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Sotaveteraaniliiton naisjärjestön naiset kokoontuivat sisarpäiville Jyväskylään. Juhlassa puhujana oli 
Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Juhlan päätyttyä hän tapasi lottana toimineen 98-vuo-
tiaan sotaveteraani Aune Sipan. Kummitätiään hoivasi Eila Keinonen, joka on Jyväskylän sotavete-
raanien kannattajajäsen (lisää sisarpäivistä sivut 16-17).

Lappeenrannassa järjestettiin kymmenennet etsinöissä löydettyjen sankarivainajien hautajaiset. 
Maasotakoulun kadetit kantoivat arkut hautaan (lisää Lappeenrannan tilaisuudesta sivu 24).

Lamminniemen hyvinvointikeskuksen pihalle paljastettiin muis-
tomerkki, joka on kevyt kenttäkanuuna. Se muistuttaa Lammin-
niemeä veteraanien kuntoutuksesta ja hoivasta (sivu 14). 

Vanhuspalvelulaki – veteraanit erityisryhmä (s. 23)
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Helsingissä 12. kesäkuuta 2013

Järjestötyö sotaveteraaniemme hyväksi on 
merkittävien haasteiden edessä. Liittona 
meidän tulee kyetä uudistumaan aikaam-
me seuraten, jotta voimme hoitaa kunnial-
la perustehtävämme. Tämä vaatimus uudis-
tumisesta ja toimintatapojen tehostamisesta 
koskee liiton organisaation kaikkia toimin-
tatasoja. Edunvalvonta, huolto- ja tukitoi-
minta sekä vakaa valmistelu perinneaika-
kautta silmälläpitäen nivoutuvat kaikki yh-
teen. Jos jokin osa-alueista jää heikommalle 
huomiolle, ulottuu tämä vaikutus vääjää-
mättä muille alueille jo lähitulevaisuudessa. 
Kokonaiskoordinaatio ja ohjeistus on luon-
nollisesti liiton johdon vastuulla, mutta se ei 
voi olla toimijana alue- saatikka paikallista-
solla. 

Liittomme järjestötyön perustana on 
edelleen vahva yhdistysten verkosto, joka 
kattaa lähes koko maan. Liiton voima ovat 
sen yli 370 paikallisyhdistystä, joista val-
taosa eli noin 350 peittävät maantieteelli-
sesti varsin kattavasti kotimaan aina Han-
gosta Ivaloon. On itsestään selvää ja ym-
märrettävää, että olosuhteet ja edellytykset 
toimintaan poikkeavat toisistaan merkittä-
västi ruuhkaisessa Etelä-Suomessa ja har-
vempaan asutuilla maamme alueilla. Tämä 
ei kuitenkaan merkitse sitä, että yhdistys-
toiminnan aktiivisuus heikkenisi, vaikka 
etäisyydet asutuskeskuksiin olisivat pitkät. 
Onkin useita esimerkkejä päinvastaises-
ta tilanteesta, jossa juhlapuheiden ”fraasit” 
yhteenkuuluvuus, huolenpito veljestä ja yh-

Palloa ei saa hukata
teisöllisyys ovatkin muuntautuneet sotave-
teraanien, heidän puolisoidensa ja leskien 
käytännön asioiden hoitamiseksi. Näin tu-
lee olla; sen me kaikki sotaveteraanityössä 
mukana olevat tiedostamme. Toiminnal-
taan vireät ja sitä kautta vahvat yhdistykset 
ovat olleet ja ovat tulevinakin vuosina liit-
tomme tukipilareita.

Määrätietoisen ja menestyksellisen yh-
distyksen tukitoiminnan avain on verkot-
tuminen ja vahva yhteistoiminta kaikkien 
niiden tahojen ja toimijoiden kanssa, joi-
den vastuullisiin tehtäviin kuuluu sosiaali- 
ja terveyshuolto kunnassa. Kun yhteys on 
hyvä ja avoimen keskusteleva, on sillä suora-
nainen vaikutus myös kunnan sotaveteraa-
nipalveluiden saatavuuteen. Päämäärähän 
kaikilla osapuolilla on sama: pitää mahdol-
lisimman hyvää huolta sodan ankarat vuo-
det kokeneista miehistä ja naisista, heidän 
puolisoistaan ja leskistään. Eduskunnassa 
tehtyjen päätösten mukaisesti kunnilla on 
nyt enemmän valtion varoja käytettävis-
sään kotiin vietävien palvelujen järjestä-
miseen. Sotaveteraaniyhdistysten tulee nyt 
tehdä yhteistyötä kuntien kanssa niin, että 
palvelut tavoittavat etenkin heikoimmassa 
asemassa olevat veljet ja sisaret. Yhteyden-
pitoa ei tule kaihtaa, vaan päinvastoin tarjo-
ta sitä aktiivisessa ja rakentavassa hengessä.

Pallo on nyt meillä. Sitä ei saa hukata, 
saatikka potkaista omaan maaliin.

Finn-Göran Wennström

Olin kuluvan vuoden alussa Laukaassa 
pystyttämässä omiin kokoelmiini poh-
jautuvaa rintamapuhdetyönäyttelyä. 
Jo näyttelyä suunniteltaessa oli selvää, 
että se suunnattaisiin erityisesti nuoril-
le, koululais- ja muille ryhmille. Pysty-
tystyön myötä havahduin miettimään 
kysymystä: miten auttaa uusia sukupol-
via ymmärtämään veteraanien koke-
muksia? Itse sain jo lapsena kuulla so-
dista isoisältäni, laitilalaiselta JR 56:n 
veteraanilta Onni Aaltoselta. Vailla vi-
haa, vailla verellä mässäilyä mutta myös 
kaunistelematta. Isoisäni poistui jou-
kostamme syksyllä 2012. Hän oli kui-
tenkin ehtinyt sytyttää minussa kiin-
nostuksen maamme kohtalonvuosiin.

Nuoret ikäluokat kasvavat ilman vete-
raani-isovanhempia. Tiedot viime so-
distamme he saavat koulukirjoista tai 
vanhemmiltaan. Suomalaisten kiinnos-
tus lähihistoriaa kohtaan on ilahdutta-
van suurta: sotakirjoja ostetaan ja ve-
teraanien kokemuksista etsitään tietoa. 

Ensikatsannolla siis näyttää, että kaikki 
olisi kunnossa.

Pitää kuitenkin kysyä, millaisen kuvan 
sodistamme uudet sukupolvet saavat? 
Nykynuorten käsitys sodasta yleensä 
pohjautunee uutiskuvaan, jossa amerik-
kalainen, tuhansien kilometrien päästä 
ohjattu ohjus tuhoaa irakilaisten tuki-
kohtia. Sellainen sodan kuva on hygi-
eeninen, persoonaton, vähättelee sodan 
uhrauksia. Toinen suuri mielikuvien 
luoja ovat elokuvat ja pelit, joissa yksit-
täinen sankari tai pieni ryhmä tuhoaa 
legioonittain vastustajia. Tällaiset etäi-
set ja sankarilliset mielikuvat johtavat 
helposti sodan ihailuun. Sodan koke-
neet sukupolvet sen sijaan osaavat ar-
vostaa rauhaa täydestä sydämestään.

Riittääkö myöskään pelkkä tieto, tie-
täminen, tuomaan ymmärryksen sii-
tä, mitä sotilaat kokivat? Isoisäni ker-
tomuksista mieleeni piirtynyt sota ei 
ollut paraatimarssia eikä jatkuvaa tais-

telua, vaan ennen kaikkea odotusta, 
huonoja unia korsussa, rottajahtia ja 
kipinämikkovuoroja Karjalan korves-
sa. Sota ei myöskään ollut jatkuvaa vi-
haa, vaan haavoittunutta vihollista koh-
deltiin ihmisenä ja tälle tarjottiin tu-
pakka matkalla joukkosidontapaikalle. 
Tiedonsaanti on nykyään yhä enem-
män eläytymistä, kokemista, tuntemis-
ta, aistimista. Miten siis kertoa meil-
le hyvinvointi-Suomen kasvateille vii-
me sodista niin, että koettu todellisuus 
siirtyisi mahdollisimman autenttisena 
eteenpäin?

Olin pari kuukautta sitten Dresdenis-
sä Saksan sotahistoriallisessa museossa. 
Museossa tarjotaan muun muassa mah-
dollisuus kokea, miltä rintamalla haisi: 
saksalaisten veteraanien haastattelujen 
perusteella oli luotu ”tuoksucocktail”, 
jossa osina olivat niin aserasva, nahka-
varusteet, ruudin haju kuin mätänevien 
ruumiiden makea lemu. Museokävijöi-
tä myös rohkaistaan sovittelemaan sel-

käänsä toisen maailmansodan aikaista 
tornisteria varusteineen ja kokeilemaan 
jalkaan armeijan epämukavia mars-
sikenkiä. Juuri tämänkaltaiset uudet, 
eläytymiseen pohjautuvat avaukset voi-
vat tuoda veteraanien kokemukset lä-
hemmäs, auttavat ymmärtämään, mitä 
isoisät todella tunsivat 70 vuotta sitten.

Olli Kleemola

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

Kertokaa lastenlapsille lauluin...

Kolumni

Olli Kleemola aloitti Sotave-
teraani-lehden kolumnistina. 

Puolustusvoimat teki merkittä-
vän kulttuuriteon skannaamal-
la 170  000 sotien aikaista TK-ku-
vaajien ottamaa valokuvaa ja saat-
tamalla ne julkisesti käytettäväksi 
internetissä. Kiinnostus kuva-ar-
kiston kuvia kohtaan julkistamis-
päivänä oli niin kova, että haki-
joitten suuri määrä kaatoi haku-
koneet, vaikka kapasiteettia on 
riittämiin. Hakijoitten joukossa on 
suuri määrä myös ulkomaalaisia. 
Tämä hanke jos mikään ansaitsisi 
tiedonjulkistamispalkinnon. 

Uusi digitaalinen kuva-arkisto 
parantaa merkittävästi nyt myös 
tavallisen ihmisen mahdollisuuk-
sia selvittää sukulaistensa sota-
tietä. Tähänkin asti kuvat ovat ol-
leet käytössä, mutta suuren työn 
takana. Odottaa myös sopii, että 
kuvien tietoja voidaan vielä 70 
vuotta kuvien ottamisesta täyden-
tää. 

Puolustusvoimat on ainakin ve-
teraanijärjestöjä pitänyt tähän asti 
erityisasemassa. Julkaisuissamme 
tarvittavat kuvat on aina saatu no-
pealla toimitusajalla ja veloitukset-
ta. 

Kuva-arkiston valokuvat ovat 
puolustusvoimien TK-miesten ot-
tamia, mutta valokuvausta har-
rastivat myös tavalliset rintama-

miehet ja niitä valokuvia on myös 
paljon. Osa kuvista on vuosikym-
menten aikana saattanut kadota, 
eivätkä veteraanien perillisetkään 
aina ole olleet kiinnostuneita ve-
teraanin sota-aikaisista kuvista. 
Myös tekstien puuttuminen tekee 
osasta kuvia melko käyttökelvot-
tomia. 

Erinomaisesti toimivan kuva-
hakupalvelun eräänä kehittämis-
ehdotuksena saattaisi olla myös 
järjestöjen, sotahistorian harrasta-
jien ja veteraanien hallussa olevien 
ns. ”omien” kuvien tallentaminen 
samaan, nyt jo hyvin toimivaksi 
todettuun järjestelmään. Tietysti 
kuvien käyttöoikeus tulee selvit-
tää, mutta se ei liene kovin suuri 
haaste.

Vuosikymmenien aikana myös 
Sotaveteraaniliitto ja muut vete-
raanijärjestöt ovat saaneet vete-
raaneilta valokuvia. Myös liitoilla 
on parhaillaan menossa valoku-
vien digitointi. Liitot pystyvät ot-
tamaan vastaan sota-aikaisia ku-
via ja tallentamaan ne myöhem-
pää erityisesti perinneajan käyttöä 
varten. Sota-aikaisilla kuvilla voisi 
olla yksi kuva-arkisto. 

Markku Seppä 

Kulttuuriteko pitää palkita
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Tammenlehvän Perinne-
liitto toteuttaa juhlavuo-
teensa liittyvän hank-

keen, jossa kartoitetaan viime 
sodista (1939-1945) ja niiden ve-
teraaneista kertovat muistomer-
kit ja muistolaatat Ahvenan-
maata lukuun ottamatta kai-
kissa Suomen kunnissa. Hanke 
julkistettiin ja käynnistettiin 
liiton perustamisen 10-vuotis-
päivänä 24.4.2013. Työ pyritään 
saattamaan loppuun kuluvan 

vuoden aikana. Sankarihauta-
usmaiden muistomerkit raja-
taan omana hankkeenaan tä-
män työn ulkopuolelle.

Muistomerkkikartoituksen 
tavoitteena on veteraaniperinteen 
ja perinnetyön tunnettuuden li-
säämisen ohella muun muassa 
- muistomerkkejä koskevan 

täydentävän tiedon kokoami-
nen liiton perinneportaaliin

- muistomerkkien kunnon to-
teaminen sekä 

- muistomerkkeihin liittyvien 
perinnetapojen kartoittami-
nen.

Muistomerkkien kuntoa ar-
vioitaessa on otettava huo-
mioon, että jokainen muisto-
merkki ja -laatta on tarkoitettu 
veteraaniajan pysyväksi muis-
toksi jälkipolville. Niiden kun-
non on oltava veteraanisuku-
polvea ja välittämäänsä sano-
maa kunnioittava. 

Hanke toteutetaan yhdes-
sä Perinneliiton jäsenyhteisö-
jen kanssa. Pääkumppanina ja 
hankkeen käytännön toimeen-
panijana on Suomen Sotavete-
raaniliitto. Yhteyshenkilöinä 
kentällä ovat sotaveteraanipii-
rien nimeämät perinneyhteys-
henkilöt. Kuntatasolla päätoi-
mijoita ovat maanpuolustus- ja 
veteraanijärjestöjen paikalliset 
yhdistykset. Keskeisiä kump-
paneita puolestaan ovat kun-
nat ja seurakunnat, joille tietoa 
hankkeesta on välitetty Suo-
men Kuntaliiton ja Kirkkohal-
lituksen kautta.

Lisätietoja on kotivuilla 
www.tammenlehva.fi 

Perinneliitto kartoittaa muistomerkit

Simolaiset veteraanit pystyttivät kiven paikalle, josta 16.6.1941 
simolaiset lähtivät puolustamaan maamme itsenäisyyttä ja va-
pautta. Tämän muistomerkki kuuluu kartoitettaviin merkkeihin. 

Tammenlehvän Perinne-
liiton Perinnetyön tun-
nustuspalkinto 2012 on 

myönnetty VR-Yhtymä Oy:lle 

tunnustuksena sen esimerkil-
lisestä työstä viime sotiemme 
veteraanien ja sankarivainajien 
muistamiseksi.

Perinnetyön tunnustuspalkinto VR:lle

Aiemmat tunnustuspalkinnot:
2009 Oulun maakunta-arkiston johtaja Vuokko Joki 
2010 14. Divisioonan Perinneyhdistys ry 
2011 Muusikko Seppo Hovi

Tunnustuspalkinnon kunniakirja ja siihen liittyvä liiton standaari 
luovutettiin VR:lle 3.5. pääkonttorissa järjestetyssä tilaisuudessa. 
Vas. Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja Pertti Suomi-
nen, hallituksen jäsen Klaus Halla, varapuheenjohtaja Matti Niemi 
ja VR-yhtymän toimitusjohtaja Mikael Aro.

1. luokan Vapaudenristi rintatähtineen  
Kaukanen Jaakko Sakari, kenraaliluutnantti Helsinki 

1. luokan Vapaudenristi  
Wennström Finn-Göran Oscar Paul, prikaatikenraali Helsinki 

2. luokan Vapaudenristi  
Holopainen Pekka Matti Elias, eversti Helsinki 

3. luokan Vapaudenristi  
Ikonen Timo-Pekka Tapio, komentajakapteeni Hämeenlinna 
Jaakkola Janne Alpertti, everstiluutnantti Rusko 
Kauppala Mikko Lauri Tuomas, everstiluutnantti Helsinki 
Kautiainen Harri Eerik, everstiluutnantti Jyväskylä 
Kullberg Rolf Christian, everstiluutnantti Helsinki 
Pohjala Kari Juhani, everstiluutnantti Helsinki 
Voutilainen Jussi Pärttyli, komentaja  Tuusula 

4. luokan Vapaudenristi  
Hirviniemi Juha, kapteeniluutnantti  Helsinki 
Jokela Vuokko Sinikka, tarkastaja  Vantaa 
Jääskeläinen Kari Sakari, luutnantti  Kouvola 
Keskitalo Jarmo Erik, kapteeni Janakkala 
Lehtinen Heikki Juhani, kapteeni Kankaanpää 
Pollock Toivo Samuli, kapteeni Helsinki 
Savinen Aki Eerikki, kapteeni Mikkeli 
Tornioja Vesa Heikki Tapio, yliluutnantti  Turku 
Uitto Kai Kalevi, kapteeni  Turku 

1. luokan Vapaudenmitali  
Siitonen Esa Jaakko Juhani, vanhempi rajavartija  Imatra 
Väyrynen Samu Akseli, kersantti Säkylä 

Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali  
Hyvönen Marja-Leena, toimistonhoitaja Mikkeli 

Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali  
Isojärvi Jukka Petteri, lataamotyöntekijä Keuruu 

Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivänä 
4.6.2013 myönnetyt 
kunniamerkit

Suomen Sotaveteraa-
niliiton puheenjohta-
jalle, prikaatikenraali 
Finn-Göran Wenn-
strömille myönnettiin 
VR 1. 

VR käynnisti vuonna 2009 
työmäärältään mittavan hank-
keen viime sodissa menehty-
neiden rautatieläisten aiempien 
Pro Patria -taulujen täydentä-
miseksi ja uusimiseksi. Vuonna 
2012 hanke saatettiin loppuun 
ja osana VR:n 150-vuotistapah-
tumia yhtymän pääkonttorin 
aulassa paljastettiin uudet Pro 
Patria -taulut. Niihin on koottu 
tiedot yhteensä 909 rautatieläi-
sestä, jotka vuosina 1939-1945 
saivat surmansa joko puolus-
tusvoimien palveluksessa ol-
lessaan tai tehtäväänsä valtion-
rautateiden palveluksessa hoi-
taessaan. 

VR-Yhtymän toteuttama 
hanke on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas ja erinomaiseksi 
esimerkiksi kelpaava ajankoh-
tana, jolloin monien yhteisöjen 
sankarivainajia kunnioittavat 
muistotaulut ovat vaarassa jää-
dä unohduksiin tai jopa kado-
ta.  

Pertti Suominen

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja verkkokauppa.

www.sotaveteraaniliitto.fi

Sotaveteraaniliiton toimisto on suljettu 
8.–26.7. 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 3998

Henkilökunta toivottaa lehtemme lukijoille aurinkoista kesää.
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SANA

Onnittelemme
Anni Hacklin 100 vuotta

Kotitalousopettaja Anni 
Hacklin, os. Rautsi, syn-
tyi Turussa 29. huhtikuuta 
1913. Hacklin toimi muo-
nituslottana talvi- ja jat-
kosodassa. Talvisodan 105 
päivää kuluivat Turun ran-
nikkoprikaatin esikuntaa 
muonittaessa. Jatkosodas-
sa Hacklin palveli muoni-
tuslottana, muonituspääl-
likkönä ja muonitustar-
kastajana. Tutuiksi tulivat 

Jokainen – seisoo yksin maan sydämellä –
auringonsäteen läpäisemänä. Ja yhtäkkiä on ilta.

Yhtäkkiä on ilta…

Näin kirjoitti kerran 1960-luvul-
la italialainen runoilija ja Nobel-

palkinnon saaja Salvatore Quasimodo. 
Se on puhutteleva runo. Sen sanat jää-
vät soimaan sisimmässäni. …Ja yhtäk-
kiä on ilta, kirjoittaa Quasimodo mel-
kein tuulen itsestäänselvällä yksinker-
taisuudella. Se tulee aina yhtä äkkiä 
tämä ilta, tämä auringonlasku, tämän 
kauniin kesäkauden loppu, nämä var-
jot jotka huomaamattamme pitene-
vät päivä päivältä. Yhtäkkiä on ilta…
yhtäkkiä kaikki on liian myöhäistä, 
emmekä ole sitä huomanneet. Yhtäk-
kiä kaikki junat ovat lähteneet, kaik-
ki kellot pysähtyneet, kaikki sävelmät 
soineet loppuun. Yhtäkkiä, aivan yht-
äkkiä, ovat sanat loppuneet. Kun vih-
doin päätämme kaiuttaa kaikki tun-
teemme julki, on jäätä kylmästä kan-
gistuneissa trumpeteissa emmekä saa 
ainuttakaan ääntä ilmoille. Kun vih-
doinkin päätämme lähettää punaiset 
ruusut, saamme takaisin viestin  ”vas-
taanottaja tuntematon”. Kun viimein 
ojennamme kätemme antamaan kau-
an pidätetyn hyväilymme, poski ei 
enää ole siellä. Illan viileät tuulet pu-
haltavat jo hämmästynyttä kättämme 
kohti ja kiroamme ujouttamme, saa-
mattomuuttamme ja ainaista epäröin-
tiämme. Äkkiä, aivan yhtäkkiä, on pi-
meä, peruuttamaton ilta ja seisomme 
siinä aivan yksin maan sydämellä – ai-
van niinkuin runossa sanottiin.

