöä, oli perinteisesti kutsuttu Lahteen
sisarpäiville. Suomen-poikien
perinneyhdistyksen, liiton ja
naisjärjestön kanssa yhdessä hoidetut matka- majoitus
ja ruokailu järjestelyt mahdollistavat heidän osallistumisensa. He toimivat Virossa kooten yhteen jäseniään,
huolehtien toinen toisistansa
mahdollisuuksiensa mukaan.
Matka Suomeen ja sisarpäiville on monelle elämys, jota
muistellessa menee pitkiä aikoja. Taloudellisesti heillä it-

sellään ei olisi tähän matkaan
mahdollisuuksia. Mutta toki
he muistavat myös tukijoitaan,
kaikilla oli lahjana käsin tehty
tyyny järjestelyistä vastaaville.
Samoin he kutsuvat lämmöllä
vieraakseen naisjärjestön naisia, jos he vierailevat Tallinnassa. He tuntevat siellä paikat ja
historian ja toimivat mielihyvin esim. oppaana. Myös heidän kuukausi tapaamisiinsa
ovat ystävät Suomesta tervetulleita. Olkaa siis heihin yhteydessä, kun tarvitsette opasta ja
ystävää Tallinnassa.
Tämä oli elämässäni ”kaks

ilusat päeva” kiittää ryhmäläisten puolesta kaikkia järjestäjiä ja ystäviä 85-vuotias
Hilja Katus.
Anni Grundström
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Sotaveteraaneilla juhlimisen aika
vaa jäsentä. Piirin puheenjohtajana on kolmatta vuotta Väinö
Vilponiemi.
Kukin yhdistys järjestää
täälläkin omia juhliaan, mutta
piiri keräsi veteraaneja ja lottia
puolisoineen sekä kannatusjäseniä kaikkialta maakunnasta
teatterimatkalle Seinäjoelle toiminnanjohtaja Arma Lintulan
mukaan yhteensä peräti 560.
Kun veteraanien keski-ikä on
85 vuotta, tämä kahdessa osas-

sa toteutettu operaatio oli kunnioitettava tempaus, joka huipentui 8.3. yhdeksällä bussilla
tehtyyn, noin 430 osallistujan
matkaan. Noin 130 henkilön
etujoukko teki retkensä jo 22.2.
Seinäjoen kaupunginteatterissa suureen suosioon noussut
kirjailija Antti Tuurin näytelmä
Sotatuomari kertoo pääasiassa
jatkosodan 11. Divisioonan sotatuomarista, sittemmin Vaasan hovioikeuden presidenttinä
toimineesta Paavo Alkiosta.
Hänen jatkosodan päiväkirjansa kirjaksi toimittanut hovioikeuden emerituspresidentti
Erkki Rintala oli satakuntalaisten veteraanitilaisuuden vieraana valottamassa kenttäoikeuksien toimintaa.
Rintalan arvion mukaan niissä annettiin, suuret miesmäärät
huomioiden, suhteellisen vähän
langettavia päätöksiä.

Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen kaupunginteatteri täyttyi
satakuntalaisesta veteraaniväestä.

Erkki Teikari

Halvempia teatterilippuja veteraaneille

S

uomen Teatteriliitto on
päättänyt suositella kaikille jäsenteattereilleen,
että ne myisivät sotaveteraaneille 90-vuotiaan Suomen
kunniaksi teatterialan henkilökuntahintaisia lippuja näytöksiinsä. Alkusysäys kampanjalle oli lahtelaisen Manne Salosen yhteydenotto. Teatteriliitto
toivoo, että kampanjaa noudatetaan 90-vuotiaan Suomen
kunniaksi ainakin syyskauden
2007 (1.8.-31.12.2007) ja mielellään myös siitä eteenpäin, mutta teatterit siis ratkaisevat käytäntönsä kukin tahollaan.
Etu on tarkoitettu henkilökohtaisesti sota- ja rintamaveteraaneille ja -lotille sekä so-

tainvalideille. Rintamaveteraanitunnus on esitettävä lipun
oston yhteydessä. Etu on voimassa kunkin teatterin omiin
tuotantoihin eikä sitä voi yhdistää muihin teatterin tarjoamiin etuihin. Etu kohdistuu
vain varaushetkellä vapaisiin
paikkoihin (ei kiintiötä).
Teatteriliitto on lähettänyt
suosituksensa jäsenteattereille
toukokuun alun tiedotteessaan.
Tämän jälkeen etua voi kysyä
teatterikohtaisesti lippuja varatessaan. Teattereiden varauskäytännöt saattavat poiketa normaaleista varauskäytännöistä
etuhintaisten lippujen kohdalla.
Lisätietoja aiheesta antaa
mielellään Suomen Teatterilii-

Nro 12
Suomi 90 vuotta.
Vuosi 2007 on itsenäisyytemme
90-vuotisjuhlavuosi.
Vuosi on myös Suomen Sotaveteraaniliiton juhlavuosi,
liittomme täyttää 50 vuotta.
Itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi valmistettu mitali on
kuvanveistäjä Pirkko Viitasalon
suunnittelema.
Mitali on lyöty pronssiin. Sen
halkaisija on 73 mm ja paksuus
noin 7 mm.
Mitali on pakattu mäntypuiseen koteloon.

Hinta 60 euroa

ton toimitusjohtaja Matti A. Holopainen, puh. (09) 2511 2151,
matti.holopainen@teatteriliitto.fi Suomen Teatteriliiton toimintaan voi tutustua lähemmin
osoitteessa www.teatteriliitto.fi
Suomen Teatteriliitto on
vuonna 1922 perustettu suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, johon kuuluu yhteensä 41
teatteria. Jäsenteattereita ovat
Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera, kaikki
kaupunginteatterit, pienempiä
teattereita sekä tanssi-, lastenja nukketeattereita.
Alma Lehmuskallio
Suomen Teatteriliitto

Hakemuksen Sotaveteraaniyhdistyksen kannattajajäseneksi voi helposti tehdä
Sotaveteraaniliiton internet-sivujen kautta osoitteessa www.sotaveteraaniliitto.fi
Kannattajajäseniä oli vuoden alussa 23 500 ja määrä on kasvussa. Kannattajajäsenet saavat jäsenetuna kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Sotaveteraani-lehden.
Tule mukaan tukemaan Sotaveteraanien hyväksi tehtävää työtä.

Eino Siuruainen edelleen
Tammenlehvän Perinneliiton
puheenjohtajaksi

O

ulun läänin maaherra,
FT Eino Siuruainen
valittiin 4. huhtikuuta pidetyssä vuosikokouksessa
uudelleen Tammenlehvän Perinneliitto ry:n puheenjohtajaksi.
Liiton hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosikokouksessa valittiin Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja Aarno Lampi,
kirkkohallituksen kansliapäällikkö Risto Junttila, sosiaali- ja terveysministeriön kehitysjohtaja Klaus Halla uutena,
Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi, Sotavainajien
muiston vaalimisyhdistyksen
puheenjohtaja Pekka Pitkänen uutena, Suomen Kuntaliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö
Kimmo Kajaste, puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Hannu Herranen sekä Tampereen yliopiston
dosentti Aura Korppi-Tommola uutena. Varajäseniksi liiton hallitukseen valittiin valtioneuvos Riitta Uosukainen, Rintamaveteraaniliiton
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Onni Toljamo, ortodoksisen kirkollishallituksen kanslian lainoppinut kirkkoneuvos
Risto Ikäheimo, opetusministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja uutena, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja

Tapio Peltomäki, Kaatuneitten
Omaisten Liiton puheenjohtaja Aulis Harju uutena, Suomen
Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Markku Tanner, puolustusvoimien tuleva apulaishenkilöstöpäällikkö, lippueamiraali Antero Karumaa uutena
sekä Syvärannan Lottamuseon
johtaja Annukka KivirantaKoivisto uutena.
Tammenlehvän Perinneliitto on perustettu hoitamaan ja
vaalimaan Suomen vuosina
1939-1945 käymien sotien ja
niiden veteraanien perinteitä.
Liiton toiminnan painopiste on
valtakunnallisesti merkittävän
perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Alkaneen vuoden keskeisimpiä hankkeita ovat asiantuntijatyöryhmissä tapahtuvan
veteraaniperinteen kartoittamisen ja tiedostojen kokoamisen jatkaminen sekä alueellisen
perinnetyön toimintamallin
luominen. Omassa työryhmässään valmistellaan lisäksi esityksiä kouluopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä huomioon
otettavista asioista. Liitto osallistuu myös laajaan veteraanien
haastatteluhankkeeseen sekä
veteraaniaikakauden historiahankkeen valmisteluihin.
Pertti Suominen

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
Korkeavuorenkatu 41 A 7,
00130 HELSINKI

Nimi (tekstaten):

Itsenäisyyden juhlavuoden mitali.

................................................................

Nro12

Lähiosoite:
................................................................

kpl.....................

✂

M

aamme suurimman
veteraanijärjestön,
Suomen Sotaveteraaniliiton 22 piiriä ja kahta vaille
400 paikallisyhdistystä järjestävät kevään aikana alueellisia
50-vuotisjuhlia, mm. lukuisia
konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia.
Satakunnan Sotaveteraanipiiriin kuuluu 21 yhdistystä
naisjaostoineen. Niissä on noin
2 500 rintamatunnuksen omaa-

Liity kannattajajäseneksi

Postinumero ja -toimipaikka:
................................................................
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Sotiemme Veteraanien varainhankinta jatkuu

Ilmapuolustussormuksia saatavana

Hopeinen ilmapuolustussormus
on pysyvä muisto sota-ajalta.

S

otiemme veteraanien varainhankinnan toinen
vaihe käynnistyi huhtikuun lopulla. Yleisön ostettavaksi tarjotaan tarkasti alkuperäisen mallin mukaan aitoon
hopeaan taottuja ilmapuolustussormuksia. Sormus on pakattu näyttävään pakkaukseen
kirjekuoreen. Hopeisen sormuksen hinta on 60 euroa.
Alkuperäisen rautaisen ilmapuolustussormuksen
voi
hankkia tauluun kehystettynä. Kooltaan 33 x 33 cm olevan
taulun hinta on 250 euroa. Taulua on saatavana myös suuremmalla kehyksellä. Sen hinta on
500 – 1 000 euroa.
Ilmapuolustussormuskampanjan avaustilaisuudessa oli
mukana Mannerheim-ristin ritari Pentti Iisalo. Hänelle luovutettiin muistoksi hopeinen
sormus numero 16, siis sama
kun hänen Mannerheim-ristinsä numero.
Puheenvuorossaan Pentti
Iisalo vetosi suomalaisiin. Veteraanit alkavat olla samanlaisessa kunnossa kuin me viralliset sotainvalidit. Siinä mielessä
tämä keräys on paikallaan. Tällä kertaa vanhat sotiemme veteraanit joiden joukossa on paljon sotainvalideja, tai muuten
invalidisoituneita kunniakansalaisia, tarvitsevat kansamme
laajan tuen. Uskon jälleen kansamme karttuisaan käteen.

Aarno Strömmer kiittää Pentti Iisaloa sotiemme veteraanien varainhankintatoimintaa kannustavasta puheenvuorosta.

Varainhankkija Silja Lehti luovuttaa hopeisen ilmapuolustussormuksen numero 16 muistoksi Pentti Iisalolle.

Lahjavihje
Hopeasormus tai sormustaulu
on erinomainen lahjaesine.
Sormus sisältää palan Suomen
itsenäisyyshistoriaa. Miten
voisit paremmin muistaa tärkeää
henkilöä tai yhteisöä. Lahja
erottautuu muista lahjoista.
Taulussa on alkuperäinen rautainen ilmapuolustussormus.
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Rintamanaisten Liitto – yhdistävä linkki
diankadulla sijaitsevassa toimistossa työskentelee toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan lisäksi yhdistyssihteeri sekä
toimistoapulainen, jotka ovat
työvoimahallinnon palkkatuella työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä.
- Vaikka liiton jäsenmäärä
vähenee, työt toimistolla eivät,
Soili Myllys huomauttaa.

Sotaveteraani esitteli 50-vuotisjuhlavuotensa ensimmäisessä numerossa vanhimman veljesjärjestönsä
Sotainvalidien Veljesliiton ja kakkosnumerossa Rintamaveteraaniliiton. Nyt esittelyvuorossa on Rintamanaisten
Liitto. Kirjoitus perustuu liiton kunniajäsen Laine-Maire
Kyöstilän, puheenjohtaja Kaarina Peltolan ja toiminnanjohtaja Soili Myllyksen haastatteluun. Lähteenä on
käytetty myös Marjo Melan teosta Naiset sodan- ja rauhantyössä - Rintamanaisten liiton 25-vuotishistoria.

R

intamanaisten Liitto ry
perustettiin Helsingissä
21. syyskuuta 1980 ajamaan sotiemme 1939–1945 rintamalla työskennelleiden naisten etuja. Jäseniksi liittyi viisi
ennen liittoa perustettua yhdistystä. Ensimmäinen yhdistys perustettiin Pohjois-Pohjanmaalle jo 1970. Yhdistysten
ja valtakunnallisen liiton perustamisen liikkeelle panevana voimana oli vastaavanlaisten etujen saaminen rintamalla
palvelleille naisille kuin rintamasotilastunnuksen omaaville miehille. Ajan hengessä rintamanaisten järjestäytyminen
koki miesten ja valtiovallan
puolelta monenlaista vastahankaa.

Taistelu rintamapalvelustunnuksesta
Omaa järjestöä kokoavat naiset
muistuttivat toimineensa sotatoimialueilla lottina, sairaanhoitajina, lääkäreinä, apusisarina ja työvelvollisina. Naisille
tahdottiin rintamapalveluksesta omaa tunnusta. Kansanedustajana 1970–1979 ja PohjoisSuomen Rintamanaiset ry:n
perustajana toiminut Kerttu
Hemmi ajoi eduskunnassa tasavertaisia oikeuksia rintamanaisille ja -miehille. Ensimmäisen aloitteen rintamanaisten eläketurvasta hän teki 1971.
Ennen Pohjois-Suomen yhdistyksen perustamista hän teki
Pirkko Aron ja Irma Toivasen kanssa toivomusaloitteen
sodanaikaisen palveluksen laskemisesta valtion palvelukseksi eläkettä määrättäessä. Aloite toteutui seuraavana vuonna
virkaehtolain muutoksen yhteydessä.
Neljän
kansanedustajakumppaninsa kanssa Hemmi
teki 1972 määräraha-aloitteen
sotatoimialueilla työskennelleiden naisten lukumäärän selvittämiseksi ja seuraavana vuonna aloitteen kahden miljoonan
markan määrärahasta rintamalla työskennelleiden naisten
eläkkeitä varten. Hallitus antoi
asiaa koskevan esityksen 1974,
jonka eduskunta hyväksyi. Ylimääräistä sotaeläkettä alettiin

maksaa rintamapalvelukseen
osallistuneille naisille, jotka eivät vielä saaneet kansaneläkettä tai perhe-eläkettä.
Hemmin ja häntä tukevien
taistelu rintamapalvelustunnuksesta jatkui. Lopulta Hemmin ottaessa asian esille 1977
sitkeys kantoi hedelmää 1978
annetulla asetuksella, jonka
myötä naiset saivat samoja etuja kuin miehet. Nämä tapahtumaketjut siivittivät Rintamanaiset liiton perustamista.

Rintama-asiain
neuvottelukuntaan
Kerttu Hemmin raha-aloitteen
pohjalta eduskunta hyväksyi
myös Rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan perustamisen, jonka nykyistä toimintaa
rintamanaiset kiittelevät. Laine-Maire Kyöstilä painottaa
että samoissa yhteyksissä tehtiin johtopäätökset oman valtakunnallisen järjestön tarpeesta. Näin neuvottelukuntaan
saatiin rintamanaisten edustus
1980.
- Ensin miehet eivät lainkaan tykänneet naisten järjestäytymisaikeista. Puhuimme jo
alkuvaiheessa, että voimat olisi
liitettävä yhteen. Tuolloin oltiin
siinä, että kukin halusi touhuta
omilla hiekkalaatikoillaan. Vähitellen miehet tottuivat yhdessä vaikuttamiseen ja nyt kaikki
sujuu erinomaisen hyvin. Kunnolliseen yhteistyöhön päästiin
vasta rintamasotilas- ja rintamapalvelustunnusten muuttamista koskevien asetusten
muutosten yhteydessä, joissa
määriteltiin ketkä ovat rintamaveteraaneja.
Yhteistyön tiivistymiseen
ovat naisten mukaan vaikuttaneet monet asiat. Rintamanaisten Liitto on antanut merkittävän lisävoiman muiden
veteraanijärjestöjen tavoitteiden toteutumiseksi eduskunnassa ja yhteisissä toimielimissä. Naisten asiantuntemuksella
eri aiheita koskevissa esityksissä, lausunnoissa ja aloitteissa on tuotu lisää uskottavuutta
päätösten pohjaksi. Liiton oma
vuonna 1983 vihitty lippu on
näkyvä yhdistävä symboli. Rin-

Alueellinen toiminta

Rintamanaisten Liiton toimistohuoneessa Helsingissä, vasemmalta Laine-Maire Kyöstilä, Kaarina Peltola ja Soili Myllys.

tamanaisten tavoite yhteistyöstä muiden veteraanijärjestöjen
kanssa kaikkien veteraaniveljien ja -sisarien tukemiseksi on
auttanut huomaamaan, kuinka yhteneväisiä kaikkien veteraaniliittojen edut loppujen lopuksi ovat.

Liiton tavoitteet ja
tehtävät
Rintamanaisten liiton ylin
päättävä elin on maalis-huhtikuussa pidettävä vuosikokous, jonne jäsenyhdistykset sekä
henkilöjäsenet voivat lähettää
yhden edustajan kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti. Liiton
päätehtäviin kuuluvat jäsenyhdistysten toiminnan ohjaus ja
tukeminen, esitysten ja aloitteiden tekeminen viranomaisille
sotiin osallistuneiden rintamanaisten eläke-, terveydenhuolto- ja kuntoutuslainsäädännön
kehittämiseksi sekä lausuntojen antaminen. Liitto toimii
myös asiantuntijana rintamanaisia koskevissa asioissa, harjoittaa selvitys-, neuvonta- ja
tiedotustoimintaa sekä toimii
yhteistyössä muiden veteraanijärjestöjen kanssa.
Rintamanaisten tavoitteena
on koti- ja siivousavun järjestäminen kaikille jäsenille ensisijaisena vaihtoehtona laitoksiin
siirtymiselle sekä heidän toimeentuloturvansa parantaminen, samoin kokonaisvaltaisen
kuntoutuksen kehittäminen,
kuntoutuskierron nopeuttaminen ja asuntokorjausneuvonnan jatkaminen. Liitto ajaa
suun ja hampaiden kokonaishoidon korvattavuutta julkisin

varoin, samoin apuvälineiden
kuten kuuloparistojen ja silmälasien kustannusten sisällyttämistä korvattaviksi julkisista
varoista.

Puheenjohtajat
Rintamanaiset ry:tä perustettaessa Kerttu Hemmistä toivottiin järjestön puheenjohtajaa.
Hemmi kuitenkin suostutteli
tehtävään kansanedustaja Lea
Sutisen Pohjois-Karjalasta, joka
oli valtiovarainvaliokunnan jäsen ja toiminut lottana. Sutinen hoiti puheenjohtajan tehtävää viisitoista vuotta, jonka
jälkeen hänet kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Hänen
manttelinsa peri Laine Maire
Kyöstilä toimien puheenjohtajana 1995–2001. Hänen jälkeen
Ilmi Harska sai puheenjohtajan nuijan käyttöönsä viideksi
vuodeksi. Tehtävästä luopuessaan hänet kutsuttiin kunniajäseneksi. Vuodesta 2006 puheenjohtajana toiminut Kaarina Peltola valittiin jatkamaan
puheenjohtajana 2007–2008.
Hän on myös Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja yhdeksättä vuotta.

Toimistoasioiden hoito
Liitossa omat jäsenet hoitivat
toimistoasiat aina vuosisadan
taitteeseen, jolloin palkattiin
ensimmäinen osa-aikainen toiminnanjohtaja. Tämän mahdollisti Lions-liiton Punainen
sulka -keräyksestä saatu miljoona markkaa, josta puolet
käytettiin yhdistystoiminnan
laajentamiseen.
Nyt liiton Helsingin Arka-

Alueellisia, kahden tai useamman kunnan alueella toimivia yhdistyksiä liitossa on ollut
enimmillään 32, tällä hetkellä
28. Piiriorganisaatiota liitolla ei
ole, koska yhdistykset luonnostaan vastaavat piirejä. Henkilöjäsenmäärä vuoden 2006 lopussa oli 4 100.
Liittonsa vahvuuksista Kaarina Peltola toteaa, että Rintamanaisten yhdistykset ovat
toimineet itsenäisesti, tehneet
kaiken työn itse ja että niissä
on ollut hyvin vankka yhteenkuuluvuus.
- Omat jäsenet ovat tehneet
kaiken tarvittavan paperityön.
Tuki- tai kannattajajäseniä ei
ole. Vapaaehtoistyö on ollut
kantava voima. Ainoat sääntöjen mukaiset ulkopuoliset työntekijät yhdistyksissä ovat olleet
sihteeri ja rahastonhoitaja.

Kesäpäivät ja muita
tapahtumia
Eri puolilla Suomea järjestettävät kesäpäivät ovat olleet jäsenten kohokohta. Vuoteen 2002
asti ne olivat kaksipäiväinen
tapahtuma, joissa osanottajia
kävi tuhannen molemmin puolin. Järjestäjinä ovat toimineet
paikalliset rintamanaisten yhdistykset. Vuodesta 2003 kesäpäivät on järjestetty yksipäiväisinä. Kesäpäivien tärkeimmäksi anniksi on koettu eri puolilta
maata tulleiden sisarien tapaaminen, yhdessäolo ja vanhojen
sota-aikaisten muistojen virkistäminen. Vuoden 2005 kesäpäivää vietettiin liiton 25-vuotisjuhlan merkeissä 30. elokuuta Espoon Dipolissa ja vuoden
2006 kesäpäivä Kokkolassa.
Vuonna 2007 ei järjestetä kesäpäiviä.
Kirkkopäiviin ja niiden järjestelyihin Rintamanaiset osallistuvat muiden veteraaniliittojen kanssa. Seuraava kirkkopäivä tänä vuonna on Kuopiossa
13. syyskuuta. Hengelliset piirit kokoontuvat säännöllisesti
useimmissa yhdistyksissä.
Liitto osallistui pääasiassa
paikallisin voimin 2004–2005
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yhteensä 15 asemiesillan järjestelyihin eri puolilla maata muiden veteraanijärjestöjen ja Lottaperinneliiton kanssa.
Retket ulkomaille ovat niinikään olleet antoisia. Kolme
kertaa on käyty kulttuurimatkalla Unkarissa ja pari kertaa
Jugoslavian aikana Kroatiassa sekä pari kertaa Itä-Karjalassa. Yhdistykset ovat innolla
retkeilleet toistensa alueilla ja
käyneet Virossa.
Helsingin
Rintamanaiset
järjestää Tuomiokirkon Kryptassa aina marraskuussa myyjäiset. Arpajaiset ja erilaiset
kerhotoiminnot ovat arkipäivää.Yhdistykset järjestävät lisäksi virkistystoimintaa, retkiä
ja pienimuotoista kuntoutusta
saaduilla avustusrahoilla.

Edustuksia ja jäsenyyksiä
kotimaassa
Rintamanaisten liitolla on
edustus sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa ja sen valmistelujaostossa, Valtiokonttorin asettamassa
Sotilasvamma- ja veteraaniasiain neuvottelukunnassa ja Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa päätoimikunnassa.
Veteraanijärjestöjen
yhteistyön puitteissa liitolla on
edustus 1999 perustetussa Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnassa ja sen työvaliokunnassa. Liitto on perustajajäsenenä 24.4.2003 muodostetussa
Tammenlehvän Perinneliitto
– Traditionsförbundet Eklövet ry:ssä. Liitto kuuluu jäsenenä Naisten Valmiusliittoon ja
sen alueneuvottelukuntiin sekä
Raha-automaattiyhdistykseen
ja on yhteistyössä Maanpuolustusnaisten Liiton kanssa. Reserviläisliiton ja Suomen Rauhanturvaajaliiton paikallisyhdistykset auttavat yhdistyksiä
mm. lipunkannossa, veteraanikuljetuksissa ja yksityisiä jäseniä pienissä remonteissa, puiden hakkuussa ja lehtien haravoimisessa.

Kansainvälinen
vuorovaikutus

järjestöjen puoltamana esittää
liittomme hyväksymistä. Jäsenyytemme ratifioitiin WVF:n
yleiskokouksessa Rotterdamissa 1985. Saimme edesmenneen
liiton kunniajäsen Maila Mikkolan kanssa samana syksynä
olla tarkkailijoina kansainvälisessä kokouksessa Belgradissa samana syksynä. Saimme
erikoiskohtelun ja saatoimme
todeta, että meitä suomalaisia,
sekä miehiä että naisia todella
arvostettiin.
- Seuraavana vuonna WVF:n
yleiskokouksessa Hollannissa läsnäoloamme pidettiin arvokkaana, otettuina siitä että
naiset ovat kiinnostuneita kansainvälisestä veteraanityöstä.
Samassa tilaisuudessa perustettiin naistoimikunta, johon pääsin mukaan. Naistoimikunnan
jäsenenä sain 15 vuoden aikana
osallistua kokouksiin eri puolilla maailmaa.
- Suomen esilletuomista esimerkeistä naisten asemaa alettiin korostaa entistä enemmän
Maailman veteraanijärjestön kokouksissa, kertoessani
naispuolisten kansanedustajien
määrästä Suomessa, kiinnostus oli merkillepantavaa. Tietoja Suomen oloista on levinnyt
tätä kautta maailmalle. Tuomisina on vastavuoroisesti saatu tietoa muun maailman veteraaninaisten ja -miesten olosuhteista.
- Kun tulin maininneeksi puolalaiselle naisveteraanille
Elisabeth Rehnistä puolustusministerinä, tämä hämmästyi:
Hyvänen aika, onko olemassa
joku maa jossa nainen pääsee
puolustusministeriksi? Afrikkalaiselle naiselle kerroin naistyövelvollisten saaneen rintamatunnuksen ennen miehiä.
Näen vielä silmissäni hänen
helakan naurunsa ja ihmetyksen sanat: Onko mahdollista
että jossakin maassa naisilla on
joitakin etuja enemmän kuin
miehillä? Kokouksissa on voitu kertoa myös kuinka monta
naiskansanedustajaa on eduskunnassa.

Tietoa ja perinnettä
Rintamanaissten Liitto ry hy- talteen
väksyttiin ensimmäisenä naisjärjestönä Maailman veteraanijärjestöön (World Veterans Federation; WVF). Laine-Maire
Kyöstilä kertoo kansainvälisestä toiminnasta:
- Sotainvalidien Veljesliiton silloisen pääsihteeri Ensio
Koiviston rohkaisemana ja ohjeistamana haimme Maailman
veteraanijärjestöön 1984. Samana vuonna järjestön johtokunta Ateenassa päätti mies-

Liitto perusti 1993 Rintamanaisten säätiön, jonka tarkoituksena on säilyttää tuleville
polville tieto suomalaisen naisen osuudesta taisteltaessa isänmaan vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä tukea asiaa koskevaa
tutkimusta ja julkaisutoimintaa (säätiön verkkosivu www.
rintamanaistensaatio.net).
Perinnettä on yhdistysten
voimin tallennettu kirjoituksin
ja julkaisuin täytettäessä pyö-

reitä vuosia sekä lukuisten aktiivisten luottamushenkilöiden
ja jäsenten toimesta. Yhdistykset ovat lähettäneet ahkerasti
materiaalia Kansallisarkistoon.
Jäsenlehti Rintamanainen
ilmestyy kahdesti vuodessa.
Päätoimittaja on Helena Kekäläinen. Lehden levikki on kuutisen tuhatta.

Veteraanijärjestöjen
yhteistyö tiivistymässä
Rintamanaiset pitävät Soili
Myllyksen mukaan viime vuosien tärkeimpänä saavutuksena jokavuotisen kuntoutuksen
saamista kaikille veteraaneille.
Tämä ei kuitenkaan vielä toteudu käytännössä. Rintamanaisten Liitto pyrkii keräysvaroista
saamillaan rahoilla antamaan
yhdistysten kautta apua siivouksessa, ikkunoiden pesussa
ja myös avustuksia esimerkiksi jalkahoitoon ja hierontaan.
Sekä nais- että miesveteraanien avun tarve lisääntyy ikääntymisen myötä ja sen mukana
tarve yhteistyötahoihin tukeutumiseen.
- Veteraanijärjestöjen kesken
uskon yhteistyön tiivistyvän
kun muutamme valtiovallan
meille yhteisesti osoittamiin tiloihin Pasilaan. Veteraaniväen
vähetessä ja keski-iän kasvaessa 90–100 vuoteen, toiminnan painopiste siirtyy entistä
enemmän näiden ihmisten auttamiseen.
- Yhteisissä toimitiloissa
pystymme varmastikin yhdistämään toimintoja vaativassa
ihmisläheisessä työssä.
Kaarina Peltola toivoo lähitulevaisuudessa ennen kaikkea
suvaitsevaisuuden lisääntymistä ja toinen toisiltaan oppimista.
- Toisten huomioiminen on
ykkösasia yhteistyön tiivistämisessä. Yhteisissä tiloissa hän
uskoo yhteisten neuvottelutaitojen kehittyvän ja suunnittelun paranevan spontaanisti
päivittäisissä yhteyksissä. Tarpeellisimpana toiveena ja tavoitteena hän pitää veteraanien
kuntoutuksen saamista samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Sotainvalidit ovat säilyneet parempikuntoisina kuin veteraanit, Peltola toteaa. Sotainvalidien kuntoutus on vastannut hyvin tarkoitustaan.
Rintamanaisten Liitto onnittelee 50 vuotta täyttävää
Suomen Sotaveteraaniliittoa ja
toivoo hyvän yhteistyön jatkuvan.
Lisätietoa liiton verkkosivulta
www.rintamanaistenliitto.com
Markku Rämö

Juvankatu 10
PL 7, 33711 Tampere
Puh. (03) 2890 111

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio
www.savonkuljetus.fi

M.Korhonen Oy
Lappeenranta
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Annikki Iloranta – pitkän linjan naisjärjestövaikuttaja
ampujan luodista. Toisen mukana meni lupaava tuomarin
ura ja toisen veljen mukana kotitalon isännän sarka.

Lääkintälotan
kokemuksia

Annikki Iloranta näyttää valokuvia naisjärjestötoiminnasta kansiosta, jonkalaisia hänellä on lukuisia varastossaan. Näin arvokasta
alueellista järjestötoiminnan perinnettä tallennetaan nuorille ja
tuleville polville.

S

uomen Sotaveteraaniliiton naisjärjestö ry:n hauholainen kunniapuheenjohtaja Annikki Iloranta (86)
istuu kotinsa ikkunan vieressä
mielipaikallaan. Hän seuraa sinitiaisten ja viherpeippojen vilkasta elämää lintulaudan ympärillä. Kotitalo on rakennettu metsän reunaan, suojaisalle
rinteelle, josta aukeaa kaunis
järvinäkymä yli Ilorannan tilan rakennusten. Annikki Iloranta asuu yksin, mutta ei tunne itseään yksinäiseksi. Luen,
siivoan, teen puutarhatöitä eli
touhuan näitä kotiaskareita.
Onneksi autolla ajokin vielä sujuu.
Parin sadan metrin päässä
sijaitsee Ilorannan maaseutumatkailutila monine toimintoineen, joten elämää lähistöllä
riittää. Leena tytär miehineen
isännöi Annikin entistä kotia.
Annikki Iloranta kantaa
kuitenkin huolta yksin jääneistä veteraaneista ja muista
ikääntyneistä ihmisistä. Monet
heistä asuvat yksin kodeissaan
tai hoitokodeissa ilman autoa
ja ilman omaisia. Yksinäisyys
on yllättävän yleistä. Se haastaa
meidät kaikki huolehtimaan
naapureistamme ja lähimmäisistämme.
Omaa lapsuusaikaansa Annikki muistelee mielellään. Itsenäisyyden ajan ensimmäiset
lapset ja nuoret olivat onnellisessa asemassa, vaikka syntyivätkin ristiriitaisiin yhteiskunnallisiin oloihin. Kodit olivat
köyhiä, mutta perheet elivät tiiviisti yhdessä. Ylhäisissä Annikilla oli kaksi sisarta ja kolme veljeä, joista vanhin kuoli
keuhkokuumeeseen. Äiti kuoli

1938 lottien rekiretkellä Annikin ollessa 17-vuotias perheen
nuorimmainen.

Sodan raskaat vuodet
Annikki Iloranta valmistui
opettajaksi 1939 ja aloitti opettajan uransa Mouhijärvellä.
Lottatoimintaan hän oli lähtenyt mukaan jo Hauholla kouluaikana, mutta lottien lääkintäkurssin hän kävi Tyrväällä.
Lääkintäkurssin jälkeen ensimmäinen lottakomennus rintamalle peruuntui sairauden
takia, mutta kesällä 1943 tuli
komennus Miettilän 40. kenttäsairaalaan. Luonnonkaunis
Räisälä teki vaikutuksen nuoreen lottaan, mutta eliniäksi
ovat jääneet mieleen kenttäsairaalan rajut kokemukset.
Talvet Annikki toimi opettajana, mutta jälleen kesällä 1944
tuli komennus Miettilään.
− Kesällä -44 alkoivat heti todella kovat rytinät ja rintamalinja alkoi vetäytyä. Räisälän
kirkossa järjestettiin viimeinen
iltahartaus, jonka päätteeksi sotilaat ottivat alas alttaritaulun. Jäähyväistunnelma oli
järkyttävä. Seuraavana päivänä lähti Räisälästä evakkojuna,
joka joutui Elisenvaaran pommitukseen ja vain pieni osa
matkustajista jäi henkiin. Hauholla asuu kyllä tälläkin hetkellä Räisälän tyttö, joka oli tuossa
iltahartaudessa mukana.
− Sota-aika oli myöskin kotona Hauholla erittäin raskas.
Kaksi veljeäni kaatui, samoin
sisaren mies. Toinen veli kaatui Vitelessä 1941 suunniteltuna hääpäivänään, toinen veli
seitsemän kilometrin päässä
siitä Suurmäessä 1944 tarkka-

Annikki Iloranta kertoo raskaimmista
kokemuksistaan
lääkintälottana kenttäsairaalassa.
− Ensimmäinen ilta uutena lääkintälottana Metsäpirtissä Miettilässä oli järkyttävä.
Haavoittunut sotilas oli saanut
jäykkäkouristusbakteerin ja oli
aivan sekaisin. Minun tehtäväni oli pitää häntä kiinni käsistä ja katsoa, että kapula pysyy
paikoillaan suussa. Kouristukset saavat potilaan helposti vahingoittamaan itseään. Kovat
tuskat saivat hänet itkemään ja
huutamaan, välillä äitiä ja välillä Jumalaa ja toisaalta välillä
kiroamaan. Suuressa salissa ei
ollut varmaan yhtään sotilasta,
jolle ei olisi jäänyt mieleen kuolevan veljen taistelu. Samaan
aikaan pappi puhui iltahartaudessa rauhoittavia, koskettavia
sanoja.
− Hiljaiseen taloon Ivakossa tuotiin niitä pahoin haavoittuneita, joita ei vakavan vamman takia voitu kuljettaa enää
eteenpäin jatkohoitoon. Siellä lotan ainoa tehtävä oli pitää
kädestä, pyyhkiä otsaa ja hikeä tai kostuttaa pumpulitupolla kuivuneita huulia. Jotkut
valittivat, jotkut itkivät, jotkut
olivat ääneti, mutta kuoleman
läheisyys oli vahvana paikalla.
Nämä kaksi yötä olivat henkisesti raskaimpia.
− Räisälässä joukkosidontapaikalla lotat syöttivät niitä
haavoittuneita, jotka halusivat
syödä, mutta jotka eivät siihen
itse kyenneet. Mieleen jäi poika, jonka kädet ja jalat olivat
haavoittuneet. Hän halusi vain,
että sytyttäisin hänelle tupakan. Tein sen antaen tupakan
huulien väliin sopivin tauoin.
Poika rauhoittui, mutta hänen
myöhempää kohtaloansa en
tiedä. Haavoittuneet kuljetettiin joukkosidonnasta eteenpäin.

Perhe ja
sotaveteraanitoiminta
Elämänsä tärkeimpänä asiana
Annikki mainitsee sen hetken,
kun he naapurin Armas-pojan
kanssa löysivät toisensa keväällä 1945.
Meidät vihittiin samana
vuonna syksyllä ja lapset ovat

syntyneet 1946,-48 ja -50. Rakensimme Ilorannan tilan rakennukset kokonaan uudelleen
ja lapset ovat siitä jatkaneet.
Tämä sukupolvemme uhraus on ollut raskas, mutta sen
arvo tuntuu ja näkyy nyt erityisesti lasten ja heidän lastensa elämässä.
Hauhon Sotaveteraaniyhdistys perustettiin 1968. Mieheni oli mukana perustavasta
kokouksesta lähtien ja 10 vuotta puheenjohtajana. Naisjaosto perustettiin vuonna 1970 ja
yhteistyö on sujunut koko ajan
erinomaisesti.

Raamattu
hengenpelastajana
Annikki Iloranta näyttää pientä kolhiutunutta Uutta Testamenttia, joka pelasti rintamalla
täpärässä tilanteessa 1943 hänen miehensä hengen. Taskuraamattu oli vasemmassa rintataskussa, johon luoti osui ja
vei kulman mennessään, mutta kääntyi siitä vasempaan hihaan. Mittaamattoman arvokas kirja on kodissa kunniapaikalla.

Annikki Iloranta esittelee miehensä hengen pelastanutta luodin alakulmasta repäisemää taskuraamattua.

Naisjärjestön
voimahahmo
Sotaveteraaniliiton valtakunnallinen Naisjärjestö perustettiin Seinäjoella 1.6.1968. Itsenäiseksi järjestökseen se rekisteröitiin vuonna 1982. Annikki
Iloranta tuli mukaan naisjärjestön toimintaan 1978. Puheenjohtajaksi hänet valittiin
vuonna1984, missä tehtävässä
hän toimi aina vuoteen 1998
asti. Hän ehti luotsata järjestöä
pisimpään kaikista puheenjohtajista. Sittemmin hänet kutsuttiin naisjärjestön kunniapuheenjohtajaksi.

Haasteellisimpana tehtävänä ja tärkeimpänä saavutuksena Annikki Iloranta pitää koko
oman järjestön perustamista ja
rekisteröintiä.
− Miehet eivät olleet mieltyneet naisten järjestöhankkeesta, koska suurin osa naisista
oli ollut työssä kotirintamalla. Kotirintaman arvoa ei ymmärretty ja perustamisesta väiteltiin lujasti. Miehet eivät halunneet naisille vastaavia etuja
kuin heille pyrittiin saamaan.
Kun naisjärjestö sitten rekisteröitiin, jotkut naistoimikunnat
erosivat painostuksen alla.
− Nyt ovat asiat toisin. Tänä
päivänä lotta- ja kotirintamaansioita arvostetaan sekä veteraanien että yhteiskunnan
taholta. Miehet tunnustavat
naisten tärkeyden myöskin nykyisessä toiminnassa.

Sotaveteraaniliitossa
Naisjärjestön puheenjohtajana Annikki Iloranta oli vuosikaudet Sotaveteraaniliiton
hallituksessa ja liiton lehden
toimitusneuvostossa.
Liiton
toiminnasta Annikilla on hyviä kokemuksia ja myönteisiä
muistoja.
− Minusta tuntui, että minua
ja asiaani arvostettiin, vaikka
uskalsin sanoa eriävänkin mielipiteeni. Olin mm. sitä mieltä,
että liiton ansiomerkeissä tulisi olla paino liiton toimintaan
osallistumisella eikä enää rintama-ansioilla. Parhaimmillaan puheenjohtajakautenani
naisten jäsenmäärä oli yli 50
000 sisarta, tällä hetkellä se on
n. 34 000. Sisaret toimivat yhä
yli 270 naisjaostossa. Naistenkin vaiheita kuvailee enemmän
keväällä ilmestynyt Kaarle Sulamaan Sotaveteraaniliiton 50vuotisjuhlakirja.

”Auttakaamme toinen
toisiamme”
Annikki Iloranta muistuttaa,
että Naisjärjestön päällimmäinen tehtävä on ollut ja on tukea maamme vapauden puolesta taistelleita sotaveteraaneja
järjestötyössään eli erilaisissa
käytännön asioiden hoitamisissa. Veteraaneilla on taakkanaan sotamme kovimmat koettelemukset. Hän toivoo liiton
entistä enemmän panostavan
heikompiosaisten ja yksinäisten veteraanien auttamiseen.
Markku Rämö
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Tapani Huhtala Oy
Ahlainen

Trans Haajanen
Anjalankoski

Rakennus Tammi Oy

Järykselän Auto ja
Konekorjaamo Oy
Aura

Oy Julius Tallberg Ab

Espoo

Espoo

Ariel Palvelut Oy

Antin Agrihuolto Oy

Oy Devcons Ab

Market- Visio Oy

Jatorak Oy

Hovila Oy

Arkkitehti-ja
Insinööritoimisto Särkijärvi Oy

Lava-Store Oy

Insinööritoimisto
Konstru Oy

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Espoo

Saneerauspalvelu
Re-Le Oy

Espoo

Rakennuspalvelu
Samuel Järvi

Sähköpalvelu
M.Järvenpää

Espoo

Espoo

Esse Elektro Kraft Ab

Ris-Esset Ab Oy
Esse

SPH Maalaus ja
Saneeraus Oy

www.forssanbetoni.fi

Suunnittelutoimisto
Hannu Viitala Oy

Urakoitsija
Pertti J Penttinen

Maansiirto Perala Oy

VMT Kiinteistöhoito Oy
Ville Tuominen

Parkettiliike
Uudet Parketit Oy

AM-Consulting Oy
Espoo

Digion Oy

Esse

Forssan Betoni Oy

Halikko

Juhani Näppi Oy
Hamina

Myyryn Sora ja
Kuljetus Oy
Heinlahti

Teksam Oy

Forssa

Puh. 0500- 968 645

Nuohous ja Ilmastointipalvelu
T:mi Jarno Pirkkalainen
Hankasalmi

Espoo

Evitskog

Haarajoki

Halkia

Metallivalmiste
A.Laaksonen Oy
Hausjärvi

Wilfa Suomi Oy Ab
Helsinki
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RISTISALMELLA RYTISI JA ROISKUI!
Kohti Tolvajärveä

K

enraaliluutnantti Erik
Heinrichsin komentama Karjalan Armeija
aloitti hyökkäyksen itään Joensuun - Kiteen alueelta 10.heinäkuuta 1941 kahden armeijakunnan voimin. Vuorokautta
aikaisemmin VI AK:n komentaja, kenraalimajuri Paavo Talvela oli saanut tiedon operaation aloittamisesta. Talvela olisi
halunnut heti hyökätä kaikin
voimin, sillä eversti Kaarlo
Heiskasen 11. Divisioona oli jo
joitakin päiviä taistellut rajan
pinnassa ja vähän sen ylikin
neuvostojoukkojen kanssa ja
varsin hyvällä menestyksellä.
Heinrichs kuitenkin kielsi liian
aikaisen hyökkäyksen.
Kun hyökkäys sitten alkoi,
kaikki ei sujunutkaan, kuten
oli suunniteltu: eversti Eino
Koskimiehen 5. D eteni Talvelan mielestä liian varovaisesti
Korpiselkää kohti. Talvela vapauttikin Koskimiehen tehtävästään ja määräsi eversti Ruben Laguksen 5.D:n uudeksi
komentajaksi, tosin vain joksikin aikaa Ylipäällikön puututtua Talvelan ”omavaltaisuuteen”. Divisioona läpäisi punaarmeijalaisten puolustuksen
Korpiselän Ristikankaan maastossa ja jatkoi itään Tolvajärven tietä. Everstiluutnantti Yrjö
Tuompon JR 44 mursi neuvostojoukkojen vastarinnan Tjokin, Kokkarin ja Varolammen
taisteluissa ja saavutti Tolvajärven kylän 12. heinäkuuta puolilta päivin.
Armeijan vasemmalla siivelle
Ilomantsin - Kuolismaan suuntaan ryhmitetty Ryhmä Oinonen, komentajana kenraalimajuri Wolde Oinonen valtasi rankoissa korpitaisteluissa maaston
Koitajoelle saakka. Eversti Viktor Sundmanin komentama 2.
Jääkäriprikaati kärsi Peurujoella suurehkot tappiot, mutta
selvitti tilanteen edukseen. Prikaatin päävoimat jatkoivat etenemistä käskyn mukaan kohti
Tolvajärveä raahaten kalustoa
mukanaan liki tiettömässä korvessa. Tolvajärveltä jääkäreiden
piti jatkaa Ägläjärvelle ja edelleen Suojärvelle operaatiosuunnitelman mukaan.
Tällä välin Tolvajärven kylä
ja harjumaasto olivat jo JR 44:n
hallussa. Everstiluutnantti Väinö Merikallion komentaman
1. JPr:n Talvela oli kääntänyt
Kokkarista etelään Loimolan ja
Laatokan suuntaan.