Miksi luulemme, että on niin 
vaarallista, hengenvaarallista, 

sanoa asiat aivan niinkuin ne ovat? 
Miksi työnnämme tuonnemmaksi 
kaikki nämä tunteet ja tunnustuk-
set – kaikki nämä ”anteeksi” ja ”ra-
kastan sinua kuitenkin”? Mitä ole-
tamme tapahtuvan, jos otamme ris-
kin sanoa kaikkea sitä mikä juuri nyt 
askarruttaa mieltämme, sydäntäm-
me ja sieluamme? Mitä voikaan ta-
pahtua, jos annamme tunteiden pi-
tää sanojen kanssa yhtä? Tietenkin 
on totta, että me Suomessa kasvaneet 
olemme melkein jo äidinmaidon mu-
kana saaneet oppia, että se joka pal-
jastaa tunteensa munaa itsensä, aina-
kin jos tällainen ”paljastus” tapahtuu 
ennenkuin on saatu takeita siitä että 
vastaanottaja tuntee samalla tavalla. 
Sitäpaitsi olemme saaneet oppia siitä 
asti kun makasimme vauvavuoteis-
samme että kun joku loukkaa mei-
tä ja aiheuttaa meille pettymystä ja 
kärsimystä, silloin meidän tulee ve-
täytyä kuoreemme emmekä missään 
nimessä saa antaa toisen tietää, että 

tämä sattui ja pahasti. Kun kyyne-
leet polttavat tuhansien nuolten ta-
voin silmäluomien alla, meidän tu-
lee vain nielaista ja viimein poistua 
huoneesta ylväin askelin. 

Yhtäkkiä on ilta – aurinko on 
tummanpunainen eikä mitään 

ole saatu kakistettua ulos. Ajatella, 
jos sanon hänelle että rakastan hän-
tä ja hän ei sitten rakasta minua, sii-
tä en selviäsi. Niin kuulee usein sa-
nottavan. Ei meidän tule ajatella vas-
taanottajan ja mahdollisen yleisön 
reagointia. Se mikä on m e i l l e tär-
keätä sanoa, se meidän on sanotta-
va oman itsemme tähden! Meidän 
täytyy saada sanotuiksi kaikki tär-
keät sanomat ja viestit, ennenkuin 
yhtäkkinen ilta tekee meistä myk-
kiä, palelevia ja toimettomia mähä-
henkilöitä. Meidän tulee tajuta, että 
elämäntarinamme on niin häviä-
vän lyhyt – loppujen lopuksi – et-
tei meillä ole varaa lykätä tuonnem-
maksi sitä mikä voisi muuttaa paljon 
hyvään suuntaan juuri nyt sinulle, 
minulle, meille. Kukaan ei tunaroi, 
joka rehellisesti sanoo asiat niinkuin 
ne ovat. Ei kukaan, joka rehellises-
ti uskaltaa seistä tunteittensa ja sa-
nojensa takana, joka tunnustaa että 
paha sana loukkasi tai hyvä sana teki 
onnelliseksi toisen välityksellä. Kyy-
neleet eivät ole ongelma, vaan kaik-
ki se mitä keksimme selitykseksi ja 
pakenemiskeinoksi kyynelten sijas-
ta! Kaikki se tärkeä mitä tänään et 
saa sanotuksi, antaa sinulle vuosi-
en kuluttua harmin aiheita, kun et 
silloin kun olisi ollut mahdollisuus 
saanut sanotuksi, tehdyksi. Vuodet 
ovat vierineet ja sinulla on niin pal-
jon kaduttavaa, niin paljon mitä ei 
tullut sanotuksi, ei edes ajatelluksi. 
Niin, ajatella, sinullehan olisi voitu 
nauraa. Joten toimi nyt, kun kesä rä-
jähtää vihreyteensä ja kukkaansa ja 
syksyn pimeys on kaukana! Yhtäk-
kiä on ilta…aivan yhtäkkiä.

Vielä on tänään. Vielä on aikaa, 
ainakin vähän aikaa, toteuttaa 

kaikki tämä sanomatta jäänyt. Raa-
matullisessa ja elämänkatsomuksel-
lisessa mielessä löytyy vakavan ke-
hoituksen sanat: Sen tähden, niin 
kuin Pyhä Henki sanoo: - Jos te tänä 
päivänä kuulette hänen äänensä, äl-
kää paaduttako sydäntänne… Hepr. 
3:7-8.

Henry Byskata, rovasti

Helsingin Sotaveteraani-
kuoron vanhin jäsen, toi-
mitusjohtaja Salomon 
Altschuler täyttää 100 
vuotta 20.6. Hän on synty-
nyt juutalaiseen perheeseen 
Viipurissa. 

Salomon Altschuler 

tunsi jo pienenä vetoa mu-
siikkiin. Jo kouluaikana 
hän kuului Viipurin juu-
talaisseurakunnan näytel-
mäkerhoon ja sen laulu-
kuoroon, jonka esityksiä 
hän tarvittaessa säesti pia-
nolla. Valtava enemmistö 
ikätovereista kävi hänen 
laillaan suomenkielistä 
koulua, mutta nuorisoseu-
ran sihteerinä hän kirjoit-
ti kaikki pöytäkirjat jid-
dishiksi.

Altschuler suoritti ase-
velvollisuutensa Käkisal-
messa ja sittemmin Hel-
singissä autokomppanias-
sa. Talvisodassa hän toimi 
4. Pr:n esikuntakomppani-
assa Karjalan kannaksella. 
Jatkosodassa hän oli tien-

Salomon Altschuler 100 vuotta
hoitokomppaniassa varus-
mestarina Aunuksen kan-
naksella. Altschuler osal-
listui rintamajoukoissa 
myös Lapin sotaan syk-
syllä 1944 ja pääsi siviiliin 
korpraalina. 

Välirauhan aikana 1940 
Altschuler liittyi Helsin-
gin juutalaiseen laulukuo-
roon. Syksystä 1989 lähti-
en hän on laulanut Helsin-
gin Sotaveteraanikuorossa 
1 basson jäsenenä. Salo-
mon Altschulerille on so-
tien muistomitalien lisäksi 
myönnetty SVR M1 kr ja 
Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi. 

Pentti Paavola

Maarianhaminan, Petros-
koin, Äänislinnan, Uuk-
sun ja Viipurin maisemat. 
Sodan jälkeen Hacklin 
avioitui Jaakko Hacklinin 
kanssa. Nelilapsinen per-
he asui ensin Kemissä, sit-
ten Mäntässä. Naantalissa 
Hacklin on asunut vuo-
desta 1977 lähtien.

Susanne Hiltunen

Perinteistä päijäthä-
mäläistä Helators-
tain Kirkkopäivää 

vietettiin Joutjärven kir-
kossa 9.5. Juhlapuhuja-
na oli emeritus arkkipiis-
pa Jukka Paarman. Musii-
kista vastasi seurakunnan 
kanttorin ohella Varus-
miessoittokunta. Pääjuh-
lassa lauloi myös lahtelai-
nen Isän ääni -lauluyhtye.

Varuskunta, kaupunki 
ja seurakunta sekä seura-
kuntayhtymä tukivat tilai-
suutta taloudellisesti. Li-

Kirkkopäivän viettoa Lahdessa

Juhlapuhuja emeritus ark-
kipiispa Jukka Paarma

säksi nuorten mukana olo 
on aina ilahduttavaa. Par-
tiolaiset olivat jakamas-
sa ohjelmia ja auttamassa 
veteraaneja liikkumisessa, 
rauhanturvaajat toimivat 
monissa tehtävissä alkaen 
tekstin luvusta ja liiken-
teenohjauksesta kaluston 
siirtoihin. Naisten Valmi-
usliiton naiset valmistivat 
ja tarjoilivat aterian.

Teksti ja kuva:  
Pertti Vesenterä

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut 
ja verkkokauppa.

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

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

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

Etelä-Karjala Lappeenrannassa 25.8.
Klo 10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus Lappeenrannan 

kirkossa, saarnaa kenttäpiispa Pekka Särkiö
Ruokailu Varuskunnan ruokalassa
Klo 13.00 Päiväjuhla Lappeenrannan kirkossa,  

juhlapuhe kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 

Kainuu Kajaanissa 28.8.
Klo 11.00  Jumalanpalvelus Kajaanin kirkossa 
Klo 12.30  Ruokailu ja ohjelmallinen päiväjuhla päätös-

kahveineen Kainuun prikaatin ruokalassa
Kuljetukset järjestetään

Lappi Savukoskella 19.6. ja 
Kittilässä 14.8.
Klo 10.00 Tulokahvit
Klo 11.00 Arkimessu
Klo 12.30 Ruokailu
Klo 13.45  Päiväjuhla ja lähtökahvi

Pohjois-Pohjanmaa 
Kempeleessä 15.9.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Py-

hän Kolminaisuuden 
kirkossa (uusi kirkko)

Klo 12.00 Ruokailu Kokkokan-
kaan seurakuntakes-
kuksessa

Klo 14.00 Päiväjuhla Kokko-
kankaan seurakunta-
keskuksessa

Uusimaa Lohjalla 14.9. 
Klo 11.00 Messu Lohjan Pyhän Laurin kir-

kossa, saarna piispa Tapio Luoma
 Päiväjuhla Lohjan Pyhän Laurin 

kirkossa, juhlapuhe kaupungin-
johtaja Simo Juva

 Ruokailu päiväjuhlan jälkeen vie-
reisessä seurakuntakeskuksessa

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoit-
tain pe 30.8. mennessä:  
lsleskinen@gmail.com tai p. 0500 477 350

Kyrkdag 12.9. kl. 12.00 i Vasa
Högmässa i  Korsholms kyrka    
Kranspatrull till Hjältegravarna
Lunch på Restaurang Rantasipi Tropiclandia

Kirkkopäivä 12.9. klo 12.00 
Vaasassa
Messu Mustasaaren kirkossa
Seppelpartio Sankarihaudoille
Lounas Ravintola Rantasipi Tropiclandiassa

Varsinais-Suomi Marttilassa 1.9.
Klo 10.00 Messu Marttilan kirkossa
Klo 12.00 Lounas Martintalolla
Klo 13.00 Päiväjuhla ja päätöskahvit Martintalolla
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoittain 15.8. 
mennessä Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin  
toimistoon, puh. (02) 233 3602.

Etelä-Pohjanmaa  

Järviseutu  Lappajärvellä  7.8.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Lappajärven  

kirkossa, seppelepartio
 Ruokailu seurakuntatalolla

Härmänmaa Lapualla 14.8.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Lapuan  

kristillisellä opistolla  saarna 
kirkkoherra Matti Salomäki

 Ruokailu ja päiväjuhla Lapuan  
kristillisellä opistolla

 juhlapuhe rovasti Juha Ikola

Kuusiokunnat Alavudella 15.8.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Alavuden 

kirkossa
 Ruokailu ja päiväjuhla  

Seurakuntatalolla

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

Seurakuntatalolla

Seinäjoen seutu Seinäjoella 
19.9.
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Lakeuden 

ristissä
 Ruokailu ja päiväjuhla Seura-

kuntakeskuksessa

Kymenlaakso Kymin kirkossa 15.8.
Klo 13.00 Päiväjuhla
 Seppelpartio, lähettää rovasti Juha Pesonen
 Messu, saarna sotilaspastori Hannu Kähärä
 Kahvitilaisuus Kymin srk-talo
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin puh. 0400 655 283 tai 
kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi 7.8. mennessä. 

Pirkanmaa 6.8. Pälkäneellä 
Aitoon Honkalassa
Klo 11.00 Jumalanpalvelus 
Klo 12,00 Ruokailu 
Klo 14.00 Päiväjuhla
Osallistumisilmoitukset osoitteella:  
Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen 
piiri ry, Rautatienkatu 24 B 4,  
33100 Tampere tai sähköposti,   
jouko.sipila@sotainvalidit.fi
Ilmoittautumiset pyydämme kunnittain 
kesäkuun loppuun mennessä.
Ilmoittautumisen jälkeen tulemme lä-
hettämään yhdyshenkilölle tarpeellisen 
määrän päivän ohjelmalehtisiä ja ateriaku-
ponkeja. 

Seutukunnalliset kirkkopäivät

Lahden Sotaveteraanipiiri oli 
kutsunut jäseniään ja yhteis-
työkumppaneitaan perintei-

seen virikepäivään Siikaniemen lei-
rikeskukseen 11.4. Kutsuun oli vas-
tannut taas lähes sata veteraania ja 
veteraanityön ystävää.

Koska Hämeen Rykmentin lak-
kauttaminen oli lähes loppusuo-
ralla, aiheeksi valittiin Lahden ja 
Hennalan historia. Esitelmöitsijänä 
toimi Lahden oppaiden puheenjoh-
tajan Seppo Toivonen.

Sotilaspastori Risto Kaakinen 
piti alkuhartauden. Hänen poikan-
sa Elmo (5 vuotta) lauloi isän säestä-

Virikepäivää vietettiin Siikaniemessä
mänä lasten virren ”Kuninkaamme 
saapuu”.     

Ensimmäinen osuus Seppo Toi-
vosen esityksestä kulki otsikolla 
”Lahti Varuskuntakaupunkiko?” 

Veteraanisoittokunta ja Hollo-
lan Laulavat Veljet musisoivat. Tä-
män jälkeen Seppo Toivonen siir-
tyi Hennalan historiaan otsikolla 
”Hennalan kasarmit. Tarinoita ai-
dan sisäpuolelta”. 

Lopuksi piirin puheenjohtaja Juk-
ka Simola ja hengellisen työn toimi-
kunnan puheenjohtaja Pertti Vesen-
terä esittelivät tulevia tapahtumia. 

Pertti Vesenterä

Elmo ja isä esiintyvät.

Pohjois-Karjala Kiteellä 7.9.
Klo 10.00 Ortodoksinen liturgia Kiteen 

ortodoksisessa kirkossa
Klo 11.00 Messu Kiteen kivikirkossa
Klo 12.30 Ruokailu Kiteen koulukeskuksen 

Kipakka-ravintolassa
Klo 14.00 Päiväjuhla Kiteen koulukeskuk-

sen Arppen koulun juhlasalissa

Iitin kirkkojuhlaa vietettiin 23.5. Lähettäessään seppelpartion ro-
vasti Juha Pesonen tähdensi veteraanityön perinteen jatkamista 
sekä menneitten sukupolvien työn merkitystä, jotta meillä olisi 
paremmat elämisen mahdollisuudet.  Seppelpartiossa olivat Tuu-
la Kivinen, Vilho Turunen sekä Albin Kuvaja.
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Kymmenen toiminta-
vuoden aikana Pe-
rinneliitto on vakiin-

nuttanut paikkansa sotiem-
me veteraanien perinnetyön 
suunnannäyttäjänä. Se on kar-
tuttanut kattavan jäsenkun-
nan, kartoittanut eri perinteen 
vaalimisen osa-alueita ja ra-

Tammenlehvällä toinen vuosikymmen käyntiin
Kymmenen vuotta sitten neljä veteraanijärjestöä perusti 
Tammenlehvän Perinneliiton toteuttamaan ja vaalimaan 
viime sotiimme liittyvää perinnetyötä. Veteraaniperin-
teen sisältöä ja työmuotoja valmisteleva työryhmä kuuli 
sotiemme veteraanien ja asiantuntijoiden mielipiteitä ja 
linjauksia. Työryhmä linjasi, että perinteen vaaliminen 
on osa kansallista olemusta, hallintoa, talouselämää, 
kulttuuria ja sivistystä. 

kentanut toimivan hallinnon. 

Eino Siuruainen jatkaa 
puheenjohtajana 
Perinneliiton vuosikokoukses-
sa valittiin hallituksen jäsenet 
ja varajäsenet, käsiteltiin toi-
mintakertomus ja tilinpäätös 
sekä hyväksyttiin toiminta-

Tammenlehvän Perinneliiton hallitus 2013-2014
Puheenjohtaja Henkilökohtaiset varajäsenet
Toimikausi 2013-2014
Filosofian tohtori Eino Siuruainen Ylijohtaja Anneli Taina
 
Varsinaiset jäsenet 
Toimikausi 2012-2013
Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström Puheenjohtaja Matti Louekoski
Kehitysjohtaja Klaus Halla Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
Maakuntaneuvos Kimmo Kajaste Professori Pentti Seppälä
Kenraalimajuri Sakari Honkamaa  Prikaatikenraali Jukka Ojala     

Toimikausi 2013-2014
Kirkkoherra Pertti Ruotsalo Lakimies Jari Rantala
Hallitusneuvos Pekka Pitkänen Puheenjohtaja Paavo Kiljunen 
Professori Aura Korppi-Tommola Puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi
Ekonomi Matti Niemi DI Yrjö-Pekka Rautalahti     

Tammenlehvän Perinneliiton palkitsemat järjestöt (vas.): Kaatuneitten Omaisten Liitto Pentti Lehtimä-
ki, Sotilaspoikien Perinneliitto Atte Kaskari, Lottaperinneliitto Sirkka-Liisa Hollmén, Rauhanturvaaja-
liitto Paavo Kiljunen, Maanpuolustuskiltojen Liitto Pauli Mikkola, Reserviupseeriliitto Mika Hannula. 
Kuva: Tuomas Sauliala

Tammenlehvän Perinneliiton edustajina kukat sankariristille las-
kivat (vas.) Eino Siuruainen, Pekka Pitkänen ja Matti Louekoski.

Paavo Lipponen 
on toiminut neu-
v o t t e l u k u n n a n 
puheenjohtajana 
ja Riitta Uosukai-
nen neuvottelu-
kunnan jäsenenä. 
U o s u k a i n e n  o n 
usein osal l istu-
nut liiton järjestä-
miin seminaarei-
hin ja käyttänyt 
niissä valovoimai-
s ia  puheenvuo -
roja. Molemmille 
luovutettiin liiton 
standaari.  Kuva: 
Tuomas Sauliala

suunnitelma ja talousarvio. Lii-
ton tilintarkastajaksi valittiin 
KHT Hannu Riippi. 

Kymmenvuotis-
tapahtumia
Liiton perustamisen 10-vuot-
simerkkipäivänä liiton ja sen 
jäsenyhdistysten edustajat las-
kivat kukat Hietaniemen san-
kariristille ja marsalkka Man-
nerheimin haudalle. Juhla-
vastaanotolle oli kutsuttu 
jäsenyhdistysten ja sidosryh-
mien edustajia. Liitto muisti 
pitkään hallinnossa toimineita 
henkilöitä ja jäsenyhdistyksiä 
heidän täytettyään tasavuosia. 

Pekka Pitkäselle, joka on pitkään toiminut liiton hallituksen jäse-
nenä, luovutettiin liiton standaari. 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Vapaussodan 
Perinneliiton puheenjohtaja Kalervo Sipi ja sihteerinä 
toiminnanjohtaja Pertti Suominen.

Liiton varapuheenjohtaja Matti Niemi luovutti liiton 
standaarin alusta asti liiton puheenjohtajana toimi-
neelle Eino Siuruaiselle. 

Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunnan onnittelut 
esittivät Martti Kuivala, Matti Louekoski (oik. takana) 
ja Erkki Heikkinen (vas).  Kuva: Tuomas Sauliala
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Kansallisena veteraani-
päivänä vuonna 2005 
veteraanijärjestöt luo-

vuttivat veteraaniperinteen 
Tammenlehvän Perinneliitol-
le. Päätapahtuma oli juhlalli-
nen perinneadressin allekir-
joittaminen. Sen allekirjoittivat 
veteraanijärjestöjen puheen-
johtajat, valtiovallan, kansan-
kirkkojen, puolustusvoimien ja 
kuntaliiton edustajat sekä kak-
si torniolaista lukiolaisnuorta 
Lauri Holma ja Jenni Niska. 

Allekirjoituksesta on kulu-
nut kahdeksan vuotta. Sota-
veteraani-lehti kysyi nuorilta, 
mitä nyt kuuluu ja miten he ko-
kevat veteraaniperinteen. 

Jenni Niska, Tampere
Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen 
Jenni aloitti kielten opiskelun 
Tampereen yliopistossa. Haas-
tattelua tehtäessä hänellä oli 
jäljellä yksi tentti ja opinnäy-
tetyö. Hän opettaa englannin-
kieltä Pirkkalassa. 

Jenni muisteli rehtorin kysy-
neen häntä allekirjoittamaan. 
Sen hän koki yllättävänä kun-
niana. Jennin toinen pappa on 
edelleen hyväkuntoinen sotave-
teraani. Hän asustelee Tornion 
Karungissa ja autoileekin vie-
lä. Toinen pappa on nuorempi, 
sota-ajan kokenut evakko. Mo-
lemmilta hän on kuulut tarinoi-
ta sotaan lähdöstä ja sota-ajasta, 
ei niinkään itse sodasta. 

Jenni ei mielestään ole erityi-
sen tarkasti seurannut veteraa-
ni- eikä perinneasioita. Viime 
syksynä eduskunnan sotavete-
raaneille omistama täysistunto 
on kuitenkin muistissa. Kuntou-
tus- ja muiden tukiasioiden pa-
rantaminen sotiemme veteraa-
neille tuntuu oikealta toimelta.   

Kysymykseen, miten vete-
raaniperinnettä pitäisi siirtää 
nuoremmille, Jenni vastaa. 

Paras olisi, kun nuorella olisi 

joku veteraani lähipiirissä. Hei-
dän kanssaan voisi jakaa ko-
kemuksia ja saada sisältöä elä-
mään. Veteraanien kokemuksia 
ja tarinoita kannattaisi kuun-
nella. Veteraanien asiaa tulee 
myös tulevaisuudessa pitää esil-
lä. Jatkossa esillä pitämisen voi 
tehdä myös veteraanien asian 
hyvin omaksunut nuorempi. 

Lauri Holma, Helsinki
Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen 
Lauri suoritti varusmiespal-
veluksen. Reserviupseerikurs-
sin käytyään hän oli loppuajan 
varusmiespappina Reserviup-
seerikoulussa. Opiskelu Hel-
singin yliopiston teologisessa 
tiedekunnassa alkoi 2007. Pa-
piksi hänet vihittiin vuoden 
2012 syksyllä. Siitä lähtien hän 
on toiminut nuorisopappina 
Vuosaaren seurakunnassa Hel-
singissä. Vuoden ajan Lauri on 
ollut avioliitossa. Jatko-opiske-
lu siintää mielessä. 

Perinteensiirtosopimuksen 
allekirjoitus Torniossa 2005 on 
Laurille jäänyt mieleen tärkeä-
nä kunniatehtävänä. Jo kotona 
opittu veteraaneja arvostava ja 
kunnioittava elämänasenne on 
ollut perusta elämässä. Molem-
mat Laurin papat ovat sota-ajan 

Veteraaniperinne siirrettiin Torniossa

Lauri Holma toimii pappina Helsingissä. Kuvassa kaksi torniolais-
lähtöistä papin poikaa, Aarno Strömmer ja Lauri Holma. 

Jenni Niska opettaa englannin-
kieltä Pirkkalassa.  

kokeneita, mutta eivät sotave-
teraaneja. Yhdeksi esikuvak-
seen Lauri mainitsee 100 vuot-
ta täyttäneen papin, Päivö Par-
viaisen. 

Ensi juhannuksena Vuosaa-
ren seurakunnassa on tapahtu-
ma, jossa voi tavata myös sota-
veteraaneja. Lauri toivoo, että 
veteraanien vähetessä mahdol-
lisimman moni nuorempi voi-
si tavata sotaveteraanin, kuulla 
veteraanien perinnöstä ja hei-
dän uhrauksistaan isänmaam-
me hyväksi. 

Perinneliiton perustami-
sen esivaiheiden kuvaus 
on perusteltua aloittaa 

kenraali Jaakko Valtasen Ou-
lun valtakunnallisilla laulu-
juhlilla syyskuussa 1998 esit-
tämästä vetoomuksesta:

”Eikö nyt olisi jo korkea 
aika - erityisesti perintömme 
siirtämisen varmistamiseksi 
ja vahvistamiseksi - koota jär-
jestövoimamme muodosta-
malla esimerkiksi Tammen-
lehvän Veljesliitto. Ei kuiten-
kaan lakkauttamalla olemassa 
olevat hyvin toimivat yhtei-
söt. Eikö järkevämpää olisi 
liittojen yhteisellä sopimuk-
sella päättää ja sitä seuraaval-
la julistuksella ilmoittaa, mit-
kä yhteiset tehtävät on viisasta 
hoitaa yhteisin voimin ja toi-
min … ”

Vetoomus tuotti hämmäs-
tyttävällä nopeudella tulok-
sen. Jo seuraavan vuoden 
1999 kansallisen veteraani-
päivän aattona veteraaniliit-
tojen puheenjohtajat Uki Vou-
tilainen, Aarno Lampi, Onni 
Toljamo ja Laine-Maire Kyös-
tilä allekirjoittivat sopimuk-
sen Suomen veteraaniliittojen 
valtuuskunnan perustamises-
ta vakiinnuttamaan ja edis-
tämään liittojen jo pitkään 
jatkunutta yhteistoimintaa 
asioissa, joita voidaan tehok-
kaasti hoitaa yhteistuumin ja 
-toimin. Yhteistyön kohtei-
den joukossa oli veteraanien 
elinoloja turvaavien etuuk-
sien kehittämisen ohella tär-
keällä sijalla myös sotiemme 
perinteiden vaaliminen.

Valtuuskunnan työssä oi-
vallettiin ennen pitkää, että 
perinteiden vaaliminen on 
siinä määrin haastava teh-
tävä, että sitä varten on tar-
peen perustaa nuoremmin 
voimin miehitetty toimijayh-
teisö. Tammenlehvän Perin-
neliitto näki päivänvalon 24. 
huhtikuutta 2003. Hankkeen 
kehittelyn voimahahmo So-
taveteraaniliiton puheenjoh-
taja Aarno Lampi korosti lii-
ton lehden pääkirjoituksessa 
myös toimenpiteen tarkoituk-
senmukaisuutta. ”Tammen-
lehvän Perinneliiton perus-
taminen antaa Suomen vete-
raaniliittojen valtuuskunnalle 
mahdollisuuden keskittää jä-
senliittojensa voimia pääteh-

täväänsä veteraanien ja hei-
dän kotiensa elinolojen tuke-
miseen ja kehittämiseen”, hän 
totesi.

Oulun läänin maaherra 
Eino Siuruainen kutsuttiin 
johtamaan järjestelytoimi-
kuntaa, jonka tehtäväksi us-
kottiin Perinneliiton täysite-
hoisen toiminnan vaatimat 
valmistelutoimet. Työ valmis-
tui määräajassa. Veteraanijär-
jestöt luovuttivat perinnetyön 
virallisesti kansallisen vete-
raanipäivän 2005 valtakun-
nallisessa pääjuhlassa Torni-
ossa. Vastuun ottaneet luovu-
tuskirjan allekirjoittajatahot 
”sitoutuivat sotiemme 1939-
1945 perinnetyön sisällön val-
misteluun, toteuttamiseen ja 
viestintään tuleville sukupol-
ville”, totesi liittoa sittemmin 
jo kymmenen vuoden ajan 
ansioituneesti johtanut maa-
herra Siuruainen tervehdys-
puheessaan juhlavastaanotol-
la Helsingissä 23.4.2013.

Jo Suomen veteraaniliitto-
jen valtuuskuntaa perustaes-
saan vuonna 1999 jäsenliitot 
tähdensivät yhteisellä julki-
lausumallaan veteraanien pe-
rinnön vaalimisen merkitystä:
- Veteraanien ja koko kansa-

kunnan terve omanarvon-
tunto rakentuu sekä rauhan 
että sodan aikana tehdyn työn 
saavutuksista. On välttämä-
töntä tietää ja muistaa, mikä 
ratkaiseva merkitys sodillam-
me sekä niissä osoitetulla yh-
teenkuuluvuudella, velvolli-
suudentunnolla ja urheudella 
oli itsenäisyytemme ja kan-
sanvaltaisen yhteiskuntajär-
jestelmämme säilymiselle.

- Sotiemme veteraanit toivo-
vat, että tieto sodistamme 
sekä niiden miesten ja nais-
ten tuli- ja kotirintamalla te-
kemästä työstä siirtyy uusille 
sukupolville sekä kotimaassa 
että rajojemme ulkopuolella.

- Veteraanit toivovat myös, 
että yhteiset elämänarvot, 
jotka kirkastuivat sodan ko-
ettelemuksissa, siirtyisivät 
henkisenä perintönä polvesta 
polveen. Veteraanit ja heidän 
yhteisönsä tahtovat yhteistoi-
min rakentaa siltaa sukupol-
vien välille ja näin tehdä työ-
tä tulevaisuuden hyväksi.

Aarno Strömmer

Tammenlehvän 
Perinneliitto 10 vuotta  
- esivaiheista ja työn 
merkityksestä

Torniossa 27.4.2005 veteraanijärjestöt luovuttivat veteraaniperinteen vaalimisen nuoremmille. Vas-
taanottajina olivat silloin torniolaiset lukiolaisnuoret (vas.) Lauri Holma ja hänen vasemmalla puo-
lellaan Jenni Niska. 
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Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistön juhla-
puhe kansallisen vete-

raanipäivän juhlassa täytti ylei-
sön odotukset. Puhe käsitteli 
sankaruutta ja suomalaisuut-
ta, vapautta ja vastuuta sekä oi-
keutta ja velvollisuutta. 

- Veteraanien perintö muis-
tuttaa meitä sankaruudes-
ta, joka on osa suomalaisuut-
ta. Veteraanien sankaruus oli 
myös sopeutumista kylmään, 
nälkään ja kaiken puutteeseen 
– tämän päivän mittapuun mu-
kaan epäinhimillisiin olosuh-
teisiin. Silti Te pysyitte ruodus-

Jyväskylässä juhlallinen kansallinen veteraanipäivä
sa. Me emme aina muista, että 
sankarimme olivat silloin nuo-
rukaisia. Emme myöskään, että 
heidän sankaruutensa oli, ei ar-
kipäiväistä, mutta jokapäiväis-
tä, sanoi tasavallan presidentti 
Niinistö ja jatkoi 

- Maanpuolustustahto on 
suomalaisten perimässä. Tam-
menlehvän Perinneliiton ky-
selytutkimus osoittaa, että 
nuoretkin ikäluokat tuntevat 
maamme historian ja sotiem-
me merkityksen. Asevelvolli-
suuden suorittaminen on suu-
relle enemmistölle edelleen 
itsestään selvyys ja kotiuttami-

sen aikaan myönteinen käsi-
tys kokemuksesta on vallitseva. 
Palvelusaika myös tutustuttaa 
eri alueilta ja lähtökohdista ole-
vat nuoret toisiinsa, jolloin syn-
tyy keskinäistä ymmärtämystä, 
joka vahvistaa yhteisöämme. 

Lopuksi tasavallan presi-
dentti kiitti veteraaneja: 

- Voitte ylpeänä katsoa työn-
ne jälkeä. En usko, että maail-
malla kukaan olisi sotien aika-
na osannut ennustaa, että tuo 
pieni kansa vielä nousee muu-
taman vuosikymmenen aikana 
oikeus-, sivistys- ja hyvinvoin-
tivaltioksi, jota sitten pidetään 
monessa suhteessa mallimaa-
na. 

Sotaveteraani Aino 
Lehtonen vetosi 
päättäjiin
Veteraanin puheenvuoron 
käyttänyt 92-vuotias Aino 
Lehtonen sanoi:

- Kuntoutukseen käytettä-
vät varat saavuttavat riittävän 
tason tulevina vuosina, mikä-
li niiden euromääräinen taso 
säilytetään ennallaan. Vete-
raanien kotiin vietävien pal-
veluiden määrärahaa on viime 
vuosina korotettu. Suurta huol-
ta kannamme kuitenkin siitä, 
että kaikki Suomen kunnat ja 
kuntayhtymät, joiden käyttöön 
nämä varat on ohjattu, huoleh-
tivat velvollisuutensa kunnia-
kansalaisiaan kohtaan.

Vanhan lotan oikeudella ve-
toan teihin, kuntien tehtävis-
sä toimiville. Huolehtikaa siitä, 
että kotiin vietäviin palveluihin 
osoitettu määräraha käytetään 
tarkoituksenmukaisesti ja vii-

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio saapuivat kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhlaan Jyväskylän Paviljonkiin jyväskyläläisten isäntien saattelemana.  Kuva: Tiina Mutila/Kes-
kisuomalainen

Veteraanin puheenvuoron käyt-
tänyt Aino Lehtonen vetosi kun-
tiin, että kaikki tukea ja apua 
tarvitsevat veteraanit löydettäi-
siin.  Kuva: STT-Lehtikuva

meistä euroa myöten. Tiedän, 
että tarvetta on. Yhteistyös-
sä järjestöjen kanssa pitää kai-
vaa esille avun tarvitsijat. Pre-
sidentti Kekkosta mukaillen, 
”kaikki syyt, jotka estävät meitä 
käyttämästä määrärahaa koko-
naisuudessaan ovat tekosyitä”.

Hieno tunnelma
Esitysten välillä juontajien An-
namaija Mannisen ja Jussi 
Karhusen juonnot taidokkaasti 
nivoivat ohjelmasta mieleenpai-
nuvan kokonaisuuden. Juonnon 
tekstit pohjautuivat Jyväskylän 
maakunta-arkiston keskisuo-
malaisiin sota-ajan kirjeisiin. 
Tapahtuman juhlavuutta nosti 
myös 2500:aan  noussut vieras-
joukko. Sali oli viimeistä paik-
kaa myöten täynnä. 

Asemiesillassa viihdyttiin
Juhlapäivää edeltävän päivän 
iltana oli asemiesilta, johon 
osallistui 700 henkilöön nous-

Lahdesta oli sisarpäivillä, asemiesillassa ja pääjuhlassa mukana iso 
ryhmä. Asemiesillassa viihtyivät (vas.) Tuula Vohlonen, Marketta 
Asikainen, Raija Koskinen ja Helvi Savutie. 

Asemiesillan väliajalla olivat pienessä neuvonpidossa (vas.) lau-
lutaiteilija Tuija Saura, Jyväskylän järjestelytoimikunnan puheen-
johtaja, eversti evp Juha Suonperä ja majuri Ilpo Karvinen, joka on 
kansallisen veteraanipäivän päätoimikunnan sihteeri ja muutoin-
kin pääesikunnassa hoitaa veteraaniasioita. 

sut vierasjoukko. Myös tasa-
vallan presidentti puolisonsa 
kanssa osallistui asemiesiltaan. 
Puheiden lisäksi Tuija Saura 
esitti ikivihreitä kappaleita. 

Asemiesillassa tapasivat (vas.) Jyväskylän kaupunginjohtaja Mark-
ku Andersson ja Rintamaveteraaniliiton valtuuston puheenjohta-
ja Antti Simola. 

Paviljongin ulkoalueella oli puolustusvoimien kalustonäyttely, 
johon päätoimikunnan jäseniä oli tutustumassa, vas. Klaus Halla, 
esittelijä Pertti Ahonen, Antti Simola, Hanna Nyfors, Sakari Hon-
kamaa ja Juhani Saari.
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Kaatuneiden Muistosää-
tiön myöntämät Vete-
raanipalkinnot jaettiin 

tänä vuonna kahdelle miehelle 
ja yhdelle naiselle. 

Veteraanipalkinto annetaan 
tunnustuksena poikkeukselli-
sen merkittävästä pitkäaikai-
sesta toiminnasta veteraanien 
tai veteraaniperinteen hyväksi. 

Palkinnon suuruus on 2 000 €  
ja siihen liittyy kunniakirja.

Palkitut ovat toiminnallaan 
osoittaneet vahvaa veteraaneista 
huolehtimisen sekä veteraani-
perinteen säilyttämisen tahtoa.

Palkittuja ovat ehdottaneet 
maamme kolme veteraanijär-
jestöä ja palkinnonsaajat vah-
vistaa Kaatuneiden Muistosää-
tiön hallitus. 

Veteraanipalkinnon 
saajat tänä vuonna ovat:
Matti Pyykönen, Lieksa
Matti Pyykönen on usean vuo-
den ajan toiminut esimerkil-

lisellä tavalla lieksalaisten so-
tainvalidien ja -veteraanien 
päivittäisten askareitten avus-
tajana sekä henkisen vireyden 
ylläpitäjänä.

Pyykönen (s.1944) on yh-
deksän vuoden ajan tehnyt va-
paaehtoistyötä käymällä päi-
vittäin terveyskeskuksessa ja 
neljässä eri palvelukeskuksessa 
auttamassa ja ulkoiluttamassa 
sotainvalideja ja -veteraaneja ja 
pitämässä heille musiikkituo-
kioita. Hän käy myös veteraa-
nien kotona auttamassa sekä 
osallistuu siunaustilaisuuksiin 
veteraanikuoron mukana.

Mirjam Töyry, 
Jämsä (Koskenpää)
Mirjam Töyry on esimerkil-
lisellä tavalla avustanut jäm-
säläisiä veteraaniyhteisöjä nii-
den toimissa sekä henkilökoh-
taisesti ideoinut ja toteuttanut 
mm. veteraaneille vietyjä jou-
lupaketteja ja -tervehdyksiä.

Veteraanipalkinnot viidennen kerran

Lieksalaiselle Matti Pyyköselle (vas.) myönnetyn veteraanipal-
kinnon luovutti Kaatuneiden Muistosäätiön hallituksen jäsen Esa 
Tarvainen. 

Iiläiselle Eero Kelhälle (oik.) myönnetyn veteraanipalkinnon luo-
vutti säätiön puheenjohtaja Ahti Sirkiä.

Töyry (s.1943) on toiminut 
v:sta 1976 aktiivisesti sotave-
teraanien, naisjaoston ja ve-
teraanikuoron eri tehtävissä. 
Hän on hoitanut joulupaket-
tien ja -tervehdysten toteutuk-
sen ja vierailee säännöllisesti 
yksinäisten veteraanien luona 
kodeissa ja hoitolaitoksissa ja 
avustaa asioinneissa.

Eero Kelhä, Ii 
Eero Kelhä on usean vuoden 
ajan hoitanut Oulun seudulla 
henkilökohtaisesti ja esimerkik-
si kelpaavalla tavalla järjestelyjä, 
joilla poisnukkuneita veteraane-
ja on muistettu seppelpartioin.

Kelhä (s.1930) on toiminut 
Oulun seudun sotilaspoikien 
Perinnekillan seppelpartion 
aktiivisena vastuullisena hoita-
jana ja osallistuu myös veteraa-
nien saattotapahtumiin. Tässä 
tehtävässään hän on aktiivises-
ti yhteydessä myös veteraanien 
omaisiin.

Koskenpääläiselle Mirjam Töyrylle luovutettiin veteraanipalkinto Jyväskylässä pidetyssä tilaisuudes-
sa. Vas. Kaatuneiden Muistosäätiön puheenjohtaja Ahti Sirkä, Mirjam Töyry ja Suomen Sotaveteraa-
niliiton valtuuston puheenjohtaja Sakari Sippola.

Iltalehti lähetti yhteistyös-
sä veteraanijärjestöjen 
kanssa kyselyn tuhannelle 
veteraanille, joista palau-
tui 610. Iltalehti julkaisi 
tiedot lehdessään kansalli-
sena veteraanipäivänä. 

Kyselyn mukaan vete-
raanit ovat tyytyväi-
siä asumiseen, sitäkin 

tyytyväisempiä saamaansa ar-
vostukseen. Tätä mieltä on val-
taosa yli 600 sotaveteraanista, 
jotka vastasivat Iltalehden ky-
selyyn.

- Veteraanit ovat yleensä 
tyytyväisiä vähäiseen, sellai-
seenkin, johon me nuoremmat 
emme olisi tyytyväisiä. Tämä 

näkyy vastauksissa, kommen-
toi Suomen Sotaveteraaniliiton 
toiminnanjohtaja Markku Sep-
pä.

Korkeasta iästä huolimatta 
90 % vastaajista asuu yhä ko-
tona. Erityisesti siivouspalvelu-
jen käyttö on suosittua ja se on 
myös ykkönen palvelujen toi-
vomuslistalla.

- Tarvittaisiin lisää siivous-
palvelua, jota on myös eniten 
tarjolla. Jos olisi enemmän tar-
jolla ruoka- tai kuljetuspalve-
lua, voisivat veteraanit haluta 
myös niitä enemmän.

Palvelutarjonnasta huoli-
matta moni veteraani pärjää 
täysin omillaan, vaikka elin-
vuosia saattaa olla yli 90.

Veteraanijärjestöjen toimin-
taan ollaan vähintäänkin mel-
ko tyytyväisiä. Kiitosta saavat 
erityisesti virkistys- ja sosiaali-
palvelut sekä veteraanien edun-
valvonta.

- Veteraanien ikääntyessä 
heidän tilanteensa muuttuvat 
hyvinkin nopeasti ja silloin pi-
täisi tukijärjestelmän olla sel-
lainen, että se pystyy tilantee-
seen nopeasti reagoimaan ja 
välittämään tarvittavat palve-
lut. Myös veteraanijärjestöjen 
tulee olla ajan tasalla ja pystyä 
reagoimaan veteraanien muut-
tuneisiin tilanteisiin, Seppä 
luonnehtii.

Veteraanit eivät juurikaan 
valita arvostuksen puutetta. 

Iltalehden kysely 1000 veteraanille
Vain seitsemän prosenttia vas-
taajista on sitä mieltä, että sota-
vuosien uhrauksia arvostetaan 
liian vähän tai ei ollenkaan.

Kyselylomakkeessa pyydet-
tiin myös mielipidettä Pohjois-
Atlantin puolustusliitto Natos-
ta.

Joka kolmas kannatti, että 
puolueettomuuden hylkäämis-
tä ja sotilasliittoon liittymistä 
pitäisi harkita. Joka viides taas 
liittäisi Suomen ilman mietin-
täaikaa Naton jäseneksi. Vain 
10 % vastaajista antoi kysymyk-
selle täystyrmäyksen.

Mitä veteraanit sitten halu-
avat, jos ovat tyytyväisiä asu-
miseensa, saamiinsa palvelui-
hin sekä veteraanijärjestöjen 

toimintaan eikä arvostuksessa-
kaan ole valittamista?

Yksinkertaisia asioita.
”Juttukaveria ei tahdo olla”. 
”Jos ruuan saisi lämpimänä”. 
”Tapahtumia, jotka virkistäisi-
vät ja toisivat iloa pitkiin, yksi-
näisiin päiviin”. 
”Omaisten yhteyttä”. 
”Apua pihatöihin ja pikkure-
monttiin”. 
”Keskustelukumppaneita ja ehkä 
vähän seurantaa yksinasuville”.
”Joku, joka silloin tällöin kävi-
si ja käväisisi vaikka apteekissa 
tai kaupassa”.

Pasi Lehtinen
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Oltuaan vasta 16-vuoti-
as koulupoika sai Erk-
ki Näveri talvisodan 

sytyttyä kotikylänsä kyläpääl-
liköltä määräyksen osallistua 
kylän läpikulkevan liikenteen 
ja ohikulkijoiden seurantaan. 

Vartiotupana oli kylätien 
varrella ollut lämmityskuntoi-
nen autiotalo. Hiljaisella kylä-
tiellä ei paljoakaan liikennettä 
tai liikkujia ollut. Havainnoista 
raportoitiin kyläpäällikölle.