Tolvajärveltä itään kärkenä
edennyt Jääkäripataljoona 6:n
1.komppania eteni Ristisalmelle lyöden aamuhämärissä 15.
heinäkuuta salmen länsirannalla olleen neuvostoliittolaisten sillanpäätukikohdan. Kerrotaan komppanian päällikön,
kapteeni Leo Nordlingin rynnänneen miestensä kärkeen ja
tuhonneen tuon hankalan tukikohdan ja siinä olleen konekiväärin miestensä kanssa. Tolvajärven maasto Ristisalmea
myöten oli nyt jääkäreiden hallussa.

Ristisalmen ensimmäinen
taistelu
Ristisalmen itäranta rantaviivaa myöten oli neuvostoliittolaisten miehittämä. Tiedettiin,

Ala-Tolvajärven ympäri Ristisalmen puolustajien selkään.
Mutta käsky oli käsky. Tulivalmistelun lakatessa jääkärit
juoksivat räjäytetyn sillan raunioille ja yrittivät sillanpäitteiden seassa hyppien päästä tuon
vajaat 100 metriä leveän salmen
yli neuvostoliittolaisten ankarassa tulituksessa; konekiväärien sarjat piiskasivat rantavitikkoa ja salmen vettä. Moni jääkäri putosi aseineen salmeen
uiden vastarannalle, mutta
joku ehti vaipua aseineen pinnan alle muiden voimatta auttaa. Kuitenkin suuri osa kärkijoukkueen jääkäreistä selvisi
vastarannalle alkaen levittäytyä ketjuun. Kauempana rannasta tuli vastaan tiivis piikkilankaeste, jonka edustalle ete-

Todettakoon, että majuri Susi oli toiminut talvisodassa ja Moskovan rauhan aikana
huoltotehtävissä. Ilmeisesti sodan ankarat olot olivat vieraantuneet häneltä esikuntatehtävissä. Lisäksi aikaisempi hänen
johtamansa Tolvajärven harjun
valtauksen onnistuminen lähes
tappioitta oli saavutettu yllätyksen suomalla edulla. Nämä
sanat eivät missään nimessä ole
syytös majuri Sutta kohtaan,
vaan toteamus tilanteesta, jollaiseen korkea upseeri saattoi
sodan aikana joutua ilman tarvittavaa kokemusta. Sitä tuli, ja
majuri Susi ylennettiin everstiluutnantiksi vuoden 1941 lopussa, hyökkäysvaiheen päätyttyä Itä-Karjalassa.

tava Ägläjärvelle Ala-Tolvajärven pohjoispuolitse Yläjärven
kautta. Pioneerit saivatkin käskyn raivata sinne tieuran kaluston mukana kuljettamiseksi. Kapteeni Hannes Pokkisen
JP 5 (paitsi 2.komppania) oli
tuolloin Tolvajärvellä. Pataljoona sai käskyn edetä prikaatin
kärkenä Hirvasvaaran, Honkavaaran ja Haukivaaran kautta Yläjärvelle. JP 5 pääsi illalla
14. heinäkuuta Haukivaaraan,
missä varmisti Kaarijärven ja
Jurvanjärven jokilinjan. Haukivaaran talon maastossa syntyi
taistelu väsyneiden jääkäreiden
ja neuvostoliittolaisten kesken.
Se päättyi jääkäreiden voittoon,
ja kaatuneet neuvostosotilaat
haudattiin ”kristillisesti rantakoivikkoon”. Näihin aikoihin
saapuivat Haukivaaraan myös
prikaatin esikunta sekä JP 6.
Prikaatin JP 7 oli jätetty Ratsuväkiprikaatin käyttöön Kuolismaan suuntaan, missä se taisteli neuvostoliittolaisten kanssa
Mieronahon maastossa. Ristisalmen laukaisemiseksi ja tien
saamiseksi käyttöön eversti
Sundman lähetti komppanian
JP 6:sta maastoitse Ala-Tolvajärven itäpuolitse kohti Ristisalmen-Ägläjärven tietä. Neuvostoliittolaiset kuitenkin yllättivät leiriytyneen komppanian,
jonka oli irtauduttava taistelusta ja palattava Haukivaaraan.

Saksalaiset tulevat!
Ristisalmen toinen
taistelu
Ristisalmen räjäytetty silta idästä, vihollisen puolelta kuvattuna. Saksalaiset pioneerit yrittivät rakentaa pikasillan aukon paikalle, mutta vihollisen kiivas tuli kaatoi kaikki penkereellä toimineet.
Elokuu 1941. SA-kuva.

että vastassa oli eversti Biermanin komentaman JR 52:n pataljoona, komentajana kapteeni Paavo Kataja. Rykmentissä
oli runsaasti suomensukuisia
sotilaita. Tiedustelu ja tähystys
totesivat neuvostotukikohdissa
runsaasti konetuliaseita, ja niitä tuki huomattava määrä tykistöä ja kranaatinheittimiä.
JP 6:n komentaja, majuri Sulo Susi käski Nordlingin
komppanian hyökätä salmen
yli tykistön (Kevyt Patteristo
13) kolmen minuutin tulivalmistelun jälkeen, vaikka päällikkö ja joukkueenjohtajat pitivät sitä hulluna ja tappioita
tuottavana. He olisivat lähteneet raskaalle korpikoukkaukselle liki tiettömään korpeen

neminen pysähtyi. Varsinkin
erään konekiväärin hyvin valittu pesäke teki hyökkääjien olon
tukalaksi. Kun tulitukseen yhtyivät neuvostoliittolaisten raskaat aseet, hyökkäys oli keskeytettävä. Tulitus seurasi vetäytyviä jääkäreitä, ja vetäytymisen
aikana kaatui tai katosi muutama jääkäri. Tässä Ristisalmen
ensimmäisessä hyökkäyksessä pyhäjärveläisten komppania
kärsi 16 jääkärin tappiot kaatuneina ja kadonneina.
Tappiot olivat niin raskaat
tässä heinäkuun puolivälissä suoritetussa hyökkäyksessä, että eversti Sundman kielsi
enemmät yritykset ja määräsi
JP 5:n 2.komppanian varmistamaan Ristisalmen länsirannan.

Mitä nyt eteen?
Kun Ristisalmella ei päästy salmen yli, oli tehtävä jotain muuta ja yllättävää: olihan jääkäriprikaatin tavoite - Suojärvi
- vielä kovin kaukana ja neuvostojoukkojen puolustus luja.
Laatokan suunnassa kaakkoon
nopeasti edenneet jääkärit olivat saavuttamassa Tuulosjoen.
Nyt oli olemassa uhka, että neuvostojoukot iskevät Suojärven
suunnasta Tuulosjoelle jääkäreiden sivustaan. Uhkan eliminoimiseksi Tolvajärven ja Loimolan vallanneiden joukkojen
oli nopeasti päästävä Suojärvelle. Koukkaus Ylä-Tolvajärven
eteläpuolitse olisi varsin vaikea
yritys maastovaikeuksien takia, joten hyökkäys oli suoritet-

Heinäkuun puolivälissä saatiin tietää, että saksalaisten sotilasapuna saapuisi Tolvajärvelle kenraaliluutnantti Erwin
Engelbrechtin komentama 163.
Divisioona alistettuna Karjalan Armeijalle. Heinrichs antoi
Engelbrechtin tehtäväksi johtaa
armeijan vasemman siiven eli
Ryhmä Oinosen ja JR 56:n operaatioita. JR 56 oli taistelussa
neuvostojoukkojen kanssa Loimolan-Suojärven tien suunnassa Näätäojalla.
Saksalainen JR 307 marssi Tolvajärvelle heinäkuun
21.päivään mennessä, komentajana everstiluutnantti Georg
Ritzmann. Rykmentti hyökkäsi ”melkein suoraan liikkeestä ”, pataljoona Ala-Tolvajärven pohjoispuolitse ja
pataljoona Ylä-Tolvajärven eteläpuolitse Ristisalmen tulpan
poistamiseksi. Edellinen joutui palaamaan takaisin koh-
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Suoraan maahantuojalta!
Soita ja tilaa ilmainen esite!
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dattuaan korvessa vahvan neuvostotukikohdan ja jouduttuaan kiivaan vastahyökkäyksen
kohteeksi. Jälkimmäinen pääsi
etenemään lähelle RistisalmenÄgläjärven tietä, mutta kun
pataljoonat eivät päässeet yhteisvaikutukseen tien katkaisemiseksi, Ritzmann keskeytti
hyökkäyksen tuloksettomana.
Oli selvää, että neuvostojoukkojen puolustus Tolvajärven-Näätäojan tasalla oli erittäin vahva.
Tutustuttuaan tilanteeseen
Engelbrecht muodosti joukoistaan kolme ryhmää: Eteläryhmä Näätäojan suuntaan, komentajana Oinonen, Pohjoisryhmään Ilomantsin suuntaan,
komentajana everstiluutnantti Ragnar Wahlbeck sekä Keskiryhmään Tolvajärvellä, komentajana Ritzmann. Joukkoja
vahvennettiin siirtämällä alueelle JP 7 sekä Ratsuväkiprikaati Ilomantsista. Sitovaan ryhmään Ristisalmella kuuluivat
m.m. majuri Matti Nevasaaren
komentama JP 7, Kevyt Patteristo 13, 2./JP 5 sekä saksalaiset
komppania JR 307:sta, I/KTR
234 sekä pioneeri- ja panssarijääkärikomppaniat. Näiden
voimien tuli murtaa neuvostopuolustus Ristisalmella sitten
kun ryhmän päävoimien hyökkäys Yläjärveltä Ägläjärvelle
alkoi vaikuttaa Ristisalmella.
Kolmas hyökkäys Ristisalmella
oli ovella majuri Hans Schwarzin johdolla.

Pääisku Yläjärveltä
Ägläjärvelle
Kun Ristisalmen ensimmäinen hyökkäys oli epäonnistunut, Sundman keskitti päävoimansa Yläjärvelle. JP 6 valtasi kylän illalla 18. heinäkuuta.
Neuvostojoukkojen puolustus
Kitelänselässä kesti jääkäreiden hyökkäilyt. Kun tuli tieto
Sundmanin jääkäreiden alistumisesta saksalaiselle 163.D:lle,
Sundman keskeytti toistaiseksi
hyökkäykset Ägläjärvelle.
Myös saksalaiset keskittivät
päävoimansa Yläjärvelle: saksalaiset JR 307 (paitsi komppania), I/JR 10, panssarijääkärikomppania, sekä vajaa 2.
Jääkäriprikaati. Voimien tuli
murtaa neuvostopuolustus Ägläjärven alueella ja edetä Aittojoelle. Hyökkäys alkaisi 27.heinäkuuta.
Hyökkäys alkoi käskettynä aikana. Aluksi näytti sil-

tä, että neuvostoliittolaiset irrottivat voimia Ristisalmelta
Ägläjärvelle. Osasto Schwarz
sai käskyn viipymättä hyökätä
salmen yli tykistön tukemana.
Heti ylimenon tapahduttua ja
sillanpään saavuttamisen jälkeen pioneerien oli rakennettava silta salmen yli hyökkäyksen
jatkamiseksi sekä tykistön ja
huollon kuljetusten mandollistamiseksi.

Kolmas hyökkäys
Ristisalmella
Schwarz ja Nevasaari olivat
pohtineet hyökkäystä jo muutaman päivän. Oli päätetty,
että se aloitetaan myös 27.heinäkuuta. Oltiin varmoja, että
Ägläjärvi olisi tuollon osasto
Ritzmannin hallussa. Hyökkäys kuitenkaan ei menestynyt ja
jo aamulla 28.heinäkuuta Ritzmann keskeytti sen.
Mutta Ristisalmella valmistauduttiin hyökkäykseen. Jääkäreille käskyt annettiin vain
kerran, mutta saksalaiset toteuttivat käskytyksen useamman esimiehen voimin: komppanian päällikkö, joukkueen
johtajat ja komppanian vääpeli, kaikki kertasivat saadut käskyt. Varustarkastuksia pidettiin aivan etulinjaa myöten ja
simputustakin näytettiin käytetyn. Jääkärit katselivat tuota sotilaallista näytöstä päitään
puistellen: tuollainen ei kävisi
heidän joukossaan. Kaikella oli
kuitenkin selvä tarkoitus: sillä haluttiin suunnata ajatuksia
pois edessä olevasta ehkä ankarastakin taistelusta. Jääkärit
puolestaan keittelivät soroppia,
lepäsivät ja kirjoittelivat kotiin,
jos jotain sittenkin tapahtuisi....
Hyökkäystä oli tarkoitus tukea tykistön 15 minuutin tulivalmistelulla. Kärjessä hyökkäisi saksalainen pioneerikomppania syöksy- ja
kumiveneillä salmen yli. Mukana seuraisi JP 7:n komppania
tehtävänään hyökätä bunkkerien kimppuun ja tuhota ne. Konekiväärit tukisivat salmen ylitystä. Heti sen tapahduttua oli
aloitettava apusillan rakentaminen, jota pitkin jääkäreiden piti
ylittää salmi. Valmistelut olivat
saksalaista huippuluokkaa.
Ylimeno alkoi illalla 27.heinäkuuta kello 21.00, kun kova
taistelu Yläjärven suunnalla oli
käynnissä. Ensimmäinen hyökkäysaalto joutui salmessa ankaraan konekiväärituleen, pääsi

jo rantaan, mutta sen oli pakko
palata jopa uiden takaisin muutaman jääkärin hukkuessa salmeen. Saksalainen suorasuuntaustykki koetti turhaan tuhota konekivääreitä, päinvastoin
neuvostotykki vastarannalta
tuhosi saksalaistykin miehistöineen. Konetuliaseiden suihkut
ropisivat kuolettavasti veteen ja
länsirannalle aiheuttaen tappioita. Neuvostotykistö täydensi
tuhoa ampumalla keskityksiään sillan raunioihin hajottaen
hyökkäysryhmitykset. Saksalaiset pioneerit syöksyivät uhkarohkeasti sillan jäännöksille
mukanaan sillan rakennustarvikkeita, mutta neuvostokonekiväärit kaatoivat miehiä viikatteen lailla. Yhä uusia pioneereja
syöksyi paikalle, samoin kaamein tuloksin. Kaikki saksalaiset ammuttiin Ristisalmeen.
Vastapäätä neuvostojoukkojen
puolella nuori inkeriläinen sotilas, Pietari Tiikkiläinen, hallitsi
konekiväärillään etumaastoa
tukenaan tulenjohtaja. Nämä
käytännössä ratkaisivat Ristisalmen kolmannen taistelun.
Tiikkiläinen kaatui itse konekiväärinsä ääreen 28.heinäkuuta.
Hän sai ansioistaan Neuvostoliiton sankarin korkean arvonimen.
Taistelua seurasi Ristisalmelle rauhallisempi ajanjakso. Päävoimienkin suunnalla
oli ryhdyttävä uusiin valmisteluihin, Ratsuväkiprikaatikin
pantiin etulinjaan. Noin viikon kuluttua saksalais-suomalaiset joukot saivat Ristisalmen
haltuunsa. Silta valmistui 5.elokuuta, ja Osasto Schwarz pääsi etenemään itään. JP 7 suunnattiin kaakkoon Shemeikkaan
varmistamaan tätä suuntaa.
Ristisalmen kolmas hyökkäys ei sekään onnistunut, mutta muualla tapahtunut kehitys
pakotti neuvostojoukot vetäytymään Ristisalmeltakin.
Anssi Vuorenmaa
Lähteitä: Suomen sota 1941−1945,
osa . Kustannusosakeyhtiö Kivi
1952, Jatkosodan historia, osa 2,
WSOY 1989, Tuomas Kortelainen
toim: 2. Jääkäriprikaatin taival Ilomantsista Stalinin kanavalle. 2.
JPR:n julkaisutoimikunta 1983,
Kimmo Sorko: Seiskan sotatie. Jatkosodan Jääkäripataljoona 7, Atena Kustannus Oy 1995.
Kuvat sekä Kansa taisteli miehet
kertovat – lehden Ristisalmen taisteluja koskevat artikkelit niitä tarkemmin nimeämättä.
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Eräs välirauhansopimuksen raivausvelvoite

MIINANRAIVAUSTA RAJAN TAKANA

A

selevon Suomen ja
Neuvostoliiton välillä piti alkaa aamulla
4.9.1944 kello 7.00. Suomalaisten aseet vaikenivat, mutta venäläiset jatkoivat tulitusta vuorokauden pitempään. Muutamissa paikoissa vihollinen ei
tyytynyt pelkästään ankaraan
tulitukseen vaan myös hyökkäsi. Esimerkiksi Lavolansaaren kohdalla Saimaan kanavalla heidän hyökkäyksensä lyötiin aamupäivällä 4.9. takaisin.
Myös Vuosalmella neuvostojoukot yrittivät tunkeutua suomalaisten asemiin seuraavana
yönä. Jalkaväen lisäksi suomalainen tykistö osallistui torjuntaan saatuaan siihen ensiksi luvan III AK:n esikunnasta.
Aselepo venäläisten osalta alkoi lopullisesti vasta aamulla
5.9.1944.
Heti kun tieto vihollisuuksien lopettamisesta tuli rintamille, oli selvää että taisteluvalmius on säilytettävä ja asemat
pidettävä aina välirauhansopimuksen allekirjoittamiseen
saakka. Vähän aikaisemmin
venäläiset olivat juuri solmittua
aselepoa hyväksikäyttäen yllättäneet romanialaiset ja miehittäneet maan. Tämä tiedettiin
Suomessa. Niinpä meillä asemat pidettiin miehitettyinä,
niiden sijaintia ei paljastettu,
kaikenlainen veljeily kiellettiin
ja etulinjan miinoituksia ei heti
purettu. Talvisodan päättäneen
Moskovan rauhan rajan kaakkoispuolella vielä olevan siviiliväestön – noin 70 000 hengen
– evakuointi aloitettiin välittömästi aselevon tultua voimaan.

Vetäytyminen
Aselepovaihe kesti pari viikkoa
aina 19.9.1944 saakka jolloin välirauhansopimus allekirjoitettiin Moskovassa. Sopimuksen
mukaisesti joukkojemme oli
aloitettava vetäytyminen asemistaan viimeistään 21.9.1944.
Käytettävissä olevan kahden
vuorokauden kuluessa suomalaisten oli poistettava kaikki
esteet liikennekelpoisten teiden, metsälinjojen ja polkujen
kohdilta. Miinakenttiin, piikkilankaesteisiin ja murroksiin
oli raivattava kolmekymmentä
metriä leveät aukot. Miinoitteet
joita ei ennätetty purkaa merkittiin selvästi - useimmiten aitaamalla.
Suomalaisten joukkojen oli
oltava sopimuksen mukaan uu-

den rajan takana viimeistään
3.10.1944. Asetetussa määräajassa perusteellisesti valmisteltu vetäytyminen onnistui
hyvin. Niinpä parissa vuoro-

kaudessa pääosa joukoista oli
jo ”omalla puolella” rajaa. Pari
vuorokautta myöhemmin myös
Laatokan itä- ja länsipuolelta vetäytyvät joukot olivat pe-

rillä. Viimeisenä ylittivät rajan
Rukajärven suunnalta tulevat
joukko-osastot nekin kolme neljä vuorokautta ennen määräajan umpeutumista.

Ikävä yllätys

Välirauhansopimukseen sisältynyt velvoite purkaa jatkossa
kaikki miinakentät ja piikkilanka- ynnä muut esteet sodan
päättyessä olleen rintamalinjan
ja rajan väliseltä alueelta koettiin tehtävänä, johon ei aivan ilman purnausta lähdetty. Ajatus
sodan päättymisestä ja siviiliin
pääsystä houkutti. Purnaus ei
kuitenkaan auttanut vaan pioneereista koottiin aseettomia
raivausosastoja tehtävän suorittamista varten. Aikaa raivaukseen oli varattu neljäkymmentä vuorokautta sopimuksen allekirjoituksesta lukien. Pahin
pelko ei kuitenkaan toteutunut
– olihan välillä jo ennätetty pelätä raivausvelvoitteen ulottamista aina Syvärille asti ja jopa
sen taakse.
Sen sijaan kylläkin oli luoEversti Sakari Simelius - tuleva kenraali ja puolustusvoimien komentaja - seurueineen luovuttamasvutettava tarkat selvitykset ja
sa 8. Divisioonann miinakarttoja venäläisille U-aseman tuntumassa Uomaalla.
kartat miinoituksista ja esteistä, joita oli rakennettu suomalaisten sodan aikana hallussaan pitämille alueille. Asian
teki ongelmalliseksi se, ettei vetäytymisvaiheessa oltu aina ennätetty laatia miina- ynnä muita karttoja tai ne oli jouduttu
tekemään puutteellisesti pikatilanteessa. Karttoja jouduttiin
eräissä tapauksissa laatimaan
topografikarttojen, puutteellisten asiakirjojen ja muistitiedon varassa. Venäläiset pitivät
nimittäin tiukasti kiinni vaatimuksestaan, että karttoja on
löydyttävä. Mitkään selitykset
eivät auttaneet. Lisäksi kartat
piti leimata – leimoja piti olla –
muuten ne palautettiin.
Ei ihme, että suomalainen
pioneerikapteeni raportissaan
Pioneerit purkavat hyökkäysvaunumiinoja Pitkärannan suunnalla välirauhansopimuksen astuttua
myöhemmin arvosteli miinavoimaan.
karttojen tasoa. Hänen mukaansa niitä käyttäen omien
miinakenttien raivaus oli vaikeampaa kuin venäläisten miinoitusten. Oma ongelmansa
olivat lisäksi ne kentät joihin
venäläiset olivat myöhemmin
lisänneet omia miinojaan.

Raivausta
divisioonittain

Vetäytyvät suomalaisjoukot ylittävät Moskovan rauhan rajan Säkkijärvellä 21.9.1944.

Venäläisten päähyökkäyssuunnassa Karjalan kannaksella vihollisen tykistön, kranaatinheittimien ja Stalinin urkujen
massiiviset, ilmapommitusten
täydentämät, tulivalmistelut
olivat samalla myöhentäneet ja
tuhonneet miinakenttiä. Toki
pysäyttäessään raskaissa torjuntataisteluissa neuvostojouk-
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kojen etenemisen suomalaiset
olivat rakentaneet uusia sulutteita. Jatkossa rintamavastuussa olleet divisioonat raivasivat
syys- lokakuussa omat miinansa rintamalinjan ja Moskovan
rauhan rajan väliseltä alueelta.
Esimerkiksi Ihantalan –
Juustilan suunnalla sekä Pyöräkankaan ja Saimaan kanavan välillä pari – kolme viikkoa
kestäviin raivaustöihin komennettiin 3. Divisioonan Pioneeripataljoona 34:stä kaksi joukkuetta. Kaikki toiminta rajalla
suoritetusta nimenhuudosta ja
tarkastuksesta alkaen tapahtui
ankaran vartioinnin ja valvonnan alaisena. Majoitus oli teltoissa ja huolto omien muonien
varassa. Parhaimmillaan telttojen ympärillä oli jopa kaksikertaiset vartioketjut. Täällä raivatut miinat kerättiin kasoiksi, jotka räjäytettiin. Käytäntö
tässä suhteessa näytti vaihtelevan. Joillakin toisilla suunnilla vaarattomiksi tehdyt miinat
luovutettiin venäläisille. Myös
piikkilankaesteitä oli purettava, langat oiottava ja kerittävä
rullalle. Paikoin myös estetolpat oli kerättävä maastosta.
Suomalaisten ja venäläisten erilainen suhtautuminen
omiin kaatuneisiinsa ilmeni
selvästi myös raivausten yhteydessä. Jo heti aselevon alkaessa venäläiset olivat ihmetelleet suomalaisten pyyntöjä saada hakea pois kaatuneita
maamiehiään rintamien välistä. Kun sitten raivaustyöt syyslokakuun vaihteessa alkoivat,
suomalaisten hämmästykseksi

kaatuneita neuvostosotilaita oli
kasoittain yhä jäljellä maastossa. Esimerkiksi 3. Divisioonan
raivausalueella saattoi monessa paikassa laskea satoja ruumiita.

Laatokalta
Rukajärvelle
Laatokan rannalta alkavan Uaseman sulutuksia purkamaan
koottiin lokakuun alussa Kiteellä VI AK:n ja sen divisioonien pioneereista pioneeripataljoona johon kuului kolme
komppaniaa. Mukana seurasi myös neljä lääkäriä ja kuusi
tulkkia.
Rajan ylityksessä saatiin tuntumaa tulevaan. Näköesteen
jälkeen konepistoolimiesten
rintama valvoi tiukasti neuvostoupseerien suorittaessa tarkastusta. Kuorma-autot päästettiin tämän jälkeen matkaan
viiden auton erissä, joita seurasi aina vartiomiesten ajoneuvo.
Tielle oli ennätetty jo pystyttää juhlaportteja sekä ripustaa
neuvostotyylisiä henkilökuvia.
Pataljoonan kolme komppaniaa raivasivat seuraavan kahden
– kolmen viikon aikana Pitkärannan, Nietjärven, Lemetin,
Kitelän ja Syskyjärven alueilla.
Päivittäin raivauksista tehtiin
ilmoitus, jonka oikeellisuuden
neuvostopioneerit tarkistivat.
Vastaavasti VI AK:n vasemmalla sivulla taistelleen II AK:n
pioneereista koottiin useita komennuskuntia. Raivaustöihin
lienee täällä osallistunut puolentuhatta sotilasta. Raivaukset
suoritettiin Tolvajärven, Parku-

linvaaran ja Loimolan alueilla.
Täällä suomalaisilta raivaajilta
vaadittiin myös kirjallinen vakuutus siitä, että kaikki miinat
on todella löydetty ja raivattu.
Rukajärven suunnalla raivaustyöt alkoivat syyskuun
puolen välin jälkeen. Raivaustehtävään 14. Divisioonan pioneereista koottiin pataljoona johon kuului kaksi komppaniaa.
Rukajärvellä Ivanoff niminen
siviili, ilmeisesti kylänvanhin,
piti nimenhuudon. Venäjänkieliseen nimiluetteloon merkittiin nimen ja sotilasarvon
lisäksi syntymäaika, kotipaikka sekä vanhempien nimet. Sen
sijaan kysymyksiin puoluekannasta tai suojeluskuntaan kuulumisesta kieltäydyttiin vastaamasta. Ensimmäiseksi avattiin
päätie, jota venäläiset tarvitsivat siirtäessään parhaillaan
joukkoja Kiimasjärven suuntaan saksalaisia hätyyttämään.
Rintamalinjaa täällä raivattiin
toistasataa kilometriä. Yhdyshaudasta löytyi muun muassa ansoitettuja neuvostosotilai-

den ruumiita – venäläinen polkumiina ja kilon rotulikappale
olisivat taanneet tuhoisan lopputuloksen. Raivattuja miinoja
sekä räjäytettiin että upotettiin
soihin.

Tehtävä suoritettiin
Suomalaisraivaajia kohdeltiin
useimmiten voittajan elkein –
kohtelu oli ylimielistä ja ankaraa, vartiointi tiukkaa - muun
muassa kymmenen metrin
etäisyys neuvostosotilaaseen
oli pidettävä ampumisen uhalla. Kävipä Rukajärven suunnalla työtä häiritsemässä suomea
puhuva neuvostomajuri, joka
halusi kuulla miltä nyt tuntui
Suur-Suomen luojista. Kannaksella yksi joukkueteltta poltettiin miesten ollessa raivaamassa. Ilmeisesti se oli ryöstetty
sitä ennen. Pioneerijoukkueen
lähetin onnistui väistää maastoautoa joka yritti ajaa päälle. Toki myös asiallisesti, jopa
muutamia ystävällisesti, suomalaisiin suhtautujia löytyi.
Suomalaiset pioneerit purki-

KOTIKÄYNTI
UUSI TAPA TEETTÄÄ PROTEESIT
OSSI VALLEMAA ON
ALOITTANUT
KOTIKÄYNTIPALVELUN.
TEEN PROTEESIEN
SOVITUKSET TEIDÄN
LUONANNE.

56 58 560
Erikoishammasteknikko
Ossi Vallemaa

vat syys- lokakuussa 1944 luovutettavalta alueelta lähes 79
000 erilaista miinaa. Kymmenen pioneeria menetti henkensä, joskin erään lähteen mukaan kaatuneita olisi ollut kaksinkertainen määrä. Raivaajista
haavoittui 110, osan saadessa
elinikäiset vammat.
Antti Hannula

Kirjallisuutta:
Laine, Antti: Miinanraivaukset
Neuvosto-Karjalassa sodan jälkeen
1944-1947. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 15, 1996. Jyväskylä 1997.
Lappalainen, Niilo: Aselevon jälkeen. Juva 1997
Pekola, Antti: Kannaksella loppuun asti – JR 57 taistelee. Vantaa
2001.
PionP 28 – Kylmän Kallen pioneeripataljoona. Toim. Jorma Leppänen. Jyväskylä 1995
3./PionP 24:n sotapäiväkirja ajalta
3.2.1943-4.11.1944. (Lennart Palander).1998.
Tervasmäki, Vilho: Mannerheim
– Valtiomies ja sotapäällikkö talvija jatkosotien käännekohdissa. Hämeenlinna 1987.
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TURKKI
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LÄHILÄHTÖJÄ

OULUNKYLÄN
KUNTOUTUSSAIRAALA
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

Hyvät sotiemme veteraanit!
Tarjoamme veteraanikuntoutusta:
Avokuntoutus, yhteydenotot
Leena Pohjola, puh. (09) 7527 1039
Laitos- ja päiväkuntoutus, yhteydenotot
Leena Pentinsaari, puh. (09) 7527 2026
Mahdollisuus osallistua käyntipäivinä erilaisiin
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P. 0207 850 850
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avoinna ma-pe 9-17
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Lisäksi on ruokailumahdollisuus. Keittiöstä saa ostaa
mukaan myös valmisruoka-annoksen.

www.detur.fi
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Salpalinja-museolle uudet yleisötilat Miehikkälään
heessa marsalkka Mannerheim
antoi puolustuslinjalle kesällä
1944 symbolisen nimen, Suomen Salpa. Yleisesti sitä kuitenkin alettiin kutsua nimellä,
Salpalinja. Sotilaskielessä siitä
alettiin käyttää nimeä, Salpaasema.
Sodan jälkeen Salpalinja jäi
vuosikymmeniksi unohduksiin. Linja metsittyi, rämettyi
ja roskaantui, kunnes Sotaveteraaniyhdistykset
Miehikkälässä ja Virolahdella ryhtyi
1980-luvulla tiettyjen linnoituskohteiden raivaus- ja kunnostustöihin. Nykyisin Salpalinja rinnastuu Muinaismuistolain rauhoittamiin kohteisiin ja
muun muassa näiden kuntien

alueelle sijoittuu kaksi arvostettua sotahistoriallista museota, Miehikkälässä Salpalinjamuseo ja Virolahdella Bunkkerimuseo. Näille molemmille
museoalueille on tänä vuonna
varmistumassa alueen matkailua ja retkeilyä palvelevat uudet
yleisöpalvelutilat.

Valtakunnallinen
Salpakeskus
Salpakeskus perustettiin Miehikkälässä 1.7.2005. Siinä ovat
mukana Miehikkälän Salpalinja-museo, Virolahden Bunkkerimuseo, Pioneerimuseo ja
Salpalinjan perinneyhdistys.
Salpakeskuksen ensisijaisena
tavoitteena on rakentaa Mie-

Yleisöpalvelutilojen rakennustyöt Salpalinja museolla Miehikkälässä olivat toukokuulla edenneet
vesikattovaiheeseen, Rakennus valmistuu marraskuun alkuun mennessä. Rakennushankkeeseen
tutustuivat projektipäällikkö Sirpa Terävä-Poikolaisen johdolla sotaveteraani Arvi Kirkkopelto (vas.)
ja Miehikkälän Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Reino Pietikäinen.

M

iehikkälän Salpalinja-museon yhteyteen
on rakenteilla sotahistoria- ja luontomatkailua
palvelevat nykyajan vaatimustasoa vastaavat yleisötilat. Ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut palvelutilat valmistuvat
todennäköisesti jo marraskuun
alkuun mennessä.
Vastaavanlainen uudisrakennus on rakenteilla myös Virolahden Bunkkerimuseolle.
Se valmistuu vuoden loppuun
mennessä. Molemmat rakennukset rakennetaan puuelementeistä, joiden ulkoseinän
laudoitus on aidosti siperialaista lehtikuusta.
Salpalinja-museon yleisöpalvelutilat tulevat pitämään
sisällään matkailijoiden informaatio- palvelupisteen, museomyymälän ja kahvioravintolan,
multimedian esitykseen ja kokouspaikaksi sopivan kabinetin sekä saunaosaston. Asiakkailla on mahdollisuus nauttia
tarjoilusta myös näköalaterassilla. Asiakastilat sopivat hyvin
käytettäviksi kokous- tai juhlatilaisuuksissa.
Bunkkerimuseon yleisöpalvelutiloihin sijoittuvat kahvilaravintola sekä multimediaja kabinettitilat. Lisäksi rakennukseen tulevat retkeilijöiden
käyttöön vuokrattavat suihkutilat.
Molempiin uudisrakennuksiin tulevat myös museomyymälät, jotka tarjoavat mahdollisuuden muun muassa käsityöläisten tuotteiden myynnille.
Alueen matkailua palvelevi-

en yleisöpalvelutilojen rakentaminen kuuluu osana ”Elämyksiä Salpa-asemassa” -hankkeen
toimenpiteisiin. Hankeen kokonaiskustannukset ovat 642 360
€. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus,
EU:n tavoite 2-ohjelman puitteissa 54 %:lla. Hanketta hallinnoi Miehikkälä kunta ja toteuttaa sitä yhteistyössä Virolahden
kunnan kanssa. Hankeaika on
1.3.2006-31.12.2007. Hankkeen
projektipäällikkönä toimii Sirpa Terävä-Poikolainen.
Elämyksiä Salpa-asemassa
hankkeen tavoitteena on lisätä
seudun ympärivuotisen matkailun vetovoimaa osana luonnon virkistyskäyttöä parantamalla luonto-, elämys- ja kulttuurimatkailun sekä retkeilyn
toimintaedellytyksiä. Hankkeessa toteutetaan yleisöpalvelutilat sekä Miehikkälän Salpalinja-museon- että Virolahden
Bunkkerimuseon alueelle, ja
toteutetaan alueen rikkaaseen
luontoon perustuvia ohjelmasisältöjä täydentämään alueen
sotahistoriallista palvelutarjontaa.

Salpalinja nostattaa
edelleen veteraanien
tunteita
Salpalinja rakennettiin Suomen itärajan turvaksi talvisodan jälkeisen välirauhan aikana 1940-41. Keskeneräiseksi
jäänyttä puolustusaseman linnoitusta jatkettiin kesällä 1944,
jolloin Neuvostoliitto oli aloittanut suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella. Rintama-

linjat eivät koskaan edenneet
Salpalinjalle asti, joten sen taistelukestävyys jäi mittaamatta.
Puolustusasemalla oli silti oma
välillinen vaikutuksensa jatkosodan loppuvaiheessa.
Salpalinjan pituus on 1 200
km, ulottuen Suomenlahdelta
aina Sallaan asti ja siitä kenttälinnoituksena edelleen Jäämerelle. Linjan järein ja ainoa
yhtenäinen, 55 km:n mittainen
osa sijaitsee Suomenlahden ja
Luumäen Kivijärven välisellä
alueella. Kivijärveltä Lappeenrannan kautta Pieliselle ulottuvalla osuudella linnoitettiin
vesistökapeikot ja osa saarista sekä siitä Sallaan itärajalle
suuntautuvat tiet ja aivan pohjoisimmassa osassa maata, tärkeimmät tieosuudet.
Puolustuslinja käsitti 728 teräsbetonista- tai louhittua aseja majoituskorsua, 1 250 taistelu- ja tuliasemaa, 200 km
kivipanssariestettä, 130 km
kaivantopanssariestettä, 350
km taistelu- ja yhdyshautaa,
300 km piikkilankaestettä, 220
km teitä sekä sähkölinjoja, louhoksia, patoja ja parakkikyliä.
Rakentamisen huippu saavutettiin keväällä 1941, jolloin linnoitustöihin osallistui
enimmillään 35 000 miestä,
2 000 lottaa, 1 100 kuorma-autoa, 60 traktoria, tuhansia hevosia sekä 900 vapaaehtoista
ruotsalaismiestä. Rakennustöiden aikana ei linnoituksen rakentajilla ollut tiedossa kuinka
suuressa rakennushankkeessa
he todella olivat mukana.
Rakennustöiden loppuvai-

Hyväkuntoiset taistelu- ja yhdyshaudat polveilevat Salpalinja-Museon maastossa.

Tykki seisoo edelleen ylväänä ja sotilaallisen ryhdikkäänä.

T-34 panssarivaunun ammusvarasto olisi riittänyt kiviesteen rikkomiseen, mutta sen jälkeen vaunu olisikin ollut ”lainsuojaton”.
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hyvänä ja tervetulleena kunnioituksen ja huomioimisen
osoituksena sotaveteraaninen
aikoinaan tekemää työtä ja uhrauksia kohtaan. Museotoiminnan ja museoalueen monipuolistamistyössä ovat sotaveteraanit aktiivisesti mukana.
Veteraani toiminnan muustakin vireydestä kertoo myös
yhdistyksen kasvussa oleva jäsenmäärä. ”Vaikka Miehikkälä
on asukasluvultaan 2 300 asukkaan pikkukunta, on yhdistykSalpalinja-museo jatkaa toimintaansa Salpamajassa. Museo saa semme jäsenmäärä 230, eli pelisätilaa, kun ravintolatoiminnot siirtyvät uuteen yleisöpalvelu- räti 10 % asukkaista kuuluu
rakennukseen.
jäsenenä Sotaveteraaniyhdistykseen”, yhdistyksen puheenhikkälään kansainvälinen lin- een perusnäyttelyn muodosta- johtaja Reino Pietikäinen totenoitushistoriallinen museoi- vat museokahvilan yhteydessä aa. ”Rintamatunnuksen omaaden, alueen luonnon ja matkai- oleva ase-, kalusto- ja varuste- via jäseniä on yhdistyksessä
lun keskus.
näyttely sekä ulkoalueen opas- 100, puolisot ja lesket muo”Salpakeskus antaa ajallis- tettu linnoitusreitistö. Mu- dostavat 70 jäsenen ryhmän ja
ta syvyyttä rajanpinnan lin- seoalue on talvisodan jälkeen muita kannattajajäseniä on 60.”
noituskannan museo- ja mat- rakennettu komppanian puo- Puheenjohtaja Pietikäinen itse,
kailutoiminnalle sekä tuottaa lustuskeskukseksi ja oli tärkeä kuuluu ryhmään kannattajajäja jakaa linnoitushistoriallista osa Salpa-asemaa.
senet.
tietoa Salpalinjasta ja kehittää
Museon alku juontuu 1980sotahistoriallista matkailua. luvun alkuun, jolloin paikal- Bunkkerimuseo
Osana Salpakeskusta toimiva linen
sotaveteraaniyhdistys Virolahden Bunkkerimuseo
valtakunnallinen Pioneerimu- aloitti alueen raivauksen ja sijaitsee Hamina-Vaalimaa seo täydentää kokonaisuutta linnoitusrakenteiden siivouk- valtatien varrella noin 20 km
kertomalla pioneerilajin histo- sen. Raivaustöiden edistyessä Haminasta itärajan suuntaan.
riasta aina sen perustamisesta Miehikkälän kunta ja paikal- Museon linnoitukset sekä opasnykypäivään asti”, kertoo Sal- liset veteraanijärjestöt perusti- tettu reitti sijaitsevat helppopakeskuksen projektipäällikkö vat alueelle museon. pystytti- kulkuisessa kangasmaastossa.
Sirpa Terävä-Poikolainen.
vät sinne Salpamajan, rakensi- Alueella sijaitsee erilaisia aseSalpalinja-museon ja Bunk- vat kohteiden välisen reitistön ja majoituskorsuja, taistelu- ja
kerimuseon
rakennushank- ja hankkivat museo- ja näytte- yhdyshautoja, estekivilinjaa,
keiden ohella ollaan myös Pio- lyaineiston.
piikkilankaesteitä ja panssarineerimuseolle kunnostamasKunnan kulttuuri ja kirjas- torjuntatykki. Reittejä on kunsa uusia toimitiloja. Korialta tolautakunnan
hallinnoima nostettu molemmilla museoilla
Miehikkälään viime vuonna museo sijaitsee Miehikkälän EU-rahoitteisen hankkeen tursiirretty Pioneerimuseo on ol- kuntakeskuksesta 2 km pohjoi- vin syksyllä 2005.
lut yleisölle tilapäisesti avoinna seen. Kohteessa käy vuosittain
Samanaikaisesti, Etelä-Suosuppeana perusnäyttelynä, elo- yli 10 000 henkilöä. Opastuk- men lääninhallituksen rahoitkuun alusta 2006. Pysyvät toi- sesta vastaavat kesäisin palka- tamana, on Bunkkerimuseolle
mitilat museo saa nyt loppuke- tut oppaat ja vapaaehtoistyönä rakennettu linnoittamisen erisästä kun muutostyöt entisessä paikalliset sotaveteraanit. So- tyispiirteitä esittelevä ”Salpaseuratalossa valmistuvat.
taveteraanit ovat yleisön haas- linja alkaa Virolahdelta” -näyttateltavissa ja kuntonsa edel- tely. Näyttelyssä on runsaasti
Salpalinja-museo
lyttämissä rajoissa osallistuvat rakentamisen aikaan liittyvää
Miehikkälän Salpalinja-mu- myös ulkoalueen kohde-esitte- kuva-aineistoa sekä valokuvia
seo on vuonna 1987 perustet- lyyn. Kesäaikana sotaveteraa- 60 vuotta rakentamisen jälkeen
tu Salpalinjan rakennushistori- neja on paikalla 1-2 miestä.
eri maastokohteista, teräsbetoaa esittelevä sotahistoriallinen
Salpalinja-museon toimin- nikorsuista ja luolista.
museo. Salpamajan ja useiden nan edelleen kehittämistä paiBunkkerimuseo
hallinhehtaarien laajuisen museoalu- kalliset sotaveteraanin pitävät noi Virolahden kunnan kulttuuri- ja matkailulautakunta. Museoalueen kunnostus- ja
esittelytehtävissä on mukana
myös Virolahden Sotaveteraanit. Alueella on kioskikahvio.
Bunkkerimuseon taso ja toimivuus tulevat oleellisesti paranemaan kun rakenteilla olevat
yleisöpalvelutilat valmistuvat
vuoden loppuun mennessä.

Suomen vanhin
aselajimuseo

Bunkkerimuseo Virolahdella sijaitsee Hamina-Vaalimaa valtatien
varrella, noin 20 km Haminasta itärajan suuntaan.