Erkki Näveri syntyi viljeli-
jäperheeseen Kirvun Mertjär-
vellä 12.12.1924. Karjatilan ko-
konaisala oli yli 100 hehtaaria, 
mutta peltoa siitä vain 10 ha. 
Perheessä oli viisi lasta, kaksi 
tyttöä ja kolme poikaa. Erkin 
ollessa vasta kaksivuotias jäi 
hän sisarustensa kanssa orvok-
si. Tilan hoito ja lasten kasvatus 
jäivät äidin vastuulle. Lähialu-
eella ei ollut oppikoulua lain-
kaan, mutta 4-vuotinen kansa-
koulu kylläkin ja se sai lapsille 
riittää, niin myös Erkille.

Talvisodan sytyttyä joutui-
vat perheen vanhimmat pojat 
sotaan, mutta vasta 16-vuotias 
Erkki sai jäädä kotiin. Hänelle 
kyläpäällikkö osoitti maanpuo-
lustustehtävän kotikylänsä var-
tiointipalvelussa.

Talvisodan päätyttyä oli 
Kirvu ja sen Mertjärvi evaku-
oitava. Niin Näverin perheel-

lä oli edessä evakkomatka en-
sin Puumalaan ja siitä edelleen 
Mikkelin kautta Tampereelle 
ja Viljakkalaan. Viljakkalassa 
Erkki sai työpaikan paikallisel-
ta kaivokselta.

Vuoden 1941 alkaessa Nä-
verin perhe sai yllättäen tie-
don, että sille on varattu pika-
asutustila Orimattilasta. Tila 
oli valmiiksi rakennettu, joten 
siellä oli asuin- ja talousraken-
nukset jo valmiina, joskin huo-
nokuntoiset. Pian Orimattilaan 
muuton jälkeen saivat Näverit 
mahdollisuuden palata takaisin 
Kirvuun, kun tilanne rajavyö-
hykkeellä oli rauhoittunut.

Jatkosota syttyi
Erkki Näverin vanhemmat vel-
jet olivat jo alusta lähtien so-
tatoimissa mukana. Erkki itse 
ilmoittautui vapaehtoisena 
asepalveluun 1942 alussa ilma-
suojelujoukkoihin ja erikoistui 
siellä viestintätehtäviin. 1943 
hän sai siirron Syvärille. 

Varsinaisiin taistelutilantei-
siin viestimiehet vain harvoin 
joutuvat, mutta sellaiseen Erk-
ki Näveri kuitenkin  joutui. Pe-
rääntymisvaiheen aikana vies-
timiesten ollessa korjaamassa 
rikki menneitä yhteyksiä, jäivät 
korjausmiehet taistelujen alle. 
Tilanteesta kuitenkin selvit-
tiin ja vetäytyminen sai jatkua 

Aunuksen kautta kohti tulevaa 
valtakunnan uutta rajaa.

- Nuoria sotilaita kun olim-
me, muodosti yksikkömme ko-
mentaja meistä erikoisryhmän 
päällikkömme määräämiin 
tehtäviin. Vanhemmat ja koke-
neemmat viestimiehet määrät-
tiin meidän tilalle, Erkki Näve-
ri kertoo. 

Rauhan tultua meitä ei kui-
tenkaan kotiutettu, vaan saim-
me lähteä kohti Lapin Sotaa. 
Ensin junalla Ouluun, siitä 
edelleen Rovaniemelle ja lopul-
ta Muonioon asti. Kotiuttami-
nen tapahtui Karesuvannossa 
10.3.1945.

Pika-asutustila 
Orimattilassa odotti
Sotien päätyttyä perheeni aset-
tui taas uudelleen Orimatti-
laan, jossa jatkoin kotitilani 
töissä, Näveri muistelee. Olin 
nuorena miehenä suhteelli-
sen hyvä urheilija ja tulin sitä 
kautta tunnetuksi urheiluseura 
Orimattilan Jymyssä. Sen seu-
rauksena kunnan nimismies 
ja poliisipäällikkö hankkivat 
minulle opiskelupaikan Saha- 
ja puunjalostuskoulusta, josta 
valmistuin saha- ja puunjalos-
tusteknikoksi. Työpaikan Erk-
ki Näveri sai Paloheimon sa-
halta Riihimäeltä. 

Naimisiin Erkki Näve-
ri meni Meeri Hatakan kans-
sa 1947. Perheeseen syntyi 1952 
tyttö ja 1955 poika. Nyt he-
kin ovat molemmat jo eläkeiän 
kynnyksellä. Vaimo Meeri oli 
kotiäiti, kasvatti lapset aikui-
siksi sekä hoiti kodin ja kotita-
louden.

Paloheimolta Erkki Näveri 
siirtyi Nastolaan Peltosen Puu-
tavaraliikkeen palvelukseen, 
jossa hänen vastuualueenaan 
oli raakapuun hankinta. Kun 
yritys 1967 lopetti toimintan-
sa, perusti Erkki Näveri itsel-
leen oman yrityksen, E.Näveri 
Ky:n 1968. Yrityksessä oli työn-
tekijöitä viisi. Siirtyessään itse 
eläkkeelle hän jätti firmansa 
tyttärensä ja hänen miehensä 
hoidettavaksi, jota he edelleen-
kin jatkavat.

Mukaan yhteis-
kunnallisiin tehtäviin
Osallistuin aikanaan muun mu-
assa Nastolan kunnan kunnalli-
siin luottamustehtäviin. Toimin 
muun muassa kahdeksan vuot-
ta kunnanvaltuuston jäsenenä 
ja samaan aikaan myös monis-
sa eri lautakunnissa. Työelämän 
kiireistä johtuen en kuitenkaan 
kovin laajaan kunnalliseen yh-
teistoimintaan ehtinyt mukaan, 
Erkki Näveri toteaa.

Sotaveteraanien Nastolan 
yhdistyksen jäseneksi liityin 
1972. Saman vuoden vappuna 
minulle tuotiin jo sihteerin pa-
perit. Viisi vuotta toimin sih-
teerinä, jonka jälkeen jatkoin 
yhdistyksen puheenjohtajana 
vuodesta 1976 yhteensä 10 vuo-
den ajan kahdessa eri jaksossa. 
Viimeisin puheenjohtajakau-
si päättyi vuonna 2002, Näveri 
kertoo. Puheenjohtajakaudel-
la kuuluin kuusi vuotta liiton 
valtuustoon ja Lahden Sotave-
teraanipiirin hallituksessa toi-
min aktiivisesti 10 vuotta.

Nastolassa kunta on suures-
ti arvostanut sotaveteraaneja ja 
on tarjonnut meille muun mu-
assa ilmaisen terveyskeskus-
palvelun. Erityisen hyvänä pal-
velumuotona Erkki Näveri pi-
tää kotihoidon tukea. Itsekin 
hän on käyttänyt kunnan jär-
jestämää siivouspalvelua.

Teksti ja kuvat: Matti Värri

Jo 16-vuotiaana vartiomiestehtävään

Erkki Näveri piipahtaa usein sankarihaudalla. 

Erkki Näveri 80-vuotispäivänään rinnassaan tärkeimmät kunnia-
merkit. Takana oleva taulu kuvaa hänen Kirvussa sijainnutta ko-
titaloaan.

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10,  33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi
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Logistiikkalinkki STM Oy
Akaa

Saparola Oy
Kylmäkoski, Akaa

Pakkalan Liikenne
Alavus

Hanskitrans Oy
Alavus

KJM Kupari Oy
Asikkala

Söderlångvik Gård
Dragsfjärd

K&K Mustoset Ay
Enonkoski

Steripolar Oy
Espoo

Asianajotoimisto 
Bergholm Oy

Espoo, puh. 09-689 88760

Sun Chemical Oy
Espoo

E. M. Pekkinen Oy
Espoo

Scannotec Oy
Espoo

Geotek Oy
Espoo

Sähkö Vilhelm Oy
Espoo

Esse Elektro Kraft Ab
Esse

Ris-Esset Ab Oy
Esse

Piano-ja Flyygelihuolto 
Heikki Huokuna Oy

Agro-Tilit Oy
Forssa

Traktorikoenhuolto 
Liuska Ky

Haapajärvi

Autotarvikeliike 
Ossi Holopainen

Hamina

Holoka Oy
Hamina

Haminan Autohuolto Oy
Hamina

Haminan Maansiirto Oy
Hamina

Pesupalvelu P. O. Ikonen
Hamina 

www.pesupalvelu.fi

Harjavallan 
Sairaankuljetus Oy

Harjavalta

Rakennustyö Virtanen Timo
Hartola

Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

YK-Asennus Oy
Hauho

S. Eklund-Consulting Oy Ab
Helsinki

Arkkitehdit Mustonen Oy
Helsinki

Kiviveistämö 
Levander Oy

Helsinki

Merkopaino Oy
Helsinki

Kuljetusrinki Oy
Helsinki

Räjäytyskonsultit Oy
Helsinki

Lattiakolmio Oy
Helsinki

www.atplukkari.fi Paristopalvelut 
Stockmannilla

Oy Konwell Ab
Helsinki

Modio Oy
Helsinki

Sähkö-Jussi Oy
Helsinki

Crnet Oy
Helsinki

Tapahtumapalvelu 
Paristo Oy

Helsinki

Urheiluhallit Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

Kiitos Sotaveteraaneille Espoosta 
Nro 103
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Puolustusvoimien sodan 
ajan kuva-arkisto on 
avattu yleisölle vapaasti 
internetissä katseltavaksi 
ja käytettäväksi. Suurin 
osa kuvista on armeijan vi-
rallisten rintamakuvaajien 
eli TK-miesten ottamia. Ne 
löytyvät internetistä osoit-
teesta www.sa-kuva.fi

Veteraanipäivän alla jul-
kistettu ja suurta jul-
kista huomiota saa-

vuttanut hanke on kansainvä-
lisesti ainutlaatuinen. Missään 
muualla maailmassa ei ole vas-
taavaa yleisölle avointa arkistoa 
– eikä varsinkaan sellaista, jon-
ka kuvat olisivat vapaasti kaik-
kien käytettävissä. 

Internetsivustolla www.
sa-kuva.fi on kaikkiaan noin 
170  000 kuvaa talvi-, jatko- ja 
Lapin sodista. 

Talvisodan kuvat ovat suu-
relta osin kenttäpappien, valis-
tusupseerien ja yksittäisten so-
tilaitten ottamia, mutta myös 
Erik Blombergin, Tuovi Nousi-
aisen ja Otso Pietisen tiedetään 
kuvanneen sotatoimia ja sodan 
jälkiä mm. Raatteen tiellä, Laa-
tokan Karjalassa ja Viipurissa. 

Idean TK-toiminnasta toi 
Saksasta päämajan tiedotus-
osaston päällikkö Kalle Leh-
mus, joka tutustui välirauhan 
aikana Saksan armeijan propa-

TK-kuvaajien perintö pelastettiin jälkipolville

gandatoimintaan ja propagan-
dakomppanioihin. 

Koska propaganda-sanal-
la oli Suomessa kielteinen kai-
ku, nimitys muuttui tiedotus-
komppanioiksi. Niissä pal-
velevat TK-miehet välittivät 
kotirintamalle sotauutisia ja 
sotakuvia, jotka jaettiin sano-
ma- ja aikakauslehdille pääma-
jan ja Valtion Tiedoituslaitok-
sen kautta. 

Tiedotuskomppaniat – joi-
den määrä vaihteli rintamati-
lanteiden mukaan, keskimää-
rin se oli kahdeksasta kymme-
neen – olivat suoraan päämajan 
alaisia. Niiden määrävahvuus 
oli 40 miestä, joista kuvaajia 

neljä ja elokuvaajia kaksi, kir-
joittajia kymmenen. Tosiasias-
sa miehiä oli vähemmän. 

Tehokas lkp toi alan 
ammattilaiset armeijaan 
Miehet kutsuttiin palvelukseen 
kesäkuussa 1941 ennalta teh-
dyn suunnitelman mukaan. 
Liikekannallepano tehtiin 
niin tehokkaasti, että elokuva-
alan johtava yritys Suomi-Fil-
mi valitti heti samana päivänä 
päämajalle, että se joutuu lo-
pettamaan toimintansa, ellei 
ainakin muutamaa miestä ko-
tiuteta. Yhtiön tuotanto-osasto 
oli typötyhjä: kaikki kuvaajat, 
koko laboratoriohenkilökunta 
ja jopa miespuolinen maskee-
raaja oli viety. 

Rintamakuvaajiksi komen-
netut miehet olivat siviiliam-
matiltaan valokuvaajia tai pit-
källe ehtineitä harrastajia. TK-
kuvaajina toimivat mm. Osvald 
Hedenström, joka oli yksi alan 
pioneereista, Kauko Kivi ja 
Pekka Kyytinen, varkautelai-
nen Paavo Jänis ja myöhem-
min pitkät lehtikuvaajan urat 
tehneet Ensio Liesimaa ja Erk-
ki Viitasalo. Harrastajapuolel-
ta nousee esiin Kim Borg, joka 
opiskeli Teknillisessä Korkea-
koulussa. Opinnot jäivät, kun 
toinen harrastus eli ooppera-
laulu alkoi kiinnostaa. 

TK-kuvaajien määrästä ei ole 
varmaa tietoa. Puolustusvoi-
mien Kuvakeskuksen kuvaaja-
luetteloissa on noin 150 nimeä, 
kuvaustoiminnan historiikki 
Kamerat – huomio – tulta luet-
telee noin 120 miestä, joista to-
sin osa oli kirjoittajia. Päätoi-
misten kuvaajien luku lienee 
noin 50; osa oli rintamalla pi-
temmän, osa lyhemmän aikaa. 

Kameroita ostettiin tai lai-
nattiin alan yrityksiltä. Monel-
la kuvaajalla oli sodassa muka-
naan oma kamera, jolloin he 
saivat niistä pientä käyttökor-
vausta. Kuvien – samoin kuin 
tekstien – tekijänoikeudet luo-
vutettiin heti jatkosodan alus-
sa Puolustusvoimille, joka siis 
omistaa ne edelleen. 

Jatkuvaa ohjeistusta, 
tiukkaa tarkastusta
Kuvaajat ja kirjoittajat tekivät 
pitkiäkin matkoja eri rintama-
lohkoilla. Meri- ja ilmavoimien 
tiedotuskomppanioiden toimi-
alueena oli koko sotatoimialue. 
Päämajan tiedotusosastolta tuli 
jatkosodan alkuvaiheessa ohje-
käskyjä lähes päivittäin: niis-
sä kerrottiin, mitä piti kuvata 

ja mitä ei saanut kuvata sekä 
pyrittiin muutenkin ohjeis-
tamaan toimintaa. Usein piti 
kuitenkin toimia vain oman 
ammattitaidon ja neuvokkuu-
den ohjaamana. Se ei liene ollut 
ylivoimaista – olivathan mo-
net TK-miehet tehneet siviilis-
sä pitkän uran ja osasivat am-
mattinsa. 

TK-miesten pääasiallisena 
tehtävänä oli uutistoiminta eli 
tieto ja silminnäkijäkuvaukset 
sodasta kotirintamalle kohdis-
tettuina. He tekivät myös pro-
pagandaa, joka Suomessa oli 
hienovaraisempaa ja toden-
mukaisempaa kuin muissa so-
taakäyvissä Euroopan mais-
sa. Lisäksi kuvaajat ikuistivat 
sotahistoriaa ja erityisesti Itä-
Karjalan valtauksen jälkeen 
kansantieteellisiä aiheita. 

A rk i s tokokona isuudes-
ta Etulinjasta kotirintamalle 
1939–1945 näkyy hyvin, mitä 
aiheita päämajan tiedotus ku-
viin halusi: taisteluiden lisäk-
si eri paikkakuntien näkymiä, 
muonitusta, lottien ja huol-
lon toimintaa, tykistön mars-
seja ja tuliasemiin sijoitusta, 
käsikranaattien heittoa, omia 
hyökkäys vaunuja ampumassa, 
palavia vihollistankkeja… 

Koska nelikymmenluvun 
Suomi oli varsin uskonnolli-
nen, on TK-kuviin ikuistet-
tu runsaasti Karjalan kirkko-
ja – jotka useimmiten oli väli-
rauhan aikana otettu muuhun 
käyttöön – kenttäjumalanpal-
veluksia ja rintamaehtoollisia 
sekä hyökkäysvaiheessa tehty-
jä väliaikaisia sankarihautauk-
sia rintamien tuntumassa. Tie-
tysti kuvissa on myös sotilaita 
kenraaleista sotamiehiin, rinta-
makomentajista taistelulähet-
teihin, niin taistelujen aikana 
kuin vapaahetkiä viettämässä. 

Jokainen TK-kuva – kuten 
tietysti myös teksti – tarkas-
tettiin päämajassa. Osa kuvis-
ta joutui julkaisukieltoon so-
dan aikana: raaimpia taistelun 
jälkiä ja partisaanien uhreja ei 
haluttu näyttää kotirintamalle. 
Urheilukilpailujenkin kuvaus 
kiellettiin asemasodan aikana, 
ettei kotirintama saanut väärää 
kuvaa rintaman olosuhteista. 

Urheutta ja uhreja 
Pieni osa TK-kuvista on lavas-
tettuja. Taistelutilanteiden ku-
vaaminen oli tietysti haasteel-
lista – etenevää joukkoahan ei 
voinut kuvata kuin takaapäin. 
Harvemmin kameramies osui 
paikalle vankien ottotilantei-

siin, ja hyökkäysvaunukuviin 
päämajan tiedotusosasto itse-
kin suositteli savupanoksia jot-
ta saatiin vaikuttavia näkymiä. 

Haasteellista oli myös se, että 
TK-kuvaajan aseena oli monis-
sa tilanteissa pelkkä kamera. 
Oikeaa asetta, joka useimmi-
ten oli pistooli, ei voinut käyt-
tää kuvatessa. Niinpä etulinjas-
sa oleva kuvaaja piileskeli kiven 
takana tai risukon seassa toi-
voen, ettei objektiivin väläh-
dys paljasta olinpaikkaa vihol-
liselle. 

Jatkosodan aikana rintama-
joukoissa keskusteltiin paljon 
TK-miesten pelkuruudesta tai 
urheudesta – siis siitä, uskalsi-
vatko rintamakirjeenvaihtajat 
liikkua varsinaisen taistelevan 
armeijan mukana hyökkäys-
ten aikana tai ylipäänsä mennä 
etulinjaan. 

Aselajin tappiolukujen va-
lossa kyse on urheudesta, sil-
lä jatkosodassa kaatui 13 TK-
miestä ja haavoittui 30. Koko 
”aselajin” vahvuushan oli vain 
muutama sata miestä, jotka ei-
vät edes olleet yhtä aikaa palve-
luksessa. 

Wladimir Kouksinsky ehti 
Pertjärven taistelussa Syvärin 
rintamalla huhtikuussa 1942 
kuvata yhden rullan, kun sai 
kuolettavan osuman vatsaan-
sa. Kuvat lähetti päämajalle hä-
nen asetoverinsa. Niilo Helan-
der kuoli kamera kädessään 
Immolan lentokentän pommi-
tuksessa heinäkuun alussa -44. 
Yksi TK-mies liikkui kauko-
partioissa kuvaten ja kirjoitta-
en. Kaikkia Väinö Hollmingin 
kuvia ja juttuja ei sodan aika-
na kuitenkaan nähty – kauko-
partio kuului kiellettyihin ai-
heisiin. 

Suomalainen TK-valoku-
va oli omalla tavallaan vahva 
propaganda-ase: se toi kotirin-
taman silmien eteen etulinjan 
todellisuuden. Korkein sotilas-
johto seurasi kansan mielialoja 
ja asetti niiden kehityksen pal-
jolti virallisten propagandis-
tiensa eli TK-miesten vastuulle. 

SA-kuvan arkisto on nyt ar-
vokas kulttuuriperintö, jonka 
tuominen kaikkien kansalais-
ten ulottuville toteuttaa kome-
asti avoimen tiedon periaatet-
ta. Puolustusvoimat on siis yksi 
edelläkävijöistä tällä alueella. 
Julkistamisajankohta – juuri 
veteraanipäivän edellä – oli se-
kin loistavasti valittu. 

Helena Pilke

Tietokirjailija, filosofian tohtori 
Helena Pilke on perehtynyt mm. 
sotapropagandaan. 

Tulitus-osaston päällikkö kapteeni Kalle Lehmus (1907-1987), Mikke-
li, Viestikeskus Lokki. Välirauhan aikana hän päämajan tiedotusosas-
ton päällikkönä tutustui Saksan armeijan propagandatoimintaan. 
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Puolustusvoimien jul-
kaisema kuva-aineis-
to on vapaasti käytös-

sä; kuvia voi jopa julkaista, 
kun muistaa käyttää SA-kuva 
-merkintää (on valmiina ku-
vissa). 

Kuvasivusto palvelee suo-
meksi, ruotsiksi ja englan-
niksi. Kuvia voi hakea otto-
ajankohdan, paikkakunnan 
tai henkilönimien mukaan tai 
muilla hakusanoilla (ohjeet 
palvelussa). 

Tunnistatko tuttuja maisemia tai ihmisiä?

Näidenkään miesten nimiä ei pastori Antti J. Rantamaan heinä-
kuussa 1941 ottamaan kuvaan ole merkitty. Kuvateksti ilmoit-
taa vain, että TK-joukko on juuri tullut jakamasta tupakkaa, sa-
nomalehtiä, virsikirjoja ja siviilipaketteja rintamamiehille.  Kuva: 
SA-kuva

Läheskään kaikkien kuvien 
ottoaikoja ja -paikkoja tai ku-
vissa olevien ihmisten nimiä 
ei tiedetä (sota-ajan sensuurin 
takia niitä ei voinut merkitä 
kuvateksteihin eikä kuvaselos-
teisiin). 

Jos tunnistat kuvissa olevia 
henkilöitä, tiedät joukko-osas-
ton tai muuta kuvaan liittyvää 
tietoa, voit ilmoittaa siitä Puo-
lustusvoimien kuvakeskuksel-
le (sivustossa on tätä varten 
helppokäyttöinen lomake). 

Konekivääri asemassa Häsälässä Ylämaalla. Kuvan on ottanut sotamies Matti Sippola, mutta kone-
kiväärimiehen henkilöllisyys ei ole tiedossa, ei liioin kuvan ottoaika.  Kuva: SA-kuva

TK-kuvaaja Reinhold Ruponen ikuisti jsp:lle tulleen II/JR 8:n miehen ja häntä tutkivan lääkärin Au-
nuksen kannaksella 21.2.1942. Kuvaan ei ole merkitty miesten nimiä.  Kuva: SA-kuva

Montako kertaa sana esiintyy?
Sotaveteraanilehden lukijat ovat antaneet SA-kuva -arkiston käytöstä varsin positiivista palautetta. 
Olipa eräs sotahistorian harrastaja etsinyt tietokannan useimmin esiintyvää yksittäistä sanaa. Sanahaun 
osumien määrä ilmoitetaan alussa tarkasti, mikäli tulos on alle 3000 ja viimeisen näytön yhteydessä 
tulee esille todellinen lukumäärä. Kuvatekstejä voi tarkentaa informaatio-painikkeella (i), joten hakutu-
lokset muuttuvat ajanoloon sen mukaan.

Paikannimistä Rukajärvi mainitaan useimmin, 5890 kertaa, Viipuri esiintyy 5648 kertaa, Syväri 4731 ja 
Aunus 2941 kertaa. 

Kotirintaman kaupungeista Helsinki mainitaan 8634 kuvassa ja Hanko 4458 valokuvan yhteydessä, 
Mikkeli päämajakaupunkina tulee kolmannelle sijalle 2011 kertaa. Sotilaista käytetyt nimet ovat ryssä 
6273, saksalainen 2531 ja venäläinen 2250 kertaa. Sotilasarvoista ylivoimainen ykkönen on luutnantti 
14 894 kertaa, vänrikki 12 988 kertaa, kapteeni 5933, majuri 2949, kenraali 2711 kertaa ja lotta tuli kym-
menennelle sijalle ja esiintyy 1779 kuvan yhteydessä. Yleisnimistä vanki esiintyy 1865 kertaa, Karjala 
1822, motti 1305 ja hevonen 1203 kertaa. Aselajeista tykistö tuli useimmin esille, 1159 kertaa.

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu � 0200 11 22 33

idg-tools.com

Berner Oy
Helsinki
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Sudburyn Suomalainen 
Aseveliyhdistys viet-
ti Kansallista veteraani-

päivää 27.4. kahdella juhlalla. 
Kansallisen veteraanipäivän 
teema ”Veljeä ei jätetä ja nuo-
ria ei unohdeta” otettiin esil-
le yhdistettyjen juhlien ohjel-
massa. Pikkulottana palvellut 
Heleena Heikkilä tulkitsi Viljo 
Väyrysen runon Sotaveteraani, 
Aseveljien puheenjohtaja Reijo 
Viitala muistutti puheessaan 
Kansallisen veteraanipäivän 
merkityksestä.

Oli sopivaa, että veteraane-
ja kunnioittavana päivänä ava-
simme myös veteraanihuo-
neen. Vihkimistilaisuuden hoi-
ti Matteuksen Seurakunnan 
pastori Vihtori Leskelä ja Sii-
on Seurakunnan pastori Sam 
Tuokkola puhui sotaveteraani 
Sulo Laarista, jonka ansiomer-
kit ja kunniakirjat Sulo Laa-
rin tyttäret Elisa Cole ja Mi-
riam Laari-Alton olivat tuoneet 
esillepantaviksi. Veteraanihuo-
neen julkistamistilaisuudes-
sa olivat esillä myös veteraa-
ni Olavi Heikkilän, veteraa-
ni Onni Keskisen ja Väinö ja 
Martta Viitalan aineisto. 

Kanadassa sotaveteraanipe-
rinteen tallentaminen onkin 

Perjantaina 26.4. Kurikan 
neljäsluokkalaiset kou-
lulaiset esittivät valmis-

tamaansa ohjelmaa sotiemme 
veteraaneille.

Veteraanien ja lasten sekä 
yleisön yhteinen tilaisuus pi-
dettiin Kurikan Jurvan Peu-
ran koululla. Tilaisuuden pe-
rimmäinen tarkoitus on ve-
teraaniperinnön siirtyminen 
jälkipolville. Ohjelmassa esiin-
tyivät Kurikan Lauluveteraa-
nit johtajanaan opetusneuvos 

Pentti Lintala. Heidän mot-
tonsa on ” laulamme, kunnes 
meille lauletaan”. Kuoro esiin-
tyy jokaisen veteraanin ja lo-
tan siunaustilaisuudessa, se 
on heidän kunniatehtävän-
sä. Miedon koulun nelosluok-
kaiset pojat esittivät miettei-
tä ”Mitä minusta tulee itsenäi-
sessä suomessa” sekä esittivät 
runon Suomenmaa. Pojat kiit-
tivät komeasti sotiemme vete-
raaneja vapaudestamme. Sänt-
tin koulun tytöt esittivät laulun 

hankalampaa Suomen oloihin 
verrattuna. Kunnallisen tuen 
puuttuminen ja sota-ajan ai-
neiston vähäisyys tarkoittavat, 
että Kanadassa asuville Suo-
men sotien veteraaneille kaikki 
mitä voidaan sotiin liittää, on 
tallentamisen arvoista. Aineis-
toon ja muistoihin liittyyvät ei 
ainostaan rintamamiesten ja 
lottien, mutta myös koko kan-
san sota-ajan muistot ja muis-
telmat. Joka siirtolaisen oli uu-
teen maahan lähtiessä tarkoin 
harkittava, mitä voisi muka-
naan tuoda, usein koko omai-
suus kahdessa kannettavassa 

Lamminniemen Hyvin-
vointikeskuksen Someron 
Lamminniemen pihalla pal-
jastettiin kansallisena vete-
raanipäivänä muistomerkki 
kunnianosoituksena so-
tiemme veteraanisuku-
polvelle. Muistomerkki 
muistuttaa Lamminniemen 
kunniatehtävästä, vete-
raanien kuntoutuksesta 
ja hoivasta. Muistomerkki 
on kevyt kenttäkanuuna 
mallia 76 K 02. 

Juhlapuheen pitänyt prikaa-
tikenraali Asko Kilpinen 
toi esiin isänmaamme his-

toriamme kipupisteitä.  
- Tasavallan presidentti 

Martti Ahtisaari julkaisi vuo-
den 1995 kansallisena veteraa-
nipäivänä päiväkäskyn, jonka 
punainen lanka oli seuraava: 
”Suomi taisteli toisessa maail-
mansodassa olemassaolostaan 
ja vapaudestaan. Me suoma-

laiset voimme kirkkain silmiin 
katsoa historiamme peiliin.” 
Näin ei kaikissa Euroopan 
maissa voi vielä tänäänkään 
tehdä. Jostain löytyy aina lähi-
historian harmaa pilkku. 

Ollessani sotilasasiamiehe-
nä Saksassa käänsimme päivä-
käskyn saksaksi ja englannik-
si ja annoimme sen muille so-
tilasasiamiehille sekä Saksan 
puolustusministeriön edustajil-
le. Vastaanotto oli myönteinen, 
mutta moneen kysymykseen 
jouduimme vastaamaan. Tur-
vallisuuspoliittinen lähihisto-
riamme ei ole Euroopan maiden 
tunnetuimpia tutkimuskohtei-
ta, vaikka niin usein kuvitte-
lemme. Suomen historian lyhyt 
oppimäärä ei olisi tämän päivän 
Euroopassa haitaksi. 

Käsite ”suomettuminen” on 
edelleen käytössä. Saksalainen 
ulkoministeriön korkea virka-
mies totesi erällä vastaanotolla, 
ette termin voisi pikemminkin 
muuttaa muotoon ”eloon jää-
misen taito”. Sitähän Suomen 
tasapainoilu sotiemme jälkeen 
mitä suuremmassa määrin oli. 

Tykin saaminen Lammin-
niemeen ei ollut yksinkertainen 
asia. Puolustusvoimilla ei ollut 
varastossaan yhtään vapaata 76 
K 02 tykkimallia. Sotamuseon 
luovuttua tykin varauksesta se 
tuli Someron seudun kunto-
kotiyhdistyksen omistukseen 
ja hoitoon. Tykin hankinnan 
ja kunnostuksen mahdollis-
tivat Puolustusvoimat, Some-
ron kaupunki, Someron Sääs-
töpankki ja Lamminniemen 
Hyvinvointikeskus Oy. Muis-
tomerkkihankkeesta on vas-
tannut kauppaneuvos Arto Ar-
vonen. (Kuva muistomerkistä  
etusivulla)

Veteraanipäivän viettoa Kurikassa

Kansallinen veteraanipäivä ja 
vihkimistilaisuus Finlandiakylällä

Muistomerkki 
Lamminniemeen

Sänttin koulun tytöt laulavat 26.4 veteraanijuhlassa Kurikan Jur-
van Peuran koululla.

Veteraanihuoneen avajaisissa vas. veteraani Onni Keskinen, Eli-
sa Cole, pastori Vihtori Leskelä, pastori Sam Tuokkola ja veteraani 
Veikko Alatyppö.

matkalaukussa. Tämä juuri te-
kee muistoista kalliimpia.

Veteraaniperinteen aineis-
ton voi lainata tai lahjoittaa 
Finlandiakylän veteraanihuo-
neeseen. Tämä ei koske aino-
astaan veteraaneja. He ovat 
työnsä tehneet. Veteraanien 
perheillä ja perhekunnilla on 
nyt velvollisuus valvoa, että 
veteraanin saavutukset jäävät 
nuorten ulottuville ja tällä lailla 
veteraanit eivät unohda nuoria.

Reijo Viitala, puheenjohtaja 
Sudburyn Suomalainen 

Aseveliyhdistys

Kevyt kenttä-
kanuuna 76 K 02
76 K 02 tykki oli Venäjän 
pääase ensimmäisessä 
maailmansodassa. Se on 
valmistettu 1917 Putilovin 
tehtaalla. Tykki on toden-
näköisesti saatu Suomeen 
sotasaaliina, kun Suomen 
tasavallan hallituksen joukot 
1918 riisuivat venäläisiä 
varuskuntia aseista. Tykki-
kirjan mukaan tällä tykillä 
on ammuttu jatkosodassa 
10 419 laukausta. Jatkosodan 
lopussa näitä ja muunnos-
mallisia tykkejä oli käytössä 
334. Tykkityyppi poistui Sa-
takunnan Tykistörykmentin 
leirikäytöstä vuonna 1990. 

 ” Valkovuokkojen aikaa”. Peu-
ran alakoulun kuoro esiintyi. 
Koulun rehtori Sirpa Kinnari 
puhui juhlaväelle huomionot-
tamisesta ja välittämisestä. Ku-
rikan ja Jurvan Sotaveteraanien 
tervehdyksen toi Tapani Pieti-
lä  ja Jurvan yhdistyksen pu-
heenjohtaja Paavo Nevala ker-
toi sotamuisteloita.

KansallisenaVeteraanipäi-
vänä 27.4. Kurikan reservi-
läisjärjestöt apunaan Niinisa-
lon varuskunnan kuljetuspat-
terin 50 varusmiestä aloittivat 
veteraanikeräyksen. Hienoa 
oli nähdä ryhdikkäitä sotilaita 
Kurikan katukuvassa. Keräyk-
seen lähtevää joukkoa ei liiem-
min tarvinnut motivoida, soti-
laat pitivät keräystä kunniateh-
tävänään. 

Joukon toivotti tervetulleek-
si Sotaveteraaniyhdistyksen 
puheenjohtaja Mikko S Sänt-
ti. Päivän ohjelmassa oli myös 
jumalanpalvelus ja seppeleiden 
lasku. 

Mikko S Säntti

 

TUNISIA

ALANYA JA ANTALYA:

SOUSSE 3.1.

alk. 999€
  42 vrk - Alanya,4.1. 

Azalea-hstoDDDD ea 

alk. 989€
Hot. Vincci El KantaouiDDD+, 

huoneisto, ei aterioita

siellä missä aurinko paistaa !

detur. f i
Parhaat tarjoukset netistä

P. 0207 850 850
ma-pe klo 8:30-22

la-su 10-19

TURKKI
Lähtöpäivät: 

9. ja 16.11. & 4.1.
42 vrk/91 vrk/ 98 vrk

Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh. + 7 snt/min, 
matkapuhelimesta 8,28 snt/puh. + 17 snt/min.

Kesto: 6 vkoa

Talvi 
Välimerellä:
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Yhdistys on 40-vuoti-
as ja syntymäpäiväjuh-
la oli päätetty järjestää 

Kansallisena veteraanipäivä-
nä 27.4.2013. Allekirjoittaneel-
la oli suuri kunnia edustaa Suo-
men Sotaveteraaniliittoa juh-
lassa ja tuoda liiton terveiset 
juhlaan sekä onnitteluadressin 
että juhlapuheen muodossa. 

Vancouver on 
suurkaupunki
Vancouverin kaupunki sijait-
see Kanadan länsirannikolla. 
Asukkaita Vancouverin met-
ropolialueella on yli 2 miljoo-
naa. Katukuvan vilinässä näkyy 
useita eri rotuja edustavia ihmi-
siä. Kaupungissa on mm. kiina-
lainen kaupunginosa. Katukuva 
oli huomiota herättävän siisti.

Sää Vancouverissa oli huhti-
kuun lopussa keväisen lämmin, 
kaupunkia koristavat tuhannet 
kirsikkapuut olivat juuri lopet-
telemassa kukintaansa. Varsi-

naista talvea siellä ei juurikaan 
ole, muutamalla viikolla  on 
yöpakkasia ja lumen sataminen 
on harvinaista.

Kaupunkia ympäröivät upe-
at vuoret ja vuonot tekevät mai-
semasta tosi kauniin. Paikal-
liset kehuvat kaupunkia maa-
ilman kauneimmaksi, eikä 
syyttä. Jopa autojen rekiste-
rikilvissä oli englanninkielen 
kaunista tarkoittava sana.

Iloinen juhla
Juhlapaikkana oli Scandinavi-
an Centre, pohjoismaiden yh-
teinen juhla- ja toimitalo. Tilai-
suus alkoi juhlavasti Kanadan 
ja Suomen kansallislauluilla. 
Veteraanit olivat esittäneet vaa-
timuksen, että kaikki esitykset 
juhlassa on toimitettava suo-
men kielellä, näin myös tapah-
tui tuota Kanadan kansallis-
laulua lukuun ottamatta.

Kansallislaulujen jälkeen 
laskettiin seppele toimitalon 

pihalla olevalle veteraanipat-
saalle. Seppeleen laskijoina 
toimivat Mirjam Koskinen ja 
Eino Kyynäräinen. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Esko Kajan-
der toivotti vieraat lämpimäs-
ti tervetulleiksi juhlaan. Suo-
men valtiovallan ja konsulaatin 
terveiset juhlaan toi Brittiläi-
sen Columbian kunniakonsuli 
Tom Nyberg.

Juhlassa vallitsi iloinen mut-
ta juhlava tunnelma. Puheen-
johtaja Kajander elävöitti juh-
laa juontoihinsa sijoittamillaan 
pienillä vitseillä. Juhlassa esi-
tettiin runsaasti ohjelmaa, mu-
siikkia, laulua ja runoja, mm 
sotaveteraani Eino Kyynäräi-
nen esitti itse kirjoittaman-
sa runon vuodelta 1938, mutta 
joka esitettiin julkisesti vasta 
nyt ensimmäisen kerran. Juh-
lassa esiintyi Korsukuoro, joka 
on konsertoinut myös Suo-
messa, mm kotikaupungissani 
Kuhmossa. 

Puheenjohtaja Esko Kajan-
derille ojennettiin Suomen So-
taveteraaniliiton kultainen 
ansiomerkki. Hopeiset an-
siomerkit ojennettiin viidelle 
henkilölle ansiokkaasta työs-
kentelystä veteraanien hyväksi.

Juhla päättyi Korsukuoron 
esittämään Veteraanin iltahuu-
toon, jonka viimeiseen säkeis-
töön yhtyi myös juhlayleisö. 
Tuntui todella juhlallisen eri-
koiselta laulaa tätä laulua noin 
kaukana kotimaasta!

Terveisiä Kainuusta
Matkalle osallistui myös vai-
moni Maija. Matkamme isän-
nille, puheenjohtaja Esko Ka-
janderille ja sihteeri Petteri 
Mökköselle lahjoitimme Kuh-
mossa käsin tehdyt kuksat kii-
tokseksi ja muistoksi vierailus-
tamme.

Juhlassa luovutimme yhdis-
tykselle erilaisia Suomen tuo-
misia kahvipusseissa tehdyissä 
laukuissa. Laukut on valmistet-

Syntymäpäivän viettoa Vancouverissa

Vancouverin lentokentän lähtötunnelmissa yhdistyksen puheen-
johtaja, poliisitarkastaja Esko Kajander järjesti kaksi juhlapukuista 
ratsupoliisia yhteiskuvaan Reijon ja Maijan kanssa.

Suomen Sotaveteraaniliiton hallituksen varajäsen Reijo Inget toi 
juhlaan liiton onnittelut ja terveiset Suomesta ja Kainuusta. 

Sotiemme veteraaneja elää ja asuu edelleen myös 
maamme rajojen ulkopuolella. Kanadan Vancouverissa 
paikallisen suomalaisten sotaveteraanien yhdistyksen 
kirjoilla on tällä hetkellä 28 sotiemme veteraania ja 12 
lottaa. Lisäksi yhdistyksessä on yli sata kannattajajä-
sentä, jotka pitävät yllä vilkasta toimintaa veteraanien 
hyväksi ja virkistykseksi.

tu Kuhmon seurakunnan kah-
vipussipiirissä, jossa vaimoni 
on piirin vetäjänä. Laukut kiin-
nostivat yhdistyksen väkeä ai-
nakin yhtä paljon kuin laukuis-
sa olleet tuomisemme. Tuomi-
set aiottiin käyttää arpajaisten 
palkinnoiksi.

Vilkas puheensorina sekä 
ennen juhlaa että juhlan jäl-
keen olleessa kahvitilaisuudes-
sa täytti salin juhlavieraiden 
tavatessa tuttujaan ja ystävi-
ään. Juhlan jälkeen paikalla ol-
leet veteraanit ja lotat  halusivat 
kertoa meille Suomen vieraille 
suomalaisista juuristaan ja elä-
misestään uudessa kotimaassa. 
Keskusteluissa löytyi heti vete-
raaneja, joilla oli sukuyhteyksiä 
kotimaakuntaani Kainuuseen.

Juhlassa mukana ollut Van-
couverin Suomikirkon rovas-

ti Jukka Joensuu kutsui meidät 
sunnuntain Jumalanpalveluk-
seen Emmaus-kirkkoon, jossa 
vaimoni sai tehtäväkseen teks-
tien luvun sekä Kuhmon koti-
seurakunnan esittelyn. Myös 
tähän tilaisuuteen osallistui so-
tiemme veteraaneja.

Vancouverissa viettämäm-
me viikko oli kaikin puolin 
mahtava elämys. Esitämme 
lämpimät kiitokset yhdistyksen 
väelle. Yhdistyksen puheenjoh-
taja Esko Kajander ja sihtee-
ri Petteri Mökkönen kera vai-
monsa Leenan pitivät meistä 
erinomaista huolta ja järjestivät 
usealle päivälle kiinnostavia 
retkiä. Lausumme heillä vielä 
kerran sydämelliset kiitokset 
tämän lehden välityksellä.

Reijo Inget

Geo-Work Oy
Helsinki

Puidenhoitajien Oy
Helsinki

Lasihemmo Oy
Helsinki 

lasihemmo@lasihemmo.fi

Maanrakennus L&T Oy
Hollola

Vihertaso Oy
Hyvinkää

Betoni Virtanen Oy
Hyvinkää 

www.betonivirtanen.fi

Nastakiekko Oy
Hyvinkää

Kuljetusliike R. Koljonen Oy
Hyvinkää

Hämeen Teräsasennus Oy
Hämeenkyrö
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Tämänvuotisen sisarpäi-
vien teema, naiset isän-
maan jälleenrakentajina 

kohdentuu niihin naisiin, jot-
ka kotirintamalla ja sotatoimi-
alueen ulkopuolella vastasivat 
arjen sujuvuudesta sekä sodan 
että jälleenrakentamisen aika-
na. Naiset ottivat entistä laa-
jemman vastuun monista teh-

Sotaveteraaniliiton naiset juhlivat Jyväskylässä 

Naiset isänmaan jälleenrakentajina
tävistä sekä sotatoimialueella 
että kotirintamalla.

Suomen Sotaveteraaniliiton 
Naisjärjestö perustettiin Seinä-
joella kesäkuussa 1968. Järjes-
tön työ on ollut laaja kokonai-
suus sekä aineellista että hen-
kistä, sekä henkilökohtaista 
että järjestöllistä perinnettä. 