Pioneeriaselajin Liitto ry:n hallinnoima Pioneerimuseo on
maamme vanhin aselajimuseo.
Toimintansa se aloitti jo vuon-

na 1945. Pioneeriaselajin sotahistorialliseksi erikoismuseoksi
se nimitettiin puolustusministeriön päätöksellä 1987. Ensimmäiset 50-vuottta se toimi Korialla varuskunnan yhteydessä.
Pioneerikomppanian siirryttyä
Vekarajärvelle, jouduttiin museo sulkemaan.
”Salpakeskus -toiminnan
alettua Miehikkälässä, voitiin
myös Pioneerimuseo herättää ”varastounestaan” vuonna 2006. Pioneerimuseon perusnäyttely avattiin Miehikkälän kirkonkylässä, entisessä
pankkitalossa viime vuoden
elokuussa. Näyttely kertoo ja
esittelee pienoismallein sekä
valokuvin itsenäisyyden ajan
pioneeritoimintaa”, Sirpa Terävä Poikolainen selvittää.
”Parhaillaan Pioneerimuseolle kunnostetaan entiseen seu-

rataloon uusia toimitiloja, joihin vielä varastopakkauksissa
olevat tavarat saadaan komeasti esille. Pioneerimuseo avataan
koko laajuudessaan yleisölle
syyskesällä 2007”.
Matti Värri

Museoiden aukioloajat.
Salpalinja-museo, Miehikkälä
*Kesä- elokuu, ma-su klo 10-18
*Syyskuu, ke-su klo 10-18
eila.manninen@miehikkala.fi
puh. (05) 74 901
Bunkkerimuseo, Virolahti
*Kesä- elokuu, ma-su klo10-18
sari.rasi@virolahti.fi
puh. 20 629 200.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutustarjonta syksyllä 2007
Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät
11.–12.9. Helsinki
Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä
10.10.
Jyväskylä
Vanhuksen hyvä hoito
5.–7.11.
Helsinki – Tukholma, laivaseminaari
XI Valtakunnalliset terveyskeskuspäivät
22.–23.11. Helsinki
Kuntoutus kaikkien asia
12.12.
Tampere
Terveydenhuollon laatupäivät
13.–14.12. Helsinki
Efeko Oy
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö Jari Koivisto
Tilaa esite!
Koulutussihteeri Sirpa Reponen
Puh 010 409 2224
etunimi.sukunimi@efeko.fi
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Helsinki
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Rakennuskeskus Oy

Oy Arico Ab

Kuljetus Oy Serai

JP-Palvelut Oy

MV Kuljetus Oy

Team KKL

Sentico Oy

Opte Oy

Insinööritoimisto
Jussi Linnakangas Oy

Trans-Huolto Oy

Helsingin Kauppakorkeakoulun
Ylioppilaskunta (KY)

Kuljetusliike Ilkka Rasi

Uniferm Oy

Rail Partners Oy

Merkopaino Oy

Helsinki

Helsinki

JT-Fitter Oy

Vanhustyön
Keskusliitto Ry

Masdos Oy

Villen Saneeraus

Tasokaiverrus Ky

QM- Finland Oy
Helsinki

Newspaper Express
Finland Oy

TS-Yrityspalvelut Oy

Espoonlahden Putki Oy

Lattiaässät Oy

Kanmanco Oy
Helsinki

Kuljetusliike
V.Mönkkönen Oy

Ilmastointimittaus
Ari Sara Oy

AV-Kopiset Oy

Kuljetusrinki Oy

Sanrum Oy

Espoon Tehoasennus Oy

TRG-Rakennus Oy

Kuljetus Oy Veto-Harri

RGB Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki
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Helsinki

Helsinki

Helsinki
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Yliskylän
Kiinteistöhuolto Oy

TR-Kakkoset Oy

Trans Pepper Oy

Primaca Partners Oy

Pilviö Ky

SRK-Rakennus Oy

Nordenswan & Siirilä Oy

Isännöitsijätoimisto
J.Tuhkanen Oy

Käpylän Rakennus ja
Erikoistyö Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

T:mi E.Ale´n

Helsinki

Kuljetusliike
P & T Hongisto Ky

Johacon Oy

Koneyhtymä Rättö Oy

Kiljavan
Lääketutkimus Oy

Jirimatic Oy

Hyvinkää

Hyvinkää

Hyvinkää

Hyvinkää

Nastakiekko Oy

Hyvinkään
Sairaankuljetus Oy

Unisto Oy

Indigit Oy

Hämeenlinna

Hämeen
Traktorihuolto Oy
Hämeenlinna

Hämeenlinna
-louhintaa-

Evälahti Oy

T:mi Veprak

Kuusitunturi Oy

Björklund Båtslip Kb

Uudenmaan Raivaus Oy

Kuljetusliike
Kim-Johan Nuikka Ky

Hyvinkää

Tilitoimisto Reijo Mäki

Imatra

Iniö

Hyvinkää

Hämeenlinna

Hyvinkää / Hausjärvi

Imatra

Imatra

Itäsalmi

Karjalan Louhinta ja
Lujitustyö Oy

Jakari

fi

Joensuu

Joensuun
Teollisuusmaalaamo Oy
Joensuu

Tilijussila Ky
Joensuu

Joensuu

PP-Yhtiöt Oy

Ravintola Hillside

Bjelkos Oy

Maanrakennus Niemelä Oy

Jokikunta

Jorvas

Joensuu

Juupajoki

34

3/07 D en 13 j u n i 20 07

Veteranernas arv bör bevaras
På grund av vårt regionala uppbådssystem begav sig de flesta finländska
männen ut i krigtjänst socken- eller
landskapsvis. Under krigsåren hopbragtes gemensamma minnen. Man
krigade tillsammans, begrundade
hemkommunernas och –länens angelägenheter tillsammans. Hemtraktens bekymmar och problem var i
minnet och sinnet på samma sätt som
hela rikets ödesspörsmål – dock med
hemmet och de anhöriga främst.
Efter kriget tillkom som medel till
kontakt och gemenskap veteranföreningar och talrika andra sammanslutningar, av vilka var och en på sitt
håll strävade till att förena sina krafter och förnätas från lokala till regionala eller riksomfattande enheter. Tack vare detta har kontiunerligt
åstadkommits förbättringar i veteranernas och deras anhörigas levnadsförhållanden, upprätthållits en god
försvarsanda och ditu beredskap, insamlats minnen, utgivits memoarlitteratur och rests minnesmärken. I
detta nu har vi redan till förfogande
ett omfattande både materiellt och
andligt traditionskapital att levandehållas och överföras till nya generationer.
Veteranorganisationerna stiftade
år 2003 Traditionsförbundet Eklövet, avsett att handha de riksomfattande traditionsuppgifterna. Dess
arbete har fått en rask start. På basen
av förbundets grundkartläggning
fortsätter en mångfald arbetsgrupper kartläggningen samt uppgör planer och förslag till riksomfattande
project. Under loppet av de närmaste åren framgår resultaten av denna
planeringsverksamhet och blir en
grundval för veteranernas hela traditionsarbete. Hur ska vi organisera samarbetet och arbetsfördelningen mellan de många medverkande
som behövs och deltar i det stora
projektet? Vårt förbund anordnade för en tid sedan i Uleåborg tillsammans med Eklövsförbundet och
med hjälpsamt bistånd av Uleåborgs
län ett seminarium om veterantraditionen. Det memorandum som
uppgjordes på basis av inledningsanförandena och diskussionerna där
innehåller konstruktiva tankar och
förslag om veteranarvets bevarande och vidareföring. I en artikel, vid
samma tid publicerad i tidningen
“Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraani
2007”, konstaterar jag bl.a. följande:
”De organisationsbehov som gäller
det regionala och lokala traditionsarbetet är en ny aktuell fråga som
kräver fördjupning. Därvid framträder bl.a. följande spörsmål:
1. Vilka samarbetsformer beaktar
bäst de lokala särförhållandena och
möjlighetrna?

2. Hur säkras bäst verksamhetens
fortgång beträffande de valda projekten, i synnerhet när det gäller att
levandehålla minnena?
3. Hurudan är den verksamhet
som bäst garanterar att det andliga
arvet från veteranerna bevaras oförändrat och att analyserna och tolkningarna härav från generation till
generation alltid bygger på av veteranerna efterlämnat äkta originalstoff, på materiella och andliga traditioner från dem?
För att kunna bli framgångsrikt
måste traditionsarbetet ha en hållbar, trovärdig och verksamhetsinspirerande grundval. Vi veteraner stiftade ett Traditionsförbund emedan
vi tror, att veterantidevarvets gärningar och presentationer inbegriper
stoff, som fostrare i hemmen, läroinrättningar och föreningar, mediaopininonsbildare samt beslutsfattarna I samhället om de så önskar gott
kan utnyttja för att upprätthålla en
positiv försvarsanda jämte uthärlighet även i ytterliga krissituationer
som kan drabba vårt folk.
Vi anser också att detta traditionsarbete organiskt ingår i en demokratisk civilisationsstats uppgifter, stärker nationens inre integritet, ökar den yttre aktningen för vårt
land och levandegör ett ärorikt minne av hela folkets bemödanden under krigs- och återuppbyggnadstiden.
Därför bör det andliga arvet från
veteranerna tryggas genom att traditionsarbetet fortfar överallt dit det
har nått och avsatt sina historiska
spår, och att detta görs i en anda av
gott samförstånd.
Veteranarvet är en berättelse om
offervilja uthållighet, beaktande av
nästan och framtidstro.”
Just ny dryftar och planerar Finlands Krigsveteranförbund intensivt
sin egen traditionsframtid. Detta arbete har redan ingångsatts genom
uppgörandet av 2002 års frmtidsplan
jämte senare preciserningar, genom
stadgeutveckling och särskilt genom
energiskt tillväxtbefrämjande av
den kommande funktionärskadern
alias kåren av stödjande medlemmar. De inre dryftningarna om förändringar av verksamhetsstrukterna tyder uppenbart på, att förbundet
även under arvs- och traditionstiden
kommer att sträcka sin verksamhet
till alla delar av landet och erbjuda
kapabla och samlande krafter i och
för fortsatts upprätthållande av såväl
det regionala som det lokala traditionsarbetet.
Aarno Lampi

Förbättringen av veteranernas
förmåner bör påskyndas
De finländska veteranförbundens delegation, som består av repsentanter för fyra
veteranorganisationer, framställde i februari till förhandlingsdelegationen för
frontmannaärenden ett förslag om förbättring i statsbudgeten för 2008 av vissa veteranförmåner. Riktlinjerna i förslaget betonar praktiska åtgärder i samband
med stödet av våra krigsveteraners förmåga att klara sig hemma.
Krigsinvalidernas förmåner baserar sig
huvudsakligen på krigsskadelagen och
övriga fronveteraners på rehabiliteringslagen. Fronttillägget och det extra fronttillägget beviljas bägge de nämnda grupperna på samma grunder. Krigsskadelagen
inbepriper utöver rehabiliteringsvården
många förmåner, som på ett utomordentligt sätt hjälper krigsinvaliderna att klara
sig hemma.
Nu, då våra krigsveteraners genomsnittliga ålder börjar vara 85 år, är det
svårt att avgöra om en sjukdom eller en
skada är förvärvad i kriget eller i det civila arbetslivet efter kriget. Till exempel en
försvagad hörsel tillhör dessa fall.
Landshövdingen i Västra Finlands län,
Rauno Saari har i delegationen för front-

mannaärenden i sitt län berört förmånsfrågorna. Enligt honom genomlever vi i
detta nu det allra mest krävande skedet
beträffande frontveteranernas självständiga handlings- och verksamhetsförmåga. Veteranförmånerna borde därför förenhetligas och bli lika för alla veteraner
oberoende av kondition eller skador.
Landshövding Saaris initiativ är mycket aktuellt. Han utpekar nödvändiga riktlinjer för kommande år. Alla våra krigsveteraner bör få den service de behöver
hem till sig. Delegationen för veteranförbunden i Finland föreslår ett anslag för
öppen service med tanke på förmågan att
klara sig hemma åt frontveteraner i behov
av särskilt stöd. Om förslaget förverkligas
vore detta ett steg i rätt riktning. Skaran
av förmånstagare borde snabbt utvidgas
och anslaget höjas i avsikt att förenhetliga
förmånerna till alla veteraner oavsett deras kondition eller skador.
Här har den nya regeringen en möjlighet att visa vad den går för !
Markku Seppä

Vad Gud begär av oss

D

et kan ibland vara svårt att få tag
på vad den kristna tron egentligen
handlar om. Man vill gärna få ett konkret
svar, som man sedan kan tillämpa i vardagen. Nu innehåller bibeln också sådana
klara svar, bara man finner dem. Jag skall
i det följande stanna inför ett av dem som
säger hur vi skall förhålla oss till varandra.

P

rofeten Mika, som var verksam 700 år
före Kristus, sammanfattar i sin bok
på ett klassiskt sätt vad Gud vill av våra
liv. Så här säger han:
Vad annat begär väl Herren av dig,
än att du gör vad rätt är,
vinnlägger dig om kärlek och vandrar i
ödmjukhet inför din Gud.
(Mika 6:8)

V

i skall alltså göra det som är rätt. Det
är inte alltid lätt. Det kan vara svårt
att välja mellan olika alternativ eftersom
man inte vet vilka konsekvenser handlingarna får. Och att göra det rätta kan kräva
uppoffringar av oss och i yttersta fall kan
det, som i krigstider, innebära att man utsätter sig själv för en stor fara. Människor
kanske inte förstår varför vi handlar som
vi gör och utsätter oss för kritik. Och ändå
är det så att det rätta alltid är värt sitt pris
i det långa loppet. Vi skall alltså sträva efter att göra det som är rätt.

M

ika betonar vidare att vi skall vinnlägga oss om kärlek. I den nya översättningen heter det att vi skall ”leva i kärlek”. Det finns en naturlig benägenhet hos
oss att först och främst tänka på oss själva.
Det har vi också rätt att göra. Men vi skall
också minnas att vi skall handla mot vår
nästa som vi vill själva vill bli behandlade. I vår tid är det allt färre som har detta
som ett mål. Under tider av nöd och fara
tog man tidigare på ett annat sätt ansvar
för varandra och hjälpte varandra. Nu när
antalet åldringar snabbt växer och samhället har allt svårare att få resurserna att
räcka till, skulle vi behöva allt mer av en
äkta omsorg om varandra. Det är ibland
så litet som behövs: Att man tittar in till
någon som inte längre kan gå ut, att man
ringer eller skriver till varandra, att man
ger varandra ett handtag.

M

ika betonar avslutningsvis att vi
skall vandra i ödmjukhet inför vår
Gud. Ingen är förmer än den andra. Vi är
alla beroende av Guds nåd och förlåtelse, av hans kärlek och omsorg. När vi tar
emot den kärleken och förlåtelsen, får vi
också den kraft vi behöver för att göra det
rätta och vinnlägga oss om kärlek. Den
som har fått mycket förlåtet, han älskar
också mycket.
Gustav Björkstrand
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Aarno Strömmer 80 år
Aarno Strömmer är en samvetsgrann fosterlandsförsvarare, som vaknar kl.4.00 i Uleåborg för att hinna till en av sina
arbetsplatser, Krigsveteranförbundet i Helsingfors. Sådan är
den uppfostran han fått: prästsonen, född 6.9.1927 i Torneå.
Hans övriga arbetsplatser och
uppdrag är för närvarande talrika. Han är bl.a ordförande för
Norra Österbottens distrikt av
vårt förbund, medlem av frontmannadelegationen i Ulåborgs
län. Redaktör för sitt veterandistrikts tidning och för släktbladet Strömmer-sukulehti.

På vårt förbunds organisationsnivå och inom ramen för
veteransammanslutningarnas
riksomfattande samverkan har
han också en mångfaldig rad av
uppdrag.
Som ordförande är Aarno
Strömmer stabil och medlande, men som debattör krävande. Han lyssnar koncentrerat,
gör noggranna anteckningar,
vilket får övriga debattörer att
tänka på vad de säger.
Katalogen över de uppgifter han skött innan detta nu är
lång och förtjänstfull, antalet
uppmärksamhets-, utmärkel-

se- och hederstecken stort.
Vi gläder oss åt att ha en sådan produktiv ordförande och
prima arbetskamrat. Vi tillönskar honom krafter och uthållighet. Det allra mesta övriga, såsom flit och noggrannhet, sköter han självmant mer
än berömligt.
Mera om Aarno Strömmer, se förbundets historieverk
2007, “ Veteraania ei jätetä”, 10
trycksidor, särskilt sid.97.
Aarno Lampi

Finlands Krigsveteranförbunds
50-årsfest i Vasa

D

en 24 mars firades 50årsfesten i Vasa stadshus ståtliga festsal i
Vasa Krigsveterandistriks regi.
I festen deltog uppskattningsvis
350 personer, veteraner, lottor,
deras anhöriga, stödande medlemmar och glädjande många
ungdomar i den övriga publiken.
Under Österbottens Militärmusikkårs ledning sjöngs unisont Finlands Krigsveteranförbunds honnörsmarsch, som vi
i vanligen kallar Sillanpää-marschen. De svenskatalande sjöng
på svenska och de finsktalande på finska, i god sämja. Själva
programmet inleddes av militärmusikkåren med Vasa marsch.
Distriktsordföranden Holger Strandberg, kommen direkt
från sin tillfälliga sjukbädd,
hälsade välkommen. I sitt tal
underströk han hur veteranerna har behov att med tacksamhet se tillbaka på att de med gemensamma krafter kunde hålla
landet fritt och att veteranerna
även fått vara med om att bygga upp det sargade landet. Han
ville, att de yngre generationerna skulle få veta om det kamratskap, som uppstod under sådana förhållanden, som dagens
medborgare inte ens i sin vildaste fantasi kan förställa sig.
Det blev ett kamratskap, som
betydde att man inte lämnade
sin kamrat i sticket. Det blev ett
sätt att leva så. Och så försöker
vi leva också resten av livet. Vi
hyllar vänskapen högt!
Men vi vill också se framåt, sade Strandberg. Fastän vår
medelålder är 85 år! Vi vill be
yngre generationerna ta hand
om arvet – Finlands frihet – och

även veteranernas traditioner.
Jag hoppas, avslutade Strandberg med, att ungdomen idag
skall tänka: “En veteran lämnar
vi inte i sticket”.
92-åriga krigsveteranen Albin Svenlin från Vörå reciterade två egna dikter
“Korsuinteriör” och “Krigsveteranen”. Det fanns både glädje,
smärta och tacksamhet i orden:
“ Nu är allt annorlunda. Om det
bara går, vill man blunda och
glömma bort det, som skett”.
Programmet var upplagt så,
att två gymnasister läste sina
uppsatser från av krigsveterandistriktet senaste höst anordnade uppsatsskrivningstävling.
Så kunde den gamla veteranens
tankar och ungdomarnas tankar förenas; den ena uppsatsen
på svenska och den andra på finska. Båda visade, att vi har starkt
fosterländska ungdomar i vårt
land. Båda uppsatserna var ett
tack och en lovsång till det fria
fosterlandet, glädjeyttring över,
att de nuvarande veteranerna
lyckades i krigets hårda kamp.
Kantor Katariina Järvinens
solosång om karelarnas evakueringsväg gick rakt till åhörarnas hjärtan och Finlandiahymnen satte hjärtanas innersta strängar i dallring.
Vasa-föreningens viceordförande Veikko Kurkiala höll ett
mäktigt festtal, med känd förmåga. Han gav en historisk återblick på Finlands historia under
tusen år och lyfte fram betydelsefulla händelser, där finländarna utmärkt sig. Han intygade, att vi tryggt kan överlämna
ett fritt och självständigt land
till våra barn och barnbarn.
Men att förvalta sitt pund har

inte varit gratis för krigsveteranernas generation. Vi ser minnesstenar, gravar och slagfält.
De påminner om offrets storlek. Många vapenbröder har get
sitt liv för att vi andra skall få
leva i ett fritt Finland. Det får vi
aldrig glömma, sade Kurkiala.
Han avslutade med att recitera
tionde versen i Vårt land:
“O land, du tusen sjöars land,
där sång och trohet byggt, där
livets hav oss gett en strand, vår
forntids land, vår framtids land.
Var för din fattigdom ej skyggt.
Var fritt, var glatt, var tryggt”.
Militärmusikkåren framförde den festkantat, som Timo
Forsström kompoterat till förbundets 50-årsfest samt vidare
Prelude av Järnefelt och Till fosterlandet av Sibelius.
Överste Jorma Aherto framförde militärlänets hälsningar till festen. Han hänvisade
till texten i vår honnörsmarsch
“ så länge en man ur vår skara är kvar, skall han bjuda ert
hem försvar”. Så skedde genom
krigsmännens insatser. De civila förlusterna var endast tre
procent, vilket är ett mycket
lågt tal. Han avslutade med att
överräcka Vasa Militärläns plakett i guld till Vasa Krigsveterandistrikt.
Till sist sände distriktets viceordförande Holger Andersson en kranspatrull bestående
av skolelever till Finlands frihetsstaty på Vasa torg.
Festen avslutades med Vårt
land, varefter festdeltagarna intog kaffe I spegelsalen och därtill anslutna lokaliteter.
Festen uppmärksammades
stort i dagspressen.
HS

Veteransångarna i Kronoby,
14 frontveteraner

E

fter många års intresse
och diskussioner bildades krigsveterankören
Veteransångarna i Kronoby år
2003. Den första övningen hölls
den 7 oktober i Kronoby Samlingshus. Kören verkar alltjämt
flitigt och framgångsrikt med
en mångsidig repertoar.
Idag består kören av 14
sjungande medlemmar. De är
alla frontveteraner som innehar eklövet. Deras genomsnittliga ålder är 83 år. Vi är alla
medlemmar i Norra svenska
Österbottens Krigsveteraner r.f.
Jan-Erik Granbacka har stått i
spetsen för oss och dirigerat oss
ända sedan starten.
I vår repertoar valde vi sånger, som vi unga pojkar sjöng
under krigsåren, som känns
hemma och passar bra ur munnen på grånade veteraner. Utöver frontsångerna stämmer vi
vid behov upp även åtskilligt
annat, inte minst andliga sånger.
Våren 2004 beslöt vi att försöka åstadkomma och få utgiven en CD-skiva med front-

sånger. Den utkom till julen
samma år och fick ett gott mottagande. Den följdes av en skiva
nummer två, vars försäljning
inleddes i juli 2006 vid Torgare
gamla prästgård, där vi numera träffas i kamratlig samvaro
och övning varje vecka med en
paus på somrarna. Vi är tacksamma för att vi trots åldern
känner oss relativt pigga och
krya, orkar samlas till övningar och allt som oftast till uppträdanden.
Uppträdandena ja. Det är
vid en myckenhet av fester
och högtider vi har medverkat, inte bara i Kronoby kommun, utan också på andra orter såsom i Karleby, Jakobstad,
Terjärv, Vörå, Korsholm etc. Vi
har uppträtt för publik ett tjugutal gånger per år och det ämnar vi fortsätta med. Liksom
att skryta med att vi är troligen
den enda svenskspråkiga veteransångkören i Finland som
består av enbart eklövsprydda
frontveteraner.
Jan Erik Rudnäs

Knyt kontakt med scouter

I

oktober-november medverkar scouter i en veteraninsats, en av nio satsningar
som Finlands Scouter gör den
100-åriga scoutrörelsen till ära.
Veteraninsatsen går ut på att
knyta en kontakt generationer
emellan och att utbyta erfarenheter. Under hösten är det möjligt att just ni blir kontaktad av
en scout som erbjuder er möjlighet att delta i veteraninsatsen.
Insatsen sker i mindre grupper kring en gemensam aktivitet, t.ex. korvgrillning eller en
sångstund. Samtidigt kan ni
skildra er tid som ung och tillsammans fundera på hur scoutens liv kunde se ut då denne är
i er ålder. Tillsammans kan ni
titta på fotografier från minnesvärda stunder i livet eller

bläddrar i veteran- och scouttidningar.
Med hjälp av veteraninsatsen önskar scouterna muntra
upp er vardag och ta del av er
livserfarenhet. Det viktigaste är
att skapa personliga kontakter
och att skapa en kontakt generationer emellan.
Föreställ er en brasa i medlet
av oktober där ni tillsammans
med scouter täljer korvpinnar.
Några 10-åriga scouter tänder
på brasan samtidigt som ni diskuterar deras upplevelser från
sommarens scoutläger. Sedan
ställer de er frågan, ”Vad gjorde ni i min ålder?” Vad skulle
ni svara då?
Text: Anu Sauliala,
översättning Frida Lundberg
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Posiolaisveteraanit pystyvät
asumaan kotonaan pitempään
Kotipalvelu on suuri apu
sotaveteraaneille
- Kotipalvelun työntekijä käy
meillä kahden viikon välein siivoamassa ja keskustelemassa.
Se on todella tärkeä asia meille
myös sosiaalisesti. Kiva on keskustella nuorempienkin ihmisten kanssa, Posion sotaveteraanien rivitalossa asuvat Hilda ja
Arvi Mourujärvi sanovat.
Hilda, 83, ja Arvi, 83, Mou
rujärvi muuttivat runsas vuo-

si sitten Posion Mourujärveltä
kunnan keskustaajamaan palveluiden ääreen. Mourujärvet
haluavat asua omistamassaan
rivitaloasunnossa niin pitkään
kuin se vaan terveyden puolesta heillä on mahdollista.
- Puolisoni ei enää jaksa tehdä kotitöitä. Kun viime syksynä kuulin tästä sotaveteraanien
Posion yhdistyksen kotipalvelutoiminnasta, niin heti ilmoitin meidän talouden yhdeksi

palvelun tarvitsijaksi, Arvi kertoo.
- Kotipalvelun työntekijä viipyy kerralla meillä vajaat kolme
tuntia. Hän siivoaa asuntomme
ja käyttää matot ja petivaatteet
ulkona, Arvi selvittää.
- Me oikein odotetaan aina
seuraavaa siivouskertaa, on
tämä niin hyvä palvelumuoto veteraaneille. Ja edullinen,
maksaa vain viisi euroa tunnilta.

- Siivouksen lomassa on
työntekijän kanssa kiva rupatella niitä näitä. Siivouspäivän
päätteeksi keitämme kahvit,
Arvi sanoo.
- Meidän olisi pitänyt turvautua kunnan kotipalveluun,
ellei tätä palvelua olisi käytettävissä. Kun tiedämme, kuinka kovilla kunnan kotipalvelu
on, niin ei olisi ollut mitenkään
varmaa, olisiko siivous- ja kotipalveluapua kunnan kautta ol-

lut yleensäkään saatavilla.
Arvi Mourujärvi kaipaa sotaveteraaneille
palvelumuotoa, jossa huonompaan kuntoon mennyt puoliso voisi olla
esimerkiksi viikonlopun ajan
tai vaikka vain yhden päivän
kunnan osoittamassa paikassa vuorotteluhoidossa niin, että
vielä matkustamaan kykenevä puoliso voisi osallistua veteraanien järjestämille retkille ja
matkoille.

- Taloudellisesti tästä on vain
pieni kuluerä kunnalle, mutta
saatava hyöty on moninkertainen, Kuusela painottaa.
- Ellei tätä toimintaa olisi,
kunta ei pystyisi täysimääräisesti vastaamaan sotaveteraanien talouksista tulevaan kotiapukysyntään, Saara Kuusela
sanoo.
Toiminnan käytännön pyörittämisestä vastaa Posion 4Hyhdistys. Työntekijät on palkattu työllistämistuella.
- Tällä hetkellä kotipalvelun
piirissä on kaikkiaan 32 sotaveteraanien taloutta. Toiminta
pyörii erittäin hyvin ja veteraanit ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun, Posion 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Marketta Soudunsaari sanoo.
Posiolaisveteraaneille
on
tarjolla myös fysioterapeuttisia
hoitoja. Tämän vuoden alusta
aloitetussa toiminnassa fysioterapeutti Sirkka Määttä kiertää veteraanien kotona antamassa heille kuntoutushoitoja.
Lisäksi kuntoutushoitoja annetaan edelleenkin myös terveyskeskuksen fysioterapiahoitotiloissa.
- Ehdotuksemme fysioterapeutin palkkaamisesta hyväksyttiin kunnan perusturvaorganisaatiossa. Kunta palkkasi
Sirkka Määtän tämän vuoden
ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen. Hänen palkkamenoihin käytetään valtiolta veteraanien kuntoutukseen osoitettuja määrärahoja, Veli Karvonen
kertoo.
Fysioterapiapalveluiden
tarjoamisella voimme nyt vastata paikalliseen kysyntään,
sillä veteraanien kunto heikkenee. Heillä kaikilla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan kylpylöiden tarjoamia kuntoutuspa-

ketteja, Karvonen huomauttaa.
Avokuntoutuksen kustannukset veteraania kohden ovat
vain kolmasosan verrattuna
laitoskuntoutuksen hintoihin.
- Sotaveteraanien kotona
tarvittavien hoivapalveluiden
tarve vain kasvaa, sillä veteraanien ikääntyessä kuntoutuspalveluille on kasvava kysyntä,
Karvonen muistuttaa.
- Tavoitteenamme on, että
veteraanit pystyisivät asumaan
kotonaan
mahdollisimman
pitkään ja sen vuoksi on tärkeää viedä kuntoutuspalvelu veteraanin kotiin, fysioterapeutti
Sirkka Määttä sanoo.
- Monien veteraanien kunto on heikentynyt, etteivät he
jaksa lähteä kuntoutukseen terveyskeskukseen. Yksinasuvien lisäksi on myös aviopareja,
joista puolisoista toista ei voida
jättää yksin kotiin ja sen vuoksi
kuntoutuspalvelu on vietävä veteraanin kotiin, Määttä toteaa.
Posiolla vastataankin isoon
haasteeseen, sillä veteraanien
kuntoutuspalveluita koskevan
muutoksen tarkoituksena on,
että kaikkien rintamaveteraanien tulisi saada tarvitsemiaan
kuntoutuspalveluita ja että vähintään puolet kuntoutuksesta pitäisi toteuttaa avo- ja päiväkuntoutuksena. Veteraanilla on myös mahdollisuus anoa
kuntoutuspalveluita kotiinsa.
Valtiokonttorin suosituksen mukaan kunnissa pitäisi
käyttää kuntoutukseen valtiolta saatava määräraha puoleksi
avokuntoutukseen ja puoleksi
laitoskuntoutukseen.

Yhteistyössä kunnan kanssa

P

osion sotaveteraanien
yhdistyksen alulle laittamassa, veteraaneille
tarjottavassa kotipalveluavussa
yhdistys on kunnan kanssa sopinut yhteistyöstä. Sen mukaan,
mikäli kotipalvelutyöntekijät
eivät ole aivan täystyöllistettyjä, niin kunnan oma kotipalvelu tarjoaa heille lisää töitä.
Kotiavun piiriin kuuluvat
kaikki rintamaveteraanitunnuksen omaavat. Veteraanille
omakustannus on viisi euroa
tunnilta. Palvelua saa kerrallaan enintään viisi tuntia, jolloin kokonaiskustannus veteraanille on 25 euroa.
- Kotipalvelutoiminta aloitettiin aluksi kunnan keskustaajamassa. Pian toiminta laajeni myös sivukylillä asuville
veteraaneille, kun töihin saatiin toinen työntekijä, Posion
sotaveteraanien puheenjohtaja
Veli Karvonen kertoo.

- Kotona asumista on tarkoitus tukea niin, että ikäihmiset
voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotipalvelutoiminta sisältää siivousta, ruoanlaittoa, pyykinpesua
ja ulkoiluttamista. Kotiavun
piiriin ei sisälly lääkehoidosta
huolehtiminen, kylvettäminen
ja saunottaminen eikä kaupassa käynti, Karvonen luettelee.
Kotipalvelutoiminnan aloittamisessa Posion sotaveteraanit tekevät Lapin piirissä uraa
uurtavaa työtä, sillä muualla
Lapissa ei palvelutoimintaa ennen Posiota ole ollut. Yhdistyksen puheenjohtaja Veli Karvonen onkin käynyt esittelemässä
Posion mallia sotaveteraanien
Lapin piirin hallitukselle.
Karvonen kiittelee hyvää yhteistyötä Posion kunnan kanssa
kustannusten jakamisesta.
- Olemme kunnan kanssa
sopineet, että kunta hoitaa si-

vukylillä kiertävän työntekijän
kilometrikorvaukset. Lisäksi
kunta avustaa pienellä summalla työntekijän palkkamenoissa.
Yhdistyksemme käyttää lisäksi
omia varoja toiminnan pyörittämiseen, Karvonen sanoo.
Viime syksynä työnsä keskustaajamassa
aloittaneella
Jaana Ruokamolla on hoidettavana 14 sotaveteraanien taloutta. Ruokamo käy lähes kaikissa talouksissa kahden viikon välein, joillekin riittää yksi
käyntikerta kuukaudessa.
- Veteraanit ovat todella tyytyväisiä palveluumme. Siivouspäivän päätteeksi he keittävät
yleensä kahvit ja kiittävät vielä erikseen lähtiessäni, Jaana
Ruokamo sanoo.
Perusturvajohtaja
Saara
Kuusela Posion kunnasta sanoo sotaveteraanien kotipalvelutoiminnan olevan erinomaisen hyvä asia.

Kotipalvelun työntekijä Jaana Ruokamo käy Hilda ja Arvi Mourujärven luona siivoamassa kahden
viikon välein.

Teksti ja kuva: Erkki Ahola
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Ikääntyessä kuulokin heikkenee
Minä en oikein saa selvää, mitä kaverit puhuvat. Ovikellon soittoa ei tahdo kuulla. Radio ja television ääni
on pidettävä melko lujalla. En minä enää lähde sinne
yhdistyksen tilaisuuksiin, kun en kuitenkaan kuule mitä
siellä puhutaan.
Nämä ovat arkipäivän toteamuksia monen veteraanin
kohdalla. Mitä sitten voi ja pitäisi tehdä, jotta kuulon
huononeminen vaikeuttaisi mahdollisimman vähän selviytymistä kotona samoin kuin kodin ulkopuolella.
Seuraava artikkeli on koottu Kuulonhuoltoliiton ylilääkäri Elina Rytsölän avustuksella.

Onko kuulon
heikkeneminen vain
minun ongelmani

Kaikkien ihmisten kuulo heikkenee iän myötä. Ikäkuulo alkaa tuntua 50 ikävuoden jälkeen useimmilla siten, että
korkeiden äänten kuuleminen
heikkenee ja esim. heinäsirkkojen ääntä ei kuule. Korkeiden äänten kuulemiseen liittyy
myös konsonanttikirjainten
erotteleminen, joten samanaikaisesti huonokuuloinen kokee, että ihmisten puhe muuttuu epäselväksi, kun korva sotkee puheen konsonantit. Ääni
kuuluu hyvin ja joskus häiritsevänkin hyvin, mutta puheesta ei saa selvää, vaan kuulee
väärin.

Milloin tutkittavaksi
Kuulontutkimukseen ja –kuntoutukseen kannattaa hankkiutua mahdollisimman aikaisin, heti kun epäilee tai huomaa
kuulonsa huonontuneen. Kuulokoje harjaannuttaa kuuloa
niin, että kuulosolut pysyvät
paremmin virkeinä mahdollisimman pitkään. Kuulokoje
ei kuluta kuuloa, kuten jotkut
ajattelevat. Lisäksi nuorempana oppii kuulokojeen käytön
helpommin ja korvakin tottuu
uusiin ääniin paremmin. Ei
siis kannata lykätä kuulontutkimukseen hakeutumista tai
ajatella, kyllä vielä tässä vähän
yritän sinnitellä jotenkin.
Huonokuuloisuus eristää ihmisen ystävistään ja tutuistaan,
estää osallistumisen yhteisiin
rientoihin ja rasittaa henkisesti päivittäin, kun ihmisten joukossa joutuu vähän väliä selittämään, ettei ymmärtänyt puhetta, koska kuuli väärin tai ei
ollenkaan.
Lisäksi kuunteleminen siten,
että joutuu jatkuvasti keskittymään ja lukemaan huulilta ymmärtämisen tueksi on erittäin
raskasta ja väsyttävää.

Mistä saa apua
Kaikki, jotka kokevat kuulonsa huonontuneen niin, että se

haittaa, voivat kääntyä ensisijaisesti oman terveyskeskuksensa puoleen. Siellä tehdään
kuulontutkimus. Mikäli kuulo on alentunut siten, että ns.
hoitotakuukriteerit täyttyvät,
potilas saa lähetteen lähimpään keskussairaalaan. Kuulokojesovitus tehdään siellä tai
sairaalan osoittamassa muussa paikassa. Kuulokoje sovitetaan aina henkilökohtaisesti.
Kuulokoje on maksuton kaikille, mutta paristot potilas joutuu
itse maksamaan. Paristokustannukset vaihtelevat kojeen
vahvistuksen ja käyttöajan mukaan, mutta ovat alle 100 euroa
/ vuosi. Kuulokojeen saamiseen
vaikuttavat, yksilöllinen tarve,
kuulovian laatu ja vaikeusaste,
potilaan oma motivaatio, kojeesta saatu hyöty sekä käyttöedellytykset.
Kuulokojemalleja on useita erilaisia. Yleisin niistä on
korvantauskoje, joka asetetaan
korvanlehden taakse ja korvakappale korvakäytävään. Kommunikaattori on vahvistinlaite, joka sopii henkilölle, joka
sairauden, iän tai muun syyn
vuoksi ei pysty käyttämään
kuulokojetta.
Hoitotakuun tullessa voimaan, odotusaika on lyhentynyt lähes kaikissa keskussairaaloissa vaadittuun puoleen vuoteen. Viime syksynä
Kuulonhuoltoliitto teki kyselyn sairaaloille ja silloin vielä Tampereen Yliopistollinen
keskussairaala ja Satakunnan
keskussairaala olivat vähän jäljessä vaaditusta puolesta vuodesta, mutta lienevät jo saavuttaneet sen.
Mikäli kuulo on vaurioitunut sodassa ja aiheuttanut invaliditeetin, korvaa Valtiokonttori kojeen, paristot ja apuvälineet. Jos kuulo on vaurioitunut
melutyöstä, korvaa työnantajan vakuutusyhtiö samoin kojeen, paristot ja apuvälineet.
Kuulokojeen voi myös hankkia yksityisesti itse, jos haluaa. Kustannukset vaihtelevat,
mutta sovitustyö ja kuulon-

tutkimukset mukaan lukien
hinta voi nousta 2000 euroon.
Kalleimmat kojeet maksavat
yksinään jo noin 1500 euroa.
Yksityisesti kojesovituksia tekevät yksityiset lääkäriasemat,
kojeiden maahantuojat sekä
Kuulonhuoltoliiton kuulokeskus.
Kela ei korvaa kuulokojetta,
mutta tutkimuskulut kuuluvat
Kelan korvauksen piiriin.
Jos huonokuuloinen on kuulokojeen saanut, mutta jostakin syystä se tuntuu hankalalta käyttää, hänen tulisi ottaa yhteyttä siihen sairaalaan,
mistä hän on sen saanut Asia
on useimmiten korjattavissa.
Piironginlaatikkoon ei kojetta
tule jättää.

Apuvälineitä avuksi
arkipäivään
Apuvälineet kuuluvat myös
kuulonkuntoutuksen piiriin ja
ne potilas saa myös maksutta
omasta keskussairaalastaan tai
sosiaalitoimen kautta.
Ovikellon, puhelimen, palovaroittimen ja herätyskellon havaitsemiseksi on olemassa erilaisia apuvälineitä tai kokonaisia hälytysjärjestelmiä.
Nämä laitteet hälyttävät äänen
valon tai tärinän avulla.
Erilaisilla langattomilla laitteilla voidaan edesauttaa ovikellon kuulemista. Laitteiden
lähetinosa reagoi ovikellon
soittoon ja vastaanotin hälyttää valolla ja/tai äänellä. Akustinen ovikello voimistaa ovikellon ääntä ja se voidaan asentaa sellaiseen paikkaan, josta se
kuuluu mahdollisimman laajalle asunnossa.
Lisäsoittokelloilla voidaan
vahvistaa puhelimen soittoääntä, toiseen huoneeseen sijoitettu rinnakkaispuhelin auttaa
ja puhelimeen voidaan kytkeä
myös valohälytin.
Yksinasuva huonokuuloinen
ihminen tarvitsee ainakin täristimellä varustetun palohälyttimen, mikäli hän ei tavallista palohälytintä kuule. Tämä
hälytin voidaan laittaa joko
tyynyn tai petauspatjan alle.
Lisäksi hän usein tarvitsee matalaäänisen tai valolla toimivan
ovikellon ja puhelimen hälyttimen. Kuulokojeen käyttäjä voi
vielä saada ns. silmukkalaitteen radion ja TV:n kuuntelua
varten. TV:n ja radion kuuntelua varten voi myös itse hankkia kuulokkeet, niiden saaminen sairaalan kautta vaihtelee.
Huono kuulo on erittäin pal-

jon itsetuntoa raastava vamma,
koska se ei näy, vaan kuulovammainen ihminen joutuu sen
yhä uudelleen päivittäin ympäristölleen selittämään. Paremmin kuulevien ihmisten tulisi
muistaa, että huonokuuloiselle
pitää puhua selvästi, ei nopeasti ja niin, että kuulija näkee puhujan kasvot. Monen kokemus
on osoittanut, että vieraan ihmisen, jolle toisen huonokuuloisuus on uusi asia, on vaikea
noudattaa näitä ohjeita muutamaa minuuttia kauempaa, koska päällepäin ei näy, miten ihminen kuulee ja toisen huonokuuloisuus unohtuu.
Kuulonhuoltoliitto r.y:llä on
yli 90 jäsen yhdistystä eri puolilla Suomea, joissa useissa toimii ns. kuulolähipalvelu. Se
tarkoittaa, että yhdistyksen tiloissa voi saada ensiapua ko-

jeen ja korvakappaleen pieniin
vikoihin sekä ohjausta kojeen
käyttöön. Tämä on maksuton
palvelu. Lisäksi yhdistyksissä saa vertaistukea ja siellä on
huonokuuloisenkin hyvä jutella ja kuunnella, kun kaikki ymmärtävät kuulo-ongelmat, eikä
niitä tarvitse selitellä.
Kuulonhuoltoliiton yhteystiedot ovat: Ilkantie 4, 00400
Helsinki. Puhelin (09) 5803
830 tai tietoja löytyy internetsivuilta osoite www.kuulonhuoltoliitto.fi
Kuulonhuoltoliiton neuvontapuhelin vastaa maanantaisin kello 9-15 asiantuntijoiden avulla kuuloon liittyviin
kysymyksiin. Puhelin on (09)
5803 370
Anni Grundström

Sotahistoriallinen erikoismuseo

Suomen Tykistömuseo
Tykistön historiaa 1400-luvulta tähän päivään

TAISTELU SUOMEN
ITSENÄISYYDESTÄ
1939-1945
KUVAT KERTOVAT
SODISTA

Tiedustelukomppaniat
Jatkosodan tulessa
1943
Sotilaskotinäyttely
”Sode elää ajassa”

UUSI FILMI:

TALVISOTA

ENSIMMÄINEN
TORJUNTAVOITTO

Erään jääkärin
tarina

Suomen vanhat linnat,
kartanolinnat, linnoitukset
ja skanssit

Lotta Svärdperinnenäyttely
KUNNIA ISÄNMAA
-SALI
Linnankasarmi 13100 HÄMEENLINNA
puh. (03) 682 4600 fax (03) 682 4601
www.tykistomuseo.fi tykistomuseo@virpi.net
Avoinna: 1.10.-31.3. ma-su 11-17 ja 1.4.-30.9. ma-su 10-18,
muulloin sopimuksen mukaan. Cafe Katri (03) 1814 3447
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Petsamon nikkeli kansainvälisessä
politiikassa 1934 – 1944

P

etsamon nikkelin ympärille kietoutunut tapahtumasarja on itsenäisen
Suomen eniten kansainvälispoliittista ulottuvuutta saanut tapahtumaketju ja sillä oli huomattavaa merkitystä Suomen
suhteille Neuvostoliittoon, Saksaan ja Englantiin kuin myös
näiden valtioiden keskinäisille
suhteille.
Miksi Petsamo sitten ei ole
ollut enempää julkisuudessa
esillä? Tähän on varmasti useitakin syitä, mutta eräs perussyy
on ilmeisesti se, että toisin kuin
Karjala, johon Suomella oli
vuosisataiset kiinteät yhteydet,
ja jonka asukkaat olivat suomalaisia, Petsamo kuului Suomen
valtioyhteyteen vain lyhyen aikaa, runsaat 20 vuotta, eikä yhteys muuhun Suomeen ehtinyt
muodostua tuona aikana kovin
kiinteäksi.
Keskityn seuraavassa lähinnä vain siihen, mitä Petsamon
nikkeli merkitsi toisen maailmansodan aikana edellä mainituille suurvalloille ja niiden
Suomen-suhteille ja muu Petsamon historia jää hyvin vähälle.

Neuvosto-Venäjä luopuu
vastentahtoisesti
Petsamosta
Vastakkaisista venäläisistä väitteistä huolimatta nikkeliä ei ollut vielä vuonna 1920 löytynyt,
kun Tartossa neuvoteltiin rauhasta Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Rohkenen epäillä, että Suomi ei olisi Petsamoa
saanutkaan, jos nikkeli olisi ollut tiedossa, sen verran kovan
työn takana alueen saaminen
ilman nikkeliäkin oli.
Suomalaiset perustivat vaatimuksensa keisari Aleksanteri
II:n lupauksiin vuodelta 1864.
Tuolloin Suomi antoi keisarikunnalle palan maata Kannakselta, Rajajoen kivääritehtaan
alueen, ja korvaukseksi tästä Suomen piti saada kaistale
Pohjoisen Jäämeren rannikkoa.
Lupaus ei toteutunut Aleksanteri II:n aikana ja myöhemmät
tsaarit ”unohtivat” koko lupauksen eli eivät tahtoneet sitä toteuttaa. Suomalaisilta lupaus ei
kuitenkaan unohtunut ja Tarton rauhanneuvotteluissa suomalaiset vaativat, että vuoden
1864 aluevaihtokaupan toinenkin puoli toteutetaan. Neuvosto-Venäjä oli vallankumouksien ja sotien jäljeltä heikko ja
se taipui suomalaisten vaati-

mukseen. Suomi sai kauan toivomansa Petsamon alueen, tosin se korvaukseksi Petsamosta
luopui vaatimasta itselleen ItäKarjalassa olevia Repolaa ja Porajärveä.
Nikkeli löytyi 1921. Norjan
puolella Etelä-Varangerissä oli
toiminnassa iso rautakaivos ja
esiintymän uskottiin jatkuvan
Suomen puolelle. Alueelle lähetettiin Geologisen komissionin tutkijoita. Näissä etsinnöissä löytyi kuitenkin nikkeliä,
vielä rautaakin arvokkaampaa metallia. Tosin nikkelin
arvo ja käyttömahdollisuudet
kasvoivat huomattavasti vasta löytöhetken jälkeen. Tekniikan ja terästeollisuuden laajetessa nikkeliä tarvittiin entistä
enemmän parantamaan teräksen lujuusominaisuuksia.
Suomi kävi 1930-luvun alkupuolella konsessioneuvotteluja – siis neuvotteluja, joissa malmin hyödyntämisoikeus annetaan korvausta vastaan
ulkopuoliselle toimijalle – useankin yrityksen kanssa. Maailman nikkelimarkkinoita hallitsi suvereenisti kanadalais-amerikkalainen The International
Nickel Company of Canada eli
Inco ja se veti pisimmän korren. Sillä oli parhaat resurssit
eikä suomalaisilla ollut mitään
sitä vastaan, että amerikkalaisen rahoituksen turvin toimiva
yritys saatiin kantamaan niitä
riskejä, joita kaivosteollisuuden
aloittaminen tuossa kaukaisessa maankolkassa toi tullessaan.
Incon saksalainen liikekumppani I.G. Farbenindusrie
Ag:kin oli toki kiinnostunut,
mutta se oli paremminkin kuluttaja, siis teräksen valmistaja kuin tuottaja eli kaivosteollisuuden harjoittaja. Sitä paitsi
Adolf Hitler oli vasta nousemassa valtaan, eikä Saksassa
vielä vallinnut komentotalous.
Konsessiosopimus solmittiin
21.6.1934 Suomen valtion ja Incon englantilaisen tytäryhtiön The Mond Nickel Companyn välillä. Sillä, että sopimus
solmittiin englantilaisen eikä
kanadalaisen yhtiön kanssa,
oli oleva tulevan sodan aikana
Suomen kannalta huomattavan
positiivinen merkitys.
Elokuussa 1939 Hitler ja Stalin löysivät väliaikaisesti toisensa. Syntyi absurdi hyökkäämättömyyssopimus kahden
diktaaattorin välillä ja Suomi
joutui sopimuksen salaisen li-

säpöytäkirjan mukaan Baltian
maiden ohella Neuvostoliiton
etupiiriin, sen saaliiksi.
Neuvostoliitto kävi syksyn –
39 aikana Suomen kanssa useita neuvotteluja tavoitteenaan
saada Suomelta maa-alueita
Leningradin suojaksi. Todellisuudessa Neuvostoliitto yritti saada Karjalan kannakselta
haltuunsa Suomelle edulliset ja
osittain varustellut puolustusasemat siltä varalta, että se joutuisi sodan avulla saattamaan
tavoitteensa eli Suomen haltuunoton, päätökseen. Suomi ei
alueluovutuksiin suostunut ja
syttyi talvisota, kaikkine tunnettuine seurauksineen.

Talvisota säästää
rakenteilla olevan
kaivoksen
Petsamossa talvisota merkitsi sitä, että venäläiset valtasivat
kahden divisioonan voimalla joulukuun 18. päivään mennessä suurimman osan alueesta. Suomalaisilla oli asettaa alueen puolustukseen alle 1 000
heikosti aseistettua miestä ja
vaikka joukot ankaraa vastarintaa tekivätkin, eivät ne pystyneet estämään ylivoimaisen
hyökkääjän etenemistä.
Petsamon nikkelillä oli taustamerkitystä jo talvisodan aikana. Venäläiset nimittäin uskoivat, että Englannilla oli Mondyhtiön kautta suurikin intressi
Petsamoon ja tästä syystä he,
ainakin sotavankitietojen mukaan, varoivat kajoamasta kaivosyhtiön omaisuuteen, joka
siis oli englantilaista. Tämä
englantilaispelko oli venäläisillä niin suuri, että uskon sen
olleen merkittävin syy siihen,
että venäläiset talvisodan rauhassa palauttivat Petsamon,
valloittamansa alueen takaisin
Suomelle. Vieläpä he halusivat
suomalaisten tunnustavan, että
ovat saaneet kaivosalueen koskemattomana takaisin.
Alueen palauttaminen tuntuu ainakin näin jälkeenpäin
uskomattomalta. Venäläisethän olivat Tartossa vain vaivoin
luopuneet omasta historiallisesta alueestaan ja nyt he olivat
sen suurin uhrauksin, satojen
kaatuneiden ja haavoittuneiden hinnalla, saaneet takasin
itselleen. Uskon, että alkaneen
suursodan avoimessa tilanteessa Neuvostoliitto varoi ärsyttämästä Englantia, eikä vaatinut
Petsamoa, koska siellä oli eng-

lantilainen kaivos. Sitä paitsi
Stalin varmaankin arveli, että
kun Suomi Molotov-Ribbentrop-sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan ehtojen mukaisesti
kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin ja lankeaa tavalla tai toisella sen syliin, seuraa Petsamo
siinä mukana. Tästä englantilaispelosta totean vielä sen verran, että esimerkiksi lähetystöneuvos Johan Nykopp, joka
oli mukana Moskovan rauhanneuvotteluissa, sanoi minulle
aikanaan häntä haastatellessani, että hän on Stalinin englantilaispelosta täysin varma. Vastoin venäläisten ”yleistä mielipidettä” - niin kuin Molotov
puolestaan sanoi – ja kenraalien vaatimuksia neuvostojoukot
vetäytyivät Petsamosta ja alue
jäi Kalastajasaarennon länsiosaa lukuun ottamatta suomalaisille.
Petsamon nikkelialueen palauttaminen oli Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää, vaikka ei sitä tietysti vielä sillä hetkellä niin
voitu nähdä ja vasta poliittinen
kehitys ja suursodan pitkittyminen nostivat Petsamon tähän asemaan.

Saksa haluaa nikkeliä,
Neuvostoliitto alueen
valvontaa
Jo huhtikuun alussa 1940 Suomeen tuli Saksan ulkoministeriön edustaja Karl Schnurre tärkeimpänä tehtävänään
varmistaa Saksalle Petsamon
kaivoksen tuotanto. Neuvotteluista on jäänyt vain vähän
dokumentoitua tietoa, mutta
eräiden ulkoministeriön asiakirjojen mukaan konsessioasia
oli varmuudella esillä Rytin ja
Schnurren neuvotteluissa. Tässä vaiheessa saksalaiset eivät
olisi siis tyytyneet pelkkiin toimituksiin, vaan olisivat halunneet jopa koko toimiluvan eli
kaivoksen hallinnon ja tuotannon. Konsessio oli sodasta huolimatta edelleen Mondilla eikä
se siltä ollut noin vain riistettävissä, niin kuin saksalaiset ilmeisesti kuvittelivat.
Neuvotteluja käytiin sitten
kevään ja kesän kuluessa moneen otteeseen ja heinäkuun
23. päivänä 1940 solmittiin I.G.
Farbenin ja Petsamon Nikkeli
Oy:n välillä toimitussopimus.
Sopimuksen mukaan Saksa
saisi Petsamon tuotannosta 60
% ja 40 % varattiin venäläisil-

le, kun hekin olivat yllättäen ilmaisseet halunsa saada Petsamon nikkeliä.
Todellisuudessa Neuvostoliitolla ei ollut mitään nikkelipulaa, heillä oli siperialaista nikkeliä yllin kyllin. Neuvostoliitto halusi saada alueen
valvontaansa, koska Saksa oli
keväällä valloittanut Norjan
ja saksalaiset olivat ilmestyneet vain 100 km päähän Murmanskista, Neuvostoliiton sillä hetkellä ainoasta vapaasta ja
jäättömästä satamasta. Stalin ei
uskonut hyökkäämättömyyssopimuksen pitävyyteen ja venäläiset halusivat saada lisää maaaluetta Murmanskin ja saksalaisten sotajoukkojen väliin.
Pidin huhtikuussa 2006 Pietarin kristillis-humanistisessa yliopistossa esityksen siitä,
miten Suomessa nähtiin nämä
venäläisten pyrkimykset saada
Petsamon nikkeliä. Esitin tuossa tilaisuudessa, että suomalaisten mielestä venäläiset halusivat saada Petsamon alueen
valvontaansa eikä heillä mitään
nikkelipulaa ollut. Paikalla ollut venäläinen historioitsija,
prof. Nikolai Baryshnikov vahvisti, että juuri näin oli asia.
Heinäkuun 24. päivänä, heti
kaupallisen sopimuksen solmimisen jälkeen, vahvistettiin
Saksan ja Suomen kauppavaltuuskuntien puheenjohtajien
välisellä salaisella kirjeenvaihdolla - josta on käytetty nimeä
Staatliche Briefwechsel - se, että
Suomen velvollisuus toimittaa
Saksalle nikkeliä jää voimaan,
vaikka toimitussopimus jouduttaisiin sanomaan irti, mikä
voitaisiin joutua tekemään venäläisten painostuksesta.
Tällä sopimuksella Saksa
mursi ensi kertaa lähes vuoden ajan sen ja Neuvostoliiton
välillä olleen salaisen etupiirijaon. Suomessa ei tuolloin asiaa tiedetty ja Saksakin esiintyi
Neuvostoliiton päin ikään kuin
sopimus olisi ollut edelleen voimassa. Lähentyminen Suomen
ja Saksan välillä jatkui, kun
Suomi salli syyskuussa saksalaissotilaiden lomalaiskuljetukset Pohjanlahden satamien
kautta Pohjois-Norjaan. Uskon,
että lomaliikenteen aloittamisellakin saksalaiset halusivat
viestittää venäläisille, että he
pitävät kiinni Petsamosta. Sitä
paitsi Berliinissä päätettiin jo
elokuussa, samaan aikaan jolloin venäläisten hyökkäysuhan
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katsottiin olevan Kannaksella
suurimmillaan, että jos venäläiset todella hyökkäävät Suomeen, miehittävät Ruijassa olevat saksalaisjoukot välittömästi
Kolosjoen nikkelialueen.
Mielenkiintoista on, että
Adolf Hitler vasta heinäkuun
lopulla –40 hahmotteli idän sotaretken ääriviivat ja tässä hän
näki pohjoisessa Suomen sotajoukot taistelussa Neuvostoliittoa vastaan yhteisessä rintamassa saksalaisten kanssa.
Nikkelisopimushan solmittiin
siis ennen tätä Hitlerin hahmotelmaa ja sen seurauksena tehty
Staatliche Briefwechsel oli ensimmäinen konkreettinen poliittinen sopimus talvisodan
jälkeen Saksan ja edelleen Neuvostoliiton etupiiriin kuuluvan
Suomen välillä. Paasikiven paljastettua lähes viimeisenä valttikorttinaan sopimuksen sisällön joulukuussa Molotoville,
oli tämä ollut hämmästynyt ja
vihainen.
Venäläiset painostivat eri tavoin suomalaisia koko välirauhan ajan ja kovin painostus tapahtui juuri nikkeliasiassa.
Kuten edellä totesin, halusivat
venäläiset saada Petsamon alueen valvontaansa ja verukkeena he käyttivät tässä nikkeliä,
jonka tuotantoon he halusivat
osallistua uuden, perustettavan
yhtiön – jossa heillä olisi enemmistö ja määräysvalta – avulla.
Suomesssa pelättiin venäläisten aikeita ja Suomen valtiolliset johtajat ajattelivat, että jos
tässä asiassa annetaan periksi,
merkitsee se vain yhä suurempia ja Suomen kannalta vaarallisempia vaatimuksia muissa
asioissa. Kyllä täällä ajateltiin
myös niin, että jos venäläiset
päästetään Petsamoon, lopahtaa saksalaisten mielenkiinto
koko Suomea kohtaan, ja niin
siinä olisi ainakin hetkellisesti
saattanut käydäkin.

Englanti yrittää estää
Saksan nikkelinsaannin
Edellä olen käsitellyt lähinnä
niitä neuvotteluja, joita suomalaiset kävivät suoraan venäläisten kanssa. Kulisseissa, suomalaisten sitä tietämättä, pelattiin
nikkelipeliä todella kovilla panoksilla eli panoksena oli koko
Suomi. Tätä peliä pelasivat keskenään saksalaiset ja venäläiset ja toisaalta englantilaiset ja
venäläiset. Itse asiassa Englannin Moskovan-lähettiläs Sir
Staffort Cripps oli se, joka varsinaisen pelaamisen aloittikin
esittämällä jo kesäkuussa –40
venäläisille, että nämä vaatisivat suomalaisilta Petsamon
nikkelikonsessiota, ja näin es-

tettäisiin saksalaisten nikkelin
saanti. Cripps varmaankin toivoi, että nikkeliasia aiheuttaisi
muutakin riitaisuutta venäläisten ja saksalaisten välille ja tilanteesta hyötyisivät britit.
Crippsin pyyntö osui venäläisestä näkökulmasta katsottuna hyvään ajankohtaan. Kuten edellä totesin, olivat saksalaiset jo Pohjois-Norjassa
ja Neuvostoliiton omakin etu
vaati asiaan puuttumista. Se,
oliko Crippsin pyynnöllä vaikutusta venäläisiin, ei ole tiedossa. Ajallisesti yhteys on ainakin selvä, ja vasta Crippsin
kanssa käymänsä keskustelun
jälkeen Molotov esitti Paasikivelle Neuvostoliiton vaatimuksen saada Petsamon nikkeliä ja
jopa koko konsessio.
Englannin
näkökulmasta Crippsin esittämä vaatimus
oli perusteltu, vaikka hän tiettävästi esittikin sen ilman Foreign Officen eli Englannin
ulkoministeriön lupaa. Ikävää
asiassa oli vain se, että Cripps
täydellisesti sivuutti suomalaisten edut. Itse asiassa hän olisi
ollut valmis uhraamaan Suomen – samalla lailla kuin Saksa
vain vajaata vuotta aikaisemmin.

Petsamon ja Suomen
kohtalo ratkaistaan
Berliinissä
Jo marraskuun 13. päivänä 1940
nikkeliasiassa tapahtui ratkaiseva käänne, suomalaisten saamatta sitä kuitenkaan heti tietää. Tuona päivänä Berliiniin
matkustanut Molotov tiukkasi Hitleriltä vapaita käsiä hoitaa Suomen kysymys loppuun,
mikä olisi merkinnyt hyökkäystä Suomeen tai ainakin maan
jonkinasteista alistamista. Hitler ei Molotovin vaatimuksiin
suostunut, vaan sanoi Saksan
tarvitsevan Suomesta nikkeliä ja puuta ja konflikti Itämeren alueella rasittaisi pahasti
Saksan ja Neuvostoliiton suhteita. Molotov tivasi vielä asiaa
sanoen, että kysymys olisi vain
Suomesta, ei Itämerestä. Tähän
Hitler vastasi: ”Keine Kriege
mit Finnland” eli ei sotaa Suomen kanssa.
Suojaava varjo oli levinnyt
Suomen ylle ja venäläiset epäilemättä tajusivat, että etupiirijako Suomen osalta ei ollut
enää voimassa, vaikka saksalaiset vielä toista väittivätkin.
Suomalaisten asemaa vahvisti kuukautta myöhemmin vielä se, että Hitler antoi Barbarossa - käskytyksen, jossa hän
määritteli Neuvostoliittoon tapahtuvan hyökkäyksen yksityiskohdat ja tässä hän näki

suomalaiset pohjoisessa saksalaisten rinnalla. Suomalaisille näistä Molotovin vaatimuksista ja Saksan uudesta
asenteesta tihkui hiljalleen tietoja, mutta hyvin epävirallisessa muodossa ja verhotuin sanankääntein. Niinpä Paasikivi,
jolle näitä rauhoittavia viestejä
ei edes kerrottu, joutui kokemaan Moskovassa vielä monta
tuskaisaa hetkeä.
Paasikivi sai kuulla näistä
Molotovin ja Hitlerin neuvotteluista vasta sodan jälkeen vuonna 1949. Päiväkirjansa mukaan
tieto Molotovin esittämista
vaatimuksista oli tehnyt Paasikiveen ”raskaan ja masentavan
vaikutuksen”. Päiväkirjassaan
Paasikivi kertoo edelleen, että
”kun vertaa Molotovin esiintymistä minun kanssani ennen
Berliinin matkaansa – vaikka
hän tekikin vaatimuksia ja oli
vaikea neuvottelija – en olisi
voinut ajatella, että hän samaan
aikaan vaati Hitleriltä vapaita
käsiä tehdä Suomesta loppu”.
Nikkelineuvotteluja käytiin
käytiin sitten vielä kevään –41
kuluessa useaankin otteeseen,
mutta venäläisten vaatimuksista oli Saksan väliintulon ansiosta puhti pois ja suomalaiset
onnistuivat torjumaan heidän
pääsynsä Petsamoon.
Olen useasti eri yhteyksissä
esittänyt, että Petsamon nikkelillä oli erittäin suuri merkitys
sille, että Suomi selvisi välirauhan aikana venäläisten painostuksesta ja siitä, että venäläiset eivät edes yrittäneet hyökätä Suomeen. Olen aina samassa
yhteydessä todennut myös sen,
että ilman suomalaissotilaiden
ja kansan uhrivalmiutta ja puolustustahtoa itsenäisyyden säilyttäminen ei olisi ollut mahdollista.
Jokainen voi tietenkin mielessään antaa Hitlerin sanoille
”ei sotaa Suomen kanssa” sellaisen painotuksen kuin haluaa. Ainakin Molotov ja Stalin näyttävät ottaneen Hitlerin
varoituksen vakavasti samoin
kuin Englannin lähettiläs Stafford Cripps, joka sanoi Paasikivelle tämän lähtiessä toukokuussa –41 Moskovasta Helsinkiin, että ”Hitler pelasti
Suomen marraskuussa 1940”.

Petsamo pelastaa
Saksan nikkelipulasta
Saksa hyökkäsi 22.6.1941 Neuvostoliittoon. Hitler arvioi tämänkin hyökkäyksen seuraukset väärin. Sodasta piti tulla
lyhytaikainen, mutta Neuvostoliiton kestokyky olikin huomattavasti lujempi kuin Hitler
oli arvioinut. Sota jatkui jatku-

Kaivoksen sulatto ja siihen kuuluvia rakennuksia 1944.

mistaan ja saksalaiset arvioivat,
että nikkelikaivoksen, joka oli
avattu joulukuussa 1940, tuotanto olisi varmemmissa käsissä, jos toimilupa olisi heillä.
Niinpä suomalaiset joutuivat
vielä vuosina 1941 – 42 vastustamaan saksalaistenkin konsessiovaatimuksia.
Viimeisen yrityksen saksalaiset tekivät elokuussa 1942.
Saksa oli aloittanut kesäkuun
lopussa Keski-Venäjällä voimakkaan hyökkäyksen, jolla
olikin aluksi menestystä ja uskon, että konsessioasian esilleotto vielä kerran liittyi siihen,
että Saksa juuri tuolloin oli sotilaallisesti voimakkaimmillaan. Tämäkin hyökkäys pysähtyi syksyn sateisiin ja talven
pakkasiin ja lopulta Stalingradiin.
Saksa ei vaatinut enää konsessiota, vaan tyytyi toimituksiin. Petsamon nikkeliä he pitivät kyllä sodan loppuun asti
ratkaisevan tärkeänä ja he olivat valmiit pitämään sen siinäkin tapauksessa, että Suomi
irtautuu sodasta. Tämän tapauksen varalta saksalaiset rakensivat kesällä –44 Käsivarteen Lätäsenon pohjoispuolelle
tunturiin erittäin vahvat puolustusasemat, jotka siellä ovat
osittain entisöityinä näkyvissä
tänäkin päivänä. Samoin toinen pohjoiseen johtava tie, Jäämeren tie, sai vastaavat linnoitteet Ivaloon Vuotson pohjoispuolelle.
Saksalaisten pelkäämä tilanne tuli vastaan syyskuussa
1944, kun Suomi solmi välirauhan Neuvostoliiton kanssa. Varusteluministeri Albert Speer
ilmoitti kuitenkin jo kuukautta myöhemmin, että nikkeli
sittenkin riittää ja saksalaiset
päättivät vetäytyä Petsamosta.
Ennen lähtöään he hävittivät
alueen perusteellisesti ja mm.
Euroopan korkein savupiippu,
163 metriä kaadettiin sulattorakennuksen päälle.

Saiko Saksa sitten näille suurille ponnistuksilleen katetta? Mielestäni sai, koska Petsamosta saatu noin 16 000 tonnia
puhdasta nikkeliä vastasi sen
noin puolentoista sotavuoden
kulutusta ja Petsamosta saatu
nikkeli vastasi syksyllä –44 jo
87 % koko Saksan tuotannosta.
Hankkiakseen vastaavan määrän nikkeliä muista lähteistä se
olisi joutunut ponnistelemaan
vielä enemmän ja on epävarmaa, olisiko tämä ollut edes
mahdollista.
Rauhanneuvotteluissa Moskovassa syyskuussa 1944 oli
Petsamo sivuosassa. Venäläiset
ilmoittivat, että Petsamo palautuu sitten heille, ilman mitään
vastamyönnytyksiä. Neuvottelut kuitenkin pitkittyivät parilla päivällä kun venäläiset totesivat, että suomalaiset saavat
maksaa kanadalaisille korvauksen kaivoksen menetyksestä.
Lopulta venäläiset hyväksyivät,
englantilaisten painostuksesta,
sen että he itse maksavat korvauksen, 20 milj. dollaria, Incolle suomalaisilta saamistaan
sotakorvaustoimituksista.
Petsamon nikkelin paradoksi on siinä, että samalla kun se
oli ratkaisevasti vaikuttamassa
Suomen itsenäisyyden säilymiseen, se samalla pidensi Euroopassa käytävää tuhoisaa sotaa.
Esko Vuorisjärvi
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Suomenlahden sisaret –näyttely
esillä Lottamuseossa
Viron ja Suomen naisten isänmaallisesta järjestötoiminnasta itsenäistymis- ja sotavuosien aikana kertova
näyttely ”Suomenlahden sisaret” on esillä kesän ajan
Tuusulassa Syvärannan Lottamuseossa. Tätä ennen sitä
esiteltiin Tallinnassa, Narvassa ja Tartossa.

V

irolaisessa
mediassa kehkeytyi mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia näkökulmia naisten
osuudesta Viron ja Suomen sotahistoriassa. Tuusulasta runsain kuvakollaasein ja esinein
varustettu näyttely videoesityksineen jatkaa kierrostaan
Latviaan.
Näyttelyn avajaisissa 26.4.
kutsuvieraille puhuivat Lotta
Svärd Säätiön hallituksen puheenjohtaja Irmeli Lemberg,
Viron suurlähetystön poliittinen neuvonantaja Kristel Engman, lottajärjestöä vastaavan
virolaisen
Naiskodukaitsen
johtaja Airi Neve ja teollisuusneuvos K.H.Pentti.
Virolaisten ja suomalaisten
naisten yhteistyö oli vilkasta
maiden itsenäisyyden ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Suomessa 1918 muodostettujen suojeluskuntien avuksi
perustettiin 1921 Lotta Svärd-

järjestö. Vastaavasti Viroon perustettiin 1918 Kaitseliit –järjestö, jonka toiminta hiipui vapaussodan 1918–1920 jälkeen
voimistuakseen jälleen kommunistien kapinayrityksen jälkeen joulukuussa 1924. Sen alaosastoihin syntyi saman tien
Suomen lottatoiminnan mallin
mukaisesti naisosastoja. Kesällä 1927 Lotta Svärdin johtaja Helmi Arneberg-Pentti oli
läsnä Kaitseliitin Tarton maakuntapäivillä, jossa päätettiin
koota naiset valtakunnalliseksi
Naiskodukaitse -järjestöksi.

Fanni Luukkonen ja Mari
Raamot
Lotta Svärdin johtoon 1929
nousi Fanni Luukkonen johtaen järjestöä sen lakkauttamiseen 1944 saakka. Luukkosta
arvostettiin Virossa, mistä osoituksena on hänelle myönnetty
Eesti Valgerist –kunniamerkki.
Aikalaisensa Mari Raamot joh-

ti Naiskodukaitsea 1927–1936.
Hän joutui eroamaan halutessaan pitää järjestön politiikan
ulkopuolella. Suomeen hän
oli tutustunut ennen uraansa
Naiskodukaitsessa. 60-vuotispäivänään Raamot sai Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkin. Vieraillessaan Suomessa 1936 hänelle myönnettiin Lotta Svärdin
kunniaplakaatti.
Tyttötyö käynnistettiin Suomessa Pikkulotat -toimintana
1931. Virossa Kodutyttäret alkoivat harjoitella naiskodukaitselaisten tehtäviä 1932.
Naiskodu kaitselaiset k in
harrastivat kuorolaulua ja liikuntaa, erityisesti voimistelua
ja hiihtoa, matkailivat Virossa ja tekivät perinteisiä käsitöitä. Kaitseliitin lehdessä Kaitse
Kodu julkaistiin lähes vuosittain Naiskodukaitsen aatteita
ja toimintaa käsittelevä erikoisnumero. Uutisia naistoiminnasta julkaistiin yksittäisissä
numeroissa.
Vierailtuaan Virossa Lotta Svärd –lehden päätoimittaja
Hilja Riipinen kirjoitti: ”Meihinkin, jotka kohta eestiläises-

Nuoret yrittäjät veteraania avustamassa

Lottamuseon luentosalissa vasemmalta Naiskodukaitsen Merike
Jürjo ja Triin Tönsing sekä näyttelyn avajaisissa puhuneet Airi Neve,
K.H.Pentti, Kristel Engman ja Irmeli Lemberg. Toisella rivillä Aune
Rahola, Riitta Hakkila, Ulla-Marita Rajakaltio, Kyllikki Villa ja osaksi
näkyvä Imbi Paju. Kolmannella rivillä Tuglas-seuran puheenjohtaja
Juhani Salokannel sekä Toivo ja Riitta Uosukainen.

sä seurassa huomaamme itsessämme pohjoisemman, jäykän
sävyn, vallankin vieraan parissa, tarttui eestiläinen vilkkaus”.
Neuvostoliiton miehityksen
johdosta Naiskodukaitse lakkautettiin 29.6.1940. Omaisuuden ottivat kommunistit haltuunsa. Lotta Svärd lakkautettiin 23.11.1944 Neuvostoliiton
painostuksesta. Lottien syksyllä 1944 perustama Suomen
Naisten Huoltosäätiö (Vuodesta 2004 Lotta Svärd Säätiö) tuki
sodan jälkeisinä vuosina kärsimään joutuneita naisia ja lapsia. Säätiö tukee edelleen lotti-

Markku Rämö

Suomenlahden sisaret –näyttely on esillä Syvärannan Lottamuseossa Tuusulassa tiistaista
sunnuntaihin klo 11–18, osoite
Rantatie 39. Näyttely päättyy
26.8.2007

Keski-Lahden
Sotaveteraanien
40-vuotisjuhla

K

Mannerheim-ristin ritarien kuvilla ja numeroilla varustettuihin paitoihin sonnustautuneet 14 nuorta
(34-56-vuotiasta) Kouvolan seudun yrittäjää ajoi ”veteraaneja tukeakseen” 25.5.2007 polkupyörillä
Kouvolasta Kotkaan. Kaikilla oli puolustusvoimien huutokaupasta ostetut vanhat armeijan polkupyörät, joissa oli ajajansa mukainen ritarinumero. Menomatkallaan he luovuttivat Myllykoskella Kouvolan Sotaveteraaneille rahasumman, jolla 70 sotaveteraania pääsee teatteriin ja illalliselle.
Kuvassa pyöräilijät ja Haminan kevätkonserttiin matkalla olleet kouvolalaiset veteraanit, joille
”suuri shekki” (edessä) luovutettiin. Kuva Erkki Vitikainen

en kuntoutusta ja avustaa vähävaraisia lottia.
Naiskodukaitse
perustettiin uudelleen syyskuussa 1991.
Johtajana alusta vuoteen 2006
toimi Dagmar Mattisen, jonka
jälkeen Airi Neve johtaa järjestöä.

eski-Lahden
Sotaveteraanit viettivät
4 0 -v uot i sju h l a a nsa Varusmiessoittokunnan
konsertin yhteydessä. Jo viiden vuoden takaa olleen kokemuksen perusteella tämä
tuntui huomattavasti paremmalta vaihtoehdolta kuin virallisen tuntuinen puheiden
pitäminen ja pakollinen erilaisten muistoesineiden luovutus ja vastaanotto.
Ratkaisu osoittautui jälleen
oikeaksi.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Yrjö Torikka toivotti juhlayleisön tervetulleeksi
juhlaan.
Varusmiessoittokunta kapellimestarinsa musiikkikapteeni Juha Ketolan johdolla
oli suunnitellut ja harjoitellut juhlaamme erinomaisen
ohjelmiston. Alkaen Timo
Forsströmin
”Juhlasoitosta veteraaneille”, kuljimme

Malmstenin sikermän kautta monipuolisen ja mukaansatempaavan ohjelmiston lävitse yhdessä laulettuun ”Sillanpään
marssilauluun”
Kapellimestarin lisäksi erityiskiitoksen ansaitsevat konsertin solistit.
Konsertin jälkeen oli Hennalan Sotilaskoti valmistanut meille vielä konserttikahvit herkullisen leivoksen kera.
Järjestäjillä oli pieni pelko siitä, kuinka vieraat mahtuisivat kahvitukselle varattuun
tilaan. Tässäkin huomattiin
kuitenkin veteraanien ja heidän ystäviensä joustavuus.
Sopu antoi sijaa ja kaikki saivat nauttia rauhassa Sotilaskodin tarjoilusta.
Koko juhlan taustavoimana oli Lahden Sotilaskotiyhdistys puheenjohtajansa Katriina Joukon johdolla. Tästä
parhaat kiitokset.
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Maaherra Rauno Saari –
Yhtenäiset edut veteraaneille

L

änsi-Suomen läänin veteraanipäivää vietettiin
Pirkkalassa 14. huhtikuuta, jonne oli saapunut 700
veteraania. Pirkkala järjesti 21.
kertaa järjestetyn juhlan ensi
kertaa. Juhlaan oli erityisesti kutsuttu Mannerheim-ristin ritarit, läänin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
jäsenet sekä eläkkeellä olevat
kenraalit.
Juhlapuheen pitänyt maaherra Rauno Saari muistutti kuntien haasteesta turvata
ikäihmisten palvelujen määrä
ja laatu myös tulevaisuudessa.
Rintamaveteraanien itsenäisen

toimintakyvyn kannalta on
menossa vaativin vaihe. Veteraanien keski-ikä nousee tänä
vuonna 86 vuoteen. Kotona selviytymisen turvaaminen edellyttää monipuolisia tukitoimia,
veteraanien erityispalvelujen ja
kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvää yhteistyötä
sekä ennalta ehkäisevää otetta. Tavoitteena on säännöllinen
vuosittainen kuntoutus kaikille
veteraaneille.
Veteraanietuudet tulee yhtenäistää kaikille veteraaneille heidän kuntoisuudestaan tai
vammaisuudestaan riippumatta. Se edellyttää säädösmuutos-

ta. Lounais-Suomen veteraaniasiain neuvottelukunta on tehnyt asiasta aloitteen sosiaali- ja
terveysministeriölle jo keväällä
2006.
Veteraanikuntoutukseen
pääsyssä on liian suuria alueellisia eroja. Oleellista on kiinteä
yhteys kunnalliseen sosiaali- ja
terveydenhoitoon, jossa korostuvat laitos, avo- ja päiväkuntoutuksen tiivis yhteistyö. Jokaisella veteraanilla tulisi olla
hoito- ja palvelusuunnitelma,
jossa otetaan huomioon asumisen, elämisen ja palvelujen tarpeet.

Ylivieskan veteraanit hiljentyivät
kansallisena veteraanipäivänä

J

uhlan ohjelman aluksi partiolippukunta Viessojen lippuryhmä kävi laskemassa
kukkalaitteen sotaan lähteneitten muistokiven juurelle. Tästä
paikasta poikien iso-iso-isät 66
vuotta sitten kokoontuivat lippujen alle ja lähtivät itärajalle
puolustamaan omiaan. Partiopoikien kunniakäynti oli rohkaiseva osoitus siitä, että perinteitä vaalitaan.
Varsinainen juhlatilaisuus
käynnistyi kulttuuritalo Akustiikassa kaupungin kulttuurisihteerin tervetulopuheella ja
jatkui leikkikoululaisten esittämällä keväisellä sävelkimaralla.
Juhlan kohokohta oli kahdellekymmenelle veteraanille myönnettyjen Suomen Val-

koisen Ruusun ritarikunnan
ensimmäisen luokan mitalien
jako. Merkkejä jaettaessa todettiin jälleen se tosiasia, että yksikin vuosi vaikuttaa, sillä vain
yhdeksän saajaa oli pystynyt
saapumaan henkilökohtaisesti paikalle. Osa puuttuvista oli
sairauden vuoksi estynyt ja olipa pari saanut kutsun viimeiseen iltahuutoonkin.
Huomionosoituksien saajat:
Hakala, Matias Eino, Jaakola Jouko Aatami, Järvelä Erkki Mikael, Kangas Aune Elisa, Kontio Tyyne Maria, Koski
Saima Inkeri, Kuitunen Hilma
Esteri, Löytynoja Anna-Liisa,
Malkamo Urho, Malkamäki
Aune Inkeri, Nygård Leino Ilmari, Ojanperä Tauno Mikael,
Pietilä Martti Fredrik, Pylväs

Matti, Pylväs Onni Mikael, Rutanen Yrjö, Suhonen Toini Kyllikki, Takala Rauha Katariina,
Vauhkala Reino Aukusti ja Vähäkangas Matti.

Veteraaniperinnettä
talteen
Veteraaniperinteen keräämisen tärkeydestä ja kiireellisyydestä on puhuttu viime vuosina monella taholla ja moneen
otteeseen. On oltu huolestuneita, eikä aiheetta siitä, että tietäjille kaikuu yhä useammin
viimeinen iltahuuto. Näin katoavat tiedot, tuntemukset ja
kokemukset maan rakoon – ellei heti ryhdytä niitä talteen keräämään. Ylivieskan sotaveteraaniyhdistys on ottanut asian
omakseen jo runsas puoli vuotta sitten ja alkanut tallentamaan
sotainvalidien ja veteraanien
kertomaa. Jokainen kertomus
noudattaa ajatusta ”ihminen
sodassa”. Niissä seurataan esimerkiksi VI Armeijakunnan, 11. Divisioonan JR 50:n
toisen pataljoonan kolmannen komppania, ensimmäisen
joukkueen toisen ryhmän kolmannen miehen taivalta sodan
alusta joko haavoittumiseen tai
sen loppuun saakka. Tavoitteena on, että 10-12 kertomusta ja
noin 200 sivua käsittävä kooste on kirjana vuoden loppuun
mennessä.
Osmo Lampovaara

Partiolippukunta Viessojen lippuryhmä laski kukat sotaan lähteneiden muistokiven juurelle.

Keski-Suomen
sotaveteraanipiirin
vuosikokous

K

eski-Suomen Sotaveteraanipiiri piti vuosikokouksensa Saarijärvellä
Summassaaren kylpylässä 29.3.
Kevätkokouksen normaalien
tili- ja toimintakertomusten lisäksi käsiteltiin piirin sääntöjen muutos.
Piiri on tähän kokoukseen
saakka toiminut kahden kokouksen käytännön mukaan. Nyt
muutettujen sääntöjen keskeisimpiä asioita oli siirtyminen
vuosittain yhteen piirikokoukseen ja uusien mallisääntöjen
mukaiseen kokousedustajien
määrään. Kokous päätti, että
syyspiirikokouksessa valittu,
vasta kolme kuukautta toiminut piirihallitus jatkaa v 2008
piirikokoukseen saakka. Piirin
naistoimikunta kokoontui samanaikaisesti omaan vuosikokoukseensa.
Kokouksen yhteydessä ko-

keiltiin uutta käytäntöä, jossa reilun tunnin kokouksen
jälkeen jatkettiin loppupäivä neuvottelupäivien merkeissä. Neuvottelupäivillä Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja
Markku Seppä vastaili yhdistysten edustajien kysymyksiin
mm. sääntömuutos- ja ansiomerkki ja – ristiasioista.
Neuvottelupäivien aktiivinen keskustelu antoi osallistujille uusia eväitä yhdistysten toimintaan Keski-Suomessa. Hymyhuulin tyytyväisinä
yhdistysten edustajat aloittivat kotimatkansa illansuussa.
Uusi yksipäiväisten neuvottelupäivien käytäntö, jossa kevään
neuvottelupäivillä keskitytään
järjestöasioihin ja syksyn neuvottelupäivillä sosiaaliasioihin
näyttäisi olevan toimiva.
Timo Hakala

Juhlakonsertti Kiikoisissa

K

iikoisten Sotaveteraanit ry ja Satakunnan
Sotilassoittokunta järjestivät juhlavuoden konsertin
Toukolan koululla 12.toukokuuta.
Konsertti alkoi juhlavasti T.
Forströmin säveltämällä ja sovittamalla kappaleella ”Juhlasoitto sotaveteraaneille”, joka
on kyseiseltä säveltäjältä tilattu Suomen Sotaveteraaniliitto
50-vuotisjuhlanvuoden kunniaksi.
Konsertin kapellimestarina
toimi musiikkikapteeni Riku
Huhtasalo.
Kunnanjohtaja Tapio Rautavan tervehdyssanojen jälkeen
kuultiin vanhoja tuttuja sotaajan marsseja ja Malmstenin ja

de Godzinskyn säveltämiä kappaleita, joita tulkitsi komeaääninen yliluutnantti Timo Hiljanen. Hanurisolistina oli Pasi
Raukola, joka myös esiintyy
Ikaalisten ”kultainen harmonikka”-kilpailun finaalissa.
Tunnelmallisen konsertin
lopuksi Sotilassoittokunta soitti Sillanpään marssilaulun, johon yleisö osallistui seisten.
Yleisön raikuvien aplodien ansiosta kuultiin vielä Porilaisten
marssi.
Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun ja iloiseen seurusteluun.
Arma Lintula

Konsertissa esiintynyt Satakunnan Soittokunta etualalla musiikkikapteeni Riku Huhtasalo.
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Lohtajan Sotaveteraanit
40 vuotta

Lämminhenkinen
veteraanijuhla Sallassa

uhla pidettiin merkkipäivänä 25.2. Lohtajan koululla, jumalanpalveluksen ja
sankarihaudoilla käynnin sekä
ruokailun jälkeen. Tilaisuutta
juhlistivat Kannuksen soittokunta ja Lohtajan sekakuoro.
Everstiluutnantti Niilo Hakalan juhlapuhe koostui Suomen käymiin sotiin johon oli
yhdistetty sotiin liittyviä kuvia

allan kunta ja seurakunta järjestivät huhtikuun
29. päivänä vaikuttavan
juhlan veteraanien kunniaksi.
Kunnan tervehdyspuheenvuorossa valtuuston puheenhohtaja Antero Miettinen muistutti, että puolet Sallasta jäi jo talvisodan rauhassa uuden rajan
taakse, mutta syy ei ollut veteraanien. He tekivät niin talvisodassa kuin jatkosodassakin parhaansa ja olivat valmiit
suuriin uhrauksiin. Seurakunnan tervehdyspuheessa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Hautajärvi puolestaan toi
esiin nuoremman polven kiitoksen veteraaneille vapaasta
isänmaasta.
Juhlapuheessaan Lapin Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pekka J. Heikkilä käsitteli
veteraaniperinteen ylläpitämisen tärkeyttä. Omalta osaltaan
sitä vaalii tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Suomen Sotaveteraaniliitto.
Heikkilä totesi, että aina ei
ole veteraaneja arvostettu ja liian moni ehti saada kutsun viimeiseen iltahuutoon saamatta

J

heijastettuna valkokankaalle ja
soittokunnan esittämät sikermät asianomaiseen sotaan liittyvistä marsseista. Katsauksen
yhdistyksen toimintaan esitti neljäkymmentä vuotta sitten
valittu taloudenhoitaja Reino
Perander. Yhdistys toimii veteraanivoimin. Lohtajan kunnalle kiitokset tarjoiluun liittyvien
kustannusten hoitamisesta.

Lahden Kasakkamäen koulun kansallisen veteraanipäivän perinteisiin kuuluu kutsua koulun oma nimikkoveteraani Pentti Aronen
puhumaan koululaisille.
Pentti Aronen toteaa veteraanien aikanaan pelastaneen maan
sodassa ja sanoo uskovansa, että nuoret hoitavat jatkossakin tätä
maata hyvin. Hän muistutti, kuinka tärkeää on hoitaa myös omaa
kuntoa. Se merkitsee paljon iäkkäänä. Perinteen mukaan Pentti Aronen nostatti kolminkertaisen eläköön -huudon isänmaalle.
Se kaikui salin seiniltä niin kuin se on kaikunut Suomessa itsenäisyyden ajan.
Aronen ja hänen koululaisensa tapaavat seuraavan kerran itsenäisyyspäivän aattona.

www.bosch.fi

Tuetut Lomat 2007 Lomakotisäätiö
--------------------------------------------------

Lomakotisäätiö järjestää tuettuja lomia ympäri vuoden.
Ne ovat 5 – 7 vuorokauden täysihoitolomia.
Lomakotisäätiön lomapaikat ovat Lautsia Hauholla ja
Panganranta Pielavedellä.
Lomatukea haetaan aina kirjallisesti. Hakulomakkeita
saa puhelimitse tilaamalla (03) 647 0821 tai
nettisivuilta www.pvvlomakoti.fi
Kysy myös muita lomiamme suoraan
lomapaikoista Lautsia 03 – 647 080 tai
Panganranta 017 – 615 0600.
PVV Lomakotisäätiö, c/o Lautsian Lomakeskus,
Lautsiankuja 20, 14700 Hauho

S

tuntea sitä arvostusta ja kiitollisuutta, mitä nyky-yhteiskunta
osoittaa veteraanille.
Heikkilä loi myös laajan katsauksen koko itsenäisyyden ajan
sotahistoriallisiin tapahtumiin
veteraanipäivän tunnuksen, 90
vuotta itsenäisyyttä – taival jatkuu, mukaisesti. Heikkilän puheen kantava voima oli kiitollisuus veteraaneja kohtaan.

Paikalla olleita veteraaneja
varmasti lämmitti myös nähdä,
kun ala-asteen oppilaat esittivät, kuinka koulussa pidetään
oppitunti veteraanipäivästä.
Jopa pienet lapset näkyivät ymmärtävän, kuinka arvokkaasta
asiasta veteraanien kunnioittamisessa on kysymys.
Esko Vuorisjärvi

Sallan kunta ja seurakunta, sallalaiset veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt ja Sallan rajavartioalue laskivat seppeleet sankarimuistomerkille. Paadessa on 309 sallalaisen sankarivainajan nimi. Seppeleenlaskua kunnioitti sallalaisten järjestöjen lippurivi.