Ilmavoimien soittokunta 

musiikkimajuri Tomi Väisä-
sen johdolla aloitti tilaisuuden 
Timo Hytösen Sydän Suomes-
sa sekä Esa Koposen Lentä-
jän valssi -kappaleilla. Naisjär-
jestön puheenjohtaja Pirkko 
Kuorehjärvi toivotti juhlavie-
raat tervetulleiksi juhlimaan ja 
viihtymään.

Usein keskustellaan siitä, 
kuinka nykynaisilta suomalai-
sessa yhteiskunnassa vaaditaan 
paljon. Vielä enemmän vaadit-
tiin niiltä naisilta, jotka elivät 
nuoruutensa ja parhaan työ-
ikänsä sotien jälkeisessä, jäl-
leenrakentavassa Suomessa, sa-
noi tasavallan presidentin puo-
liso Jenni Haukio pitämässään 
tilaisuuden avauspuheessa. 
Naisina henkilökohtaisesti he 
jakoivat varmasti samat haa-
veet, huolet, ilot ja surut kuin 
nainen 2010-luvun Suomessa. 
Mutta he eivät uhrautuneet ja 
ponnistelleet vain henkilökoh-
taisen hyvän puolesta. Heil-
tä odotettiin uurastusta koko 
suomalaisen yhteiskunnan, yh-
teisen hyvän puolesta.

Sotavuosien naisten toimin-
ta on meille nuoremmille, kai-
kille suomalaisille, vastuun-
kannon, suomalaisen sisun ja 
epäitsekkyyden perintö. Se on 
kallisarvoinen voimavara otta-
essamme omalla vuorollamme 
vastuun Suomen tulevaisuu-
den hyvinvoinnista, jatkoi Jen-
ni Haukio.

Hän muisteli myös hetkeä, 
jolloin sai seistä Tasavallan pre-
sidentin rinnalla Kiinassa Hai-
nanin saarella valtiovierailun 
vastaanottoseremonioissa. Sain 
katsoa salkoon nostettua Suo-
men lippua ja sen sinivalkoi-
sia värejä piirtyneenä itäiselle 

taivaankannelle ja kuunnella 
jo lapsuudessa niin syvälle sie-
lunmaisemaani kiinnittyneitä 
Maamme-laulun rakkaita sä-
veliä.

Kiitos, että te teitte meil-
le isänmaan, jonka sinivalkoi-
nen lippu voi vapaana hulmuta 
kaikkialla maailmassa. Kiitos, 
että itseänne säästelemättä teit-
te meille kauniista kauneim-
man isänmaan. Teidän voimas-
tanne on Suomi rakennettu 
ja teidän esimerkkiänne nou-
dattaen me rakennamme sitä 
myös tulevaisuudessa, päätti 
Jenni Haukio puheensa.

Tervehdyksen ja onnittelut 
juhlivalle Naisjärjestölle esit-
ti Jyväskylän apulaiskaupun-
ginjohtaja Timo Koivisto. Hän 
piti tärkeänä sotiemme vete-
raaneista huolehtimista vas-
tuullisesti ja taloudellisista on-
gelmista huolimatta. Yhteistyö 
veteraanijärjestöjen kanssa on 
kaupungin kannalta tärkeää, 
jotta kukaan apua tarvitseva ei 
jäisi sitä vaille.

Tammenlevän Perinneliiton 
tervehdyksen tuojana oli toi-
minnanjohtaja Pertti Suomi-
nen. Hän kertoi liiton viettä-
neen kaksi päivää sitten liiton 
10-vuotispäivää. 

- Jo alusta lähtien olemme 
pitäneet itsestään selvänä, että 
jälkipolville siirrettävä vete-
raaniperinne on sekä miesten 
että naisten yhteistä perinnet-
tä. Perinnetyön tulee kohdistua 
myös niihin toimiin, joilla koti-
rintaman aineellinen ja henki-
nen kestokyky sodan raskaina 
vuosina turvattiin. Sotavuosi-
en rintamapalvelus, kotirin-
tamatehtävät sekä yhteiskun-
nan jälleenrakentaminen olivat 

Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion ottivat vastaan 
Naisjärjestön puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi (oik.) ja Keski-Suo-
men naistoimikunnan puheenjohtaja Raija Kähkölä. 

Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Anni Grundström (vas.) ohjaa 
kunniavieraat, liiton kunniajäsenen Olavi Erosen ja Naisjärjestön 
pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Irja Lohjaman paikoilleen.

paljon myös naisten harteilla. 
Tammenlehvän Perinneliitolla 
on työryhmä, joka on asetettu 
selvittämään sota-ajan naisten 
tehtäviä perinteen tallentami-
seksi. Työryhmän ensimmäisiä 
tuloksia on viime vuonna jul-
kaistu sotavuosien 1939-1945 
naisten perinteestä, perinnetie-
don lähteistä ja perinnetyön te-
kijöistä kertova tiivis esite. Työ-
ryhmän puheenjohtajana on 
Pirkko Kuorehjärvi ja työryh-
män työ jatkuu, kertoi Pertti 
Suominen.

Kolmekuutoset lapsikuo-
ron laulut ihastuttivat, kuten 
nuorten harmonikkataiturien 
esitykset. Kuoroa johti Agnes 
Lak-Losonc ja harmonikalla 
taiteilivat Kalle Makkonen ja 
Mikko Makkonen. Saarijär-
ven Akat olivat lähteneet asial-
le, hyvä niin. Asiat pitää hoitaa.

Entä juhlapuhe. Sen piti ar-
moitettu puhuja Aino Suhola. 
Hänen puheensa pitää kuulla, 
ei lukea. Toisen puheen hän piti 
illanvietossa veljille ja sisaril-
le. Pieni pätkä Ainon puhees-
ta sisarille: Teillä oli selvä näky. 
Maa oli saatava jaloilleen ja 
elämä uomiinsa. Vaikka teissä 
naisissa oli ehkä olosuhteiden-
kin pakosta enemmän Marttaa, 
ymmärsitte, että Mariaakin ih-
misen osassa tarvitaan. Kutsu-
musta ei hävetty, sitä kuultiin. 
Perustettiin veteraanijärjestön 
rinnalle sisarjärjestö, kun ei-
hän siitä miesten hommasta 
yksinään mihinkään…..Ja sitä 
paitsi, mikä siinä kahvinkeitos-
sakaan on niin vähäpätöistä. Ei 
ainakaan toisten palveleminen. 
Paljon enemmän se kuitenkin 
on ollut kuin kahvinkeittoa. 45 
armorikasta vuotta olette saa-

Sisarpäivien paikallinen järjestelyvastuu oli Raija Kähkölän ja Jy-
väskylän Sotaveteraanien puheenjohtajan Kari Korhosen harteilla. 

Sisarpäivillä tavattiin tuttuja. Tässä (vas.) Lahden Anja Kuittinen, Pirkanmaan Raija Hinkkala, Uuden-
maan Terttu Niemelä ja Satakunnan Leila Kyttä.
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neet palvella toisianne, mie-
hiänne ja yhteistä hyvää.

Kiitospuheenvuorossaan 
toiminnanjohtaja Tuija Sau-
ra totesi yhteishengen elävän 
edelleen. Saatesanoissaan kirk-
koherra Arto Viitala sanoi 
juhlassa olleen hyvä olla. Ystä-
vyys, läheisyys ja kiitollisuus 
tekee arjestakin juhlan. Samaa 

mieltä olivat juhlassa mukana 
olleet sisaret ja veljet, heitä oli 
noin 650. 

Valtakunnallisena, aiemmin 
jopa kaksipäiväisenä pidetyt si-
sarpäivät olivat tässä laajuu-
dessa todennäköisesti viimei-
set. Sisarien voimien uupuessa 
pitkät matkat eivät enää onnis-
tu. Sisarten yhteiset tapaamiset 

vuosien aikana ovat olleet tu-
hansille naisille suuri voimava-
ra ja ilon lähde jaksaa arjen as-
kareissa.

Olemme Naisjärjestössä hy-
vin kiitollisia keskisuomalaisil-
le sisarpäivien järjestämisestä.

Raija Hinkkala

Sisarpäivien juhlassa ja naisjärjestön 45-vuotisjuhlassa sali oli melkein täynnä. 

Juhlapuheellaan kirjailija Aino 
Suhola viritti juhlaväen tunnel-
maan ja sai raikuvat aplodit. 

Saarijärven Lehtolan kylän emännät Aino Kailajärvi, Liisa Suomäki 
ja Aino Leev esiintymässä. He kirjoittavat kaikki tekstit itse ja ovat 
myös julkaisseet viisi runokirjaa. 

Ekonomi Matti Niemi 
valittiin Veteraanivas-
tuu ry:n puheenjohta-

jaksi 16.4 pidetyssä yhdistyk-
sen vuosikokouksessa. Niemi 
on tehnyt vapaaehtoista maan-
puolustustyötä aktiivisesti 
vuodesta 1993 lähtien. Hän oli 
Reserviläisliiton puheenjohta-
jana 2001-2008 ja on ollut Tam-
menlehvän Perinneliiton halli-
tuksessa 2003 lähtien ollen ny-
kyään sen varapuheenjohtaja.

Työuran Niemi teki talous-
elämän puolella erilaisissa ta-
louselämän johtotehtävissä. 
Hän on toiminut eri tehtävis-
sä Postipankki-konsernissa, 
mm. yrityssektorin johtajana 
ja toimitusjohtajana 1986-1995 
sekä Keskinäisten Eläkevakuu-

tusyhtiöiden Eläke-Varman ja 
Varma-Sammon varatoimitus-
johtajana 1996-2003.

Veteraanivastuun hallitus 
piti vuosikokouksen jälkeen 
järjestäytymiskokouksen, jossa 
varapuheenjohtajiksi valittiin 
Markku Honkasalo, Pirjo Jaa-
kola, Jarmo Hietanen ja Seppo 
Vohlonen.

Matti Niemi Veteraanivastuun 
puheenjohtajaksi

Ekonomi Matti Niemi on Veteraa-
nivastuun uusi puheenjohtaja. 

Veteraanivastuun hallitus:
Puheenjohtaja
Matti Niemi
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 
Markku Honkasalo Seppo Savolainen
Markku Seppä Anni Grundström
Pirjo Jaakola Terttu Kettunen
Jarmo Hietanen Pirjo Tolvanen 
Seppo Vohlonen Rauno Loukkola

Suomen Sotaveteraanilii-
ton valtuusto kokoontui 
kevätkokoukseen Hel-

singissä 15. toukokuuta. Ko-
koukselle esiteltiin tilinpäätös 
vuodelta 2012, joka sisälsi tu-
loslaskelman, taseen, toiminta-
kertomuksen ja tilintarkastus-
kertomukset. Valtuusto vah-
visti tilinpäätöksen ja myönsi 
vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Liiton vuoden 2012 tulot oli-
vat 1 893 786,25 €, liiton kulut 
2 245 585,82 €. Avustuksia liit-
to myönsi 1 048 398,45 €. Liiton 
tase oli 1 204 394,87 € ja tulos 
-90 799,57 €.

Valtuusto kokoontui

Valtuuston kokouspäivää joh-
datteli valtuuston puheenjoh-
taja Sakari Sippola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.forcit.fi     
 

Luotettavaa tietoa terveydestä ja 
sairauksista kaikille suomalaisille »
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Viron puolustusvoimat 
järjesti valtakunnal-
lisen Veteraanipäivän 

ensimmäisen kerran 23. huh-
tikuuta. Päivä kunnioittaa vi-
rolaisia vapaussodassa, toises-
sa maailmansodassa ja rau-
hanturvatehtävissä palvelleita 
veteraaneja sekä kaatuneita. 

Päivä on Virossa yleinen li-
putuspäivä, veteraanitilaisuuk-
sia järjestettiin sotilasyksiköis-
sä eri puolilla maata.

Veteraanipäivän pääjuhla 
vietettiin Torin kaupungin Py-
hän Yrjön kirkossa arvovaltai-
sen yleisön läsnäollessa. 

Puolustusministeri Urmas 

Viro aloitti Veteraanipäivän vieton

Veteraanipäivän kunniaksi laskettiin kukkalaitteita Torin kirkon 
pihalla kuvanveistäjä Mati Karmin tekemälle ratsastajapatsaalle. 
Ratsun selässä istuva Pyhä Yrjö surmaa lohikäärmeen. 

Helsingin Seudun Sota-
veteraanipiirin vuosi-
kokous pidettiin 17.4. 

Kokous sujui mutkattomasti So-
taveteraaniliiton valtuuston pu-
heenjohtajan Sakari Sippolan 
johdolla. Erkki Merikallio va-
littiin yksimielisesti jatkamaan 
piirin puheenjohtajana. Näin 
piiri on edelleen tukevasti tam-

Helsingissä jatketaan 
kokenein voimin

menlehväveteraanin johdossa. 
Piirin uudet säännöt hyväksyt-
tiin muutamalla hienosäädöllä. 
Keskeinen muutos on, että piiri 
voi ottaa henkilöjäseniä. Tämä 
antaa yhdistyksille mahdolli-
suuden purkaa rekisteröintin-
sä, siirtää jäsenensä piirin hen-
kilöjäseniksi ja näin jatkaa toi-
mintaansa vapaammin.

Satakunnan Sotaveteraa-
nipiirin 47. vuosikoko-
us pidettiin 23.4. Porissa. 

Väkeä kertyi ”tuvan täydeltä”, 
kun mukana olivat myös nais-
toimikunnan kokousedustajat.

Avaussanoissaan piirin 
puheenjohtaja Väinö Vilpo-
niemi loi katsauksen jäsenis-
tön tilaan. Riveistä on poistu-
nut viime vuoden aikana 166 
veteraania. Niinpä on aika 
aloittaa perinteitten siirtoa 
nuorempien vastuulle. 

Diakoniasäätiön johta-

Rivit harvenevat, perinteet siirtyvät
ja Aku Keltto painotti pu-
heessaan elämän luonnollista 
kulkua ja siihen liittyvää ih-
misarvon ja oikeuksien säi-
lymistä ikääntymisestä huo-
limatta. 

Vuosikokous valitsi Sa-
takunnan Sotaveteraanipii-
ri ry:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi Euran Sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtaja Seppo Ju-
holan. Hän on ensimmäinen 
nuoremman polven edustaja.

Leo Johan Salo
Piirin uusi puheenjohtaja Sep-
po Juhola

Aikaisempien vuosi-
en tapaan järjestetään 
YK:n rauhanpäivän 

kävely- ja liikuntatapahtumia 
pääsääntöisesti sunnuntaina 
22.9.2013. YK:n kansainväli-
nen Rauhanpäivä on tänä syk-
synä lauantaina 21.9.2013.

Jollakin paikkakunnalla ta-
pahtuma järjestetään päällek-
käisten tapahtumien vuoksi jo-
nain muuna päivänä. Lisäksi 
on sovittu, että koululaiset voi-
vat osallistua koulutyöhön liit-
tyen myös viikoilla 38 tai 39. 

Valtakunnallinen päätapah-
tuma on tänä vuonna Salossa. 
Viime vuonna päästiin noin  
15 000 osallistujaan ja tänä 
vuonna on rohkeana tavoitteena 
saada mukaan 20 000 liikkujaa. 

Kävelyn järjestäjinä ovat ai-

kaisempaan tapaan paikkakun-
tien eri kansalais- ja veteraani-
järjestöt. Kansalaisjärjestöil-
lä on varsinainen vetovastuu 
ja veteraaniyhdistykset tuo-
vat mukaan hengen ja liikun-
nan merkityksen korostamisen 
vauvasta vaariin ja muoriin. 
Järjestelytoimikunnissa voi olla 

YK:n Rauhanpäivän kävelyt jatkuvat
mukana veteraaneja jaksami-
sensa mukaan. 

Viime vuoden aktiivis-
ten veteraanien jaksamisesta 
muistetaan esimerkiksi Forssa, 
Mouhijärvi ja Kiuruvesi, jois-
sa aktiiviset veteraanit hoitivat 
järjestelyt. Yksinkertaisin jär-
jestelyin mukanaolo voidaan 
toteuttaa missä tahansa. Eräis-
sä paikoin veteraaneja huomi-
oitiin avustamalla heidän ul-
koiluaan, mitä toivoisi tehtävän 
laajemmaltikin. 

Julisteet ja uusitut pinssit on 
tilattu ja ne jaetaan kesän aika-
na tilausten ja pyyntöjen mu-
kaan. Lisätietoja antavat Hei-
mo Purhonen 040 775 4458 ja 
Heikki Pietilä 040 534 5696.

Heikki Pietilä

Pinssi

Vuokkiniemen pienessä 
Vuonnisen kylässä lot-
ta Koskenkari oli jou-

lukuussa 1941 kirjoittanut pie-
nen tunnelmallisen runon tästä 
kylästä. Runolle piti saada oma 
sävellys. Rykmentin ”viihdy-
tysupseeri” otti yhteyden Vie-
nan Heimosoturipataljoonas-
sa toimivaan lääkintämieheen, 
joka soitti viulua ja harrasti sä-
veltämistä. Tämä innostui teh-
tävästä ja hän kertoo juuri uu-
tena vuotena 1941-42 tapah-
tuneen Jyvälahden taistelun 
aikana laulun sävelmän syn-
tyneen lopulliseen muotoon-
sa. Sitä esitettiin ensimmäisen 
kerran eräässä pataljoonan ti-

Laulu Vuonniselle 
korjaus säveltäjätietoon

laisuudessa ja se esitettiin mo-
neen kertaan myös radiossa so-
dan aikana. Säveltäjä näki sen 
ensimmäisen kerran painettu-
na vasta myöhemmin laulukir-
jan Korsusta Korsuun (2 pai-
nos) sivulla 19 ja havaitsi täl-
löin, että hänelle oli annettu 
väärä etunimi Bror-Erik.  

Hän ei silloin tiennyt, miten 
sen olisi voinut saada korjatuk-
si, mutta nyt kun hän 90-vuo-
tiaana on kirjoittanut muistel-
miaan, asia pulpahti uudelleen 
esiin ja hän katsoi asiallisek-
si yrittää saada asia korjatuksi. 
Säveltäjän oikea nimi on Bror-
AXEL Lamberg.

Triumph International Oy
Turku

KÄRCHER OY

Oy Puhois Ab

Reinsalu ilmoitti juhlassa, että 
ministeriö käynnistää lakiuu-
distuksen veteraanien talou-
dellisen tuen lisäämiseksi mm. 
loukkaantuneiden työkyvyt-
tömyyseläkkeen ja perhe-eläk-
keiden nostamiseksi.

Tallinnassa oli illalla korkeata-
soinen puistokonsertti Veteraani 
Rock. Se oli samalla varainhan-
kintaoperaatio veteraanien tu-
kemiseksi, tilaisuudessa myytiin 
Veteraanipäivän rintamerkkiä.

Viron Veteraanipäivää kun-
nioittamaan oli kutsuttu edus-
tajat suomalaisista veteraanijär-
jestöistä. Suomen delegaatioon 
kuuluivat Sotainvalidien Vel-
jesliiton hallituksen puheenjoh-
taja Martti Kuivala, Rintama-
veteraanien varapuheenjohtaja 
Paavo Mäkinen, Suomen Rau-
hanturvaajaliiton puheenjohta-
ja Paavo Kiljunen ja Sotavete-
raaniliiton hallituksen varapu-
heenjohtaja Erkki Heikkinen.

Kuva ja teksti: Erkki Heikkinen
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Vanhustyön keskuslii-
tolla on 15 alueellis-
ta korjausneuvojaa, 

jotka avustavat sotainvalide-
ja, veteraaneja ja muuta van-
husväestöä asunnossa tarvit-
tavien muutostöiden toteut-
tamisessa. Neuvojat avustavat 
remonttitarpeiden kartoittami-
sessa, suunnittelussa, avustus-
ten hakemisessa ja tarvittaessa 
myös muutostyöt suorittavan 
urakoitsijan etsimisessä. Kor-
jausneuvonta on maksutonta, 
mutta remontin asiakas mak-
saa itse. Mahdolliset avustuk-
set kattavat osan kustannuksis-
ta. Vanhustyön keskusliitto ke-
hittää korjausneuvontaa koko 
vanhusväestöä palvelevaksi 
toiminnaksi. Vanhusten koto-
na asumisen edellytysten pa-
rantamisessa on paljon tehtä-

vää. Vanhustyön keskusliitossa 
hyödynnetään useiden eri alo-
jen asiantuntemusta.

Miten haen 
korjausneuvontaa?
•	 Ota puhelimitse yhteyttä 

korjausneuvojaan.
•	 Korjausneuvoja käy puheli-

messa keskustellen läpi asi-
akkaan perustiedot ja asun-
non halutun muutostarpeen.

•	 Mikäli keskustelussa tode-
taan, että muutostöiden teke-
miselle on edellytyksiä, sopii 
korjausneuvoja tapaamisen.

•	 Korjausneuvoja kartoittaa 
paikan päällä tilanteen, tekee 
mittaukset, selvittää muutos-
töiden vaihtoehdot ja niihin 
saatavat mahdolliset avus-
tukset.