Matti Viitanen jatkaa Pirkanmaalla

P

irkanmaan
Sotaveteraanipiirin vuosikokous pidettiin Vammalan
Seudun Sotaveteraanien järjestämänä Vammalan seurakuntatalossa 27.3. Vuosikokous valitsi yksimielisesti Matti
Viitasen jatkamaan piirin puheenjohtajana. Vammalassa pidetty kokous keräsi paikalle 70
virallista kokousedustajaa, jotka edustivat kahta lukuun ottamatta piirin 35 yhdistystä. Piirin naistoimikunnan samaan
aikaan pidetyssä vuosikokouksessa edustajia oli 52. Ennen
varsinaisen kokouksen alkua
piirin puheenjohtajan johdolla
vietettiin hiljainen hetki niiden
551 veljen ja sisaren muistoksi,
jotka olivat kutsutut viimeiseen
iltahuutoon vuoden 2006 aikana. Heidän ja sankarihaudassa
lepäävien muistoksi sytytettiin
kolme kynttilää, koti, uskonto
ja isänmaa. Sastamala-seitsikko juhlisti muistohetkeä soittamalla Finlandia-hymnin.
Ennen kokousta piirin puheenjohtaja jakoi yhdessä Naistoimikunnan puheenjohtaja
Raija Hinkkalan ja toiminnanjohtaja Seija Vehmaksen kanssa

kymmenelle veteraanille sotaveteraanien kultaisen ansioristin, viidelle veteraanityössä ansioituneelle henkilölle sotaveteraaniliiton ansiomitalin sekä
yhteensä 32 ansioristiä.
Kokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin piirin sääntöjen
muuttaminen Sotaveteraaniliiton suositusten mukaisesti.
Piirihallitukseen kuuluu 14
jäsentä. Kahta lukuun ottamatta erovuoroiset valittiin uudelleen jatkamaan piirin hallinnointia. Piirihallituksen uudet
jäsenet ovat Oiva Kulo ja Timo
Salokannel. Ainoastaan kol-

mella piirihallituksen jäsenellä
ei ole rintamatunnusta.
Piirin Naistoimikunta valitsi omassa kokouksessaan Raija
Hinkkalan johtamaan naistoimikunnan toimintaa. Piirin 34
naisjaostosta viisi on lopettanut
toimintansa jaostona. Syynä on
toimihenkilöiden löytäminen
ikääntyvien naisten joukosta.
Naisten toiminta kuitenkin jatkuu, mutta ilman kokousrutiineja.
Seija Vehmas
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Keski-Pohjanmaan
tammenlehväpolven kirkkopyhä

S

unnuntaina, 22.4. vietettiin Tammenlehväsukupolven
Keski-Pohjanmaan piirin kirkkopyhää
vuonna 1777 valmistuneessa Kaustisen kirkossa. Vaikka
veteraanien lukumäärä maassamme onkin vähentynyt, heitä on tällä hetkellä vielä lähes
85 000, niin kohta katoava paikallinen kirkkopyhäperinne
on aina kerännyt temppeleihin
runsaasti sekä veteraaniväkeä
että myös muuta kirkkokansaa.
Kutsua oli Kaustisiin noudattanut lähes kahdensadan hengen suuruinen veteraanijoukko, monet apuvoimien kanssa.
Mikä osoittaa, että mukaan oli
päästävä, sillä yhteinen hengellinen tilaisuus on aina antanut
sekä voimia että uskoa.
Varsinainen juhlatilaisuus
pidettiin jumalanpalveluksen
jälkeen samassa paikassa. Tilaisuuden pääpuhuja oli Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer,
joka muisteli menneitä vuosia
ja niitä tapahtumia, joita Tammenlehväsukupolvi on ollut
järjestämässä ja niihin osallistumassa aina valtakunnallisista tilaisuuksista alkaen. Yhteinen tunnuksemme ”Kaveria ei

jätetä” on edelleen voimissaan.
Hän iloitsi tukea antavan
kannattajajäsenten kasvusta,
heitä on nyt 24 000 ja totesi,
että veteraanityö antaa tekijälleen veljeyteen perustuvaa elämänrikkautta. Hän iloitsi myös
juuri ilmestyneestä liiton 50vuotishistoriasta, joka kertoo
jälkipolville veteraanisukupolven rauhan ajan yhdistystoiminnasta.
Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin hengellisen toimikunnan puheenjohtaja, ro-

vasti Eero Palola lausui päätössanoissaan:
- Menkää yksinäisten veteraanien luo ja kuunnelkaa heitä, niin opitte elämästä.
Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlavuotta tullaan viettämään
tänä vuonna monin tavoin ja
sillä arvokkuudella minkä se
ansaitsee, seppeleiden laskuilla ja ohjelmallisilla juhlatilaisuuksilla.
Osmo Lampovaara

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin Naistoimikunta vieraili puheenjohtajansa Raija Hinkkalan johdolla Hauhon Ilorannassa. Tilaisuudessa kukitettiin Naisjärjestön kunniapuheenjohtaja Annikki Iloranta ja Pirkanmaan naistoimikunnan kunniapuheenjohtaja
Eila Ylinen.

Länsirannikon korsukuoro
kiertueelle Suomeen
Kanadalainen Länsirannikon korsukuoro saapuu Suomeen kiertueelle
syyskuussa. Alustavasti esiintymisajat ja paikat ovat seuraavat:

Kunniakäynti sankarihaudoilla on aina arvokas tilaisuus. Seppeleenlaskijoiden molemmin puolin lepää yhteensä 117 nuorta sankarivainajaa.

2. syyskuuta Kalajoki (kaksi konserttia)
3. syyskuuta Kokkola
4. syyskuuta Lapua
5. syyskuuta Jyväskylä
6. syyskuuta Pori
7. syyskuuta (Kotka-Kaarhula)
9. syyskuuta Helsinki, Tuomiokirkko (vahvistamatta)
11. syyskuuta Helsinki, eduskunta
Kuoro on tehnyt samanlaisen esiintymiskierroksen vuonna 2004 Etelä- ja
Itä-Suomeen ja vuonna 2006 Pohjois-Suomeen ja Lappiin.
Tervetuloa kuuntelemaan Kanadalaisen korsukuoron musiikkia ja tapaamaan ulkosuomalaisia.

RUK kurssi 35/1937 vietti kurssinsa päättymisen 70-vuotisjuhlaa 4. toukokuuta laskien seppeleet
Suurristille, Marsalkka Mannerheimin haudalle sekä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin haudalle,
josta kuva. Juhlassa juhlapuheen piti kenraaliluutnantti Hannu Herranen.
Kurssin 452 vänrikistä sodissa kaatui viidennes. Nyt elossa on 14 sotaveteraania. RUK 35 jatkaa
vuosittaisia tapaamisia ilman juhlaa.
Seppeleenlaskijat vas. Paavo Korhonen, Antero Kallio, Seppo Härmälä, Gunnar Laatio ja Risto
Hiekka.

Viipurin Lauluveikon on julkaissut 110-vuotisen toimintansa kunniaksi äänitteen. Kappaleet sisältävät katselmuksen karjalaisen
lauluperinteen innoittamiin sävellyksiin ja toisaalta suomalaisen
mieskuorolaulun historiaan 110 vuoden ajalta.
Viipurin lauluveikot on Helsingin Sotaveteraanikuoron perinnekuoro.
Aänitettä voi tiedustella Pertti Viljaselta, puh. 0400 604 999 tai
pertti.viljanen@picnic.fi
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Muistomerkki inkeriläisille ja karjalaisille heimoveteraaneille

H

elsingin Töölössä paljastettiin 29.5. muistomerkki, jolla tuodaan esiin inkeriläisten ja itäkarjalaisten uhria ja osuutta
Suomen itsenäisyystaistelussa.
Muistomerkki on 1,9 m korkea
ja se on tehty Karjalan punaisesta graniitista. Muistomerkki sijaitsee Sibeliuksenkadun ja

Välskärinkadun kulmauksessa. Muistomerkissä on teksti:
1941−1944 Jatkosodassa Suomen armeijassa taistelleiden
2 500 itäkarjalaisen ja inkeriläisen muistolle. Muistomerkin on suunnitellut arkkitehti Yrjö Sormunen. Muistomerkillä paljastuspuheen piti
eversti Matti Lukkari ja muis-

tosanat piispa Leino Hassinen.
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri toi tilaisuuteen Helsingin kaupungin tervehdyksen. Puheenvuorossaan arkkitehti Sormunen osoitti erityiset
kiitokset Helsingin kaupungin
johdolle, kaikille niille miehille ja naisille, jotka ovat tämän
mittavan työn toteuttamisen

mahdollistaneet. Muistomerkki luovutettiin Helsingin kaupungin omaisuudeksi ja hoitoon. Töölön reserviupseerit
lupautuivat kunnioittamaan
muistomerkillä käynneillään
heimoveteraanien muistoa.
Ennen tänään paljastettua muistomerkkiä on vuonna
2002 paljastettu muistolaatta
Riihimäen rautatieasemalle ja
vuonna 2003 Raahen rautatieasemalle. Kummankin aseman
kautta lähti merkittävät heimovapaaehtoisten palautuskuljetukset.
Mu i s tome rk k i h a n k k e ita ovat ajaneet Inkeriläiset ja
karjalaiset
heimoveteraanit
ry, Suomen Sotaveteraaniliitto
ry ja muistomerkkityöryhmä.
Muistomerkkien hankintakustannuksiin on keskeisesti osallistunut Sotavahinkosäätiö.
Sodissamme palveli kaksi
heimoveteraaniyksikköä
HeimoP3 ja ErP6. Ne muodostettiin omasta tahdoistaan
Suomen
puolustusvoimiin

Arkkitehti Sormunen toivoi että
uusi kauas tulevaisuuteen säilyvä muistomerkki muistuttaa
isänmaamme ankarista vuosista, jotka hiljaa painuvat menneisyyteen, mutta joita emme
voi emmekä saa unohtaa.

siirtyneistä inkeriläisistä ja itäkarjalaisista. Puolustusvoimissa palveli yhteensä 2 500 inkeriläistä ja itäkarjalaista heimovapaaehtoista.

Viipurin Lauluveikoilla 110-vuotisjuhlakonsertti
- Helsingin Sotaveteraanikuoro juhli mukana

A

ikaa on kulunut 110
vuotta siitä, kun Wiborg Sångarbröder perustettiin Suomen Viipurissa.
Nimi suomalaistui Viipurin
Lauluveikoiksi vuonna 1929.
Tänä vuonna kuoro viettää
110-vuotisjuhlaansa, ja sen nimissä se järjesti juhlakonsertin
Finlandia-talolla huhtikuun 14.
päivänä.
Konsertin suojelija oli Martti Ahtisaari ja sen juonsi valtioneuvos Riitta Uosukainen. Hän kiitti karjalaismiehiä
maan parhaiksi seuramiehiksi ja laulajina Suomen tuntojen
taitaviksi tulkeiksi.
Juhlakonsertin ohjelma oli
suomalaisen perinteinen, tosin
karjalaisuudella höystetty. Salin
täysi yleisö muistanee näistä erityisesti Laatokka-esityksen, jota
säesti kaksi flyygeliä. Toisen ääressä istui urkuri Pertti Eerola ja
toisessa kuoron varajohtaja Matti Orlamo. Solistina oli konsertin solisti Satu Vihavainen. Laatokka yleni Finlandia-talossakin
kattotuolien korkeuteen.
Perinteistä karjalaisuutta ohjelmistossa edustivat Karjalan
kunnailla, Leevi Madetojan Viipurin suojeluskunnille sävelletty Viipurin marssi sekä Felix

Krohnin Kuokkija ja Tän kylän
ämmät Kantelettaren sanoihin.

Kunniaa jaossa
Perinteiseen tapaan juhlakonsertissa jaettiin tunnustuksia.
Kenraalimajuri Matti Vanonen kutsuttiin kuoron kunniapuheenjohtajaksi. Taiteilijajäseniksi kutsuttiin oopperalaulaja Jaakko Ryhänen, säveltäjä
Olli Nykänen ja professori Ilkka Kuusisto.

Viipurin Lauluveikot on hakenut ohjelmistoonsa sävellyksiä aina aikansa säveltäjiltä.
Jean Sibelius on säveltänyt kuoron kunniamarssin, ja menneiltä vuosilta mm. säveltäjät Leevi
Madetoja ja Felix Krohn ovat
omistaneet teoksiaan Lauluveikoille. Tätä päivää edustavat
kuoron aktiivissa ohjelmistossa
Olli Nykänen ja hänen Karjalansa, josta on kasvamassa nykypäivän tuntojen tulkki.

Kaukainen aamu ja Unessa
tumma torni ovat Ilkka Kuusiston käsialaa. Sanat ovat Lassi Nummen. Kuusisto-Nummen teokset vaativat esittäjiltään viitseliäisyyttä, mutta
tässä konsertissa se palkittiin.
Tuloksena olivat viimeistellyt
esitykset ja Karjala-kaiho soi
uusin soinnuin. Uusi musiikki
murtaa muotoa näissä teoksissa kiinnostavasti.

Mieleenpainuvat
veteraanit
Viipurin Lauluveikot jatkaa
Helsingin Sotaveteraanikuoron
perinteitä, jotka veteraanikuoro luovutti vuonna 2003. Juhlakonsertissa veteraaneille laulettiin Finlandia-hymniin. Kuoro
yhtyi näyttämöllä Suomen lauluun sekä Porilaisten marssiin
Mukaan nousivat myös Lauluveikkojen seniorilaulajat eli
Konkarit.
Helsingin Veteraanikuoro ei
täydennä rivejään, ja se on ilmoittanut laulavansa kunnes
”heille lauletaan”. Vanha kaarti osasi ohjelmistonsa ja vastasi
Lauluveikkojen kuoronjohtaja,
dir.mus. Urpo Rauhalan viittomiin harjaantuneen täsmällisesti.
Isänmaan laulut saivat oman
kaikunsa veteraanilaulajien äänin. Kun tiedetään, mikä historia sotien veteraaneilla on,
arvostaa heidän lauluaan ja uskoo laulujen sanoihin veteraanien laulamina. Yks voima sydämehen kätketty on… Totta.
Teksti: Anja Kuoppa

Lava täyttyi Karjalasta ja isänmaasta huhtikuisessa Viipurin Lauluveikkojen 110-vuotiskonsertissa.
Kuoroa johtaa varajohtaja Matti Orlamo.
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Hengellinen päivä
Vesteråsissa

Kenraali Puheloinen interparroille:

Saatte nukkua yönne rauhassa

V

altion sisäoppilaitoksessa eli internaatissa vuosina 1945-1947
opiskelleet sotien veteraanit,
joiden oppikoulun käynnin
sota keskeytti, tapaavat toisiaan vuosittain. Tänä vuonna kokoonnuttiin 24.4. Lahteen, jossa oltiin Hämeen Rykmentin vieraina. Vajaa sadan
”interparran” vierailu päättyi
juhlavasti, kun pääesikunnan
päällikkö kenrl. Ari Puheloinen saapui tervehtimään veteraaneja lähtiäiskahveille.
Kenraali kertoi armeijan nykytilasta. Yksi varusmiesikäluokka on noin 30 000 miestä.
Heistä noin 2 000 keskeyttää
palveluksensa erilaisista syistä. Vaikka alokkaiden fyysinen
kunto on jatkuvasti huonontunut, hyvin suunnitellulla koulutuksella saadaan varusmiesten kunto nousemaan. Suurin
osa nuorisostamme on varusmiespalveluksen jälkeen val-

mis tarvittaessa puolustamaan
maatamme. Mielestäni saatte
nukkua yönne rauhassa, kenraali totesi puheenvuoronsa
päätteeksi.
Interparrat aloittivat tapaamisensa laskemalla seppeleen
Suomen Marsalkka Mannerheimin patsaalle. Sen jälkeen
siirryttiin Hennalaan lounaalle. Hämeen Rykmentin komentaja, eversti Jari Anttalainen
esitteli auditoriossa Hämeen
Rykmentin ja rykmenttiin
kuuluvan Urheilukoulun johtaja, evl. Jouni Lipponen koulunsa. Rykmentin monilinjainen
kokoonpano ja koulutustavoitteet tuli asiallisesti selvitettyä. Vieraat saivat myös todeta,
kuinka koulutus ”pelaa käytännössä”. Sotilasmusiikkikoulu
harjoitteli kuviomarssia näyttävästi. Sen jälkeen tutustuttiin
oppimiskeskukseen
(OPINTOALA/ HENKOS), asekalustoon (HUOLTOK) ja kuljetus-

kalustoon (HKESK). Lopuksi
HÄMRJP:n sotilaspoliisikoulutuksessa olevat jääkärit näyttivät, miten vihollinen torjutaan lähitaistelussa.
Lähtökahvit nautittiin varuskunnan yläsalissa, jossa vieraille esiteltiin sotilaskotitoimintaa.

Toimikuntaan entiset
Interpartojen
puheenjohtaja Pentti Heinjoen johtamassa
ennätysmäisen lyhyessä vuosikokouksessa veteraanien asioista hoitavaan toimikuntaan
valittiin edelleen Pentti Heinjoki, Juhani Soila (kunniapj. ja
toiminnanjohtaja), Leo Kemppainen (rahastonhoitaja), Lauri
Koho ja Aimo Purhonen.

maan aikaan kuin ylimääräiset
kertausharjoitukset, YH. Lokakuun 6. päivänä 1939 Puijon
tornin, tunnuksenaan 193 d,
miehittivät ilmavalvontalotat ja
ryhtyivät valvomaan itäistä taivasta. Välirauhan lyhyttä taukoa lukuun ottamatta toimintaa kesti myös jatkosodan ajan.
Muistolaatta on Puijon nykyisen näköalatornin kyljessä.
Laatan on hankkinut Kuopion

mi Olli Paakinaho, joka esitti
myös yksinlaulua. Mukana oli
Vesteråsin kirkkokuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen oli ruokailu Mikaelin kirkon Gertrudsalissa.
Juhlapuheenvuoron
piti
Vesteråsin sotaveteraanien puheenjohtaja Veikko Arponen.
Juhlaan sisältyi runsaasti musiikkia ja oli piristävää tavata
tuttuja.
Tauno Jokimäki

Suomalaiset Sotaveteraanit

Erkki Vitikainen

Taivaan vartijat saivat
muistolaatan Puijolle
– Ilmavalvonnan merkitys passiivisena suojana kotirintamalla oli merkittävä. Sen onnistuneella taistelulla pystyttiin välttämään kotirintaman
enemmät, kenties rintaman
kestävyyteenkin vaikuttaneet
suuret siviiliuhrit. Tästä ansio
kuuluu ilmavalvonnassa isänmaataan palvelleille ilmavalvontalotille, noille taivaan vartijoille, muistutti eversti evp
Leo Puustinen Lotan päivänä
12.5. pitämässään puheessa.
Hän puhui Kuopion Puijolla järjestetyssä ilmavalvontalottien muistolaatan paljastustilaisuudessa. Siinä oli mukana
nimenomaan Puijon tornissa
palvelleita sekä lukuisia muita
sotien ajan lottia. Heidät koettiin tilaisuuden kunniavieraiksi.
Ennen Talvisotaa maa oli
jaettu ilmapuolustusalueisiin,
ja havaintoasemia oli kaikkiaan 650. Ilmavalvontaverkko
oli kattava. Tärkeimmän tehtävänsä, oikea-aikaisen hälyttämisen, ilmavalvontajoukot suorittivat moitteettomasti. Talvisodan aikana ilmavalvonnassa
palveli n. 10 000 lottaa, heistä
30 % sotatoimialueella.
Kuopiossa toiminta alkoi sa-

S

otaveteraanien ja sotainvalidien hengellistä päivää vietettiin Vesteråsissa. Lähes kaksisataa henkilöä
oli noudattanut kutsua ja Mikaelin kirkko oli lähes täynnä
juhlaväkeä. Heidät lausui tervetulleiksi Ruotsin piirin puheenjohtaja Heikki Lirberg ja
rovastikuntapappi Eine Ranta.
Päivän ohjelma alkoi jumalanpalveluksella. Liturgina toimi Eine Ranta ja Sotainvalidien
pappi Väinö Salokorpi saarnasi. Kanttorina ja urkurina toi-

lottaperinneyhdistys, ja laatan
paljasti yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Nousiainen. Hän
kuvaili elävästi noiden Talvisodan lottien urakkaa, usein pimeässä ja lähes aina pakkasessa. Susiturkki ja töppöset juuri
ja juuri riittivät kahden tunnin
vartiovuoroihin.
Mauno Ikäheimonen

Todellista juhlan tuntua oli Puijolla Lotan päivänä 2007. Sodan
aikaiset lotat ovat saaneet kukkasensa juuri niillä paikoilla, missä aikanaan kohosi edellinen Puijon torni, monelle lotalle tutuksi
tullut ilmavalvontatorni. Kuvan oikeassa laidassa Kuopion lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Nousiainen.

Kuvassa esiintyvät henkilöt vasemmalta lukien: Heikki Lirberg,
Osmo Kähkölä, Ensio Hutter, Heino Prentell, Vilho Liimatainen ja
Vilho Radesten.

T

aalainmaan Suomalaiset Sotaveteraanit viettivät 20-vuotisjuhlaansa 28. p. huhtikuuta Borlängessä Tilaisuuteen oli saapunut
noin puolisen sataa vierasta läheltä ja kaukaa. Juhlatilaisuus
aloitettiin herkullisella lohikeitolla Ruokailun jälkeen seurasi monipuolinen ohjelmaosuus.
Borlängen Suomi-seuran kuoro
aloitti laulamalla Suomen laulun. Taalainmaan Suomalaiset Sotaveteraanit yhdistyksen
puheenjohtaja, Osmo Kähkölä, lausui kutsuvieraat ja muun
juhlayleisön sydämellisesti tervetulleeksi, jonka jälkeen kuoro esitti Veteraanin iltahuudon. Seurasi juhlapuhe, jonka
piti Sotaveteraanien Ruotsin
piirin puheenjohtaja tri. Heikki Lirberg, Tämän jälkeen laulettiin yhteislauluna Synnyin-

maan laulu, Hilkka Klittemo
esitti runonlausuntaa ja Lasse
Nyberg lauloi säestäen itseään
pianolla. Arto Ahonen kertoi
kaksi vastakohtaista tarinaa sotalapsista, jonka jälkeen kuoro
esitti kolme laulua: Suviserenadin, Minä pyydän pientä tuokiota vain ja päätteeksi; Minä
katson tätä maata. Suoma Ranisen runonlausunnan jälkeen
oli vapaan sanan vuoro, jolloin
luettiin saapuneet sähkeet onnentoivotuksineen. Paikalla olleiden eri suomalaisjärjestöjen
edustajat onnittelivat juhlivaa
Sotaveteraaniyhdistystä puheiden ja kukkien merkeissä. Yhteislauluna lauletun suvivirren
jälkeen seurasi kahvitarjoilu.
Tilaisuus päätettiin laulamalla
Maamme-laulu.
Arto Ahonen

“SYVÄRIN IHME TULI
JUMALALTA”
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Yhteistyöstä voimaa
Saarijärvellä sotaveteraanit ja sotainvalidit ovat
tiivistäneet yhteistyötä.
Viralliset kokoukset ja
pankkitilit pidetään erillään, muuten toimintaa on
yhtenäistetty.

S

aarijärven Sotaveteraaniyhdistys on perustettu
vuonna 1966.
Vuoden 2006 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 293, varsinaisia jäseniä oli 147 ja kannattajajäseniä yksi vähemmän
eli 146. Pylkönmäen sotaveteraanit yhdistyivät vuonna 1982
Saarijärven Sotaveteraaniyhdistykseen. Pylkönmäeltä jäseniä on noin 25.
Sotainvalidien Veljesliiton
Saarijärven osasto on perustettu vuonna 1943.
Myös Saarijärven sotainvalidien toiminta-alueena on Pylkönmäki.
Pylkönmäen osasto liittyi
Saarijärveen vuonna 1975. Sotainvalidien jäsenmäärä viime
vuoden lopussa oli 51, joista
kannattajajäseniä on 11.
Sotaveteraanit ja sotainvalidit ovat pyörittäneet toimintaansa perinteisesti.
Kumpikin yhdistys on pitä-

nyt omat kokouksensa ja toiminta on muuten ollut erillistä.
Olavi Vuojakoski on toiminut
molempien yhdistyksien hallituksissa.
Itsenäisyyspäivä,
talvisodan päättymisen muistopäivä
ja kansallinen veteraanipäivä
ovat luonnollisesti olleet yhteisiä tilaisuuksia. Muu yhteistoiminta on ollut varsin vähäistä.
Kumpikin yhdistys piti pikkujoulut ja kesäjuhlat ominaan.
Sekä sotaveteraaniyhdistyksessä että sotainvalidien osastossa sekä puheenjohtajat, sihteerit ja rahastonhoitajat ovat
kannattajajäseniä.
Sotaveteraanien ja sotainvalidien hallituksen jäsenet osallistuvat erittäin aktiivisesti toimintaan.
Viimeisen kahden vuoden
aikana yhteistyötä aloitettiin
tiivistämään.
Ensimmäisenä kohteena oli
veteraanien päiväkahvitilaisuudet, jotka yhdistettiin. Erilliset seuratoimintapalstat paikallislehdessä pyrittiin yhdistämään molempien logolla.
Viime joulun edellä pidettiin
ensimmäinen yhteinen joulujuhla Saarijärven seurakuntatalolla. Joulujuhlaan osallistui

150 sotaveteraania, sotainvalidia, heidän puolisoja ja leskiä. Tilaisuus oli hyvin lämminhenkinen. Tämän vuoden
alusta alkaen molempien yhdistysten puheenjohtajat voivat
osallistua toistensa hallituksen
kokouksiin puheoikeudella.
Tällä toiminnalla pyritään
varmistamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua yhdistysten välillä.
Viime kuussa pidettiin yhteinen liikunta- ja hengellinen
päivä Mellikassa, Saarijärven
seurakunnan leirikeskuksessa.
Ulkona olon jälkeen kokoonnuttiin leirikappeliin hartaustilaisuuteen. Ruokailun jälkeen
kuultiin ajankohtaisia alustuksia ja tiedotuksia. Osallistujia
oli noin sata.
Vuoden alussa Saarijärven
Sotaveteraanit ry:n ja Sotainvalidien Veljesliiton Saarijärven
osastojen hallitukset päättivät
osallistua yhdessä ensi syksynä
valtakunnalliseen Sotiemme
Veteraanit-keräykseen.
Keräys tullaan syyskuussa toteuttamaan varusmiesten
toimesta listakeräyksenä sekä
Saarijärvellä että Pylkönmäellä.
Sotainvalidien Veljesliiton Saarijärven osaston puheenjohtaja

Aulis Nurmisto pitää yhteistä
toimintaa rikkautena. Keräys
on ainoa asia, josta on keskusteltu ja mietitty mitä se mukanaan tuo. Mutta kun sekin on
päätetty tehdä yhdessä, niin se
myös yhdessä toteutetaan.

Puolisojäsenyys
kiinnostavaa
Kuluvan vuoden aikana sotaveteraaniyhdistykset ovat käsitelleet vuosikokouksissaan
sääntömuutoksia mallisääntöjen pohjalta.
Saarijärven Sotaveteraaniyhdistyksen hallitus teki esityksen vuosikokoukselle puolisojäsenten ottamisesta yhdistyksen jäseniksi.
Vuosikokouksessa
puolisojäsenyys hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla hyväksyttiin myös
muutos, jolla päätösvaltaa kokouksissa voivat käyttää varsinaisten jäsenten lisäksi puolisojäsenet ja kannattajajäsenet.
Samassa kokouksessa päätettiin myös, että samoin kuin
varsinaisilta jäseniltä ei peritä
jäsenmaksua niin ei myös puolisojäseniltä tulla perimään jäsenmaksua.
Samoin päätettiin, että ve-

teraanin leskille puolisojäseninä tilataan yhdistyksen kustannuksella Sotaveteraani-lehti. Katsottiin, että lehden sisältö
on niin tärkeä, ettei veteraaniperheeseen tule katkosta lehden
tulossa veteraanin kuoltua.
Yhdistyksen naisjaosto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan. Järjestää päiväkahvitilaisuuksia, retkiä ja liikuntatapahtumia ym. Naisjaosto on
päättänyt, ettei se kerää enää
erikseen jäsenmaksuja jäseniltään.
Saarijärven Sotaveteraaniyhdistyksen hallitukseen on
vuosikausia kuulunut naisjaoston puheenjohtaja. Uskon, että
tulevina vuosina hallitukseen
tulee kuulumaan useimpiakin
naisia, joko puolisojäsenenä tai
kannattajajäsenenä.
Naisjaoston jäseniä on ennestään kuulunut yhdistykseen
kannattaja- jäsenininä. Puolisot on kirjattu uusien sääntöjen
mukaan puolisojäseniksi. Tällä
hetkellä puolisojäseniä yhdistyksessä on jo lähes viisikymmentä.
Martti Rantala

Kahden Pyhtään yhdistys
juhli 40-vuotista toimintaansa

S
Kun kuulosi ansaitsee parasta, et
tyydy perustason lainakojeeseen.
Hansaton Leonardo on todellinen
digitaalisen teknologian mestariteos
- muotoilultaan ja käyttömukavuudeltaan omaa luokkaansa.
Ä lä a nna he ike nty neen kuu lon
e n ä ä h a n k a lo i t t a a e l ä m ä ä s i .
H a n s a t o n - j ä ll e n m y y j ä s i
palvelee sinua jonottamatta

Hansaton digitaalinen kuulokojemallisto alk. 390 €
KUULOKOJEIDEN MYYNTI JA MAAHANTUONTI
p. (09) 345 5300

www.kuulohansa.fi

unnuntaina 27.5.2007 oli
Pyhtään –Ruotsinpyhtään
Sotaveteraanit ry:n vuoro
juhlia 40 vuotta kestänyttä veteraanien yhteistyötä. Siltakylän seurakuntatalon täyteinen
veteraanijoukko nautti sekä
musiikkipitoisesta ohjelmasta
että maistuvasta lounaasta.
Ruotsinpyhtään
Työväen
Mieslaulajat, viulisti Sofia Kosonen ja sahansoittaja Heimer
Nygård, jota Bror Danielsbacka säesti hanurilla, vastasivat juhlahetken musiikkiannista.
Yhdistyksen puheenjohtaja
Börje Broas toivoi avaussanoissaan nuorempien mukaantuloa,
koska pian voimaan tulevat uudet säännöt tekevät heistä veteraanien kanssa samanvertaisia
yhdistyksen jäseniä. ”Meidän
kuntomme laskee päivä päivältä. Nuoret voivat meitä tukea ja
jatkaa yhdistyksemme toimintaa”, Broas totesi.
Yhdistyksen sihteeri- taloudenhoitaja (toiminnanjohtaja) Esko Virtanen esitteli laa-

timansa 40-vuotishistoriikin.
Sen mukaan yhdistyksessä oli
suurimmillaan yli 500 jäsentä.
Nyt jäsenmäärä on naisjaosto
mukaan lukien 200:n paikkeilla. Virtanen oli sitä mieltä, että
yhdistys voi edelleen toimia en-

tiseen tapaan eli veteraaniyhdistykseksi pontevasti. Juhlijan onnittelijain joukossa oli mm. Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri.
Teksti ja kuva Erkki
Vitikainen

Pyhtään- Ruotsinpyhtään veteraanien toiminnanjohtaja Esko
Virtanen Suomen ja yhdistyksensä lippujen ympäröimänä. Hän
sanoi historiikin esittelyssä yhdistyksensä olevan molempien
yhteisöjen asialla.
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Karto Oy

Erikoispurku Oy

Jyvästek Oy

Jyväskylä

Isännöitsijätoimisto
TA Hokkanen Oy

Seripaino EAE Oy Ltd

Yup Ky

Puutavaraliike NGT Oy

Kainuun Tekniikka Oy

Sorvari Engineering

Kone- Vahto Oy

Janoils

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala

Maanrakennus ja Kuljetus
Pauli Lehtinen Tampere Oy

STN
Maanrakennustekniikka Oy

Muut Taa Oy

Kyrönlahden Porakaivo Oy

Karjaan Lukko Oy

Karjaan LVI-Tori Oy

Kuljetusliike Nummijoki Oy

Findest Protein Oy

Sähköpalvelu
Hannu Kujasalo

Kemin Keittiökaluste Oy

Jyväskylä

MCT-Tech Oy

Järvenpää

Kalajoki

Milk Team Oy
Kangasala

Kangasala

Karjaa

Kaustinen

Suomen Vibrakone Oy

Jyväskylä

Jyväskylä

Kajaani

Kalkkinen

Kankaanpää

Kello

Boctok Oy

Jyväskylä

Järvenpää

Kajaani

Kangasala

Kangasala

Karhe

Kauhajoki

Kemi

Tilitoimisto Ordent Oy

Kerava

Porvoonkatu 11, 04200 Kerava
puh. 0207 528 230
www.boctok.fi, LVI- Asennukset

Sipoon
Insinöörirakentajat Oy

Amet Oy

MH-Trukkipalvelut Oy

Kiimingin Eristys

RM-Ilmastointi Ky

Arhasukellus Oy

Liikenteenharjoittaja
Lasse Leino

CNC Kakkonen Oy

Rakennusurakoitsija
Jarmo Kaikkonen

Kerava

Kiiminki

Kisko

Kerava

Kirkkonummi

Kitee

Kerava

Kerava

Kirkkonummi

Kiuruvesi
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KH-Kiinteistöhuolto Oy

Apex Automation Oy

Klaukkala

Terminaalikatu 3, 67700 Kokkola,
Puh. 0207 288 288
www.apexautomation.fi

www.pistotulppa.com

Kuljetus
Heikki Sammallahti Oy

Mattila Kouvola Oy

Lännen Laatutalot Oy

Kumipalvelu Oy

Kuopion Autokauppa Oy

Experant Oy

LVI-Savo Mara Oy

Rakennus Arre Oy

Kokkola

www.kumipalvelu.com

LYYTISEN
RAK-välinevuokraus Oy
Poijutie 6, Kuopio, puh. 0424 8411
Alakatu 28, Iisalmi, puh. 017 824 005

Kouvola

Kuopio

Kuopio

Kouvola

Kuopio

Kuopio

Maansiirtoliike
R.Heiskanen Oy

Timanttityö Huttunen Oy
Kuopio

Rakennuspalvelu
Heikki Hiltunen Oy

Masan Remonttipalvelu

Metsä-Veke Oy

TK- Rakennustyö

Jokke Pet Oy
Kälviä

Insinööritoimisto
Honkanen & Huumonen Oy

Rakennusurakointi
Asennus Monttu Oy

LSK Electrics Oy

Bekset Oy

Kuopio

Kuorevesi

Lahti

Valtapinnoite Oy

Kuortti

Lahti

Lahti

Renot Oy

-sillanrakennustyötKuopio

Kurikka

Lahti

Huoltopalvelu
Leppänen Oy
Lahti

Rakennusmaalarit
Esko Kiander Ky

Lahti

Lahti
puh. 045- 134 7475

Urakointi J.Ylihärsilä
Laihia

Entisöinti ja Maalaus
Vuojolainen Oy

Sora ja Kallio
Heinonen Ky

Kuljetusliike Laurell Oy

Putkityö Yli-Kankahila

Conexpress Oy

Saimaan Rakennuspelti Ky

Launossähkö Oy

Termorak Oy

Lammi

Lappeenranta

Laihia

Lappeenranta

Launonen

Lahti

Laitila

Lappeenranta

Lempäälä
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Sota-ajan muistot esiin –
Pirkkalan veteraanit vireinä

P

irkkalan Sotaveteraanit
ry vietti 40-vuotisjuhlaansa viime vuonna.
Yhdistys toimi edelleen vireästi
muun muassa menneitä muistellen: tekeillä oli kaksikin kirjaa, ja Pirkkalan ainoalle Mannerheim-ristin ritarin, Erkki
Korven muistoa kunnioitettiin
hankkimalla hänelle nimikkotie. Ritarintie kulkee Korven
kotitilalle muistuttaen jälkipolvia jatkosodan rohkeasta taistelijasta.
Yhdistyksen kattava historiateos julkaistiin maaliskuussa, ja syksyllä ilmestyy toinen,
Pirkkalan miesten ja naisten
sotakokemuksia valottava kirja. Keväällä yhdistys pystytti
sota-ajasta kertovan näyttelyn.

Sota-ajan muistonäyttely
Veteraani-ikäiset eivät enää yksinään olisi jaksaneet puuhaan
ryhtyä. Apuna oli joukko nuorempia miehiä. Eräretkeilyn
ekspertti, partiojohtaja Risto
Kivistö oli käyttänyt lauantaipäivänsä kaukopartiomiesten
havulaavun ja rakovalkean rakentamiseen. Hän myös valvoi
tulta tarkasti. Rakennelma herätti ansaittua huomiota. Eräskin lähitalojen asukas oli käynyt kummastelemassa Pirkkalan uusinta tilataideteosta.
Kunnan viimeisimmästä taidehankinnasta ei kuitenkaan
ollut kyse; kunnantalon pihamaalla komeileva laavu johdatti kulkijat alasalissa 29.4.–12.5.
pidettyyn Sota-ajan muistonäyttelyyn.
Näyttelypäällikkö, Pirkkalan Sotaveteraanien kannatta-

jajäsen Matti Wuoristo kertoi yksityiskohtaisia suunnitelmia laaditun kolmisen viikkoa.
Ajan ja vaivan uhraaminen
kannatti.
Näyttelyn ensisijainen kohdeyleisö oli pirkkalalaisnuoriso. Koululuokkia kävi 17, ja
moni nuori, jonka luokka ei
päässyt näyttelyyn, tutustui siihen omalla ajallaan.
Katsomista Sota-ajan muistonäyttelyssä riitti. Esineistöä
oli kaivettu esiin niin Pirkkalan Sotaveteraanit ry:n omista kuin sen jäsenten varastoista. Huomattavaa apua oli saatu myös keräilijöiltä, Säkylän
Talvi- ja jatkosotamuseolta ja
YLE TV2:lta. Omaa esineistöään olivat lainanneet muun
muassa keräilijät Aarno Lyly,
Antti Maunuksela, Kari Pentti ja Mauno Siivonen. Aarno ja
Antti muistuttivat, että sodassa
on aina useampi kuin yksi osapuoli. Siksi Pirkkalassa olivat
esillä myös neuvostosotilaan ja
saksalaisen alppijääkärin asuihin puetut mallinuket. Samoin
esiteltiin sekä suomalaisten
neuvostoliittolaisille että näiden meikäläisille pudottamia
lehtolehtisiä. Ajallisesti näyttely kattoi koko viime sotiemme ajan talvisodan alkamisesta
Lapin sodan päättymiseen asti.
Kaiken kaikkiaan se antoi monipuolisen kuvan sota-ajasta
aseineen, lehtileikkeineen, valokuvineen, TK-piirroksineen,
puhdetöineen ynnä muine tavaroineen kotirintamaakaan
unohtamatta. Siitä kertoivat julisteet, tuohesta tehdyt kengät
ja muu esineistö.

Näyttelyn avajaiset
Sota-ajan muistonäyttelyn avajaisia vietettiin sunnuntaina
29. huhtikuuta. Niihin osallistui arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Näyttelyn avasi Ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Heikki Lyytinen.
Paikalla olivat Satakunnan
Lennoston esikuntapäällikkö,
evl. Anssi Saarikoski, Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Matti Viitanen,
Pirkkalan kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Raimo Lehtinen, kunnanhallituksen pj Antero Saksala sekä koko joukko
Pirkkalan Sotaveteraanien jäseniä ja kannatusjäseniä läheisineen.
”Pirkkala on hyvä kunta asua”, vakuutti yhdistyksen
puheenjohtaja Oiva Kulo tervehdyssanoissaan. Hän iloitsi
etenkin nuorten kiinnostuksesta veteraanien kokemuksia
ja maansa historiaa kohtaan:
”Viime aikoina on myöskin
nuori polvi kohdannut henkisesti sodankäyneen ikäluokan.
Sen toteaa täällä kaikkialla.
Isänmaan asia ilmeisesti tunnetaan tänä päivänä paremmin
kuin välivuosina.”
”Näyttelyn sanoma ja sen
kirkastaminen pirkkalalaisille
ja erityisesti paikalliselle nuorisolle on mitä oivallisin tavoite”,
tuumi puolestaan kenraali Lyytinen avajaispuheessaan. Myös
ajankohta oli hänen mielestään
mitä parhain, olihan kansallista veteraanipäivää vietetty kaksi päivää aikaisemmin.
Kaikkiaan näyttelyä kävi
tutkimassa noin 800 vieras-

Risto Kivistö kunnantalon pihalle rakentamansa havulaavun edessä. Rakovalkea paloi iloisesti. Kuva: Antti Jokinen.

Pirkkalan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Oiva Kulolla (vas.),
näyttelypäällikkö Matti Wuoristolla, kenraaliluutnantti Heikki Lyytisellä ja Pirkkalan yhdistyksen taloudenhoitaja Alvar Tannisella
riitti puhuttavaa.
Kuva: Mauri Uoti.

ta. Sota-ajan muistonäyttelyn
avulla pirkkalaisveteraanit todistivat kantavansa huolta sekä
toisistaan että perinteensä siirtämisestä nuoremmille sukupolville.
Kenraaliluutnantti
Lyytinen muistuttikin, että veteraaneilla on vielä paljon annettavaa ympäröivälle yhteiskunnalle: ”Sodistamme tuttu

sanonta – kaveria ei jätetä
– on veteraaneillemme tänäkin päivänä totisinta totta eikä
suinkaan mikään kulunut klisee, Tästä hyvästä ohjeesta me
kaikki voisimme mielestäni ottaa oppia arkipäivän elämän eri
tilanteisiin.”
Riitta Tanninen
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”Samassa ruodussa”,

Veteraanien hengellisen työn tulee
jatkua kaikkien veteraanien yhteisenä

S

uomen Sotaveteraaniliiton hengellinen toimikunta järjesti hengellisen työn virikepäivät Valkealan Puhjonrannassa 14.-15.4.
Ensimmäiset virikepäivät järjestettiin Pohjois-Pohjanmaalla Rokualla vuonna 1991. Nyt
vietetyt olivat kymmenennet.
Virikepäiville oli saapunut 30
osanottajaa, edustajat 16:sta sotaveteraanipiiristä sekä virikepäiville kutsutut Sotainvalidien Veljesliiton, Rintamaveteraaniliiton edustajat. Päivien
käytännölliset järjestelyt hoiti
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Toivo
Hartikainen.
Päivien otsikkoon, ”SAMASSA RUODUSSA”, sisältyi päivien keskeinen, lähitulevaisuudesta nouseva kysymys.
Hengellinen toimikunta oli
halunnut kiinnitettävän huomiota siihen, että veteraanien
vanhetessa nykyiset alueelliset kirkkopäivät järjestettäneen
viimeisen kerran vuonna 2008.
Sen jälkeen tullaan siirtymään
alueeltaan pienempiin piirikohtaisiin ja paikkakunnallisiin kirkkopäiviin ja -pyhiin.
Kun monet veteraaniyhdistykset ja Sotainvalidien Veljesliiton
osastot ovat jäsenmäärältään jo
hyvin pieniä, on sekä periaatteellisista että käytännöllisistä syistä pyrittävä kaikkien sotiemme veteraanien yhteisiin
hengellisiin tapahtumiin.

Alustukset pohjustivat
keskusteluja
Päivien otsikon sisältämään
kysymykseen liittyen Uudenmaan Sotaveteraanipiirin hengellisen toimikunnan sihteeri,
Tuusulan kirkkoherra Hannu
Hartala piti alustuksen otsikolla ”Veteraanien paikalliset
kirkkopyhät”. Sen johdosta
käyty keskustelu osoitti, että
joillakin seuduilla, kuten Kymenlaaksossa ja Kainuussa
kaikkien veteraanien yhteisistä kirkkopäivistä on jo tullut
perinne. Yhtäällä järjestäjänä
voi olla Sotaveteraanipiiri, joka
kutsuu mukaan kaikkien järjestöjen veteraanit. Toisaalla veteraanijärjestöt toteuttavat hengellisiä tapahtumiaan järjestämällä ne yhteisesti tai olemalla
vuorollaan järjestelyvastuussa. Joillakin seuduilla järjestöt sen sijaan järjestävät edelleen kirkkopäiviään erikseen.
Oulun hiippakunnassa piispa

Samuel Salmi oli kiinnittänyt
seurakuntien huomiota tähän
yhteisyyden vaatimukseen ja
kirjeellään kehottanut kirkkoherroja olemaan aloitteellisia
veteraanien yhteisten kirkkopyhien järjestämisessä.
Veteraanien kirkkopäiväperinteen tulevaisuutta ajateltaessa oli myös kysytty, mitä mahdollisuuksia Puolustusvoimien kirkollisella työllä olisi ottaa
vastuu perinteen jatkamisesta. Kenttärovasti Valde Palola
Maavoimien Esikunnasta alusti aiheenaan: ”Puolustusvoimat ja veteraanit”. Hän esitteli Puolustusvoimien kirkollista
työtä ja tavoitteita sekä vuoden
2008 alusta toteutuvaa uutta
organisaatiota. Alustajan mukaan ”kirkollisen työn juuret
ovat sotavuosien kenttähartaustilaisuuksissa ja hengellisissä kokemuksissa”. Kysymykseen, voiko Puolustusvoimien
kirkollinen työ ottaa vastatakseen veteraanien kirkkopäivien
järjestämisestä vastaisuudessa
esimerkiksi sotilaslääneittäin,
alustaja ei katsonut voivansa
vastata. Sen sijaan hän vakuutti, että Puolustusvoimien kirkolliselle työlle veteraanit ovat
aina ensisijainen tuettava. Uudessa organisaatiossa maakunnittain perustettavat noin 20
aluetoimistoa tulevat olemaan
veteraaneja lähellä oleva yhteyskanava myös sotilaspapiston
palveluja tarvittaessa.
Päivien
puheenjohtajana
toimi liiton hengellisen toimikunnan puheenjohtaja, opetusneuvos Pentti Tapio. Avauspuheessaan hän palautti mieliin vanhan ruotujakolaitoksen
kahdenlaisen tehtävän, maanpuolustuksellisen ja sosiaalisen. ”Me sotiemme veteraanit olemme oikeastaan vanhan
perinteen kantajia. Kun kutsu
tuli, me läksimme taistelemaan
isänmaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Varsinkin talvisota yhdisti meidät ja koko
kansamme samaan ruotuun.
Veteraanien toiminnalla sotien jälkeen on ollut myös toinen ruotujakolaitoksen ajoille
kuulunut tehtävä. Se on meidän tunnuksemme, kaveria ei
jätetä, joka juuriltaan johtaa jo
kauas historiaan.”
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin tervehdyksen esitti piirin varapuheenjohtaja Börje
Broas. Hänen kokemuksensa
mukaan hengellinen työ kuu-

luu sotaveteraanien tärkeimpiin ja arvostetuimpiin toimintamuotoihin. ”Emme me sotiemme veteraanit varmaan ole
sen uskovaisempia, kuin suomalaiset yleensä, hengellinen
elämämme on heikkoa ja hapuilevaa, mutta kenties meidän
elämänkokemuksemme ja selviytymistarinamme ovat vaikuttaneet siihen, että olemme
saaneet nöyryyttä ja kiitollista
mieltä.”
Liiton
toiminnanjohtaja
Markku Seppä käytti puheenvuoron aiheenaan ”Suomen
Sotaveteraaniliitto
matkalla
perinnekauteen”. Hän totesi,
että veteraanien keskuudessa
hengellinen työ on ollut ensimmäinen yhteistoimintamuoto.
Tämän yhteistyön edistyminen
on nykyään pysähtynyt. Puhujan mielestä se koski sekä valtakunnan tasoa että alue- ja paikallistasoa ja jätti kysymään,
onko jatkossa veteraaneilla
taikka nuoremmalla polvella tässä asiassa yhteistä tahtoa
hengellisen työn hoitamiseen
vastaisuudessa yhteisesti, sekä
myös, mitä tulee olemaan hengellisen perinnön vaaliminen
sotiemme veteraaneja kunnioittaen sitten, kun veteraanipolvemme ovat menneet.
Ensimmäisen kokouspäivän
iltana Varsinais-Suomen sotaveteraanipiirin puheenjohtaja
Erkka Nurmi järjesti iltaseurat, joissa puhuivat hänen ohellaan Viron Sotaveteraanien
edustaja, rovasti Paul Saar ja
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipirin edustaja, normaalilukion lehtori Juhani Sainio Joensuusta.
Sunnuntaina vietettiin Puhjonrannan auditoriossa messu.
Sen toimitti vanhan käsikirjan
mukaan sotilaspastori Risto
Pesonen. Saarnan piti Kouvolan emerituskirkkoherra ja Sotainvalidien veljespappi, rovasti
Rafael Repo.

lisellä työllä on merkittävä sija
myös liiton vasta ilmestyneessä 50-vuotishistoriassa. Puhuja
muisti vasta edesmennyttä liiton kunniapuheenjohtaja Simo
Kärävää, joka vuonna 1991 oli
arvioinut sotaveteraanien hengellistä työtä seuraavasti: ”Veteraanien joukossa kulkijalla on
tukenaan ilmapiiri, jossa aikoinaan puolustettuja elämänarvoja edelleen kunnioitetaan. Runsas osallistuminen hengellisiin
tilaisuuksiin osoittaa, että kristillinen perussanoma merkitsee
paljon eritoten ´ruskavuosina´.
Veljeys ja rauhantahto saattavat
olla häivä siitä, että veteraanit
etsivät elämänsä oikeaa suuntaa. Olen varma siitä, että veteraaniyhteisöjen hengellinen työ
jatkuu voimallisena.” Arviointi on edelleen käypä. Puheenjohtaja päätti puheensa lainaten kansallisen veteraanipäivän
pääjuhlan tunnusta ja Simo Kärävän usein käyttämää sanaa:
”Taival jatkuu” - ” näissä eväissä”. Kouvolalaiset nuoret Noora Sahamies ja Jenni Ylätalo
tervehtivät veteraaneja koskettavilla musiikkiesityksillään.
Virikepäivien
päätössanat lausui puheenjohtaja Pentti Tapio. Hän puhui veteraanipolven kolmesta näköalasta,
menneisyydestä, nykyhetkestä
ja tulevaisuudesta, menneisyyden kipukohtien hoitamisesta,

Päätöstilaisuuden viimeisen puheenvuoron käytti hengellisen
toimikunnan puheenjohtaja
Pentti Tapio.

kiitollisuudesta jokaisesta saadusta päivästä ja toivosta, jonka kanssa saavat elää, niin kuin
aamuhämärän kansa.
Virikepäivien osanottajien
suuri enemmistö oli edelleen
veteraaneja, jotka piireissään ja
yhdistyksissään edelleen kantavat itse vastuuta veteraanien
hengellisestä työstä. Kun veteraanisukupolven historiassa
eletään murroskautta, ja edessä on luovuttamisen aika, ovat
virikepäivät toiminnan jatkumisen ja informaation vaihtamisen kannalta osoittautuneet
edelleen tarpeellisiksi. Virikepäivät järjestetään toistaiseksi
vuosittain. Yhtenä ensi vuoden
ajankohtaisena kysymyksenä
tulee olemaan, millä resursseilla kirkkopäivien järjestäminen
sotaveteraanipiirien
alueilla
voidaan vastaisuudessa toteuttaa.
Timo Kökkö

Virikepäivien päätöspäivänä jumalanpalveluksessa tarjottiin ehtoollinen.

Vahva päätöstilaisuus
Virikepäivien päätöstilaisuudessa puhuivat hengellisen toimikunnan varapuheenjohtaja Timo Kökkö ja liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer,
joka puhui Suomen itsenäisyyden 90 vuoden juhlavuoden
ja Suomen Sotaveteraaniliiton
50-vuotisjuhlavuoden tapahtumista ja totesi, kuinka hengellinen elämä näissäkin yhteyksissä on saanut sijansa. Hengel-

Virikepäiville kokoontuneet osallistuivat aktiivisesti keskusteluun.
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Espanjantauti ohjasi ensimmäisen maailmansodan kulkua
Influenssapandemia on influenssa A-viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen influenssaepidemia. Viime
vuosisadalla puhkesi kolme influenssapandemiaa:
espanjantauti, aasialainen ja hongkongilainen. Kaakkois-Aasiassa puhjenneet lintujen influenssaepidemiat
ovat lisänneet influenssapandemian uhkaa. Lintujen
H5N1-influenssavirus tarttuu huonosti ihmiseen, mutta
lintujen viruksen pelätään muuntuvan ihmisestä toiseen
tarttuvaksi influenssavirukseksi. Seuraavan influenssapandemian ajankohtaa ja vaikeusastetta ei pystytä
ennustamaan.

E

spanjantaudiksi kutsuttu influenssapandemia
oli 1900-luvun tappavin
tartuntatauti ja siihen kuoli 50
miljoonaa ihmistä. Tauti puhkesi ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa keväällä
1918. Sotasensuuri salasi kaikki
tautiuutiset ja influenssapandemia tuli julkisuuteen vasta kun
se levisi maailmansodan ulkopuolella olleeseen Espanjaan.
Pandemian uskottiin alkaneen
Espanjasta ja näin pandemian nimeksi vakiintui espanjantauti.
Maailmansota edisti influenssan leviämistä, kun satoja tuhansia sotilaita kuljetettiin laivoilla ja junilla ympäri

maailmaa. Erityisen herkästi
tartunta levisi länsirintaman
juoksuhaudoissa ja sotavankileireillä.
Tappava espanjantauti ohjasi myös maailmansodan kulkua uuvuttamalla sotilaat ja aiheuttamalla sotaväsymyksen,
mikä edisti aselevon solmimista. Erityisesti saksalaissotilaiden joukkosairastuminen edisti aselevon syntymistä aiheuttamalla sotaväsymyksen lisäksi
taistelumoraalin romahtamisen.
Espanjantauti
tappoikin
merkittävästi enemmän ihmisiä kuin maailmansota. Influenssa kylvi kuolemaa erityisesti
sotavankileireillä,

missä nälkiintyneet sotavangit kuolivat herkästi influenssaan ja sen jälkitauteihin.
Suomeen espanjantauti rantautui todennäköisesti saksalaisten
sotilaiden mukana huhti-toukokuussa 1918, kun Suomessa
oli taloudellinen, poliittinen ja
yhteiskunnallinen sekasorto.
Monen ihmisen kohtalo ja olemassaolo olivat veitsen terällä
ja espanjantauti lisäsi ihmisten
ahdinkoa.
Espanjantautiin kuolleiden
suomalaisten määrästä ei ole
luotettavaa tietoa, koska lääkärit eivät osanneet diagnosoida espanjantautia, vainajien
kuolinsyitä ei juurikaan tutkittu, eikä kaikkia tautitapauksia tilastoitu. Arviolta 19 000
– 27 000 suomalaista kuoli espanjantautiin ja sen jälkitauteihin. Punaisten vankileireihin levinnyt espanjantauti tappoi 2500-3000 punavankia.
Eniten punavankeja menehtyi
Hämeenlinnan, Tammisaaren,
Helsingin, Lahden, Tampereen
ja Lappeenrannan sotavankileireillä.
Espanjantaudin aiheuttaja-

Kaatuneiden muistopäivänä 20.5. kunnioittivat Gotlannin Suomiseuran ja itärannikon suomalaiset
sotalapset, Suomen sodissa kaatuneiden gotlantilaisten vapaaehtoisten muistoa laskemalla muistolaatoille havuseppeleen. Tilaisuus pidettiin Suderbyn kartanossa, jonne muistolaatat oli siirretty
P 18: tiloista. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Suomiseuran puh.joht. Harry Permanto laski
havuseppeleen ja Liisa Raita sotalapsien valko-sini-keltaiset kukat. Harry Permanto luki Visbyn piispa Lennart Koskisen tervehdyksen rukouksineen, sanoen mm. ”On tärkeää muistaa kuolleitamme,
kaikkihan muistamme ja ajattelemme omaisiamme, jotka ovat ennen meitä jättäneet tämän maailman, mutta on myöskin syytä muistaa heitä, jotka kuolivat meidän puolestamme, puolustaen vapauttamme. Ilman heitä emme ehkä itsekään eläisi, ainakaan vapaudessa ja hyvinvoinnissa”. Rukouksen jälkeen laulettiin yhdessä Jumala ompi linnamme saksofonin säestyksellä. Lopuksi esitti Sven
Lindberg kappaleen Amazing Grace. Kahvitilaisuudessa puhuivat P 3 kamratföreningin puh.joht.Jan
Christer Ankre Ja Tukholman osaston Lars-Inge Hägle. Meidän oma sotaveteraani lottamme Sirkka-Liisa Rosvall kertoi sodasta ja lauluista, jotka eivät kertoneet rakkaudesta vaan juoksuhaudoista.
Harry Permannolle luovutettiin 24.5. SuomenSotaveteraaniliiton ansioristi työstään sotaveteraanien
hyväksi. Kuva ja teksti Harry Permanto Gotland

virusta ei tunnettu, eikä mitään
rokotetta tai tehokasta lääkettä
ollut influenssan ehkäisyyn ja
hoitoon. Hoitoksi määrättiin
saunaa, viinaa ja vuodelepoa.
Saunaa kaikki lääkärit eivät
suositelleet, mutta kansa uskoi
saunan parantavaan voimaan.
Vahvaa uskoa saunan tehoon
kuvaa nimimerkki Akun pakina sanomalehti Kalevassa:
Espanjantauti ei tapa tosi
suomalaista. Siis arvoisa lukija,
kun tunnet espanjan bolshevikin kynnet niskassasi ja sinua
raatelemassa, lämmitä sauna
niin kuumaksi, että silakka seinässä paistuu, rohkaise luontosi ja mene saunaan – lääkärin kiellosta huolimatta, lyö oikea suomalainen hikilöyly, niin
että katto lainehtii, jonka jälkeen huomaat taudin osuneen
väärään henkilöön ja tauti perääntyy espanjalaiselle maaperälle.

Aasialainen
influenssapandemia
yllätti puolustusvoimien
lääkintähuollon
Aasialainen influenssapandemia puhkesi lokakuussa 1957.
Se levisi kahden viikon aikana Suomen kaikkiin varuskuntiin. Varuskunnat olivat
huonosti varautuneet yllättävään pandemiaan ja varusmiesten suuri sairastuvuus rasitti erityisesti varuskuntien
sairaaloita. Sairaaloissa oli liian vähän hoitohenkilökuntaa ja vuodeosastopaikkoja.
Kuuden viikon pandemiajakson aikana influenssaan sairastui 30 % puolustusvoimien henkilökunnasta ja 40-50
% varusmiehistä. Aasialaisen
influenssapandemian aikana
kaikkiaan 13 130 varusmiestä sairastui influenssaan. Sairastuvuuden huippu saavutettiin loka-marraskuun vaihteessa, jolloin 7000 varusmiestä
oli vuodeosastohoidossa. Influenssaan ja sen jälkitauteihin

kuoli 1500 suomalaista, joista
vain yksi oli varusmies.

Suomi on varautunut
influenssapandemiaan
Suomi on varautunut seuraavaan influenssapandemiaan
sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen varautumissuunnitelman
mukaan.
Suunnitelmassa kuvataan, miten varaudutaan, ehkäistään ja
vähennetään haittoja, suojaudutaan tartunnalta, hidastetaan
influenssaviruksen leviämistä sekä turvataan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
jatkuvuus. Pandemiatyöryhmän ennusteen mukaan 2535% väestöstä saattaa sairastua
seuraavan pandemian aikana. Pandemian alkaessa annetaan valtakunnallisen ohjeistus rokotuksista ja lääkkeiden
käytöstä sekä influenssapotilaan tutkimisesta ja hoidosta.
Myös puolustusvoimat on varautunut seuraavaan influenssapandemiaan sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen varautumissuunnitelmaan
mukaan. Valtakunnallista varautumissuunnitelmaa täydentävät puolustusvoimien alueelliset ja paikalliset valmiussuunnitelmat. Ne antavat lisäohjeita
influenssapandemian varalle ja
varmistavat puolustusvoimien
toimintojen jatkuvuuden. Suurin ongelma pandemian aikana
tukee olemaan hoitohenkilöstön puute.
Sotilaslääketieteen keskus
seuraa
influenssapandemian etenemistä ja ylläpitää influenssapandemian tilannekuvaa keräämällä epidemiatietoa.
Näistä tiedoista muodostetaan
pandemian reaaliaikainen tilannekuva puolustusvoimien
johdolle.
Heikki Korpela
Puolustusvoimien
epidemiologi
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Suomen merivoimissa palvelleiden virolaisten killan 15-vuotisjuhla
Tallinnassa - Virallinen toiminta päättyi arvokkaasti
Motto:
Jää vabaks Eesti meri,
jää vabaks Eesti pind!
(Säily vapaana Viron meri,
säily vapaana Viron maaperä!)

V

iime sodissamme Suomen
merivoimissa
palvelleet virolaisveteraanit ts. merivoimien Suomen-pojat viettivät kiltansa 15vuotisjuhlaa Tallinnassa 14.4.
perinteisellä tavalla. Juhlapäivän vietto aloitettiin seppeleen
laskulla Tallinnan Reaalikoulun pihalla sijaitsevalla vapaussodan muistomerkillä. Lippu- ja kunniaosaston oli jälleen
asettanut Viron merivoimat.
Muistomerkiltä siirryttiin jalkaisin kauniin kevätsään vallitessa lähellä sijaitsevaan hotelli
Viruun.
Juhla pidettiin Viru-hotellin
Bolero-salissa, mikä on usein
aikaisemminkin luonut puitteet onnistuneille tilaisuuksille. Se, että nuoret merisotilaat
ts. Viron merivoimien varusmiehet ovat perinteisesti kantaneet saliin Suomen, Viron sekä
killan liput, on aina sykähdyttävää; niin tälläkin kertaa.
Lippuseremonian jälkeen
puheenjohtaja Ants Vaadre
toivotti juhlavieraat tervetulleiksi ja totesi killan toimineen
peräti 15 vuotta ja Virossa asuvia merivoimien Suomen-poikien joukon huvenneen 18 mieheen. Hän ilmoitti killan virallisen toiminnan päättyvän
tähän juhlaan, mutta ”kahvi-

kupin ääressä”, kuten hän totesi, tultaneen vielä epävirallisesti tapaamaan. Rohkenen epäillä, että kahvia on keitettävä
vielä monen monta pannullisia
ennen kuin merimiesten kädestä ruori lopullisesti kirpoaa, varsinkin jos kahvin makua
kokoonnuttaessa vielä sopivin
tavoin parannellaan. Koska tietääkseni jokainen merivoimien
Suomen poika on myös Sotaveteraanien Viron yhdistyksen jäsen, virallinen toiminta
jatkuu tästä eteenpäin edellä
mainitun veteraaniyhdistyksen
puitteissa, joka kuuluu Suomen
Sotaveteraaniliittoon Helsingin seudun sotaveteraanipiirin
kautta ja jonka toimintaa tukee
peräti kaksi perinneyhdistystä,
joista toinen Suomessa, toinen
Virossa.
Juhlapuheen piti Suomen Viron suurlähettiläs Jaakko Kalela. Hän viittasi puheessaan
aluksi killan syntyvaiheisiin
ja vertasi sitä saaristomännyn
kituliaaseen kasvuun. Alkuun
päästyään on siitä muodostunut Viroon sitkeä merisotilasja veteraaniperinteen vaalija.
Suurlähettiläs otti seuraavaksi esille meren ja merenkulun merkityksen niin Suomelle
kuin Virollekin todeten mm.
…” Suomea on kutsuttu Itämeren tyttäreksi ja se on Viron tavoin pitkälle elänyt meren varassa. Meillä on kummallakin pitkä rantaviiva, joka on
tarjonnut runsaasti mahdollisuuksia kalastukseen ja merenkulkuun. Vaurautemme on perustunut aina siihen, että me

olemme meritse saaneet raakaaineita ja voineet laivoilla viedä omia tuotteitamme muihin
maihin. Kriisitilanteissa elintärkeä huoltomme on hoidettu
meren yli.
Meri on kuitenkin tehnyt
meistä myös haavoittuvan.
Huoltoyhteyksien ylläpitäminen
on ollut ja on tänäänkin elintärkeätä. Meren yli meidän kimppumme on voitu myös hyökätty ja erityisesti Suomenlahti on
tarvinnut suojakseen muutakin
kuin saariston ja karikkoiset vedet. Tästä suomalaisilla oli runsaasti kokemuksia 1700-luvun
alusta Krimin sotaan 1854–
56.”…
Puheensa loppuosassa suurlähettiläs Kalela alleviivasi sitä,
miten pienikin vapaaehtoisjoukko on merkittävä, kun se
suhteutetaan kokonaisuuteen
ja vallitsevaan tilanteeseen.
Hän totesi seuraavaa:
…” Kun Suomi jatkosodan
aikana 1941–44 tarvitsi kaikki mahdolliset voimat maarajojensa suojaamiseen, oli korvaamattoman tärkeätä, että virolaisia vapaaehtoisia hakeutui
myös merivoimiemme palvelukseen ja että näille miehille pohjoinen meri oli yhtä tuttu elementti kuin suomalaisille merimiehille.
Maamme puolustuksen kannalta ratkaisevina vuoden 1944
kuukausina Suomen merivoimissamme palveli 411 virolaista. Joka kymmenes laivastomme
sotilas oli virolainen. Veljeskansalta saamamme apu ei ollut
symbolinen, tässä tapauksessa

Killan 15-vuotisjuhlaan oli saapunut runsaasti Suomen-poikien ystäviä Suomesta.

se oli ratkaisevan tärkeä. Nämä
virolaiset vapaaehtoiset palvelivat eri yksiköissä, rannikkopuolustuksessa ja sota-aluksilla,
mutta jokainen täytti paikkansa
ja suoritti velvollisuutensa kunniakkaasti. Sodankäynti vaati
myös raskaat uhrinsa ja sodan
päätyttyä useimpien virolaisten
vapaaehtoisten kohtalona oli
rangaistusleiri tai maanpako.
Merisodan vaatimista 16 virolaisesta uhrista puhuttaessa ei
voi jättää mainitsematta erään
vapaaehtoisen kohtaloa. Janne Väinsalu oli ainoastaan 16vuotias kaatuessaan taisteluissa Viipurinlahdella. Voimakas
maanpuolustushenki oli saanut
hänet uhmaamaan voimassa
olevia säännöksiä ja liittymään
niin nuorena taisteleviin joukkoihin.”
Lopuksi Suomen Viron suurlähettiläs onnitteli juhlivia veteraaneja ja kiitti Suomen valtion nimissä merivoimissamme palvelleita Suomen poikia.
Hän totesi heidän parhaalla
mahdollisella tavalla rakentaneen Suomen siltaa kansojamme yhdistävän lahden yli ja toimineen perinteiden välittäjinä
Viron nuorisolle.
Kiltaa tervehtivät Suomen
merivoimien komentaja, varaamiraali Hans Holmström,
joka totesi Merivoimien pitävän
suuressa arvossa omia Suomenpoikiaan, mistä yhtenä osoituksena on lähes 400-sivuisen
”Mereväe Soomepoisid” -muistelmateoksen suomenkielisen
laitoksen julkaiseminen. Allekirjoittaneen selvitettyä merivoimien komentajan pyynnöstä juhlavieraille, mitkä olivat
lähtökohdat ja tavoitteet käännöstyöhön ryhdyttäessä, amiraali Holmström lausui vielä
monta lämminhenkistä, kannustavaa ajatusta veteraaneille.
Tämän päivän korkea-arvoinen merisotilas osoitti kunnioittavat kiitoksensa eilispäivänä sinistä asetakkia kantaneille miehille, joiden teot ja niiden
kautta syntynyt perinne elävät
vielä huomispäivänäkin.
Juhlaan osallistuneista tammenlehvän kantajista mainittakoon puolustusvoimiemme
komentajana vuosina 1983–90
toiminut kenraali Jaakko Valtanen. Hän osallistui juhlatilaisuuteen kahden sota-aikaisen aseveljensä seurassa ja esitti
juhlivalle killalle oman tervehdyksensä kertoen ajoista, jolloin palvelustehtävät saattoivat

Merimiesten killan puheenjohtajana toiminut Ants Vaadre sanoi merimiesten tapaamisten
jatkuvan vaikka yhdistyksen
toiminta loppuukin.

hänet yhteyteen Viron ja virolaisten kanssa. 14.1–18.6.1944
toimeenpannulla Merisotakoulun 15. reserviupseerikurssilla
oli oppilaina myös 6 virolaista, joiden nimet kenraali luetteli sujuvasti ulkoa. Nämä kurssitoverit olivat Heikkilästä komennetut Paul Alvre ja Paavo
Loosberg, nyttemmin komentajakapteeni (evp), joka toimi
mm. presidentti Lennart Meren adjutanttina sekä heidän lisäkseen myöhemmin kurssille
komennetut Neeme Armolik,
Leonhard Jaanimägi, Johannes Kaber ja Roland Laan. Juhlivalle killalle esittivät kenraali
Valtasen lisäksi tervehdyksensä
useat sitä tukeneet järjestöt ja
yksityishenkilöt.
Kilta palkitsi sen hyväksi
toimineita jäseniään ja tukijoitaan. Samalla kun kiitän omasta puolestani huomionosoituksen kohteeksi joutumisesta ja
onnittelen muita tilaisuudessa
palkittuja, mainitsen ainoastaan killan korkeimman ansiomerkin so. Valkean ristin saaneet henkilöt. He olivat varaamiraali Hans Holmström,
toimitusjohtaja Kari Hiltunen
ja Helsingin Laivastokilta ry:n
entinen varapuheenjohtaja,
ylipursimies (evp) Leo Hakanpää. Viimeksi mainittu kiltaveli teki arvokkaan työn ollessaan käynnistämässä mainitun
suomalaiskillan ja Suomen merivoimissa palvelleiden virolaisten killan välistä sittemmin
tiiviinä jatkunutta yhteistyötä.
Myös amiraali Pitkan iskuryhmän ristejä jaettiin ja sen saivat vastaanottaa useat eri henkilöt samoin kuin virolaisten
sotaveteraanien (Suomen-poikien) muistomitalin, jonka ns.
paraatipuolen kuviona on tut-
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Merivoimien Suomen-pojat – Virolaiset
vapaaehtoiset Suomen laivastossa 1943–44

S
Ülo Jõgi, rva Jõgi ja Lembit Kaing osallistuivat kutsuvieraina merimiesten killan juhlaan.

tu sotaveteraanitunnus ja sen
kääntöpuolella ovat sanat ”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta”.
Kansanmusiikkiyhtye ”Helineli” (vapaasti käännettynä
”Sävelnelonen”) huolehti juhlan musiikista, joka oli ajoittain niin mukaansa tempaavaa, että monen vieraan jalka
löi huomaamatta tahtia lattiaan. Juhlaväen laulettua Viron
kansallislaulun liput poistuivat, jolloin moni meistä kauan mukana olleista tunsi sisimmässään erään aikakauden
päättyneen. Päällimmäiseksi
tunteeksi ei kuitenkaan noussut haikeus, vaan pikemminkin kunnioitus sitä arvokasta
maanpuolustus- ja perinnetyötä kohtaan, jota merivoimien
Suomen-pojat ovat 15-vuotisen
toimintansa aikana tehneet.

Nuorempien on nyt aika jatkaa
siihen suuntaan, mihin veteraanit ovat heille jo väylän viitoittaneet. Puheenjohtaja Ants
Vaadren johdolla vieraat siirtyivät nauttimaan yhteistä lounasta ravintola ”Merineitsin”
(”Merenneidon”) tiloihin. Iloisesta puheensorinasta päätellen eri pöydissä suunniteltiin jo
epävirallisia tapaamisia.
Myötätuuli puhaltaa ja purjehdus jatkuu. Hienosta juhlatilaisuudesta virolaisia ystäviämme lämpimästi kiittäen jään
odottamaan pikaista tapaamista missä puitteissa se sitten tapahtuukin.

uomen suurlähetystössä Tallinnassa vietettiin
27.4.2007 kansallista veteraanipäivää.
Suurlähettiläs Jaakko Kalela puolisonsa
Aira Kalelan kanssa isännöi
vastaanottoa, jonne oli kutsuttu vieraiksi viime sodissamme
taistelleet virolaisvapaaehtoiset ts. Suomen-pojat sekä suuri
joukko niin virolaisia kuin suomalaisiakin vieraita eri yhteiskuntaelämän aloilta. Tässä arvokkaassa, mutta lämminhenkisessä tilaisuudessa julkaistiin
Heino Relvikin toimittaman
muistelma- ja matrikkeli-teoksen ”Mereväe Soomepoidsid”
suomenkielinen laitos. Tämän lähes 400-sivuisen teoksen käännöstyön on suorittanut eversti (evp) Eero Riuttala
ja sen taitosta vastaa komentajakapteeni (evp) Tapani Talari.
Saaristomeren meripuolustusalueella Pansion sotilaskodissa syksyllä 2005 järjestetyn
Suomen-poikia esitelleen valokuvanäyttelyn aikana syn-

Merivoimien Suomen-pojat kirja käsittelee yli 400 virolaisen
vapaaehtoisen oma kertomus
mitä he nuorina merisotilaina
tekivät ja kokivat taistellessaan
pohjoisen veljesmaan vapauden puolesta.

tyi ajatus saada ”Mereväe Soomepoisid” -teoksen sisältämä
arvokas tietoaines suomeksi
käännettynä osaksi omien merivoimiemme historiaa. Vironkieliseen alkuperäisteokseen
tallennettu tieto on nyt suo-

Nyyrikki Kurkivuori

Ülo Jõgi, viimeinen
Ernan sotilas on poissa

T

apasin Ülo Jõen ensimmäisen kerran keväällä 1993 tultuani Viroon
antamaan oman vaatimattoman panokseni itsenäisen Viron puolustusvoimien kehittämiseen Sven Ise, läheinen työtoverini Viron pääesikunnassa,
vei minut tutustumaan Suomen-poikien toimistoon. Siellä oli samaan aikaan käymässä yksi Osasto Ernan maineikkaista taistelijoista, Ülo Jõgi.
Muistan vieläkin sen miehekkään kädenpuristuksen ja ystävällisen katseen, jonka hän minuun kohdisti.
Myöhemmin opin arvostamaan Üloa Suomen-poikien
yhdistystoiminnan keskeisenä hahmona, mutta samanaikaisesti hänen panostaan ko-

tikaupunkinsa Keilan nuorten
kasvattajana. Ystävyytemme
lujittuessa opin ymmärtämään
myös hänen asemansa veteraanien veteraanina sekä koko
Virossa vapaudenrakkauden
henkilöitymänä. Ülo Jõen ja
hänenkaltaistensa esimerkki
säilytti virolaisuuden vaikeina
miehitysvuosina, ja antoi voiman uudelle itsenäisyystaistelulle 1980-luvun lopussa ja sen
saavutukselle, elokuussa 1991
tapahtuneelle
itsenäisyyden
palauttamiselle.
Ülo Jõgi sai iäisyyskutsun
10.5.2007.
Matti Lukkari

menkielisen laitoksen ilmestyttyä tutkijoiden entistä helpommin käytettävissä. Kirja käännettiin suomeksi myös siksi,
että se liittyy tärkeänä lenkkinä puolustushaaramme perinteeseen, jonka vaaliminen jää
jälkipolville. Erityisesti tämä
seikka korostuu sen jälkeen,
kun viimeinenkin yli 400 sadasta meririntamillamme taistelleesta virolaisveteraanista on
komennettu ”hiljaiseen laivueeseen”.
Nyt ilmestynyt kirja ”Merivoimien Suomen-pojat – Virolaiset vapaaehtoiset Suomen
laivastossa 1943–44” on merivoimien Suomen-poikien oma
kertomus siitä, mitä he nuorina
merisotilaina tekivät ja kokivat
jatkosodan vuosina taistellessaan vapaaehtoisina pohjoisen
veljesmaansa vapauden puolesta. Nämä kunnian miehet haluavat tässä kirjassa kertoa seuraaville sukupolville siitä, miksi he toimivat, kuten toimivat ja
mitkä olivat ne arvot, joihin he
uskoivat ja yhä uskovat. Vironkielisen alkuperäisteoksen julkaiseminen Tallinnassa vuonna 2003 tapahtui 14.4.2007
virallisen toimintansa lopettaneen Soome Mereväes Teeninud Eestlaste Gild’in (Suomen merivoimissa palvelleiden
virolaisten killan) toimesta.
Suomen-poikien perinneyhdistys ry, joka vastaa suomenkielisen laitoksen julkaisemisesta,
tuntee syvää kunnioitusta tammenlehväsukupolvea kohtaan
ja haluaa omalta osaltaan olla
maksamassa virolaisvapaaehtoisille sitä kunniavelkaa, joka
syntyi sodan ankarina vuosina.
Merivoimien Suomen-pojat
ovat omilla teoillaan osoittaneet, mitä heidän kantamansa
laivaston muistoristin taakse
sen neljään sakaraan kirjoitetuilla sanoilla kunnia-kuntouskollisuus-urheus tarkoitetaan.

Heino Relvik on toimittanut muistelma- ja matrikkeliteoksen ”Mereväe Soomepoidsid”

Nyyrikki Kurkivuori
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Säkkijärven polkalla torjuttiin radiomiinoja
Kun jatkosodan alussa
vallattiin takaisin talvisodassa menetettyä Karjalaa,
alueella tapahtui selittämättömiä räjähdyksiä
aiheuttaen paikoitellen
suurta tuhoa. Omituiset räjähdykset alkoivat selvitä
pioneerien ja viestimiesten
yhteistyöllä Kuukaupin sillan maatuesta löytyneiden
laatikoiden ansiosta. Riihimäellä toimiva viestimuseo kertoo radiomiinoiksi
paljastuneiden laatikoiden
tarinan.

M

ystilliset räjähdykset
vaurioittivat Karjalan Kannaksella monia siltoja, tienrunkoja ja rakennuksia elokuussa 1941. Talvisodassa tuhoutuneen Kuukaupin
sillan jäänteissä Antreassa tapahtui elokuun lopulla räjähdys surmaten useita paikalla
olleita upseereita. Alueella raivaustöissä toimineen Pioneeripataljoona 12:n komppanianpäällikkö, luutnantti Lauri Sutela, tuleva puolustusvoimain
komentaja miehineen löysi sillan toisen maatuen panoskaivosta merkillisen kumipussilla
suojatun metallisen laatikkoparin ja 600 kg rotulia. Niiden
arveltiin jotenkin liittyvän alueella tapahtuneisiin räjähdyksiin. Luutnantti Sutela kävi itse
autonkuljettajansa avustamana nostamassa laatikot ja panokset sillan panoskaivosta.
Tuntemattoman laitteen tutkimista varten se toimitettiin
pikaisesti Mikkeliin Päämajan
pioneeriosastoon, joka pyysi
apua viestiosaston asiantuntijoilta. Laitteen rakennetta ryhtyi selvittämään mm. insinöö-

rikapteeni Jouko Pohjanpalo,
sotien jälkeen tunnettu VTT:n
professori. Mikkelissä pääteltiin kysymyksessä olevan jonkinlaisen keskipitkillä aalloilla
toimivan radiovastaanottimen
ja siihen kytketyn miinanlaukaisujärjestelmän. Tarkempaa
tutkimista varten apua pyydettiin myös Päämajan radio
komppaniasta ja Yleisradiosta Helsingistä. Sieltä saatiinkin
apuun mm. diplomi-insinööri
K.S. Sainio ja teknikko L.W.
Sarkki, jolla Pohjanpalon kertoman mukaan “täytyi olla
joku radiomasiina päässään”,
niin oivallisesti hän laitteen
toiminnan selvitti.

Radiomiinojen salaisuus
paljastuu
Kävi ilmi, että kysymyksessä oli todellakin radiovastaanotin, jonka taajuudeksi todettiin 715 kHz, siis yleisradion
keskipitkällä taajuusalueella,
aallonpituus noin 420 m. Laitteen sydämeksi paljastui taidokkaasti valmistettu kromattu rasia, joka sisälsi kolme äänirautaa siististi vierekkäin
asennettuina.
Äänirautojen
päissä oli hiuksenhienot metallilangat ja niiden ympärillä
pieni ohut jousirengas. Voitiin
päätellä, että lähettämällä havaitulla taajuudella kolmisointua, joka panee ääniraudat värähtelemään, niissä olevat metallilangat heiluessaan osuvat
jousirenkaaseen, syntyy suljettu virtapiiri, rele vetää ja panos
räjähtää. Päättely osui aivan oikeaan, näin tämä toimi. Vastaanottimesta löytyi myös taitavasti tehty hienomekaaninen
kellokoneisto, joka kytki laitteen päälle hetkiseksi joka nel-

jäs minuutti. Kun vastaanotin
tuolloin havaitsi lähetteen, se
jäi päälle ja otettuaan vastaan
saman kolmisoinnun neljännen kerran se räjäytti panoksen
tuhoisin seurauksin.
Kun laitteen toimintaperiaate oli näin selvitetty, alkoi tietysti kuumeinen pohdinta siitä, miten sen käyttö voitaisiin
estää. Paineita aiheuttivat yhä
uudet räjähdykset. Viipurissa
tuhoutui valtion puhelinkeskustalo ja linnansillan maatuet räjähtivät juuri hetkeä ennen
Viipurin valtausparaatia. Juustilan-Portinhoikan maantietä lensi ilmaan yli 100 metrin
matkalta. Pääteltiin, että jos havaitulla taajuudella lähetetään
jotakin voimakasta ja runsaasti erilaisia ääniä sisältävää lähetettä, vihollisen kaukaa lähettämä kolmisointu ei ehkä saisi
äänirautoja värähtelemään eikä
onnistuisi räjäyttämään panosta. Lappeenrannasta saatiin
käyttöön linja-autoon rakennettu yhden kilowatin yleisradiolähetin, joka ajettiin Viipurin Papulaan. Antenni rakennettiin voimajohtopylvääseen
ja iso generaattori pyöräytettiin
käyntiin. Ja äänilähteeksi pantiin levylautaselle soimaan Viljo Vesterisen Säkkijärven polkka. Arveltiin sen soinnin olevan niin kipakkaa musiikkia,
ettei sen sekaan mikään kolmisointu mahdu. Ja jotta turhaa aikaa ei kuluisi levyn vaihtoon, samaa levyä alettiin sitten
soittaa yhtäjaksoisesti päivätolkulla. Pohjanpalon muistelmien mukaan samaa levyä soitettiin aluksi ainakin 1500 kertaa! Ja räjähdykset loppuivat
siihen, viestimiesten ja pioneerien pohdinnat olivat osuneet

Museonhoitaja Heikki Torvinen esittelee radiomiinojen laukaisulaitteen tärkeimpiä osia ääniterautarasiaa ja kellokoneistoa.

oikeaan. Syksyn kuluessa samanlaisia radiomiinoja löytyi
vielä muutamia mm. Juustilan
ja Kivisalmen silloista sekä Viipurin vesitornista. Löydetyissä kuudessa miinassa oli räjähdysainetta yhteensä lähes 9
000 kg. Havaittiin myös muutamia muita taajuuksia, joille
miinoja oli viritetty. Sotavankitiedon mukaan miinoja olisi piilotettu yhteensä jopa 300
kpl, mutta tämä määrä lienee
huomattavasti liioiteltu. Kun
tuota kilowatin yleisradioasemaa tarvittiin muuhunkin tiedotustoimintaan ja sen käyttö söi valtavasti polttoainetta,
Helvarin radiotehdas valmisti
pikavauhtia muutamia 50 W:n
häirintälähettimiä käytettäviksi samaan tarkoitukseen. Myös
Yleisradion Helsingin lähetin
tuki toimintaa omalla lähetteellään. Ja veteraanien muistelmien mukaan “siellä kyllä myöhemmin soitettiin myös Saariston Sirkkaa!” Muistitiedon
mukaan Säkkijärven polkkaa
ja Saariston Sirkkaa soitettiin
syksystä 1941 aina kevätpuolelle 1942 asti. Silloin arveltiin
maahan kätkettyjen vastaanottimien virtalähteiden menettäneen tehonsa.
Radiomiinojen laukaisulaitteita lienee Suomessa säilynyt
vain pari kappaletta. Niistä toinen on Sotamuseossa Helsingissä ja toinen Viestimuseossa
Riihimäellä. Siellä laitteen toimintaan ja yksityiskohtiin on
mahdollisuus tutustua asiantuntevan oppaan havainnollisesti kertomana.

Viestimuseossa myös
muita aarteita

Viestimuseo sijaitsee alun perin tsaarinaikaisessa upseerikerhorakennuksessa Riihimäen takakasarmilla.

Viestimuseossa esillä olevasta
materiaalista suuri osa liittyy
tavalla tai toisella toisen maailmansodan aikaiseen viestitoi-

mintaan. Museon perusnäyttely kertoo kuitenkin havainnollisesti viestinnän kehityksestä
satojen vuosien ajalta aina esiisiemme vainovalkeista tämän
päivän
huipputekniikkaan
saakka. Kävijä saa kuvan lennättimen, puhelimen ja radion
keksimisestä ja niiden tulosta Suomeen, puolustusvoimien
viestijoukkojen perustamisesta ja kehityksestä samoin kuin
vapaussodan, talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan viestitoiminnasta. Satojen mielenkiintoisten esineiden joukossa näytteillä ovat mm. 1700- ja
1800-luvun optiset lennättimet, jääkärien ensimmäisessä
maailmansodassa käyttämät
kenttäpuhelimet ja kenttäkeskukset, ensimmäiset Suomessa valmistetut kenttäradiot, virolaisvalmisteinen viestimateriaali 1920- ja 1930-luvuilta,
saman aikakauden viestikyyhkyskalustoa, kaukopartioille valmistettu Kyynel-radio
ja neuvostodesanttien Severi-radio, saksalaisten strateginen Enigma-salakirjoituskone,
asekätkennässä mukana ollutta viestimateriaalia, ylipäällikön satelliittipuhelin ja paljon
muuta.
Viestimuseo sijaitsee Riihimäen varuskunnan takakasarmilla entisessä tsaarinaikaisessa upseerikerhorakennuksessa.
Se ei ole kuitenkaan aidatulla
sotilasalueella, joten sinne on
helppo tulla. Museo on avoinna
lauantaisin klo 13-15, sunnuntaisin klo 13-16 ja muulloinkin
sopimuksen mukaan. Vierailuajasta ja opastuksesta voi lähemmin sopia museonhoitaja
Heikki Torvisen kanssa, puhelin 050 558 8993.
Seppo Uro
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Suomalainen sota-ajan puolueettomassa
Ruotsissa heinäkuussa 1944

K

uriirikoneen lähtö Berliinistä Tukholmaan oli
suunniteltu
tapahtuvaksi 20. heinäkuuta 1944. Koska lähtöaikaa ei varmuudella
tiedetty, eikä vihollisten pommitusten alkamisaikoja, lennon
salattavuuden vuoksi matkustajien oli saavuttava Berliinin
Tempelhofin lentoasemalle jo iltapäivällä 19. heinäkuuta. Pian
paikalle saapumisen jälkeen oli
siirryttävä pommisuojaan, koska lentoasema antoi ilmahälytyksen amerikkalaisten pommikoneiden lähestymisen vuoksi.
Pommisuojaan kiirehti tämänkin artikkelin kirjoittaja
varsin sujuvasti.
Saksalainen
ilmatorjunta aloitti sulkutulensa ja jatkoi
sitä koko yön aina aamu neljään
saakka. Siihen asti jatkoivat jenkit pommitustaankin.
Vaikka Berliini oli suurkaupunki ja laaja alueiltaan,
Tempelhofin ympäristö oli tuolloin jo tasaiseksi pommitettu.
Esikaupunkialueilla oli kuitenkin vielä rakennusryhmiä, jotka olivat pommikoneiden erinomaisia maalialueita. Saksan
sotateollisuus kiinnosti liittoutuneita aivan erityisesti. Pommitusten jyrinä oli jatkuvaa ja
nukkuminen mahdotonta. Ihmiset vain yrittivät torkkua
pommisuojan penkeillä. Raskaiden lentopommien räjähdykset
kuuluivat ja tuntuivat jokaisen
odottajan tajunnassa, mutta pienempien sirpale- ja palopommien pauke sekoittui saksalaisen
ilmatorjuntatulen aiheuttamaan
infernoon.
Kello 5:n jälkeen aamulla
annettiin ”vaara ohi” -merkki.
Heti sen jälkeen kenttähenkilöstö työnsi Junkers JU-52-kuriirikoneen ulos betonisesta lentokonesuojasta. Me kaikki kymmenkunta matkustajaa kipusimme
koneeseen ja pujottauduimme
pelastusliiveihin.
Lentomatka
Tukholmaan
kesti noin 3 – 4 tuntia. Junkers
lensi matalalentoa, etteivät brittien tutkat olisi havainneet konettamme. Vasta Ruotsin ilmatilassa koneemme nousi korkeammalle,
tavanomaiseen
lentokorkeuteensa. Bromman
lentokenttä Tukholmassa toimi
tuohon aikaan sekä siviili- että
sotilaskenttänä. Arlandan kentästä sain kuulla vasta paljon
myöhemmin, uneliaina rauhan
vuosina. Laskeuduimme Bromman kentälle, jonka reunoilla havaitsimme muutaman hävittäjä-

koneen, muitakin lentokoneita ja
ampumavalmiina olevan ilmatorjuntatykin. Puolueettomuudestaan huolimatta ruotsalaiset
olivat joka hetki varuillaan.
Lienemme olleet vielä Bromman kentän terminaalissa, kun
Adolf Hitlerin Itä-Preussin päämajassa Rastenburgissa, päämajan karttahuoneessa, räjäytettiin
pommi 20. heinäkuuta pian kello 13:n jälkeen. Attentaatin tarkoituksena oli poistaa päiviltä
sekä itse valtakunnan kansleri
että pääosa tärkentä sotilasjohtoa. Asiakirjasalkkuun sijoitettu
räjähdyspanos oli parakissa räjähtäessään melko tehoton, eikä
attentaatti onnistunut.
Me suomalaiset kuriirit majoituimme Hotelli Roomaan,
joka sijaitsi aivan Pub-tavarataloa vastapäätä. Hävitetystä ja
raunioituneesta Saksasta tulleelle suomalaiselle kansankodin pääkaupunki oli täydellinen
kulttuurishokki: lähellä sijainneet tavaratalot Pub ja Tempo
olivat täynnä rauhan ajan tavaraa. Oli erikoista, että esimerkiksi Tempossa oli paljon sellaisia Saksassa valmistettuja tuotteita, joita ei saanut Suomesta,
saati Saksasta muualta kuin
”mustasta pörssistä” erittäin
korkeaan hintaan. Saksan teollisuus toimi varsin tehokkaasti ulkomaisten siirtotyöläisten
avulla. Tarvitsihan sotaa käyvä
maa kaikkea siviilitavaraa saadakseen valuuttaa puolueettomista maista. Myös ruotsalaiset
toimivat kauppa-asioissa taitavasti myymällä rauta- ja puutavaraa sekä muun muassa SKF:
n (Svenska Kullagerfabrik) kuulalaakereita, joita kaikkien armeijoiden sotateollisuus on aina
tarvinnut loputtomia määriä.
Ruotsalaiset ostivat myös suuren määrän teollisuuden tarvitsemia arvokkaita koneita pitkä-

aikaisella luotolla. Saksan markan arvon romahdettua saattoi
jonkin kalliin koneen maksaa
tulitikkulaatikon hinnalla. Sotaajan luottokaupat olivat Ruotsin
valtiolle suuri lottovoitto.
Ei ollut siis mikään ihme, että
saapuessaan Tukholmaan suomalaisnaiset menivät lähes sekaisin nähdessään kuningaskunnan tavaranpaljouden. Tässä vaiheessa nuoren lukijan on
hyvä tiedostaa, ettei matkustaminen sotavuosina Ruotsiin ollut
mikään itsestäänselviö. Ei sinne noin vain menty. Vahva peruste piti olla; tosin suhteillakin
asioista saatettiin selvitä. Ei passikaan ollut joka miehen omaisuutta sodan aikana. Perusteltu
syy, esteettömyystodistus, voimassa oleva passi, viisumi, määrätty määrä Ruotsin kruunuja
jne. tuli olla, mikäli halusi läntiseen naapuriimme matkustaa.
Hintataso oli heinäkuussa
1944 virallisen kurssin mukaan
halpa, mutta ”mustan pörssin”
mukaan kurssi oli kohtuullinen.
Tämän kirjoittajalla ei ollut rahaa, millä mällätä, ja niinpä ostin tuliaisiksi Suomeen paketin
kahvia ja kaksi pakettia amerikkalaista Palmolive-saippuaa
maksamalla niistä kohtuullisen
ylihinnan. Kruunujen kanssa
piti kuitenkin tasapainoilla, sillä
Tukholman keskustassa sijainnut hotelli oli suhteellisen kallis verrattuna majoituksen hintaan opiskelijoiden asuttamassa
Pelastusarmeijan Hospitzissa,
vanhassa kaupungissa (Lilla Gatan 25). Hospitzin huone ei paljoa maksanut.
Kymmenelle päivälle annettujen elintarvikekuponkien tarjoama voima oli vähäinen (noin
1 500 kcal). Lähes yhtä niukkaa
ravintoa tarjottiin Saksan keskitysleirien asukkaille (noin 1
200 kcal), mutta ruoka oli ravin-

toloissa kylläkin monipuolista.
Tosin nälkä vaivasi Saksasta kotimaahan matkustavaa kuriiria
koko ajan. Ainoa todella miellyttävä muisto oli italialaisen
1700-luvulla rakennetun Ravintola Cattelinin janssoninkiusaus, joka oli maukas ja riittoisa.
Muistaessani Suur-Saksan pääkaupungin länsiliittoutuneiden
ilmapommituksin
tuhoamia
kaupunginosia jäin pohtimaan
sitäkin, kuinka helppoa Gamla
Stan olisi ollut tuhota maan tasalle esimerkiksi Royal Air Forcen pommikoneiden yhdellä
pommituslennolla.
Ruotsalaisten ruoka-annokset olivat monipuolisia ja riittäviä johtuen tehokkaasta maataloudesta ja kansalaisten omien
puutarhojen tuotosta. Ruotsin
elintarvikeliikkeet lähes pursuivat mitä moninaisimpia tuotteita. Kansankodin asukkaat olivat
hyvinsyöneen näköisiä, kun taas
Saksan ja Suomenkin kansalaiset olivat enemmistöltään hoikkia, mutta valtaosin kuitenkin
terveitä.
Ruotsalaisten
sanomalehtien sotatilannetiedotus oli aivan toisenlaista kuin sotaakäyvien maiden lehdistössä konsanaan. Ruotsin lehdistön vapaus
johtui puuttuvasta sotasensuurista. Niinpä kun liittoutuneiden maihinnousujoukot jo etenivät kohti Pariisia kesällä 1944,
oli selvääkin, että saksalaisten
koko maihinnousuntorjunta oli
epäonnistunut. Oma sotasensuurimme määritti tiedot sellaisiksi, ettei suomalaislehdistö
saanut niistä asianmukaisesti
kansalaisillemme kertoa. Suomessa vedettiin länsirintaman
tilanteesta johtopäätökset ja kun
tilanne Suomen rintamilla oli
sekin vielä uhkaava, Paasikivi
lähetettiin Moskovaan neuvottelemaan aselevosta.