Korjausneuvontaa jo yli 20 vuotta Vanhustyön keskusliiton  
korjausneuvojat

ETELÄ-POHJANMAA
Harri Hietikko
Päivölänkatu 38
60120 Seinäjoki
0400 260 962

KANTA-HÄME
Kari Tahvanainen
Laaksokatu 17
15140 Lahti
0500 494 766

PÄIJÄT-HÄME
Kari Tahvanainen
Laaksokatu 17
15140 Lahti
0500 494 766

POHJOIS-POHJANMAA  
JA KAINUU
Tapio Karhu
Lempiniementie 22
90900 Kiiminki 
040 516 6738

POHJOIS-KARJALA
Lauri Takkunen
Kirkkokatu 32 B 25
80100 Joensuu
050 540 7035

SATAKUNTA
Taru Mäkelä
Metsämiehenkatu 2
28500 Pori
0400 852 727

SUUR-SAVO
Ismo Kortman
Brahentie 42 A 12
52300 Ristiina
0500 651 737

VAASA
Kenneth Bäckström
Bruksvägen 12
66270 Pörtom
0400 561 956

HELSINKI 
Timo Vänskä
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
050 449 3395

KYMI
Arja Hinkkanen
Kauppakuja 2
47200 Elimäki
040 545 2096

LAPPI
Tapio Karhu
Lempiniementie 22
90900 Kiiminki
040 516 6738

PIRKKA-HÄME
Voitto Niska
Tietotie 1
37630 Valkeakoski
0400 649 199

POHJOIS-SAVO
Pentti Heikkinen
Sepänkatu 4 A
70100 Kuopio
0400 371 586

SISÄ-SUOMI
Jukka Lampi
Mämmensalmentie 72
44120 Äänekoski
0400 162 494

UUSIMAA
Henning Ekholm
Susikuja 13
04130 Sipoo
0500 604 782

VARSINAIS-SUOMI
Jani Malminen
Hämeenkatu 14 L 7
20500 Turku
0500 908 660

Korjausneuvonnan päällikkö, Jukka Laakso, puh. 040 502 3807
Malmin kauppatie 26,00700 HELSINKI, www.vtkl.fi

Korjausneuvonnalla on 
saatu jo paljon aikaan
Sotainvalidien ja veteraani-
en asuntoja on kunnostettu 
vuodesta 1991 lähtien jo yli 20 
000. Näiden hankkeiden kus-
tannukset ovat olleet yhteen-
sä noin 150 miljoonaa euroa. 
Hankkeet ovat koskeneet eni-
ten pesutilojen muutos- ja kor-
jaustöitä. Kerrostaloissa on 
tyypillistä poistaa amme ja 
korvata se suihkutilalla. Oma-
kotitalossa jo sisäänkäynti por-
taineen muodostaa oman on-
gelmansa.

Kodin esteettömyys on se 
eniten työtä aiheuttava teki-
jä silloin, kun jalka ei enää en-
tiseen malliin nouse. Heikko-
kuntoinenkin voi asua kotona, 
kun tilat ja varustelutaso ovat 
asianmukaiset.

Omassa kodissa halutaan 
asua, vaikka toimintakyky oli-
si heikentynytkin. Kotona asu-
minen mahdollisimman pit-
kään on myös yhteiskunnalle 
edullista. Suuriakin muutos-
töitä kannattaa tehdä, jos sillä 
vältetään laitokseen siirtymi-
nen. Kun verrataan laitospai-
kan kustannuksia esimerkik-
si keskimääräisen pesuhuo-
neen remontin kustannukseen, 
voidaan todeta, että remont-
ti maksaa itsensä takaisin jo 
muutamassa kuukaudessa.

Lainsäädännössä on määri-
telty tukimuotoja erityisryhmi-
en kotona asumiseen. Avustuk-
sia ovat mm. seuraavat:
•	 Korjausavustus vanhusväes-

tön ja vammaisten asuntoihin
•	 Sotilasvammalain mukainen 

korvaus
•	 Vammaispalvelulain mukai-

nen korvaus
•	 Järjestöjen rahoitus
•	 Kotitalousvähennys

T:mi Tapsa Service
Hämeenlinna,Tuulos

Kaivinkonetyöt 
A. Ollikkala
Hämeenlinna, Renko

LVI-Kari Kohtala Oy
Hämeenlinna

OR-Wellness Oy
Ii

Kuljetus 
Timo Hartikainen Oy

Iisalmi

Deivox Oy
Iisalmi

Kausalan Autotarvike Oy
Iitti, Kausala

Tilausliikenne Timo Tuomisto Ky
Ikaalinen 

www.timotuomisto.fi

Urakointi Kai Jeskanen
Ilomantsi

Maalausliike E. Heiskanen Oy
Imatra 

www.e-heiskanen.fi

Teollisuustien 
Autosähkö Ky

Imatra

Pohjanmaan Sähköpalvelu Oy
60800 Ilmajoki, puh. 06-4246 640
61400 Ylistaro, puh. 06-4740 407

www.pohjanmaansahkopalvelu.com
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taan, kiltamatkoille maamme 
puolustushistoriaan, tiiviiseen 
yhteistyöhön joukko-osastonsa 
kanssa sekä opettavaiseen ja elä-
mykselliseen yhteistoimintaan 
samanhenkisten kanssa. 

Yksi liiton arvoista on perin-
teiden kunnioittaminen. Tämä 
näkyy muun muassa kiltojen 
monipuolisessa työssä veteraa-
nien asian ja sotahistoriatie-
touden levittäjänä. Tärkeä osa 
liiton ja sen kiltojen toiminta-

Kiltatyötä 50 vuotta 
Maanpuolustuskiltojen liitto vaalii myös veteraaniperintöä

Haluatko muistaa, miksi elät vapaassa Suomessa? Halu-
atko vaalia itsenäisen isänmaamme arvoja ja perinteitä? 
Haluatko tehdä yhdessä samanhenkisten kanssa kilta-
matkoja maamme puolustushistoriaan? Haluatko päästä 
mukaan valmius- ja turvakursseille? Muun muassa näitä 
kysymyksiä Maanpuolustuskiltojen liitto voi esittää 
heille, jotka miettivät ”Mitä se kiltatoiminta oikein on?”. 
Kilta on nykyaikainen tapa olla mukana vapaaehtoisessa 
maanpuolustustoiminnassa. Monipuoliseen, tärkeiden 
arvojen kiltatoimintaan ovat tervetulleita kaikki maan-
puolustushenkiset ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon 
katsomatta. 

muotoa ovat myös isänmaal-
listen merkkipäivien kunnia-
vartiot, lippulinnat, paraa-
tit ja seppeleiden laskut, joilla 
osoitetaan, että me tiedämme, 
muistamme ja kunnioitamme. 

Rakennamme 
perinteille, elämme 
tätä päivää, tähtäämme 
tulevaisuuteen
Maanpuolustuskiltojen liitto 
vietti 50-vuotisjuhlaansa huh-

Miinanraivaajakillan puheenjohtaja Poppe Karanko (oik.) muisti 
liittoa pienoismiinalla. Hän osallistui sotien jälkeen varusmiehenä 
miinanraivaukseen Suomen vesillä. Raivaus oli vaarallista ja ras-
kasta.  Siinä kuoli ja vammautui lukuisia miehiä. Miinanraivaaja-
kilta perustettiin Karankon esityksestä vuonna 1992. Vasemmalla 
Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola (Rat-
sumieskilta), jolla on kädessään Karankon luovuttama pienoismii-
na.  Mikkolan vieressä liiton 2. varapuheenjohtaja Matti Mikkonen 
(Karjalan Prikaatin Kilta).

Riihimäen Seudun Tykistökillan Juhani Saarinen ja kunniapuheen-
johtaja Ilmo Luhtinen luovuttivat liitolle taulun, jossa on ranska-
laisvalmisteinen jäykkälavettinen järeä kanuuna vuodelta 1878 
(120 K 78). Se sijaitsee Riihimäen kaupunginkirjaston edustalla 
muistona kaupungissa vuosina 1914-1959 olleesta kenttätykistös-
tä. Kuvan tykkejä käytettiin jatkosodassa Sallan ja Syvärin suun-
nilla. Niitä saatiin Ranskasta lahjoituksena 72 kpl vuonna 1940.

Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry (MPKL) 
on toiminut vuodes-

ta 1963 kaikille avoimena kan-
salaisjärjestönä. Parhaillaan 
50-vuotisjuhlavuottaan viet-
tävä liitto on kiltojensa valta-
kunnallinen keskusjärjestö ja 
niiden välinen yhteistyöelin, 
joka ohjaa ja tukee kiltojen toi-
mintaa. Tavoitteenamme on 
kasvattaa kansalaisten maan-
puolustustahtoa ja -tietoa sekä 
ylläpitää maanpuolustushar-
rastusta. Liiton jäsenkillat ja-
kaantuvat joukko-osasto-, ase-
laji- ja perinnekiltoihin sekä 
alueellisiin maanpuolustuskil-
toihin. Kiltoja on ympäri Suo-
men, joten jokainen löytää it-
selleen sopivimman kiltamuo-
don ja toimintapaikkakunnan. 

Maanpuolustus on 
yhteinen asiamme
Liitto ja sen killat tekevät aktii-
vista työtä aselajien ja joukko-
osastojen perinteiden ylläpitä-
jänä. Tämän lisäksi kiltajäsen 
pääsee osallistumaan hyvin mo-
nipuoliseen toimintaan: vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuskoulu-
tukseen, turvallisuuspolitiikan 
koulutukseen, Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) 
kursseille, kuntourheilutoimin-

Antenniasennus Mikkola Ky
Imatra

Rakennuslaskenta 
Rautalahti Oy

Imatra

Disamed Oy
Inkoo 

www.disamed.fi

JL Bygg
Inkoo

Eero Varis Ky
Istunmäki

MP-Mesta Heikkinen T:mi
Joensuu

Isännöitsijätoimisto 
Pekka Kuparinen Oy

Joensuu

Asesepänliike BR-Tuote Oy
Joensuu 

www.brtuote.fi

DJ-Team 
Entertainment Ky

Joensuu

JK-Kanava Oy
Joensuu

T:mi Juhani Vänttinen
Juva

Maajukka Oy
Jyväskylä

JM-Louhinta Oy
Jyväskylä

www.maanrakennuslehtonen.fi

T:mi Kari Jauhiainen
Jyväskylä

KES-Siltayköset Oy
Jämsä

Erka Oy
Järvenpää
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Maanpuolustuskil-
tojen liiton tunnus

tikuussa Helsingin yliopiston 
juhlasalissa. Juhlapuhujana oli 
puhemies Eero Heinäluoma, 
joka toi liitolle valtiovallan, 
eduskunnan ja henkilökohtai-
sen tervehdyksensä. Hän mai-
nitsi, että Suomen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaa voidaan 
pitkälti luonnehtia samoilla sa-
noilla, joilla MPKL kuvaa omaa 
toimintaansa: rakennamme 
perinteille, elämme tätä päivää, 
tähtäämme tulevaisuuteen. 
”Mielestäni se on aika hyvä ki-
teytys sille, miten puolustus- ja 

turvallisuusajattelu Suomessa 
tänä päivänä kulkee”, Heinä-
luoma totesi. 

Puolustusvoimain komen-
taja, kenraali Ari Puheloinen 
muisti liittoa omalla terveh-
dyksellään. Hän kiitti vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön 
merkitystä maanpuolustustah-
don pitkäjänteisessä ylläpidos-
sa. ”Liiton tekemä työ vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen ja 
perinnetyön hyväksi ilmenee 
yhteiskunnassamme laajana 
tukena maanpuolustustyölle ja 
puolustusvoimien toiminnal-
le”, komentaja totesi. 

Kiitos
Arvoisa sotaveteraani. Olet 
suuren kiitoksemme kohde, 
kun iloitsemme itsenäisestä, 
vapaasta isänmaasta. Maan-
puolustuskiltojen liitto ja sen 
killat eivät unohda. Haluamme 
osoittaa kunnioitustamme ru-
non säkein. 

Isänmaa, 
sun rannoillas’, kirkkahan veen,
puhtoista antias’, tuoksuas’ tuomen. 
Sun käsivarsillas’, turvaisan reen, 
sylissäs’ tulevaisuuteni huomen. 
Sun helmoissas’, rikasta kieltäs’ laulain, 
ympärilles’ käteni liitän. 
Sotaveteraani, 
sun rinnallas’, vapauden riemusta naurain, 
sua uhrista vuokseni kiitän. 

(I-K.Maaniittu) 

Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

•	 Liitossa on yli 80 jäsenkiltaa ja niillä on 
noin 90 paikallisosastoa.

•	 Killoissa on henkilöjäseniä noin 16.000. 
•	 Veteraanijäseniä on noin 500.
•	 Liitolla on edustus muun muassa Tammen-

lehvän Perinneliitossa sekä MaTu-toimi-
kunnassa (Sotavahinkosäätiö).

•	 Liitto järjestää vuosittain tilaisuuksia, joihin 
sotaveteraanit ovat ilahduttavassa määrin 
osallistuneet, muun muassa Lippujuhlapäi-
vän buffet Ritarihuoneella ja marraskuussa 
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, jon-
ka pitopaikkakunta kiertää. 

•	 Liitolla on jokaiselle vuodelle erikseen vali-
tut painopistealueet, joita korostetaan kysei-
sen vuoden toiminnassa. Vuoden 2011 yksi 
painopistealue oli veteraanityö. Liitto pa-
nosti siihen, että veteraanit ja kiltojen vete-
raanitoiminta olivat korostetusti esillä liiton 
tiedotteissa, lehdessä ja nettisivuilla. 

•	 Liiton jäsenkillat ja kiltapiirit osallistuvat 
aktiivisesti toiminta-alueillaan veteraanien 
hyväksi tehtäviin keräyskampanjoihin. Kil-
lat keräävät myös omilla tapahtumillaan va-
roja veteraanien hyväksi. 

•	 Liiton jäsenkillat huomioivat monella ta-
valla sotaveteraaneja toiminnassaan. Killat 
osallistuvat perinnetiedotukseen ja järjestä-
vät tapahtumia, joissa veteraanit ja heidän 
kunnioituksensa ovat esillä. 

•	 Monissa killoissa tallennetaan sotamuistoja 
ja veteraanien perintöä jälkipolville. 

•	 Itä-Suomen maanpuolustuskilta oli vahvasti 
mukana keräämässä talteen Porvoon alueen 
sotaperintöä. Olemme kertoneet tästä liiton 

kiltajäsenlehti Maanpuolustajan numeroissa 
1/2011 ja 1/2013. 

•	 Pohjanmaan Maanpuolustuskilta tekee vah-
vaa veteraanityötä ylläpitämällä Vaasan So-
taveteraanimuseota. 

•	 Rukajärven Suunnan Perinneyhdistys ja 21. 
Prikaatin Perinneyhdistys järjestävät Ruka-
järven ja Ilomantsin sota-alueisiin liittyviä 
seminaareja ja vaikuttavat muun muassa 
sotareittien opastaulujen perustamiseen ja 
kunnostamiseen sekä taisteluasemien enti-
söintiin. 

•	 Muutamia esimerkkejä edellä mainittujen 
lisäksi killoista, joissa on lukuisia veteraa-
nijäseniä ja joissa panostetaan vahvasti ve-
teraanityöhön: Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta, JR 56/60 Kilta, Karjalan Prikaa-
tin Kilta, Helsingin Miinanraivaajakilta, 
Ratsumieskilta, Rakuunakilta, Porin Ryk-
mentin - Porin Prikaatin Kilta, Rannikko-
jääkärikilta, Kaartin Jääkärirykmentin Kil-
ta sekä Ilmavoimien Kiltaliiton ja Pionee-
riaselajin Liiton paikalliskillat. 

Yhteystiedot: 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki 
040 554 8805 tai 040 554 8862
toimisto@mpkl.fi tai  
toiminnanjohtaja@mpkl.fi
liiton internetsivut ovat osoitteessa 
www.mpkl.fi  
löydät meidät myös osoitteesta 
www.facebook.com liiton koko nimellä

Maanpuolustuskiltojen liitto ja sotaveteraanit

Helkama Bica Oy
Kaarina

Bobcat-Urakointi 
Jouni Kontio

Kajaani

Ourex Oy
Kangasala

Kuljetuskulkuri 
J. Ruusunen Ky

Kangasala

Kylmäpalvelu 
Mäntymäki Ky

Kangasala

Wääksyn Kartano
Kangasala

T:mi Moision Kaivin
Kangasala

Tampereen Kylmälaite Ky
Kangasala

ASH-Metalli Oy
Kangasala

Remraksa Tero Ruhanen
Kangasala

Kellosepänliike Korpola&Kumpp.
Kangasala 

www.ekangasala.fi/korpola

MKK Rakennuspalvelu
Kangasala

Kangasalan Autokatsastus Oy
Lentola, Kangasala 

www.kangasalanautokatsastus.fi

Kuljetusliike 
Pasi Syrjälä Ky

Kannus

Karjaan Lukko Oy
Karjaa

Bellapipe Oy
Karstula

www.ao-konsultointi.fi
Karvia

Rakennusinsinööritoimisto 
JM-Rakenne Oy

Kauhajoki
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Kesällä vietetään usein 
aikaa yhdessä läheis-
ten ja omaisten kans-

sa. Seuraavaan artikkeliin on 
koottu niitä veteraaneja koske-
via asioita, joita liitosta, piireis-
tä ja jäsenyhdistyksistämme 
usein kysytään juuri omaisten 
taholta.

Kaikissa veteraania, hänen 
puolisoaan ja leskeään koske-
vissa asioissa saa ”ensiaputie-
toa” sotaveteraanipiiristä, -yh-
distyksestä tai oman alueen 
sosiaalineuvojalta. Piirien ja 
sosiaalineuvojien yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta www.sota-
veteraaniliitto.fi Sieltä on luet-
tavissa myös veteraanietuudet 
2013.

Taloudellista tukea 
veteraanille, puolisolle ja 
leskelle
Jos lääke- ja hoitokulujen oma-
vastuut ovat kohtuuttoman 
suuret tai katto vuotaa, on ta-
loudellista tukea mahdollisuus 
hakea ja saada oman järjestön 
kautta. Joskus omaiset kysyvät, 
mihin Suomen Sotaveteraa-
niliitto ja veteraaniyhdistykset 
varoja käyttävät? Keräystuotot 
kuin muutkin varat käytetään 
erilaisiin henkilökohtaisiin 
avustuksiin ja kotona tarvitta-
vien palvelujen järjestämiseen. 
Hoito- ja toimeentulovastuu-
seen veteraanijärjestöllä ei ole 
mahdollisuutta, eikä se tietysti 
voi olla järjestön tehtäväkään. 
Järjestöömme on oltava yhtey-
dessä, että saamme tietoomme 
avun ja tuen tarvitsijat. Suo-
men Sotaveteraaniliitossa on 
22 000 tunnuksen omaavaa jä-
sentä ja noin 16  000 puoliso- 
ja leskijäsentä, joten emme voi 
tuntea heidän henkilökohtaista 
taustaansa yksilöllisesti. Vete-
raanisukupolvi on tottunut sel-
viämään ja pärjäämään omil-
laan, joten heidän oma avun-
pyyntönsä voi jäädä tulematta. 
Siksi on hyvä, jos omaiset tai 
läheiset todetessaan avun ja 
tuen tarpeen lähtevät sitä myös 
hakemaan. 

Avustusten 
myöntäminen
Taloudellista tukea myönne-
tään veteraanille, hänen puoli-
solleen tai leskelle.

Tuloraja on 1 050 euroa kuu-
kaudessa brutto. Poikkeuk-
sia tehdään niissä tapauksissa, 
joissa on kysymys esim. joista-
kin pitkäaikaissairauksista, jol-
loin lääke- ja hoitokustannuk-
set ovat jatkuvasti isot.

Hakijan on oltava liiton so-

taveteraaniyhdistyksen jäsen.
Hakemuslomakkeita saa 

omasta jäsenyhdistyksestä sekä 
internet-osoitteesta www.sota-
veteraaniliitto.fi/aineistopankki

Hakemuksen liitteeksi tar-
vitaan verotodistus tai Kelan 
todistus ylimääräisestä rinta-
malisästä sekä kuitit tai niiden 
kopiot aiheutuneista kustan-
nuksista.

Henkilökohtaisen avustuk-
sen suuruus vaihtelee 200-700 
euroon riippuen aiheutuneista 
kustannuksista.

Avustus on kertaluontoinen, 
eikä maksusitoumuksia myön-
netä. Avustukset ovat mahdol-
lisia eri säätiöiden tuen ja kerä-
ysvarojen turvin.

Sotainvalideille, joiden so-
tainvaliditeetti on 10 % tai yli, 
avustusta ei myönnetä järjes-
tömme kautta.

Kotona asumista 
helpottavat kodin 
muutostyöt
Vanhustyön Keskusliiton alu-
eelliset korjausneuvojat ovat 
käytettävissä kaikissa asunnon 
muutos- ja korjaustöitä koske-
vissa asioissa. He auttavat tar-
vittaessa muutostöiden kar-
toittamisessa, suunnittelussa 
ja korjausavustusten hakemi-
sessa. Heidän palvelunsa ovat 
maksuttomia. Usein tarpeelli-
sia muutostöitä ovat mm. pe-
sutilojen muuttaminen käyt-
tökelpoisiksi ja portaiden tai 
turvakaiteiden uusimiset. Yh-
teystiedot: www.vanhustyon-
keskusliitto.fi myös tässä leh-
dessä (s. 19).

Kotiin vietävät 
kunnalliset avopalvelut
Valtion vuoden 2013 talous-
arviossa on varattu erillinen 
määräraha rintamaveteraaneil-
le kotiin vietäviä kunnallisia 
avopalveluja varten. Rintama-
veteraanin tulee olla Suomessa 
asuva, vuosien 1939-1945 sotiin 
osallistunut ja rintamasotilas-, 
rintamapalvelus- tai rintama-
tunnuksen omaava.