Ruotsin laivaston hävittäjä Mjölner maaliskuussa 1944. Aluksen nopeus oli 30 solmua. 67 miehen
Mjölner oli tarkoitettu mm. sukellusvenetorjuntaan ja oli aseistettu vahvasti ennen muuta miinoin
ja ilmatorjunta-asein. Huomaa puolueettomien maiden alustunnukset: etukannen ja sen kylkien sekä takakannen ja sen kylkien yli maalatut valkoiset raidat. Hävittäjä (kustjagare) Mjölner ja sen sisaralukset ovat erittäin todennäköisesti suojanneet suomalaisia matkustaja-aluksia Ahvenanmerellä
vuosina 1942–1944 (kuva: Örlogsfartyg, Luleå Grafiska, Luleå 2004).

Saksalaiset pyrkivät suojaamaan voimakkain ilmatorjuntayksiköin Berliinin tärkeimmät kohteet vuosina 1942.1945,
muun muassa Tempelhofin lentokentän alueet (kuva: Hakkapeliitta n:o36/1944).

Ruotsilla oli rannikkovesillään sotalaivoja vartiointitehtävissä, mutta ne oli naamioitu niin taitavasti saarten tuntumaan, ettei niitä erottanut kuin
vasta hyvin läheltä. Puolueettoman Ruotsin sotalaivasto vaikutti vahvalta ja taistelukykyiseltä. Laivaston hävittäjät ja risteilijät suojasivat usein hitaita
suomalaisaluksia niiden matkatessa länsirannikolta aluevesirajallemme tai päinvastoin. Aluevesirajalla suojaavat sota-alukset
jättivät suojauksen tai päinvastaisessa tapauksessa ottivat sen
vastaan. Suojaavan sotalaivan
nopeus oli huomattavan suuri verrattuna esimerkiksi vanhan matkustajalaiva Arcturuksen nopeuteen. Nopeat ruotsalaiset sota-alukset (1 – 2) ajoivat
”ympyrää” tai ”kahdeksikkoa”
suomalaisaluksen ympäri. Kyse
oli neuvostoliittolaisen Punalippuisen Itämeren Laivaston sukellusveneiden torjunnasta.
Kesällä 1944 ei Itämerellä ollut neuvostoliittolaisia sukellusveneitä, sillä suomalaisten ja
saksalaisten Suomen ja Viron
välille rakentamat miinoitteet ja
sukellusveneverkot estivät venäläisten veneiden pääsyn aavalle Itämerelle. Kun välirauha 19.
syyskuuta solmittiin Suomen ja
Neuvostoliiton välille, verkkoja
avattiin, jolloin venäläiset sukellusveneet virtasivat Itämerelle
kuin silakat. Sota Saksaa vastaan
oli näet vielä käynnissä. Meriliikenne muuttui myös meidän vesillämme vaaralliseksi.
Vain tunnin lentomatkan
päässä Etelä-Ruotsin rauhanomaisesta ja vauraasta idyllistä ihmiselämä muuttui syksyllä
1944 veriseksi sodaksi ja raa´aksi
hävitykseksi.
Seppo Salo

Artikkeli julkaistu Panssari-lehdessä 4/2006
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Suomen Sotaveteraaniliiton Ilma-asemestaruuskilpailut 10.5.
Ilmapistooli (23 ampujaa)
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pauli Kettunen
Terho Leppä
Arvo Huttunen
Unto Ilmevalta
Aarto Hämäläinen
Veikko Lind
Kunto Jortikka
Jaakko Neuvonen
Matti Eirasmaa
Eero Aho
Otto Saarenpää
Väinö Rantio
Uuno Ström
Aulis Javela
Pentti Aronen
Martti Partanen
Kalervo Autio
Veikko Jääskeläinen
Viljo Lehtinen
Teuvo Narinen
Eino Näräkkä
Esko Vuorelma
Tenho Miettinen

Kyme
Helsinki
Helsinki
Lahti
Helsinki
Keski-Suomi
Helsinki
Kyme
Kyme
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Helsinki
Lahti
Helsinki
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Helsinki
Helsinki
Lahti
Lahti
Lahti

Ilmakivääri (8 ampujaa)
343
340
313
309
306
306
281
275
274
273
267
267
264
262
258
251
250
244
226
215
205
174
145

1
2
3
4
5
6
7
8

Veikko Lind
Heimo Kohijoki
Unto Ilmevalta
Reino Kiviharju
Mikko Kauppinen
Raimo Elonsalo
Tauno Tmberg
Kauno Viljaniemi

Keski-Suomi
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Lahti
Lahti

Ilmapistooli joukkuekilpailu
1

2

3

4

Helsingin seutu 1

Terho Leppä 340
Arvo Huttunen 313
Aarto Hämäläinen 306

898

Keski-Suomi

846

Lahti 1

831

Veikko Lind 306
Eero Aho 273
Otto Saarenpää 267
Unto Ilmevalta 309
Uuno Ström 264

228

5

6

7

959

Kymenlaakso

Pauli Kettunen 343
Jaakko Neuvonen 275
Matti Eirasmaa 274

359
338
332
265
257
251
249

Pentti Aronen 258
Helsinki 2

810

Lahti 2

759

Lahti 3

623

Kunto Jortikka 281
Väinö Rantio 267
Aulis Javela 262
Pentti Aronen 258
Martti Partanen 252
Kalervo Autio 250
Veikko Jääskeläinen 244
Eino Näräkkä 205
Esko Vuorelma 174

Ilmakivääri joukkuekilpailu
1

2

Helsingin seutu
860
Heimo Kohijoki 338
Reino Kiviharju 265
Mikko Kauppinen 257
Lahti
809
Unto Ilmevalta 332
Tauno Timberg 249
Kauno Viljaniemi 228

Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri
Timo Hakala

Joutsenon Energia Oy
Joutseno

KP-ServicePartner Oy
Siilinjärvi

*
*
*
*

B ussi ja junam atkat
V iisum it V enäjälle
H otellipaketit
Tilausajot

A ninkaistenkatu 12 , 20100 TU R K U
Puh. (02) 2504 655
+358 400 332 001,fax (02) 2504 775
w w w .turunnevatours.fi
nevatours@ co.inet.fi

KULJETUKSET HOITAA
Siamac Oy

w w w .julialines.fi
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Keilat saivat kyytiä Helsingissä

H

elsingin Seudun Sotaveteraanipiiri järjesti Liiton keilamestaruuskilpailut Helsingissä Talin
keilahallissa 12.4. Kilpailuun
osallistui 25 veteraanikeilaajaa,
mukaan oli uskaltautunut yksi
nainenkin. Seitsemän piiriä oli
saanut joukkueen kokoon. Kilpailut avasi piirin puheenjohtaja Pentti Laamanen. Kilpailuja kunnioitti läsnäolollaan mm,
itsekin keilailua aktiivisesti
harrastanut liiton kunniapuheenjohtaja Gunnar Laatio.

Mitä keilailu on?
Keilailu on ikivanha laji. Nykyajan kymmenen keilan peli on

kotoisin Yhdysvalloista. Suomeen keilailu rantautui vuonna 1924. Keilailussa pyritään
kaatamaan 18 metrin pitkän
radan päässä olevat kymmenen
keilaa, mielellään yhdellä heitolla. Keilapallo saa painaa korkeintaan 7,2 kg eli saman verran kuin miesten kuula.

Keilailu sopii
kaikenikäisille
Keilailu on ainoa palloilulaji, jossa suomalainen on voittanut henkilökohtaisen maailmanmestaruuden. Viimeisin
huomattava suoritus on parin vuoden takaa, jolloin Suomi voitti kaikki miesten Eu-

roopan mestaruuskisojen kuusi kultaa. Nuorimmat keilaajat
ovat aloittaneet uransa kahden vuoden ikäisenä. Laji sopii
myös hyvin vanhemmalle väelle. Vanhimmat vakituiset keilaajat ovat pitkälti yli 80-vuotiaita. Lajin sopivuuden veteraaneille saattoivat havaita myös
Talin keilahallissa olijat. Liiton
keilakisojen tulostaso oli hyvä.
Parhaimman tuloksen yksittäissarjaan heitti Pirkanmaan
Aarne Pajunen. Tulos oli erinomainen 235, maksimi tuloksen ollessa 300.
Kuva ja tekstit
Rauno Loukkola

Suomen Sotaveteraaniliiton Keilailumestaruuskilpailut 12.04.2007 Tali		
										

SATAKUNTA								
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Yrjö Laasonen		
50
203 167 161 157 187
875 925
Taisto Salo		
70
155 137 136 146 146
720 790
Veikko Javanainen	 65
194
185 158 182 179 898
963
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2678
										 
PIRKANMAA								
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Aarne Pajunen	 	
80
194 191 206 211 234
1036 1116
Veikko Uskari	 	
75
201 202 134 158 137
832 907
Pentti Suojanen	 	
65
137 127
98 184 113
659 724
Pekka Eskonen
Vara 65
125 114 155 136	 	 	 2747
										 
KESKI-POHJANMAA							
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Taito Löfbacka	 	
90
128 192 157 122 125
724
814
Veikko Leppilampi	 	
80
112 135 156 131 178
712 792
Eero Lähdemäki	 	
65
124 127 160 157 163
731 796
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2402
										 
VARSINAIS-SUOMI							
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Martti Artukka	 	
75
203 147 164 204 178
896
971
Matti Halme	 	
70
148 179 186 219 163
895 965
Martti Aulanko	 	
60
141 164 193 155 162
815
875
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 2811
										 
SUUR-SAVO								
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Aarne Aaltonen	 	
95
123 159 189 142 153
766
861
Kalevi Raatikainen		
55
146 164 160 184 180
834 889
Kauko Tirkkonen	 	
60
183 225 147 157 138
850
910
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2660
										 

HELSINKI									
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Niilo Mikkonen		
65
174 152 192 175 189
882 947
Ola Miettinen	 	
70
163 147 152 182 201
845
915
Leif Markio	 	
60
164 135 133 158 148
738 798
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 2660
										
LAHTI									
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Olli Sihvonen	 	
87
163 146 119 188 161
777 864
Risto Syrjänen	 	
65
192 173 162 212 169
908 973
Martti Masanti	 	
55
151 165 158 157 135
766
821
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 2658
										
UUSIMAA									
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Meeri Repo	 	
70
57 70
66 63
61
317 387
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 387
										
HELSINKI-2									
Nimi	 Lk. Tasoitus
1
2
3
4
5 Puhdast. Total
Tauno Lehtiö	 	
70
171 137 137 168 132
745
815
Jouko Heiskanen	 	
95
163 170 135 186 210
864
959
 	 	 	 	 	 	 	 	  	 1774
VARSINAIS-SUOMI
PIRKANMAA
SATAKUNTA
SUUR-SAVO
HELSINKI-1

LAHTI
2658
2811			
KESKI-POHJANMAA 2402		
2747			
HELSINKI-2
1774 2 pelaajaa
2678		
UUSIMAA
387 1 pelaaja
2660						
2660					

Sotaveteraaniliiton lentopallomestaruuskilpailut Lahdessa 22.5.

L

ahden Sotaveteraanipiiri oli
saanut järjestettäväkseen
liiton lentopallomestaruuskilpailut. Kisat toteutettiin Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa
Lahden Sotaveteraanipiirin puheenjohtajan Eero Lehtosen ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Aarne Niemisen johdolla.
Kilpailujen johtajana toimi
Aimo Niemi ja sihteerinä Eila
Lehtinen.
Kisoihin oli ilmoittautunut kahdeksan joukkuetta, mutta yksi joutui perumaan osallistumisensa.

Alkusarjat pelattiin kahdessa lohkossa. Tämän jälkeen sijoituspelit pelattiin siten, että lohkon
kolmoset pelasivat sijoista 5-6,
kakkoset pronssiottelun ja ykköset lopuksi mestaruudesta.
Edellisen vuoden mestaruuksia ei kisassa kunnioitettu. Mestaruudesta pelasivat Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen joukkueet. Jännittävien vaiheiden
jälkeen mestaruuden vei Varsinais-Suomen
Sotaveteraanien
joukkue erin 2-1

Tulokset:

1. 	 Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri
2. 	 Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri
3. 	 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
4. 	 Lahden Sotaveteraanipiiri
5. 	 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri Viron yhdistys
6. 	 Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri
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Kirjat
Kunniavelka sotaveteraaneille

Kaarle Sulamaa: Veteraania ei jätetä. Suomen Sotaveteraaniliitto 1957–2007.
Julkaisija: Suomen Sotaveteraaniliitto
Kustantaja: Edita Publishing Oy
ISBN 978-951-37-4859-3
Edita Prima OY, Helsinki
2007, 375 s.
Tätä kirjoittaessani ympyrä on
kiertymässä umpeen. Yli puoli vuosisataa sitten 1955 julkaisin Sotaleskien ja kaatuneiden
omaisten huolto ry:n 10-vuotishistorian, joka taitaa olla ensimmäisiä sodasta kärsimään joutuneiden huoltotoimen historiikkeja. Sotaleskiä laskettiin olevan
30 000, sotaorpoja 50 000, kaa-

tuneiden vanhempia 100 000.
Tällä hetkellä, kun talvisodan syttymisestä on kulunut 67
vuotta, nuorimmat sotalesket ja
sotaveteraanit ovat kahdeksissa kymmenissä ja nuorimmatkin sotaorvot eläkkeellä. Liikekannallepanokutsun isänmaata
puolustamaan saaneista miehistä vanhimmat lähtivät työelämästä ja olivat perheellisiä, nuorimmat taas, joiden määrä kasvoi
sotavuosien edetessä ja vanhempien ikäluokkien kotiuduttua,
suoraan koulunpenkiltä. Rauhan tultua edellinen ryhmä saattoi monissa tapauksissa palata entisiin siviilitehtäviinsä, kun
jälkimmäiset putosivat paljolti
tyhjän päälle. Paitsi rintamaveteraaneja oli sijoitettava KantaSuomeen 400 000 luovutettujen
alueiden asukasta. Usea evakko
oli samalla entinen rintamamies
tai lotta.
Kiitos pikaisten asuttamistoimien perustettiin 100 000 uutta
maatilaa. Myös maan muu jälleenrakentaminen tarvitsi työvoimaa, samoin raskas sotakorvausten maksu. Sotakorvaukset
kääntyivät sikäli onneksi Suomelle, että sen teollisuus pääsi
nopeasti jaloilleen ja että niiden
maksun jälkeen Neuvostoliitossa avautuivat vientimarkkinat.

Moni nuori mies sai ammattikoulutusta ja pääsi työelämään
käsiksi. Rintamavuosien jälkeen
kaikkien ei kuitenkaan ollut
helppo sopeutua siviilielämään;
marginalisoitumista ei voitu täysin estää.
Tultaessa pitemmälle 1950-lukua akuutein jälleenrakentamistarve ohitettiin, mutta uutena
ongelmana oli nousemassa esiin
liikaväestökysymys. Korkea syntyvyys eli suuret ikäluokat korvasivat sodan aiheuttamat aukot väestötilastossa, mutta työn
saanti alkoi vaikeutua etenkin
maaseudulla, missä maatalouden koneistuminen, traktori ja
moottorisaha, sitten lypsykone
ja monitoimikoneet vähensivät
ihmistyövoiman tarvetta jyrkästi. Perheiden kasvaessa uudet tilat osoittautuivat elinkelvottomiksi. ”Maaltapako” suuntautui
työvoimaa kaipaavaan Ruotsiin,
minne sotaveteraanejakin siirtyi. Samaan aikaan Suomesta
alettiin rakentaa hyvinvointivaltiota, parantaa sosiaali- ja terveydenhoitoa sekä koulutusta.
Miten sodassa aktiivisesti mukana olleet veteraani-ikäluokat
ja heidän omaisensa sopeutuivat muuttuvaan yhteiskuntaan?
Ensimmäisinä huoltotoiminnan
kohteina jo sodan aikana olivat
sotainvalidit, sotalesket ja sotaorvot. Huoltotyötä varten pe-

Eric Björklundin kirjauutuus tekee tunnetuksi
Svenska Arbetskompanietin historiaa
Toukokuun 8 päivänä oli Ruotsin suurlähetystössä sata arvovaltaista vierasta Suomesta ja
Ruotsista todistamassa harvinaista kirjauutuuden julkistamista. Kirjailija Eric Björklundin viides teos ilmestyi samanaikaisesti sekä suomen- että
ruotsinkielisenä. Kirjan suomenkielinen nimi on KOHTI
SALPALINJAA ja ruotsinkielisenä EN MUR MOT ÖST.
Björklundin teos kuvaa liki
tuhannen miehen ruotsalaisen
vapaaehtoisjoukon työtä veljes-

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM
Helsinki

kansan auttamiseksi talvisodan
ja sen päättymisen jälkeisissä
vaikeissa olosuhteissa.
Ainutlaatuista on teoksen julkaisu kahdella kielellä. Siten teosta voidaan lukea sekä Suomessa että Pohjanlahden länsipuolella. Tästä kiitoksen ansaitsevat
teoksen valmisteluryhmä jäsenet, erityisesti Ruotsin sotilasasiamies eversti Bengt Nylander
ja johtaja Jan Molin. Hän kuuluu ruotsalaisten Suomi-vapaaehtoisten avarakatseisiin ja uutterimpiin jäseniin.

rustettiin 1940 Sotainvalidien
Veljesliitto ja Suomen Aseveljien Liitto sekä 1941 virallinen
Suomen Huolto. Keskimmäinen
näistä lakkautettiin 1944 rauhansopimuksen vastaiseksi leimattuna, mutta se ehti kuitenkin luoda henkistä pohjaa sille
työlle, jota Suomen Sotaveteraaniliitto vuodesta 1957 jatkoi.
Tätä oli edeltänyt tamperelainen rintamamiesten maanhankintayhdistys, jonka malli levisi
pitkin maata, ja sitten Rintamamiesten Asuntoliitto. Järjestäytymisen ”isä” oli sosiaalineuvos
Artturi Tienari.
Asuntoliiton nimi kertoo,
että asuntojen hankkiminen
huonoissa oloissa eläville veteraaneille nähtiin tärkeäksi. Alkuun päästyään Sotaveteraaniliiton toiminta laajeni nopeasti. Liitosta tuli keskusjärjestö,
jonka muodostivat paikalliset
rintamamiesyhdistykset, joiden
määrä runsas kymmenen vuotta myöhemmin 1970 oli 342 jakaantuneena 20 piiriin. Henkilöjäseniä oli yli 100 000. Asuntokysymysten rinnalle nousivat
yhä tärkeämmiksi muut huoltotoimet, sillä iän kasvaessa jäsenet alkoivat tarvita kuntoutusta. Jäsenmäärän huippu saavutettiin 1980-luvulla (125 000),
mutta 1987 noususuunta kääntyi luonnollisista syistä laskuun.

Sotaveteraaniliiton keskeisiä
toimia oli alusta saakka painostaa valtiovaltaa antamaan riittävä taloudellinen tuki riittävän
elintason saamiseksi huonoimmissakin asemissa oleville aseveljille. Vaikka eduskunnassa
oli 1960- ja 1970-luvulla paljon
veteraaneja, lobbaamisessa ei
aina onnistuttu, mutta pitkällä
tähtäimellä tavoitteet kuitenkin
saavutettiin. Liitto ja paikallistaso järjestivät lisäksi varainhankintakampanjoita ja arpajaisia.
Tueksi perustettiin myös naisjaostoja, eikä saa unohtaa paikallisen talkootyön merkitystä.
Rintamanaiset perustivat 1980
oman liittonsa.
Veteraanikysymys ei välttänyt politisoitumista. Liitto sai
alusta asti kilpailijakseen Rintamamiesveteraaniliiton, jonka kanssa oli kyllä yhteistyötä,
mutta järjestöjen yhdistämishankkeet eivät onnistuneet. Toiminta ulotettiin myös Ruotsissa
ja Amerikassa asuviin sotaveteraaneihin sekä virolaisiin Suomen-poikiin ja sotiin osallistuneisiin inkeriläisiin. 2000-luvulle tultaessa veteraaniyhdistykset
ovat muuttumassa huolto- ja
kuntouttamisyhteisöistä perinneyhdistyksiksi.
Tohtori Sulamaa on laatinut
selkeästi jäsennellyn ja sujuvasti kirjoitetun järjestöhistorian,

Eric Björklund nojaa kirjoittamisensa perusteellisiin asiatietoihin. Hän korostaa, että kirjailijan velvollisuus on tuottaa
luotettavaa tietoa lukijoilleen.
Sen hän tekee elävästi ja ammattitaidolla.
Julkistamistilaisuus oli koonnut arvovaltaisen joukon Ruotsin suurlähettiläs Eva WalderBruntin emännöimään tilaisuuteen. Läsnäolijoiden joukossa
oli puolustusvoimien entistä ja
nykyistä johtoa amiraali Juhani Kaskealan ja kenraali Jaakko
Valtasen johdolla.
Poliittisen elämän johtoa
edustivat entinen puhemies Paavo Lipponen, joka on kirjoit-

tanut teoksen johdantosanat ja
entinen varapuhemies Elsi Hetemäki-Olander ja ministeri
Jaakko Numminen sekä useita
nykyeduskunnan jäseniä.

Kirjailijan taustaa
Eric Björklund kuuluu niihin
ruotsalaisiin, jotka vuodesta
toiseen palaavat kartuttamaan
tietojaan suomalaisista taistelukentistä. Hän on liikkunut
kymmeniä kertoja ruotsalaisten matkailijaryhmien mukana Kannaksella, Tali-Ihantalan maisemissa ja pitkin itärajaa
aina Lappiin saakka.
Björklund tunnetaan myös
arkistotutkijana sekä Suomessa
että Ruotsissa. Näin hänellä on
ollut hyvä perusta lähteä kirjoittamaan Kohti Salpalinjaa -teosta. Hänellä on myös 37 vuoden
lehtimiesura takanaan.
Puolet kirjailijan sydämestä
sykkii Suomelle. Hänen tärkeänä tukena ja apuna oleva puolisonsa on Varsinais-Suomesta
lähtöisin.
Aikaisemmat kirjansa hän on
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jossa tarkastellaan Suomen Sotaveteraaniliiton syntyä, toimintapolitiikkaa, organisaatiota ja käytännön työtä. Tämä on
jo neljäs liiton historiikki; niitä
on ilmestynyt joka kymmenes
vuosi. Kolmannen esipuheessa toivottiin, että neljäs versio
olisi ”perusteellinen historiateos”. Tätä toivetta Sulamaan työ
ei mielestäni täysin täytä. Olisin
odottanut, että tekijä olisi tarkastellut koko sotaveteraanikysymystä sitä laajaa yhteiskunnallista kehitystä vasten, jota alussa
lyhyesti hahmottelin. Sotaponnistelut koskivat koko kansaa,
mutta keitä on laskettu varsinaisiin sotaveteraaneihin kuuluviksi ja kuinka suuren osan heistä
on tarvinnut eri aikoina turvautua yhteiskunnan tukeen. Miten
veteraaneihin on ajan muuttuessa suhtauduttu, miten heihin
kohdistuneet huoltotoimet ovat
seuranneet hyvinvointivaltion
etenemistä, millaisia maantieteellisiä eroja on tässä suhteessa
ollut olemassa, miten kilpailevat
keskusliitot ovat eronneet toisistaan. Näen edelleen tilaa perusteelliselle tutkimukselle, kunniavelkana sotaveteraaneille.
Päiviö Tommila

kirjoittanut oman työnsä ohella.
Eläkkeelle jäätyään hän on keskittynyt kokopäiväisesti tutkimus- ja kirjoitustyöhön. Vuoden
työrupeama on takanapäin, kertoo Eric Björklund.
Kohti Salpalinjaa -kirjan lopussa kansatieteilijä Jorma Hytönen ja Salpalinjan perinneyhdistyksen puheenjohtaja eversti Arto Mikkonen valottavat
osaltaan Salpalinjan historiaa ja nykyaikaa. Kirjauutuuden
suomenkielisen painoksen on
kustantanut Schildts. Tätä vastuunottoa on pidettävä merkittävänä isänmaallisena tekona.

Kohti Salpalinjaa laajaan
jakeluun
Kirjakauppojen lisäksi kirjauutuus tulee olemaan saatavissa
maanpuolustustyöhön liittyvissä museo- ja matkailupisteissä
Edustavan 170-sivuisen kovakantisen teoksen hinta on n 30
euroa.
Jussi Carpen  

Oy Puhois Ab
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Jarmo Suomala: KÄRKENÄ
ÄÄNISLINNAAN - Kevyt
Osasto 8:n historia, ISBN
978-952-92-1695-6, kirjapaino Eura Print Oy, Eura
2007
Jatkosodan ollessa ovella Suomessa toteutettiin kesäkuussa
1941 liikekannallepano. Varsinais-Suomessa perustettiin 1.
divisioona komentajana eversti (myöh. kenraalimajuri) Paavo Paalu. Divisioonan joukkoja
olivat JR 35, JR 56, JR 60, PionP
29 sekä KvOs 8. Lähes kaikkien muiden vaiheista on julkaistu historia. Vain Kevyt Osasto 8 on jäänyt paitsi omien vaiheitten esittelyä, mutta nyt sekin
epäkohta on korjattu, kun Kiukaisista syntyisin oleva majuri
Jarmo Suomala on kerännyt ai-

neistoa osaston taistelujen tiestä ja julkaissut ne kirjana. Toki
historian takana on ollut julkaisutoimikunta: Veikko Lehtinen,
Heikki Nieminen, Esa Haarala
sekä kirjailija itse, Jarmo Suomala.
Kevyitä osastoja oli jo talvisodassa, mutta ehkä merkittävimmät vaiheet liittyvät jatkosotaan
ja vuosiin 1941-42, sillä sen jälkeen ne lakkautettiin kesällä 1942 ja henkilöstö siirrettiin
muihin joukkoihin. Mitä kevyet osastot olivat ja mihin niitä
käytettiin? Ne olivat divisioonan tiedustelu-, varmistus-, takaa-ajo-, häirintä- ja suojajoukkotaisteluihin, samoin kuin viholliskosketukseen tarkoitettuja
joukkoja. Organisatorisesti niihin kuului komentaja, esikunta,
kaksi jääkärikomppaniaa, konekiväärikomppania sekä huollon osia. Miesvahvuus oli 595
miestä, mutta luku jonkin verran vaihteli. Aseita oli kivääreitä
416, pistooleja 60, konepistooleja
118. Kivääreistä 24 oli tarkkuuskiväärejä. Konekiväärikomppaniassa oli 12 konekivääriä ja
4 kpl 20 mm:n panssaritorjuntakiväärejä eli ns. norsupyssyjä.
Kuljetusvälineitä oli polkupyörien lisäksi 53 kuorma-autoa ja
yksi henkilöauto.

Kevyt Osasto 8 johti - ratsumestari Lars Rönnqvist 1941
ja 1942
- kapteeni Martti Silanterä
1941
- kapteeni Armas Varla 19411942
Komppanioista 1-2 perustettiin Eurassa ja 3. komppania
(KKK) Kiukaisissa Vakka-Suomen suojeluskuntapiirissä.
Perustamisen jälkeen KvOs 8
oli aluksi reservissä, kunnes se
kesä-heinäkuun vaihteessa 1941
kuljetettiin Pohjois-Karjalaan
Tuupovaaraan. 15.7 alkoi sota ja
ankarassa Louhivaaran taistelussa Ilomantsissa pääosa Kevyttä
Osastoa sai tulikasteensa. Kolme
vuorokautta kestäneet taistelut
päättyivät voittoomme. Tämän
taistelun aikana vihollinen taisteli todella rajusti. Vastassa oli
eversti Toivo Vähän JR 126. Esikuntapäällikkönä, myöhemmin
komentajana toimi Eurajoelta syntyisin oleva majuri Valter
Valli. Taistelun jälkeen KvOs 8
vietiin rannikon puolustukseen
Lunkulansaareen ja Mantsinsaaren rannoille eikä suinkaan turhaan, sillä 23.-24.7.1941 vihollinen teki maihinnousun saarille.
Ankarien taistelujen jälkeen vihollinen pääosin tuhottiin ja lyötiin Laatokalle.

Vieljärveltä Petroskoihin johti osaston seuraava taistelujen
tie. Se oli monivaiheinen, raskas
mutta tuloksellinen, sillä ensimmäisenä suomalaisjoukkona ltn
Mauri Valon 2./KvOs 8 tunkeutui Petroskoihin 1.10.1941 klo
4.30.
Kauan ei juhlittu, kun hyökkäys jatkui nyt pohjoiseen Kontupohjaan ja Karhumäkeen.
Viimemainittu paikka vallattiin 6.12.1941. Vielä KvOs 8
suunnattiin alkuvuodesta 1942
Maaselän kannakselle Maluun,
jossa oli rintamavastuussa 30.1.14.4.1942. Tämän jälkeen osasto
vedettiin reserviin Pindusiin.
Puolustusvoimien
uudelleenjärjestelyyn liittyen kevyet
osastot lakkautettiin heinäkuun
puoliväliin 1942 mennessä.
Vanhemmat ikäluokat kotiutettiin, nuoremmat siirrettiin muihin joukkoihin. Uusina joukkoosastoina todetaan JR 56 ja JR
101.
Jarmo Suomala on paneutunut asiaan päivä päivältä sotaarkiston sotapäiväkirjojen pohjalta. Haastattelut, kirjeet ja naapurijoukko-osastojen historiat
ovat puolestaan kuvanneet tilannetta naapurissa. Kirjoittajalla on ollut verrattain runsaasti käytettävissään valokuvia.

Kirjaan on liitetty monista
aiheista tietoiskulaatikoita. Näitä ovat mm. Valter Valli, sotilaspastori, Lauri Törni ja panssarit
(Törni palveli KvOs 8:ssa 19411942) Petroskoin rintamasotilaan kuvaamana, Lääkintähuolto, Karhumäki, Tukikohta Syöpäläiset jne. Kirjassa on myös
luettelot palkituista, siirretyistä
ja kaatuneista, viimemainittuja
oli 65. Kirjassa on jätetty pari sivua tilaa omille kokemuksille.
KvOs 8:n historia on korkealuokkainen historiateos. Taistelujen tie oli taukoamaton ja
raskas. Oli niitäkin, joilla hermo petti, mikä reilusti todetaan leimaamatta asianomaista.
Tehtävät KvOs 8 suoritti käskyn
mukaisesti tuloksellisesti. Kirjoittaja ansaitsee kiitokset monivuotisesta tutkimustyöstään
ja nyt julkaistusta historiateoksesta.
Tapio Skog

Teosta on saatavissa rajoitettu
määrä:
Kiukaisten Sotaveteraanit,
Esa Haarala, puh. 044 525 1509
tai (02) 825 1509, email:
esa.haarala@luukku.com tai
Euran Sotaveteraanit, Veikko
Lehtinen, puh. (02) 865 2610

Sallasta Ihantalaan 1939-44 – Muistoja kuvin ja sanoin

www.betamet.fi

Paul Gundersen palveli 6.divisioonan tykistörykmentin KTR 14
kevyen 2.n patterin tulenjohtajana. Yksikön sotatie vei Sallasta
Uhtuan, Rukajärven, Maaselän
kannaksen, Stalinin kanavan,
Karhumäen ja Poventsan kautta Ihantalaan sekä Lapin sotaan.
Paul kuvasi erityisesti 1941-44.
Negatiivit ja pienet paperikuvat

olivat säilössä 60 vuotta. kunnes
kirjahankkeet alkoivat.
Kirjan alkuosassa kerrotaan
Suomen ratkaisuista ja samalla
kuvataan Paulin yksikön tapahtumia. Julkaisun keskeisintä antia ovat kuitenkin hyvät kuvat,
jotka erinomaisesti kuvaavat yksikön sota-aikaisia tapahtumia.
Kirjaa on saatavana Paul Gun-

dersenilta, puh. (09) 486 447.
Kirjan hinta on 20 euroa + postikulut.
Näkymä Julkaisut ry,
PL 85 00101 Helsinki
ISBN 951-9058-13-3.
168 sivua.

*****

Tuntematon sota
Kirjassa Tuntematon sota – Liettuan neuvostovastainen aseistettu vastarinta vuosina 1944-1953
kuvataan tapahtumia Liettuassa
näinä vuosina. Saksalaiset olivat
lähteneet maasta ja puna-armeija oli tulossa. Liettuassa ehdittiin toteuttamaan osittainen liikekannallepano. Vapaaehtoisarmeija vetäytyi metsiin ja aloitti
sissisodan. Liettuassa vastarinta
oli järjestäytyneempää kuin Virossa ja se perustui alueelliseen
maanpuolustukseen. Vastarin-

taliike esiintyi Liettuan laillisen
maanpuolustuksen edustajana
ja se säilytti univormut, sotilasarvot, kunniamerkit ja muun
symboliikan.
Sodalla oli myös veljessodan
luonne, sillä vakaumukselliset
liettualaiset kommunistit taistelivat puna-armeijan puolella
Stribai –nimisenä miliisiosastona. Stribain soluttautuminen
vastarintaliikkeeseen aiheutti
metsäveljille sodan raskaimmat
tappiot.

Alkuperäisen englanninkielisen kirjan on julkaissut Liettuan Kansanmurhan ja vastarintaliikkeen tutkimuskeskus. Kirjan
on Suomeksi kääntänyt Liettuan kunniakonsuli Markus Aaltonen.
Markku Seppä
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Isänmaamme monimuotoisuus ilmasta
Suomi ilmasta: Kuvat
Hannu Vallas, teksti Veikko
Neuvonen, Tammi 2007,
176 sivua, ISBN 978-951-313848-6, Hinta 39,90
Valokuvaaja ja entinen ilmavoimien merivalvontalentäjä Hannu Vallas on kahden miljoonan
lennetyn matalalentokilometrin
aikana ottanut puolisen miljoonaa ilmakuvaa kaikkialta Suomesta. Ilmavoimista hän toteaa saaneensa pohjan reservissä
valokuvata kaunista maatamme, esikuvinaan Z. Topelius,

Jaakko Heinämäki: Hans
Kalm. Vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri.
Minerva Kustannus Oy
2007. 376 s.
Hans Kalm on jossain määrin unohduksiin jäänyt henkilö, joka toimi aktiivisesti niin
Suomen kuin Vironkin vapaussodassa. Hän oli syntynyt 1889

Markku Honkasalo: Sotiemme veteraanien päivä
1987 – 2007. Kansallinen
veteraanipäivä 20 vuotta.
Helsinki 2007. 158 s.
Kansallinen veteraanipäivä täytti kuluneena vuonna 20 vuotta. Tämän kunniaksi julkaistiin
Markku Honkasalon kirjoittama, perinpohjainen kokoomateos kansallisen veteraanipäi-

Kurkistus sortavalaisten koteihin

I.K.Inha ja S. Paulaharju sekä ilmakuvauksessa Karhumäen veljekset. ”Etuoikeutettua elämää”
kokeneena hän haluaa jakaa kokemuksensa kaikkien kanssa.
Hän toivoo kuvakirjansa kautta, että suomalaisten käsitys ja
kiintymys
poikkeukselliseen
jääkauden muovaamaan maahan kehittyisi edelleen.
Ennätyksellisestä ilmakuvamäärästä kirjaan otettu valikoima eri vuodenaikoina eteläisimmästä Suomesta pohjoisimpiin
osiin lienee seulonut parhaimmiston ilmakuvistamme. Mo-

net niistä ovat poikkeuksellisista näkökulmista.
Kirjan alussa kokenut luontotoimittaja Veikko Neuvonen
kertoo asiantuntevasti Suomineidon muodonmuutoksista ja
erilaisten maastojen muodostuksesta. Sotahistoriamme puolestaan on osoittanut maastontuntemuksen korvaamattoman
arvon sodissamme. Luonto- ja
sotahistorian rinnakkainen tarkastelu avartaa.

Viljandin maakunnassa Virossa. Ehdittyään olla asevelvollisena Venäjän armeijassa hän palasi bolsevikkivallankumouksen
jälkeen Viroon, jossa hän koki
kuitenkin olonsa turvattomaksi. Seurasi siirtyminen Suomeen
ja osallistuminen Suomen vapaussotaan. Rämäpäinen Kalm
saavutti suuria voittoja ja ansioitui niin Suomen kuin Vironkin

vapaustaisteluissa. Toisen maailmansodan jälkeen hän toimi
vaihtoehtolääkärinä, jossa toimessa hän herätti ristiriitaisia
ajatuksia ja reaktioita. Legendaarinen Hans Kalm kuoli 1981
ja hänet on haudattu Seppälänkankaan hautausmaalle Jyväskylään.

vän vaiheista ja vietosta vuosina 1987 – 2007. Koska aiemmin
on jo julkaistu Antti Juutilaisen
teos Tammenlehvän kansa, jossa
tarkasteltiin ensimmäistä kymmenvuotisjaksoa, käsillä olevassa
teoksessa keskitytään erityisesti
vuosiin 1997 - 2007 ja niiden kuluessa vietettyihin juhliin.
Honkasalon teos on tarkoitettu erityisesti nuorisolle. Tästä
syystä teoksen alkuun on liitet-

Markku Rämö

Kaarle Sulamaa

Pirkkalan Sotaveteraanit ry on
julkaissut ammattilaisin ottein
tehdyn tuhdin 254-sivuisen 40vuotishistoriikin Toinen toistaan
auttaen. Riitta Tannisen teksti
sovitettuna Jari Kampin taittoon
tekee kirjasta lukijalle miellyttävän selailu- ja lukukokemuksen.
Yhdistyksen elinkaari on neljänä eri lukunaan jaettu selkeästi kymmenen vuoden jaksoihin.
Runsaat valokuvat havainnollistavat sopivasti kerrottuja tapah-

tumia. Valokuvien lomaan on
taitavasti sommiteltu lehdistä
aikanaan leikattuja ilmoituksia
ja kirjoituksia sellaisinaan kuvattuina. Omalla tavallaan nämäkin kertovat yhdistyksen monitahoisista aktiviteeteistä vuosikymmenten aikana.
Kirjoittaja ei ole pitänyt tarpeellisena nostaa näkyvästi
esiin yksilöä, kuten kulloistakin
puheenjohtajaa, koska ”veteraaniyhdistys on yhteisö ja toimii
sellaisena”. Tampereella itsenäisyyspäivänä 2006 kirjatussa esipuheessaan hän tunnustaakin
Pirkkalan Sotaveteraanien papereihin tutustuttuaan erehtyneensä pahasti kuvitellessaan
yhdistyksen olevan jonkinlainen seurustelu- ja matkailukerho. ”Koko olemassaolonsa ajan

“Kirja tekee osaltaan tunnetuksi Sortavalan vanhaa, arvokasta
rakennuskantaa ja auttaa lukijoita ymmärtämään ne arvot, joita
rakennusten nykytilassa voi olla
vaikeaa hahmottaa,” kirjoittaa
esipuheessa ympäristökeskuksen johtaja Marketta Ahtiainen
viitaten hienovaraisesti kaupungin vielä monin kohdin repsahtaneeseen kuntoon. Sitä ilahduttavampaa onkin sitten katsella
näitä taloja ja näkymiä sellaisina
kuin ne olivat ennen, todella hyvällä maulla ja ammattitaidolla
toimitetun kirjan sivuilta. Sor-

ty lyhyt kuvaus viime sotiemme
vaiheista sekä veteraanijärjestöjen toiminnasta sotien jälkeisenä aikana. Myös keskeisimmät
veteraanietuudet esitellään lyhyesti. Paitsi kansalliset veteraanipäivän pääjuhlat myös alueelliset ja kuntakohtaiset tilaisuudet
huomioidaan teoksessa.
Kaarle Sulamaa

yhdistys on pitänyt huolenpitoa toisista. Veljeä ei jätetä ei ole
tyhjä fraasi vaan totista totta”,
Riitta Tanninen vahvistaa.
Yhdistyksen eri toimielimien, toimijoiden ja palkittujen nimiluetteloiden ohella kirjan loppuun on koottu mm. taulukkoja,
toimintaan liittyviä tilastoja graafisina kuvaajina sekä yhdistyksen
ja sen naisjaoston säännöt.
Kirjan tekijää avusti toimituskunta, johon kuuluivat Reino
Pellikka (pj), Markku Lindfors,
Erkki Orsila, Pentti Rantanen,
Eelis Seppälä ja Alvar Tanninen.
Kirja on tilattavissa yhdistyksen taloudenhoitaja Alvar Tanniselta, puhelin (03) 368 0815 tai
040 588 7333.
Markku Rämö

tavalan kaupunkiin kiintyneille ja vanhan puutalokulttuurin
tuntijoille sekä harrastajille teos
on varmaan aarre. Sortavalassa
lapsuutensa viettäneelle — kuten tämän kirjoittajalle — kirjan
anti on nostalgisen kiinnostava,
mutta pitemmän päälle toistuvine pohjapiirroksineen hieman
puuduttavaa katseltavaa.
1930-luvulla Sortavala eli ripeän uudisrakentamisen kautta
saaden aikaiseksi hienoja näyttöjä korkeatasoisesta funkistyylistä. Miltähän “Laatokan
Karjalan keskus” näyttäisikään
tänään, jos suomalaiset olisivat
itse saaneet jatkaa sen rakentamista ja vaalimista?
Arvoteos, mitä sopivin lahjakirjaksi.
Aarno Lampi

Ensimmäisen naisvarusmiehen
tykistökokemukset
Heidi Niemi: Tyttö intissä.

Veljeä ei jätetä – totisinta totta
Toinen toistaan auttaen
– Veljeä ei jätetä, Pirkkalan Sotaveteraanit ry
1966–2006. Teksti Riitta
Tanninen. Taitto Jari Kamppi, Kustantaja Klingendahl
Paino Oy, Tampere 2007,
ISBN 978-952-5435.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: Sortavalan arkkitehtuuria 1864—1939.
Otavan kirjapaino Oy,
Keuruu 2007. ISBN 952-112522-5, 176 sivua.

Tosikertomus normaalijoukkojen ensimmäisestä naisvarusmiehestä, Kustannus Oy
Revontuli, Jyväskylä 2007,
ISBN 978-952-5170-65-8, 255
tekstisivua + 16 valokuvasivua, Ovh 24, 90 €.

Kansainvälisenä naistenpäivänä Niinisalon tykistöprikaatissa julkaistiin ensimmäinen kirja
naisen kokemuksista varusmiehenä. Alikersantti Heidi Niemi
kirjoittaa kokemuksistaan samassa prikaatissa ensimmäisessä naisten palvelukseen astumisryhmässä. Hän saapui 9.1.1996
ensimmäisenä 91:stä naisalokkaasta varuskuntaan.
Hän käsittelee yksityiskohtia varuskuntaelämästä sekä
laajempia osakokonaisuuksia
alokaskoulutuksesta, aliupseerikoulutuksestaan sekä alikersanttina uusien alokkaiden ja
tykkimiesten kouluttajana. Hän
kertoo eriasteisista harjoituksista ja testeistä ynnä edustustehtävistä. ”Usein nauratti, välillä melkein itketti”. Esimiesten
ja varusmiesten välisiä suhteita,
mies- ja naisvarusmiesten välisiä sekä naisvarusmiesten keskinäisiä suhteita tuodaan esiin
psykologisella silmällä.
Lehdistöä kiinnosti naisvarusmiehet, jotka monissa tilanteissa saivat vastata mitä erilaisempiin kysymyksiin. Oli totut-

tava siihen, ”että naissotilasta
pidettiin julkisena omaisuutena”. Komennuksia tuli erilaisiin pr-tehtäviin. Heidi Niemi
oli kansallisen veteraanipäivän
juhlapuhujana kotikunnassaan
Noormarkussa kunnanjohtajan
pyynnöstä. Noormarkun sotaveteraanit pyysivät häntä myös
seppeleenlaskuun veteraanien
muistokivelle ikuistaakseen tilanteen joululehteen. Puolustusvoimien lippujuhlapäivän paraatiin Turkuun hän sai komennuksen tehtävänään komentaa
ryhmäänsä tervehtimään paraatin vastaanottajia; heistä kunniakkain oli jalkaväen kenraali
Adolf Ehrnrooth. Sotainvalidien Veljesliiton yleisurheilun SMkilpailussa Niemi ja alikersantti
Sara Taitto saivat toimia palkintojen jakajina. Kokelas Katariina Hakkion kanssa Niemi
sai komennuksen Naistenmessuille Turkuun edustamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen
osastoa. Hänet määrättiin myös
kouluttajaksi YK:n palvelukseen
lähteville suomalaisnaisille.
Pelkäänpä että tämän kirjan
luettuaan monet varusmiespalvelusta kiinnostuvat nuoret naiset aiheuttavat hakupapereiden
käsittelijöille ja valintatilaisuuksien pitäjille hakemusten ruuhkan.
Markku Rämö
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LVI-Huolto
Seppo Holopainen

AK-Raudoitus Oy

Kuljetusliike
Veljekset Matilainen Ky

Lohjan Rakennus ja
Saneeraustyö

GHS Palvelu Oy

Liperi

Lohja

Lohjan RakTek Oy

Faith and Hope Oy

Loimaan Seudun
Ympäristöhuolto

Leppävirta

Lohja

Lieto

Lohja

Rakennuspalvelu
Ristomatti Ky
Lieto

Lohja

Loimaa

Loviisa

Rakennustyö
Veljekset Huotari Oy

Polartherm Oy

JMP Huolto Oy

JS-Metallikierrätys Oy
Mustasaari

Kuorma-autoilija
Veli Savinainen

Konepalvelu Sohlman Oy

Nakkilan Sihuma Oy

Murskauspalvelu
Kivipojat Oy

Laattatyö Wikman Oy

AP Maalaus

Martinkylä

J.Kaitainen Ky
Muurikkala

Kaarlelan Murske Oy
Nivala

Rakennus Piitulainen

Loviisa

Mäntsälä

Nivala

-Rakennuspalvelut-

Luvia

Muurame

Nakkila

Nokia

Koneurakointi
Sauli Takkula Ky

Nokia

Lehtiniemi Taisei Oy Ltd

Rakennus Trowe Oy

Lafora Oy Ab

Vihdin Vesi ja Lämpö Oy

Kivinummen Kuljetus Oy

Oripään Elementti Oy

Oriveden
Myymäläkärryhuolto Ky

Nukari

Nokia

Nummela

Nousiainen

Nummela

Oitti

Oripää

T:mi Osmo Lavonen
Otalampi

Insinööritoimisto
Hietajärvi Oy
Oulu

-Pipes for Lifewww.pipelife.fi

Suomenmaa- yhtiöt Oy

Madekosken Puutyö Oy

T:mi Raimo Tammi

Oulu

Oulu

Orivesi

Paimio
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Sanakilpa
Sotaveteraaneille tuttu nimitys pomminkestävästä
suojasta joko tykkipatteristossa tai myös sota-aluksessa – nyt se tuli tutuksi sanakilvassamme. Sen
kirjaimista saatiin yli sata sanaa, joista vain noin
puolet täytti asetetut vaatimukset – suomen kieleen vakiintuneet nimisanat, eli substantiivit perussijansa eli nominatiivin yksikössä, ellei sana
ole monikollinen. Emme kelpuuta erisnimiä emmekä luku-, laatu-, teon- ja apusanoja. Sanassa on
oltava vähintään neljä kirjainta. Yhdyssanoja ei
hyväksytä
Nämä vaatimukset on ilmoitettu lukijoille tasaisin välein, mutta ne tahtovat unohtua kilpailun
tuoksinnassa.
Kilpailusana oli KASEMATTI
Hyväkstyt sanat (yht. 63 kpl):
aasi, aate, aika, aisa, aita, aitta, akti, asema, asetti,
asia, aski, aste, astia, astma (14)
itse (1)

kaima, kaisa, kaista, kama, kasa, kasetti, kasi, kaste,
kasti, kate, katse, katti, kemia, kesi, kesti, kisa, kisma,
kita (18)
maiske, maisti, maiti, makea, maksa, maski, matka,
matsi, mesi, mies, mitta (11)
saate, saketti, saki, sametti, seita, setti, siesta, sika,
sima (9)
taika, taite, taksa, taksi, tase, tatami, teak, teksti, testi, tikas (10)
Kaikki osallistujat olivat mukana arvonnassa ja
seuraaville lähetämme luvatun palkinnon,
Albert Edelfeltin ”Kuningatar Blanka”-lasitaulun: Esteri Aaltonen, Nummijärvi, Matti Hyppönen,
Helsinki ja Antti Mäkelä, Kilvakkala. Onnittelut voittajille – pankaa lasitaulu hyvälle paikalle kotonanne
muistuttamaan kilpailusta ja hyvästä arpaonnesta.
Seuraava kilpailusana on KANTTIINI. Lähettäkää
vastauksenne 10.8.2007 mennessä kirjeessä tai postikortilla osoitteeseen Sotaveteraanilehti, Korkeavuo-

renkatu 41 A 7, 00130 Helsinki, faksilla numeroon
(09) 61262020 tai sähköpostitse osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kaksois-CD-levyä ”Sama kaiku on
askelten”. Levyt sisältävät 38 suosituimmiksi valittua sota-ajan mieskuorolaulua esittäjinä 12 veteraanikuoroa eri puolilta Suomea ja Haminan festivaalin suurkuoro. Levyä on myytävänä liiton
toimistossa mikäli innostutte hankkimaan sitä lahjaksi ystävillenne tai sukulaisille.
Suositelkaa ystävillennekin sanakilpaa hyvänä
ajanvietteenä ja aivovoimisteluna.
Uolevi Lassander

Virkistä muistiasi
1. Japanilla oli eräs taistelutapa, josta käytettiin nimeä kamikaze. Mitä sana tarkoittaa?
1. Puusta niskaan hyppäävä sotilas
2. Sotahuuto taisteluun mentäessä
3. Itsemurhalentäjä
2. Sotien karuimpiin puoliin liittyy kirjainyhdistelmä KEK. Mitä kirjaimet tarkoittavat?
1. Kristillinen elvyttämiskuntoutus
2. Kaoottinen elintarvikekriisi
3. Kaatuneiden evakuointikeskus

3. Talvisota herätti maailmalla suurta huomiota.
Sotakirjeenvaihtajia tuli 23 maasta. Paljonko heitä
kävi yhteensä Suomessa?
1. 50
2. 170
3. 210
4. 300

5. Mikä seuraavista luvuista ei ollut oikea vuonna
1944?
1. Joka 16. mies oli sotainvalidi
2. Joka 11. hehtaari maasta jouduttiin luovuttamaan
3. Joka 25. lapsi oli sotaorpo
4. Joka 17. nainen oli sotaleski
5. Joka 9. kansalaisista oli siirtoväkeä

4. Toisen maailmansodan päätyttyä itäblokin kommunistijohtajat siirtyivät Moskovasta kotimaihinsa.
Otto Ville Kuusinen ei tullut Suomeen. Miksi?
1. Hän ei halunnut henkilökohtaisista syistä.
2. Tärkeät tehtävät Neuvostoliitossa sitoivat hänet
Moskovaan.
3. Stalin ei halunnut ärsyttää Suomea ja kielsi siirtymisen.

6. Suomen marsalkka Mannerheim kuoli Sveitsissä 83-vuotiaana tammikuun 28. päivänä 1951.
Hän johti Suomen puolustusta kaikissa sen sodissa.
1920-luvun hän oli siviilitehtävissä. Milloin hän uudelleen otti vastaan sotilastehtävät?
1. 1931
2. 1933
3. 1939
Vastaukset sivulla 71

puh. 040- 544 7707

Maanrakennus
Riverside Trans Oy

Sukellus Haaja Oy

Leea Martikainen LKV Oy

Arokivi Oy

S&P Rakennuspalvelu Oy

Pirkanmaan Putkityö Oy

Järviseudun Peruna Oy

Memar Oy

Vimpeli

Virrat
www.memar.fi

Tiimikke Oy
Vääksyn Läkärikeskus

Työkaluvalmistamo
Pentti Paananen Ky

Rakenne Aholuhta Oy

Hara Rakennus Palvelut Oy

Varkaus

Vilppula

www.tiimikke.fi

Vantaa

Varkaus

Äänekoski

Varkaus

Vihti

Äänekoski
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Metso Minerals
Finland Oy

KTA-Yhtiöt Oy
Helsinki

Tampere

Suomen Runkopalvelu Oy
Vantaa

Tikkurilan
Koipiopalvelu Oy
Vantaa

LVI-DAHL OY
Vantaa

Asiantuntevaa palvelua!

LUONTAISTUOTE Marjaterttu

Vantaa

T:mi
Matti Antero Voutilainen

www.merpet.net

Taloushallinnon Palvelutoimisto
Jääskeläinen Oy

Vantaan Luonnonkivi Oy

PR-Logisticar Oy

Vantaa

Vantaa

Autoilija Matti Piskunen
Vantaa

Kesäkuun krypto

Maakotkantie 10, Korso Vantaa
Puh.851 2140
Av. ma-pe 9.30-17.30, kesälauantait suljettu

Vantaa

Janla Oy
Vantaa
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Sallan aluelämpö Oy

Halikon Hinaus

Silkkipaino Kihlström Ky

Laatoitustyö Lintula

Valhojan Maansiirto Oy

Salo

Salo
www.valhojanmaansiirto.fi

Salon Auto-Kiillotus Oy

T:mi Rakennus Raspi

Savotek Oy

Salla

Salo

Salo

Salo

Savonlinna

Pohjanmaan
Tutkimuskeskus Ky

Esan Paja Oy

Siilin Automaalaamo

Siilin Auto-Pekka Ky

Transjack Ky

Jaana- Transport Oy

Sauvo

Seinäjoki

Siilinjärvi

Seinäjoki

Siilinjärvi

Maalaus Mattsson

Simpele

Sipoo
Puh. 050- 327 9427

Jukan Maalaus Oy

Ympäristöhuolto Sovi Oy

Sakki Oy

Sumetek Oy

Pro Hole Oy

Noormarkun Murske Oy

Puusepänliike
MO-Group Oy

Suomi-Tikas Oy

Tilintarkastuspalvelu
Seija Nurmi

33450 Siivikkala, puh. 0400 636 522
- tuontiautojen kuljetuksia Euroopasta -

Sipoo

Suomussalmi

Taavetti

Sonkajärvi, Vieremä

Söderkulla

Talma

Tammisaari

Tampere

Tampereen
Kiinteistöpalvelu Oy
Tampere

MP-Nostot Oy

Romuliike Mäki Ky

Maja Saneeraus Oy

Tampere

Tammela

Tampere

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy
Tampere

Söörmarkku

Kuljetusliike
PG-Trans Oy

Syd-Hus Oy Ab

Tampereen Messut Oy

Summa

Tampere

Tampere

Soitinkorjaamo
Akineri Ky
Tampere

www.tampere.chamber.fi

Kuljetusliike
P.Sandelin Ky
Tampere
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TK Tili ja Laskenta Oy

Ramatra Oy

Tampereen
Ilmastointimiehet Oy

Western Shipyard Oy Ltd

Toholammin
Osuuspankki

VS-Harja Oy

Tampere

Teijo

Tampere

Ullavantie 1, 69300 Toholampi
Puh. ( 06 ) 881 9200

Kilsa Tools Oy

Toijala

Kuljetus Maliniemi Oy

Toijala

Tornio

Metsäkoneurakointi
Sami Lahtinen

LL-Asennus Oy

Triumph International Oy

TMT Monitekniikka

Turun LVI-Piste Oy

Veljekset Alitalo Oy

Turun Varakonepalvelu Oy

MN-Asennus
Markku Niemi Oy

V-S Talopalvelut Ky

LVI-Hämäläinen Oy

Pelti-Expert Oy

Turenki

Turku

Turku

Mannlines Oy

Soraliike Erik Winqvist Ky
Tuusula

Pansiontie 3, Turku

Turku

Turku

Turku

Ulvilan Kuljetus-Pekka
Ulvila

Turku

Turku

Turku

Tuusula

Uudenkaupungin
Telakkakiinteistöt Oy
Uusikaupunki

Johansson Tooling Oy Ab

Wapice Oy

Sparal Oy Ab

Vaasan Kivipaino Oy

HT-Air Oy

Kymen IV-Valmistus Oy

EN-Service

Vaasa

Vaasa

Peten Vetopalvelu
Valkeakoski

Pensi Rescue Oy
Vammala

Vaasa

Vaasa

Valkeala

Tehojakelu Oy
Vantaa

Vaasa Rakennus Oy
Vaasa

Vakkola

Valkeala

EK-Mesta Oy
Vantaa
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Liedon Putkityö Oy
Paimio

Kopar Oy
Parkano

Nuohouspalvelu
Kari Hämäläinen

Betonimestarit Oy

Jorpelehto Oy

HT-Maanrakennus Oy

Pattijoki

Perniö

Peltosalmi, Nastola, Haapavesi, Oulainen

Perttula

Asennuspalvelu Sorje Oy
Piispanristi

Hattulan
Sairaankuljetus Oy
Parola

Kuljetusliike
Esko Gustafsson Oy
Perniö

Varsinais-Suomen
Realisointi Oy
Piikkiö

Kaivinkoneyhtymä
Hokkanen & Hokkanen
Piispanristi

Pirkkalan Sähköliike Ky

Porin
Aikuiskoulutuskeskus

Sata-Kuulo Oy

Technip Offshore
Finland Oy

Kuljetus Kujamäki Oy
Pori

Rakennus ja Metalli
Koskinen & Co Oy

E-S Tuomikoski Oy

Vartioliike Edström Oy Ab

Porvoon Vaihtokaluste Oy

Tomeka

Kap-Asennus Oy

Maansiirtotyöt Olavi Ravi

Pirkkala

Pori

Porlammi

Porvoo

Porvoo

Porvoo

Pori

Pori

Porvoo

Porvoo

Pyhännän Vesi Oy

TP-Asennus Oy

Pyhäntä

Porvoo

Rauma Cata Oy
Rauma
www.raumacata.fi

Riekkomäen Palvelu Oy
Rauma

Tilintarkastus
Metsäterä Oy

Rakennusliike
Pasin Pauke ja Ryske

Mauri Myllymäki Ky

Sähköpalvelu A.Kotila

Europinta Oy

Kuljetus HJK Oy

Riihimäki

Rovaniemi

Riihimäki

Rukatunturi

Riihimäki

Rusko
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Tervetuloa 14. Divisioonan Rukajärven

SUUNNAN VETERAANI- JA
PERINNEPÄIVILLE

OHJELMA
Lauantai 1.9.
klo 08.00

Infopiste ja juhlakanslia avataan ev.lut.
kirkon aulassa sekä Lieksan torilla..
klo 09.00-17.00 Lieksan torilla juhlanäyttelyn avaus:

Puolustusvoimien (KaiPr, PKarPr, KarLsto),
RVL:n sekä maanpuolustusjärjestöjen
esittelyosastot.
- Kainuun Sotilassoittokunnan musiikkimarssiesitykset aamu- ja iltapäivällä.
- Avauspuhe: alaosaston pj. Juhani Ryynänen
- Seppelepartion lähettäminen Vapauden
puistoon Jotos-muistomerkille. Narvan marssi
- Musiikkiesityksen jälkeen lyhyt toimintanäytös klo 9.15, klo 12.00 sekä klo 15.00.

Lieksaan 1.–2.9.2007.

14. Divisioonan Rukajärven suunnan veteraani- ja perinnevuotta vietetään
Pohjois-Karjalassa. Perinnevuoden teemana on ”Nuoriso, luonto ja perinteet”. Perinnevuosi huipentuu kaikkien sukupolvien, veteraaneista
koululaisiin, yhteiseen juhlaviikonloppuun Lieksassa 1.-2.9.2007. Viime
vuonna vastaava juhla pidettiin Ylä-Savossa Iisalmessa.
Rukajärvi oli suomalaisten miehittämä vuosina 1941–44. Rukajärven - Ontajärven alueella käytiin
kovia taisteluja, varsinkin 1941 ja 1943-1944. Koko sodan ajan kaukopartiotoiminta alueella oli
vilkasta molemmin puolin rintamaa. Alueella sijaitsee pohjoiseuroopan suurin yhtenäinen erämaaalue, Pieningänsalo, jonka alueella kaukopartioiden oli helppo liikkua vihollisen huomaamatta.
Suomalaiset pitivät saavutetut asemansa Rukajärvellä sodan loppuun asti, toisin kuin muilla
rintamalohkoilla.
Suomalaisten asemia olivat mm. Sukellusveneen-, Peukaloniemen- ja Kotiniemen tukikohdat,
sekä Pallon- että Piipun tukikohdat. Rukajärven suunnan suurin taistelu käytiin Tahkokoskella
1944.. Suurin mottitaistelu käytiin Omelian motissa. Suurimmat tykistökeskitykset koko rintamalohkolla venäläiset ampuivat Pallon tukikohtaan 1943 ja -44. Kuuluisa majuri Majewski kaatui
Peukaloniemen taisteluissa.
Rukajärvelle lähetettiin 14. Divisioona, johon kuluivat mm. JR10(jalkaväkirykmentti 10), JR52
sekä JR31. Rukajärven alueen (14.Div.) komentaja oli eversti E. Raappana.
Talvisota oli meille kova koulu, mutta vielä kovempi se oli venäläisille, Raappanan kerrotaan todenneen.
Neljästoista divisioona oli jatkosodan aikainen suomalainen sotatoimiyhtymä, joka muodosti
pääosan Lieksan–Rukajärven suunnalla toimineista suomalais-saksalaisista joukoista. Divisioonaa komensi jääkärikenraalimajuri, Mannerheim-ristin ritari Erkki Raappana, toista maailmansotaa edeltäneen ajan Joensuun rajavartioston ja talvisodan Pohjois-Karjalan ryhmän komentaja, jatkosodan loppuvaiheessa myös Ilomantsissa torjuntavoiton saavuttaneen Ryhmä
Raappanan komentaja.
14. Divisioonan perinneyhdistys ry on rekisteröity 8.2.2005. Yhdistyksen kotipaikka on
Kajaani, ja sen puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Paavo Kiljunen.
14. Divisioonan perinneyhdistyksen Lieksan alaosasto:
Puheenjohtaja:
Juhani Ryynänen,
juhani.ryynanen@)kolumbus.fi,
Jokiranta 19a, 81720 Lieksa, 0400 917 176,
Varapuheenjohtaja:
Juho Pehkonen, pehkonen.juho@)pp.inet.fi,
Sihteeri:
Matti Komulainen, matti.komulainen@pkky.fi.
Sotavuosina 1941-1944 ilmestyi Rukajärven suunnan rintamalohkon korpisotilaiden luettavaksi
suunnattu tiedotus- ja viihdelehti Korven Kaiku. Sodan kestäessä rintamalehteä julkaistiin 1006
numeroa. - Uuden tulemisen lehti koki rauhanajan asevelilehtenä Raappanan divisioonan asevelijuhlilla Lieksassa vuonna 1966. Veteraani- ja perinnepäiväviikonlopuksi julaistaan nytkin Korven Kaiku-juhlalehti, jota jaetaan 47000 kappaletta Karjalaisen liitelehtenä Pohjois-Karjalaan.

Majoitusvaihtoehtoja:
Hotelli Puustelli: 30 huonetta,
p. 013-5115500,
013-5115555, lieksa@puustelliravintolat.fi
Timitra camping: 45 erikokoista mökkiä,
p. 013-521780, www.timitra.com
Lieksan Kotiseututalo, 30 henkilöä.
p. 040-8463955, terttu.h.timonen@pp.inet.fi
Lisätietoja: Juho Pehkonen, p. 050-3571739,
pehkonen.juho@pp.inet.fi
Juhani Ryynänen, p. 0400-917176,
juhani.ryynanen@kolumbus.fi

klo 20.30

- Kuorolaulua, Lieksan Mieslaulajat
- Perinneyhdistyksen esittely:
evl. Jukka Valkeajärvi
- Rukajärven suunnan veteraanin:
kenrl. Ermei Kannisen puheenvuoro
- Kuorolaulua: Lieksan Mieslaulajat
- Kahvitarjoilu
- Puheenvuorot: everstit Seppo Pesonen,
Tero Kaakinen
- “Muistoja Rukajärven suunnalta”:
kpt. Tauno Oksanen, Rukajärven taistelumaastot
tänään. Mannerheim ja Raappana valokuvin
1942, TK-elokuvia
- Kaupunginjohtaja Esko Lehdon puheenvuoro
- Tutustuminen Raappanasta kertovaan
valokuvanäyttelyyn Brahe-salin aulassa

Illanvietto Hotelli Puustellissa
Tanssia ja vapaata ohjelmaa

Sunnuntai 2.9
klo 07.00

Juhlakanslia ja infopiste auki kirkon
aulassa.
klo 9.30
Seppeleen lasku sankarihaudoille ja muistomerkille, Karjalan Sotilassoittokunta
klo 10.00
Jumalanpalvelus ev.lut. sekä ortodoksisessa
kirkossa
klo 11.00-12.30 Ruokailu kirkon srk-salissa.
klo 12.30

PÄÄJUHLA

(1tunti 30 min.)
Liput saapuvat lippufanfaari
Tervetuloa
14. D:n Perinneyhdistyksen pj
kenraalimajuri Paavo Kiljunen
Seppelepartioiden
lähettäminen
Narvan marssi
Karjalan
jääkärien marssiKarjalan Sotilassoittokunta
Kuorolaulua
Lieksan Nuorisokuoro
Juhlapuhe
Musiikkiesitys

Ajo-ohje

Lisätietoa myös yhdistyksen internet-osoitteesta:

www.14DPerinneyhdistys.fi

Erkki Raappanan puiston vihkiminen ja
esittely.
klo 11.30-13.00 Ruokailu kirkon seurakuntasalissa.
klo 13.30-16.30 Opastettu retki Rukajärven tielle
- Käynti mm. Venäjän rajalla.
- Sotilaskotisisarten kanttiini Änäkäisellä
klo 17.00
Ruokailu kirkon seurakuntasalissa
klo 18.30
Iltatapahtuma kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa
klo 10.00

Piirros: Raine Turunen

Lieksan Mieslaulajat, Lieksan Sotaveteraanien kuoro ja Nuorisokuoron yhteisesitys
Tervehdykset
- Lieksan kaupunki
- Puolustusvoimat (Slkom)
- Rajavartiolaitos (P-KRkom)
Palkitsemiset ja seuraavat perinnepäivät
- hallitus
Päätössanat
Kainuun Prikaatin komentaja
Karjalaisten laulu
Karjalan Sotilassoittokunta ja yleisö
Liput poistuvat
Päätöskahvit

TERVETULOA!
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Kokoonnutaan
Jatkosodan aikaisen JR 57 Ala-Peijarin komppanian
veteraanien kesäpäivää vietetään Huittisissa 11.7. kello
12. Leon Kaffeessa. Osoite Karpintie 15 (linja-autoaseman vieressä).
Tervetuloa veteraanit puolisoineen ja veteraanien
lesket.
Ilmoittautuminen 3.7.mennessä Uuno Peräniitty,
Myllykuja 2 A 6, 3700 Huittinen. Puh. (02) 566 002.
*****
Upseerikurssi 55
Upseerikurssi 55 kutsutaan 65-vuotislounaalle, joka
pidetään 21.9. alkaen kello 12. Helsingin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3. Ilmoittautuminen
tapahtuu maksamalla 38 euroa tilille 102250-203266
nimellä Aarne Ellilä / UK viimeistään 14.9. Maksussa
tulee ilmetä osallistujan nimi. Hintaan sisältyy pöytään tarjottuna kolmen ruokalajin ateria, alkujuoma,
lasi viiniä tai pullo olutta sekä eteismaksu. Saattaja on
tervetullut. Kunniamerkit ja tumma puku.
*****
NIEMEN PATTERISTO
(Talvisodassa II/KTR 10, myöhemmin KTR 7. Jatkosodassa III/KTR 19) Kokoontuu Jämsässä torstaina
9.8. kello 13.30. Patteriston muistomerkillä linja-autoaseman luona. Seppeleen laskun jälkeen kokoonnutaan Hotelli Jämsässä kello 14 yhteiseen asevelitapaamiseen II/KTR:n 19:n (Mether/Riihimäki) I/KTR:n
(Öist) ja Rask. Psto 26:n (Lindroos/Roininen) aseveljet
ja saattajat tervetuloa 23. asevelitapaamiseen. Pankaa
sana kiertämään.
Kalervo Salminen, puh. (014) 762 110
tai 050 542 8876.
Perinnetoimikunta
*****
Jatkosodan JR 6:n retki 1-3.7.2007 Kannakselle.
Retken kohteena on Summa,Uuusikirkko ja Terijoki.
Seuraavana päivänä käydään Pietarissa. Paluupäivänä
kotiin poiketaan mahdollisesti Kronstatissa.
Retken hinta on 227 euroa,joka maksetaan 16.6
mennessä tilille Sampo 800020-2951720. Ilmoittautumiset Pentti Hongalle 1.6. mennessä os Hippoksentie
33 M 223, 20520 Turku puh. (02) 236 2079.
Retkelle ovat tervetulleita veteraanien lisäksi kaikki
asiasta kiinnostuneet.
*****
UK 60
Perinteinen kurssilounas perjantaina 7.9. kello 12.
Katajanokan Marski-Kabinetissa. Sovitut muistelut
kurssiajalta mukaan! Musiikkiohjelma; Niilo Niku ja
Martti Räsänen. Ilmoittautumiset 30.8. mennessä Katajanokan Kasinolle, puh. (09) 622 2722. Tervetuloa
Kurssitoimikunta.
*****
1736 ISK. Antrea ja Vuoksenrannan komppanian
veteraanit.
Kokoonnumme 21.9. Marskin majalla Lopella veljestapaamisen ja ruokailun merkeissä. Ilmoittautumiset
11.9. mennessä Mauri Jantuselle, puh. (03) 672 3179 tai
0400 728 922.
*****
Sodanajan rajamiehet kokoontuvat Immolaan 17.8.2007
Elokuun juhlan ohjelma on hieman muuttunut perinteisestä. Veteraanien toivotaan ilmoittautuvan Immolassa klo 09.30 mennessä ja tervetulokahvi tarjoil-

laan klo 9-10 ruokalassa. Klo 10.30 veteraanit ovat
kunniavieraina Raja- ja merivartiokoulun varusmiesten sotilasvalatilaisuudessa, josta lähetetään seppelepartio Rajamiehen patsaalle. Valatilaisuuden yhteydessä tapahtuvat myös mahdolliset veteraanien palkitsemiset. Klo 11.30 alkaa lounas ruokalassa ja klo
12.30 pataljoonien kokoontumiset erikseen varatuissa tiloissa. Virallisen ohjelman jälkeen on mahdollisuus vierailla rajamiespatsaalla ja tutustua kalustoesittelyyn sekä Rajamuseon näyttelyyn, jonka yhteydessä
sotilaskoti tarjoaa lähtökahvit.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto järjestää kuljetukset Imatran rautatieasemalta juhlapaikalle ja takaisin.
Pitkämatkaisilla on mahdollisuus majoitukseen.
Kaikki sodanajan rajajoukoissa palvelleet veteraanit saattajineen toivotetaan tervetulleiksi Immolaan. Kaakkois-Suomen rajavartiosto toivoo ilmoittautumiset (mikäli mahdollista pataljoonittain/vast)
31.7.2007 mennessä suoraan esikuntasihteeri Anne
Saviojalle puh. 020 410 2004 tai faksi 020 410 2009.
Postiosoite on Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra,
sähköposti anne.savioja@raja.fi. Ilmoittautuessa tulee mainita, missä pataljoonassa veteraani palveli, kuljetus- ja majoitustarve sekä saattajat.
Rajavartiolaitos
Sodanajan rajajoukkojen perinnetoimikunta
*****
Ilomantsin Hattuvaaran taistelun muistopäivät
Hämeen Ratsurykmentin veteraanit, Hämeen Ratsujääkäripataljoona ja Ratsumieskilta ry. viettävät
heinäkuun 30. päivänä 1944 käydyn Hattuvaaran taistelun muistoa Hattuvaarassa 28. – 29. heinäkuuta 2007
perinteiseen tapaan: kenttähartaus, kunnianosoitukset, yhdessäoloa.
Tilaisuuksiin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki
Ratsuväkiprikaatissa palvelleet sekä ratsuväen perinneyhdistysten jäsenet omaisineen ja ystävineen. Myös
nuorison läsnäoloa toivotaan. Asu on vapaa.
Ensiapuryhmä on paikalla.
Hattuvaarasta on alustavasti varattu majoitustilaa.
Se on kuitenkin jokaisen henkilökohtaisesti vahvistettava soittamalla viimeistään 17.7. puh. 0400 173607 tai
(013) 830 111 tahi postitse os. Taistelijan talo, 82967
Hattu. On muistettava varata myös edelliseksi yöksi
sija, mikäli sitä tarvitsee.
Hämeen Ratsujääkäripataljoona järjestää vanhaan
tapaan veteraaneille ja heidän omaisilleen (muillekin,
jos autoon mahtuu) maksuttoman kuljetuksen Lahdesta Kouvolan, Lappeenrannan ja Joensuun kautta
Hattuvaaraan. Auto lähtee Lahden linja-autoasemalta
lauantaina 28.7. klo 8.30. Siihen pääsee myös matkan
varrelta, mikäli paikasta ja ajasta on sovittu. Paluumatka alkaa Hattuvaarasta sunnuntaina iltapäivällä
kunnianosoitusten ja aterioinnin jälkeen. Ilmoittautuminen autokuljetukseen tarvitaan viimeistään 17.7.
alla olevaan numeroon.
RATSUMIESKILTA RY
HÄMEEN RATSUJÄÄKÄRIPATALJOONA
puh. (03) 1814 6684
*****
Rauman Patteriston (II/KTR 5)
aseveljet seuralaisineen kutsutaan 26:nteen veljestapaamiseen Raumalle lauantaina 18.8.
Kokoonnutaan Vanhan hautausmaan parkkipaikalle klo 11. Seppeleenlasku sankaripatsaalle, josta
siirrytään muistotykille ja edelleen ravintola Kalliohoviin.
Kutsu ja tilaisuuden ohjelma lähetetään niille, joitten osoite on järjestelytoimikunnan tiedossa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 1.8.
Aarne Patolalle puh. (02) 8228071 os. Hirsikatu 11,
26100 Rauma.
Järjestelytoimikunta toivottaa aseveljet seuralaisineen lämpimästi tervetulleiksi!
*****
RUK 47 vuosikokous ja lounas maanantaina 3.9. kello 12.30 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, Helsinki.
RUK 47 årsmöte och lunch måndagen den 3 septemper kl 12.30 på Skatuddens Casino, Maringatan 1.
Helsingfors.
Ruk 47 puolesta Kurt Swanljung.
*****
Jatkosodan 2.Divisioonan veteraanit kutsutaan elämäntovereineen ja saattajineen Isänmaamme itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden aikana seuraaviin tilaisuuksiin:
1.      Porrassalmi-päivä Mikkelissä 13. 6. 2007
Klo 11.30 Kokoontuminen Porrassalmen taistelun
muistomerkille
12.00 Muistohetki
12.30 Lounas Kyyhkylässä (omalla kustannuksella)
13.00 Porrassalmen taistelu 13.6.1789, prof. Jussi T.
Lappalainen
14.30 Kahvit Mikkelin Varuskuntakerholla
15.00 Suomen turvallisuuspoliittinen asema historian
saatossa, kenrl. Heikki Koskelo
16.00 Sotilasperinneyhdistys Porrassalmen perustava kokous
2      JR7:n veteraanit Pohjanmaalla kokoontuvat
Isokyrössä maanantaina 16.7. klo 11 vanhan kirkon
luona. Myös muualta maasta aseveljet ovat tervetulleita tilaisuuteen. JR9:n veteraanit vierailevat.
Ennakkoilmoittautumiset 10.7. mennessä Risto
Knaapi puh. 06-4713045.
3.      Asevelitapaaminen Helsingissä 4.9.2007
Klo 10.30 bussikuljetus Postitalon edestä (Marskin
patsaan puolelta) Hietaniemeen. Klo 11.30 kunniakäynti Marsalkka Mannerheimin ja jv-kenraali Adolf
Ehrnroothin haudalla. Paluukuljetus Ostrobotnian
ravintolaan, Töölönkatu 3, II kerros
13.00 Lounastilaisuus, alkutervehdys, vainajien
muisto, kiitokset Suuri torjuntavoitto-filmin toteuttajille, lounas, otteita filmistä, vapaa sana.
Ruokajuomana vesi. Muut juomat maun ja kukkaron mukaan. Kala- tai kasvisvaihtoehto myös saatavana, toive esitettävä pankkisiirron viestiosassa.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 22 euroa/
henkilö suoritetaan Nordea –pankkiin, tilille: JR 7:
n Veteraanit 133630-103371 viimeistään 21.8.2006
mennessä. Maksettaessa käytettävä viitenumero on
5555.
Hotellimajoitusta tarvitsevien on itse huolehdittava
majoitusvarauksesta. Tilaisuuteen liittyvät tiedustelut
Jukka Kinnunen, puh. 040-7480785 ja Juha Koivisto,
050-363811
4.      Maakunnallinen maanpuolustusjuhla, Jalkaväen säätiön 50-vuotisjuhla 8. 9.2007 Mikkelissä.
Klo 13 Juhla Mikaelissa.
Savon sotilassoittokunta, juhlapuhe kenraaliluutnantti Ilkka Aspara. Kenttälounas vanhalla kasarmialueella, Karjalan Prikaatin uusinta kalustoa näytteillä.
Hyvää Itsenäisyyden Juhlavuotta
JR 7:n PERINNETOIMIKUNTA
*****
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Krypton ratkaisu
VUOSIKOKOUSKUTSU
21.Prikaatin Perinneyhdistys ry:nvuosikokous pidetään Turussa 24.8. klo 15. Turun Upseerikerhon tiloissa, Kaivokatu 12
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat sekä hallitukselle

mahdollisesti jätetyt aloitteet. Tilaisuus päättyy
veljesillalliseen, jota varten pyydetään ilmoittautumaan 20.8. mennessä R Riikoselle 0408352907 tai Osmo Suomiselle 0400-908314
Puolisot tai lähiomaiset ovat tervetulleita.
HALLITUS

Haetaan yhteyttä
Jukka Räsänen, otatko uudelleen yhteyttä.
Olitte vuona 1944 Kannakselle komppanian
päällikkönä, ja soititte minulle erään televisiosta tulleen veteraaniohjelman jälkeen. Valitettavasti en ehtinyt ottaa yhteystietojanne. Olisin
kiitollinen jos saisin uudelleen yhteyden.
Irja Mattila. Puistolankuja 11, 48900 KOTKA. Puhelin (05) 265 220.
*****
Haemme henkilöitä, jotka tietäisivät jotakin
sedästämme.
Mustonen Juho Ville, s. 11.10.1921, Leppävirralla. Palveli 4/JR 30.
Kaatui 30.7.1943 Puolustusministeriön tietokannan paikaksi on merkitty Kusra. Tällä nimellä paikka ei kartalta löydy, sen sijaan useitakin eri paikkoja joiden nykyinen venäjän- tai
karjalankielinen nimi on Kuzra tai Kutzra-Petrosvskaya. Tietojemme mukaan Ville kaatui
jossakin konekivääripesäkkeessä, johon hän
ja mukana olleet muut suomalaiset joutuivat
”mottiin”. Hänet on hauduttu Leppävirralle.
Haluaisimme rakentaa tietojemme palasista
uudelleen setämme elämäntarinan.

Etukäteen kiittäen
Pertti Mustonen, osoite Av. Corrientes
3150, Piso20, Depto. ”G” C1193AAQ BUENOS
AIRES Argentina.
Sähköposti perttimustonen@uolsinectis.com.
ar
*****
Olin vuonna 1942 keväällä HYVINKÄÄLLÄ
sotapalveluksessa. Pataljoonastamme koottiin kuoro ja orkesteri. Kuorosta ja orkesterista otettiin kuva, jonka tilasin ja maksoin. Sitten pääsin sille pitkälle maatalouslomalle. Kun
palasin, niin upseerit olivat vaihtuneet, samoin
toimiston väki. Minun aikanani toimistossa
olivat vääpeli Karvinen ja sotamies Paavo Vesalainen ( tai Vepsäläinen). Mikäli tämä kuva
on jossakin tai joku siitä tietää, pyydän ottamaan yhteyttä.
Kuvahan saattaisi olla vaikka jonkun kuorolaisen albumissa.
Olisin kiitollinen, jos saisin kuvan lainaksi.
Vastaukset Arvi Ulvas, Lohikon vanhainkoti, 38700 Kankaanpää. Puh. (02) 572 2103

Virkistä muistiasi -tehtävän oikeat
vastaukset
1. Oikea vastaus: Itsemurhalentäjä, joka uhrasi koneensa ja henkensä syöksymällä päin kohdetta. Itsemurhalentäjät upottivat tai vaurioittivat 222 laivaa.
2. Oikea vastaus: Kaatuneiden evakuointikeskus. Siellä katuneet
tunnistettiin, siistittiin ja toimitettiin kotiseudulle haudattaviksi.
3. Oikea vastaus: Talvisodan aikana Suomessa kävi n. 300 ulkomaista sotakirjeenvaihtajaa.
4. Oikea vastaus: Stalin kielsi. Myöhemmin Suomen hallitus epäsi
Kuusiselta matkustusluvan.
5. Oikea vastaus: Kohta 2, sillä maata jouduttiin luovuttamaan 12 %
maan pinta-alasta eli joka kahdeksas hehtaari.
6. Oikea vastaus: Vuonna 1931, jolloin hänestä tuli puolustusneuvoston puheenjohtaja. Vuonna 1933 hänet ylennettiin sotamarsalkaksi ja v. 1939 hänestä tuli ylipäällikkö.

Puhelintiedustelu:

Osoitepalvelu

0600 0 1000
www.vaestorekisterikeskus.fi

1,67 e/min+pvm
Internethaku:
2,25 e/osoite
Avoinna:
24h joka päivä

Lehden tilaukset ja hinnat

Julkaisija

Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands
Krigsveteranförbund rf
Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen
Päätoimittaja Markku Seppä

Toimitus

Korkeavuorenkatu 41 A 7
00130 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi
faksi (09) 6126 2020
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

Osoitteen muutokset

Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteen muutoksista omaan yhdistykseensä tai liittoon Riina Lillforsille,
Korkeavuorenkatu 41 A 7
00130 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata Sotaveteraani-lehden
liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 /Riina Lillfors. Lehden vuosikerran hinta
on 15 euroa.
Irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto

Äänikasetit lehdestä

Sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, joiden vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja muille 17 euroa. Äänikasetit voi
tilata Sotaveteraaniliiton myyntitoimistosta Korkeavuorenkatu 41 A 7
puh. (09) 6126 2014
sähköposti helena.hornborg@ sotaveteraaniliitto.fi

Puheenjohtaja Aarno Strömmer
Kirkkokatu 67 B 23
90120 Oulu
puh. ja faksi (08) 311 5282
sähköposti aarno.strommer@mail.suomi.net
Jäsenet: Antti Henttonen, Olavi Karttunen, Anni Grundström, Matti Lukkari,
Eeva Nieminen, Nils-Börje Stormbom, Pertti Nieminen, Markku Seppä, Jyrki
Vesikansa, sihteeri Markku Rämö

Ilmoitusmyynti

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Taitto

Media-ammattilainen Adspace Oy
Mikkolantie 20
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi (09) 726 1306
Isto Valkeapää
puh. 040 735 7571

1/07: 21. helmikuuta, 2/07: 18. huhtikuuta,
3/07: 13. kesäkuuta, 4/07: 19. syyskuuta,
5/07: 31. lokakuuta, 6/07: 12. joulukuuta.

Taittotalo PrintOne
PL 23 (Mikkolantie 20)
00661 Helsinki
puh. ja faksi (09) 711 100
sähköposti printone@printone.fi

Ilmoitushinnat

Painopaikka

Ilmestyminen 2007

1,35 euroa/pmm. Väri- ja määräpaikkailmoituksista
sovitaan erikseen.

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2006
ISSN 0782-8543
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Berner Oy

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat Oy
Aunus ja Maaselkä
Laatokan kierros

4 pv 16.-19.7.
4 pv 13.-16.8.

Viipurin saaret
3 pv 13.-15.7., 3.-5.8.
Karjalan Kannas
3 pv 6.-8.7., 20.-22.7.
Uhtua – Kiestinki – Kostamus
5 pv 23.-27.7.
JR8, Tuntemattoman taistelupaikoilla
4 pv 30.7.-2.8., 23.-26.8.

Helsinki
369
369

329
299
399
369

Hintaan sis. kuljetus, majoitus, viisumi,
puolihoito ja sotahistorianoppaan palvelut.
JaPi-matkat on erikoistunut sotahistorian matkoihin.

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

Kaikki eivät ole samasta puusta...

KUUNTELE RADIO DEI
taajuus
Oulu
106,9
Rovaniemi 93,4
Lahti
106,4
Helsinki
89,0
Turku
107,3
Salo		
Tampere
97,2
Lohja
107,2

kaapelissa
94,1
96,0
99,1
101,9
99,4
99,4
87,5
USKO JEESUKSEEN PELASTAA!

Kokkola
Keski-Suomi
Hämeenlinna
Pohjanmaa
Kuopio
Satakunta
Pohjois-Karjala
Mikkeli

taajuus kaapelissa
104,3
88,9
94,1
93,4
105,9
103,6
89,4
102,7
106,1
103,3
95,7
94,4
107,4
89,5
87,8
105,0

Radio Dei saa nykyisen taajuusverkon lisäksi kolme uutta taajuutta. Uusia kuuluvuusalueita ovat mm. Savonlinna, Lappeenranta ja Imatra sekä Kymenlaakso. Uudet taajuudet otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan.