Määrärahaa voidaan käyt-
tää sosiaalihuoltolain mukai-
sen kotipalvelun antamiseen 
sen tarpeessa oleville. Palvelui-
na voivat tulla kyseeseen esim. 
kodinhoitajan apu, ateria-apu, 
pyykkipalvelu, siivousapu sekä 
kuljetuspalvelut. Määrärahan 
käyttöön sovelletaan sosiaali-
huoltolain mukaista tarvehar-
kintaa kuitenkin niin, että rin-
tamaveteraanin tuloja ei tarvit-
se selvittää, vaan palvelun tarve 
on ratkaiseva. Tavoitteena on 

tukea monipuolisesti veteraa-
nin kotona selviytymistä.

Yhteys oman asuinkunnan 
vanhuspalveluun, josta asiaa 
voi tiedustella.

Kotitalousvähennys 
etuus myös omaisille
Kotitalousvähennystä saa ko-
titalous-, remontti- ja tietotek-
niikkatöistä, jotka tehdään hen-
kilön tai hänen puolisonsa van-
hempien tai isovanhempien 
kotona tai vapaa-ajanasunnolla. 
Henkilön on kuitenkin makset-
tava itse kustannukset, jos hän 
haluaa vähennyksen omaan ve-
rotukseensa. Vanhemmat tai 
isovanhemmat eivät voi niitä 
tällöin maksaa. Palvelujen tuot-
tajan on kuuluttava ennakko-
perintärekisteriin.

Kuinka haetaan 
kuntoutukseen?
Kuntoutukseen haetaan oman 
kunnan terveysaseman kaut-
ta. Kuntoutus on tunnuksen 
omaavalle veteraanille maksu-
ton ja veteraanin aviopuoliso 
voi osallistua yhdessä veteraa-
nin kanssa laitoskuntoutuk-
seen. Nykyisin käytössä ole-
vat kuntoutusmuodot ovat lai-
toskuntoutus, päiväkuntoutus, 
avokuntoutus ja kotikuntou-
tus. Kuntoutuksen matkakulut 
maksetaan Kelan kautta.

Veteraanin leskellä ei ole la-
kisääteistä kuntoutusoikeutta. 

Hammashoidon 
kustannukset
Kela korvaa hammashuollon 
kustannuksia rintamaveteraa-
neille, joilla on rintamasotilas-
tunnus, rintamapalvelustun-
nus, rintamatunnus tai vete-
raanitunnus. Korvausta saavat 
myös miinanraivaajat, joilla on 
Sota-arkiston myöntämä todis-
tus.

Hoitoa aloitettaessa kannat-
taa selvittää hammaslääkäril-
tä kustannusarvio sekä Kelan 
korvaus tulevista kustannuk-
sista.  Näin vältytään joskus 
yllättävänkin suurilta omavas-
tuuosuuksilta.

Korvausta ei saa implanttien 
laittamisesta.

Terveydenhuollon muut 
korvaukset
Veteraanilla ei ole lakisääteisiä 
etuuksia sairaala- tai muihin 
hoitomaksuihin. 

Useimmissa kunnissa ter-
veyskeskusmaksut on pois-
tettu veteraaneilta ja sairaan-
hoitopiirit ovat poistaneet po-
liklinikkamaksut tunnuksen 

omaavilta sotaveteraaneilta.
Sotaveteraaneille ei ole eri-

tyisetuutta palvelu- ja hoivata-
lojen asumis- ja hoitokustan-
nuksissa.

Sosiaalihuoltolaki ja 
palvelutarpeen arviointi
Omaiset voivat turvautua myös 
sosiaalihuoltolakiin, jos on 
epätietoisuutta vanhempien 
selviytymisestä arkipäivässä; 
75 vuotta täyttäneillä on sub-
jektiivinen oikeus (SHL 40 a§) 
palvelutarpeen arviointiin. 

Muissa kuin kiireellisissä ta-
pauksissa kunta on velvollinen 
järjestämään 75 vuotta täyttä-
neelle pääsyn sosiaalipalvelujen 
tarpeen arviointiin viimeistään 
seitsemäntenä arkipäivänä sii-
tä, kun hän taikka hänen lail-
linen edustajansa tai omaisensa 
taikka muu henkilö tai viran-
omainen on ottanut yhteyttä 
sosiaalipalveluista vastaavaan 
kunnan viranomaiseen palve-
lujen saamiseksi. Käytännössä 
otetaan yhteyttä oman kunnan 
sosiaali- tai terveydenhuollon 
henkilökuntaan. ( Ei edellytä 
tunnuksen olemassaoloa). Kii-
reellisissä tilanteissa kaikkien 
palvelujen tarve on iästä riip-
pumatta arvioitava viipymättä.

Tarkista
Vuonna 2013 täysi takuueläke 
on 738,82 e/kk. Sen voit saa-
da vain silloin, kun sinulla ei 
ole lainkaan muita eläkkeitä. 
Takuueläkkeestä vähennetään 
kaikki muut eläketulosi brut-
tomääräisinä eli veroja vähen-
tämättä. Takuueläkkeen mää-
rään vaikuttavat muut eläke-
tulot. Ne otetaan huomioon 
sentin tarkkuudella. Jos elä-
ke on takuueläkettä pienempi, 
tarkista asia ottamalla yhteyttä 
Kelaan. 

Veteraanilisä kuuluu niille 
veteraaneille, jotka saavat Ke-
lasta ylimääräistä rintamalisää 
sekä korotettua tai ylintä elä-
kettä saavan hoitotukea.

Veteraanilisään ei tarvita 
erillistä hakemusta, koska lisän 
maksamisen edellytykset ovat 
Kelan tiedossa. Lisä perustuu 
vammaisetuuksista annettuun 
lakiin, ja se maksetaan osana 
eläkettä saavan hoitotukea. Ve-
teraanilisän määrä on 104,42 
e/k. Se on verotonta. Se ei pie-
nennä eläkkeensaajan asumis-
tukea. Lisä maksetaan myös 
laitoshoidossa olevalle veteraa-
nille, mutta se otetaan huomi-
oon pitkäaikaishoidon mak-
sussa, jonka laitos tai kunta pe-
rii veteraanilta. Tarkista, onko 

veteraanilla oikeus Kelan hoi-
totukiin ja auta häntä hake-
muksen tekemisessä ja asian 
selvittämisessä

Kuvallisella Kela-kortilla voi 
pankeissa, posteissa ja aptee-
kissa todistaa henkilöllisyyten-
sä ja sillä veteraani saa aptee-
kista myös 10 % lääkealennuk-
sen.

Kuoleman kohdatessa
Jos veteraani on kuulunut evan-
kelis-luterilaiseen seurakun-
taan, kotiseurakunta myöntää 
maksuttoman hautapaikan. 
Jos veteraani on halunnut tulla 
siunatuksi muualle, esim. syn-
nyinseutunsa kirkkomaahan, 
seurakunta perii yleensä silloin 
normaalit hautamaksut.

Mistä voi tarkistaa, onko 
tunnus?
Tarkistakaa ensin, löytyykö so-
tilaspassi ja sieltä leima tun-
nuksen myöntämisestä tai nai-
silta todistus myönnetystä rin-
tamapalvelustunnuksesta. 

Jos henkilöllä on kuvallinen 
Kela-kortti ja sen kääntöpuo-
lelle on merkitty iso R-kirjain, 
on se merkkinä tunnuksen ole-
massaolosta. Jos näitä asiapa-
pereita ei ole, rintamasotilas-
tunnuksen olemassaolon voi 
varmistaa Puolustusvoimien 
aluetoimistoista, rintamapalve-
lustunnuksen puolustusminis-
teriöstä ja rintamatunnuksen 
sekä ulkomaalaisen rintama-
sotilastunnuksen Kansallisar-
kistosta.

Saako veteraani 
hautausavustusta?
Hautausavustusta veteraanille, 
hänen puolisolleen tai leskel-
leen ei ole. Jos leski jää talou-
dellisiin vaikeuksiin veteraanin 
kuoltua esim. hänen sairaala- ja 
hoitomaksujensa takia, voi hän 
anoa niihin taloudellista tukea 
(katso Avustusten myöntämi-
nen). Perikunnalle avustusta ei 
myönnetä.

Muistaako oma 
veteraaniyhdistys 
muistotilaisuudessa?
Omaisten toivomuksesta 
useimmat yhdistykset kun-
nioittavat veteraaniveljen tai 
-siskon muistoa laskemalla 
havuseppeleen vainajan siu-
naustilaisuudessa. Omaisten 
toivotaan olevan tässä tapauk-
sessa yhteydessä yhdistykseen.

Mihin kunniamerkit?
Olisi toivottavaa, että vanhem-
pien kunniamerkit kulkisivat 

Sotaveteraanin vierellä



233/13 k e s ä k u u n  12 .  pä i vä n ä  2013

suvussa perintönä ja muisto-
na heidän tekemästään arvok-
kaasta työstä. Mutta jos tähän 
ei ole mahdollisuutta ja ne halu-
taan luovuttaa muualle säilytet-
täväksi, voi asiaa tiedustella so-
taveteraaniyhdistyksestä. Use-
at kotiseutumuseot ja erilaiset 
perinneyhteisöt ottavat vastaan 
kunniamerkkikokoelmia.

Missään tapauksessa kirp-
putori tai kaatopaikka ei ole 
kunniamerkkien paikka. 

Mistä saa 
hautakivimerkin?
Hautakivimerkin voi tilata So-
taveteraaniliiton myyntitoimis-
tosta, sotaveteraanipiireistä tai 
-yhdistyksistä.

Merkin kiinnittämisestä 
huolehtii hautakiven tekijä tai 
sen voi kiinnittää kiveen myös 
itse tai kysyä neuvoja yhdistyk-
sestä.

Mikä merkki 
kuolinilmoitukseen?
Omaisten halutessa tai vete-
raanin oman toivomuksen 
mukaan kuolinilmoitukses-
sa voidaan käyttää sen järjes-
tön tunnusta, johon veteraani 
on kuulunut tai sitten tammen-
lehvätunnusta, johon on oikeus 
kaikilla tunnuksen omaavilla 
veteraaneilla.

Anni Grundström 
Sosiaalisihteeri 

Suomen Sotaveteraaniliitto

Sotaveteraaniliiton sosiaa-
li- ja terveyspalvelutoimi-
kunta käsitteli kokouk-

sessaan 30.5 vanhuspalvelulain 
vaikutusta veteraanipalvelui-
hin. Kokouksessa oli asiantun-

Vanhuspalvelulaki ja veteraanit
Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista) astuu voimaan 1.7.2013. Lakia on 
valmisteltu pitkään ja nyt lainsäädännöllä määritellään 
miten iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävät 
palvelut tulee kunnissa toteuttaa. Laki sisältää pykälät 
palveluiden riittävyydestä, laadun arvioinnista, palvelui-
den saatavuudesta ja saavutettavuudesta, resursseista 
ja vanhusneuvoston asettamisesta.

tijana sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kehitysjohtaja Klaus 
Halla ja Valtiokonttorin lin-
jajohtaja Marja-Liisa Taipa-
le. Kokouksessa todettiin, että 
vanhuspalvelulaki tuo lisäar-
voa vanhustenhuollon tasa-ar-
voiseen toteuttamiseen. Ve-
teraanit ovat erityislailla ja 
säädöksillä määritelty oma eri-
tyisryhmä kuntien vanhusvä-
estöstä. Veteraaneille kuuluvat 
siis kunnan normaalit vanhus-
palvelut sekä lisäksi lailla mää-
ritellyt erityisetuudet kuten 
kuntoutus ja kotiin vietävät li-
säpalvelut. 

Vanhusneuvosto
Keskustelua on aiheuttanut 
rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunnan asema kunnissa 
lain tullessa voimaan. 

Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 
§:ssä säädetään kunnan asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksista, kun-
nan on asetettava ikääntyneen 
väestön osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksien var-

mistamiseksi vanhusneuvosto 
1.1.2014 lukien ja huolehditta-
va sen toimintaedellytyksistä. 
Neuvostolle on annettava mah-
dollisuus vaikuttaa toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, val-
misteluun ja seurantaan asiois-
sa, joilla on merkitystä ikään-
tyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, osallisuuden, elin-
ympäristön, asumisen, liikku-
misen tai päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisen taikka 
ikääntyneen väestön tarvitse-
mien palvelujen kannalta.

Monissa kunnissa on kun-
nan/kaupunginha l l itusten 
asettamia rintamaveteraani-
asiain neuvottelukuntia. Klaus 
Halla esitti käsityksensä, että 
veteraaniasiain neuvottelukun-
nat tulee edelleen asettaa, eikä 
sulauttaa niitä vanhusneuvos-
toihin. Toimikunta piti tätä eri-
tyisen perusteltuna. Veteraani-
en lakisääteisten erityisetuuk-
sien järjestäminen on kunnissa 
edelleen toteutettava tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Veteraanimäärärahat
Marja-Liisa Taipale Valtiokont-
torista selvitteli veteraanimää-
rärahoja ja kuntakäytäntöjä. 
Vuotta 2012 koskevat tilitykset 
ovat juuri valmistumassa. Pa-
lautukset eivät ole kovin mer-
kittäviä eräitä yksittäisiä kuntia 
lukuun ottamatta. Määräraho-
jen käytön seurannalla var-
mistetaan, että kuntoutukseen 

Linjajohtaja Marja-Liisa Taipa-
leen mukaan kuntoutusmää-
rärahat on kunnissa käytetty 
hyvin, mutta kotiin vietävien 
palveluiden määrärahan käy-
tössä on ollut ongelmia joissa-
kin kunnissa.

Kehitysjohtaja Klaus Halla pai-
notti, että sotiemme veteraa-
nit hoidetaan jatkossakin eri-
tyisryhmänä erityisetuineen. 
Myös paikallisia rintamanvete-
raaniasiain neuvottelukuntia 
tarvitaan.

ja kotiin vietäviin avopalve-
luihin kohdennetut rahat ovat 
ohjautuneet oikein. Palvelui-
den painopiste on siirtymässä 
enenevästi kotiin vietäviin pal-
veluihin myös kuntoutuksen 
osalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-
toimikunnassa todettiin, että 
yhteistoiminnassa on huoleh-
dittava kunnan olosuhteet huo-
mioiden veteraanipalveluiden 
ja muiden vanhuspalveluiden 
kesken molempien lakien sisäl-
lön toteutumisesta.

Erkki Hokkanen

Valtiokonttori ohjaa val-
tion talousarviossa hy-
väksytyn veteraanikun-

toutusmäärärahan vuosittain 
kunnille siellä asuvien veteraa-
nien lukumäärän mukaisesti. 
Sotainvalidit, joiden sotilasvam-
malain mukainen haitta-aste on 
vähintään 10 prosenttia, eivät 
voi saada rintamaveteraaneille 
tarkoitettua kuntoutusta.

Kunnille maksettu määrä-
raha oli 23 917 518,00 euroa ja 
syksyllä kuntien hakemusten 
perusteella jaettu lisämäärära-
ha 2 513 688,00 euroa. Kuntou-
tusmäärärahaa oli käytettävis-
sä yhteensä 26 431 206,00 eu-
roa vuonna 2012. 

Laitoskuntoutukseen oli 
käytetty 12 821 125,82 eu-
roa ja avokuntoutukseen 
10 652 404,32 euroa. Puoli-
sokuntoutuksen kustannukset 
olivat 2 601 937,89 euroa.

Kuntoutusmäärärahat
Vuonna 2012 kunnilta pa-
lautui määrärahasta takaisin 
269 789,75 euroa, loppusumma 
saattaa muuttua hieman, koska 
Askolan ja Ruoveden tiedot ei-
vät ole lopullisia sekä Naantali 
puuttuu kokonaan.

Käyttämättä jääneet määrä-
rahat jaetaan kunnille Valtio-
konttorille tulleiden hakemus-
ten perusteella syksyllä 2013 li-
sämäärärahan yhteydessä.

Palautukset olivat yleensä 
muutamasta eurosta muuta-
maan sataan euroon ja syynä 
ovat todennäköisesti viime het-
ken kuntoutuspaikan peruu-
tukset. Suurin osa kunnista on 
käyttänyt määrärahat kokonai-
suudessaan. 

Yli 10 000 euroa palau-
tuksia on muutama. Hel-
sinki 23 213,15, Joensuu 
17 248,25, Kangasalan seu-

dun Ky 10 210,20, Kemiönsaari 
24 909,92, Oulu 20 943,99. Syy 
ei liene siinä, että ei olisi kun-
toutukseen lähtijöitä, vaan jos-
sakin on tiedon katkos:

Ihmetystä aiheuttavat myös 
ne kunnat, jotka ovat hakeneet 
syksyllä 2012 lisämäärärahaa, 
mutta palauttavat nyt suurem-
man summan: Loviisan seu-
dun terveydenhuollon kun-
tayhtymä sai lisämäärärahaa 
1 373 ja palautti 4 502,45 eu-
roa ja Pihtipudas; lisämäärära-
ha 3 434,00 ja palautus 6 258,36 
ja Pirkanmaan sairaanhoitopii-
ri; lisämääräraha 8 241,60 ja 
palautus 8  273,42, Pohjois-Sa-
von sairaanhoitopiiri lisämää-
räraha; 7 554,80 ja palautus 
9 494,29 euroa ja Valkeakoski; 
lisämääräraha 5 494,40 palau-
tus 6 036,24.

On ymmärrettävää niiden 
kuntien närkästys määrärahoja 

palauttaneiden kuntien suun-
taan, jossa nyt määrärahat ovat 
loppuneet ja edes syksyn lisä-
määräraha ei todennäköisesti 
tule riittämään kaikkien hake-
musten jättäneiden veteraanien 
kuntoutukseen.

Kotiin vietävien 
palveluiden määrärahat
Valtiokonttorilta saamamme 
tiedon mukaan kotiin vietävien 
palvelumäärärahojen tilityk-
sistä on tallennettuna noin 150 
kunnan tiedot ja loppuja kä-
sitellään vielä. Lisäksi noin 10 
kunnalta puuttuu selvitys.

Vuonna 2012 kunnille jaet-
tava määräraha oli yhteensä 
3 997 228,02 euroa. Hälyttä-
vän suuria palautuksia on Hel-
sinki 59 319,36 euroa, Hyvin-
kää 15 628,03 euroa, Porin kau-
punki 51 902,08, Rovaniemi 
24 024,50, Tampere 81 488,79. 

Tilastojen tässä vaihees-
sa palautukset ovat yhteensä 
401 146,04 euroa. Tästä sum-
masta ei voine syyttää enää 
edes tietosuojalakia.

  Lopuksi voimme vedota 
Kansallisen veteraanipäivän 
juhlassa sotaveteraani Aino 
Lehtosen puheenvuoroon; 
”Vanhan lotan oikeudella ve-
toan teihin, kuntien tehtävis-
sä toimiville, huolehtikaa sii-
tä, että määrärahat käytetään 
tarkoituksenmukaisesti ja vii-
meistä euroa myöten. Tiedän, 
että tarvetta siihen on”.

Kun Valtiokonttori on ti-
litykset vahvistanut, ne ovat 
kuntakohtaisesti luettavissa 
liittomme internet-sivuilta.

Anni Grundström

Veteraanimäärärahat ja niiden käyttö vuonna 2012
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Ennen vainajien hautaan 
siunaamista pidettiin 
messu Lappeen kirkos-

sa. Jumalanpalveluksessa saar-
nasi kenttäpiispa Pekka Särkiö 
ja liturgina toimi kirkkoherra 
Mika Lehtonen. 

Tapahtuman kaikissa osis-
sa oli mukana Rakuunasoitto-
kunta, jota johti musiikkimaju-
ri Riku Huhtasalo. 

Sankarivainajien 
siunaaminen
Puheessaan sankarihaudal-
la kenttäpiispa vertaili kirkon 
ja puolustusvoimien kirkol-
lisen työn rooleja ja tehtävän 
muutospaineita. Hän otti esiin 
myös sotavainajat sekä omaisi-
na että yhteiskunnan jäseninä.

- Aina uudelleen kirkos-
sa joudutaan pohtimaan sitä, 
mikä on sen keskeisin tehtä-
vä. Kilpailu ihmisten huomios-
ta ja supistuvat kirkon jäsenlu-
vut synnyttävät uusia toimin-
taideoita. Niiden on kuitenkin 
perustuttava kirkon perusteh-
tävälle, evankeliumin julista-
miselle, kastamiselle ja opetta-
miselle. Ne tekevät kirkon kir-
koksi. 

- Myös puolustusvoimien 
kirkollinen työ rakentuu täl-
le pohjalle. Sotilaspapit tuovat 
evankeliumin lohduttavan rau-
hansanoman sodan, kuoleman 
ja kriisien keskelle. Kaatuneit-
ten muistopäivä muistuttaa sii-
tä, että edelleen on kaatuneit-
ten omaisia, jotka ovat jääneet 
kaipaamaan läheisiään. Meil-
läkin on aihetta muistaa kii-
tollisina sankarivainajia, itsel-
lemme tuntemattomia ihmisiä, 
nuoria miehiä ja naisia. 

Heidän kuolemansa koski 
kipeästi läheisiin, mutta samal-
la uhri oli väistämätön. Kyse 
oli kansakunnan hengissä sel-
viämisestä. Luovuttaminen tai 
tappio olisi merkinnyt vangit-
semisia, teloituksia ja pakko-
siirtoja. Vastassa oli silloin 200 
miljoonan asukkaan suurval-
ta ja sotilasmahti, joka halu-
si ottaa väkivalloin haltuunsa 
koko Suomen. Neuvostoliiton 
silloinen ideologia näki kris-
tinuskon asiaksi, joka piti pe-
rusteellisesti juuria pois. Kyse 
oli aidosti kodin, uskonnon ja 

Sankarivainajien hautajaiset kymmenennen kerran
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys järjesti yhdessä 
Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Maasotakou-
lun kanssa etsinnöissä Venäjän alueelta löydettyjen 
suomalaisten sotilaiden jäännösten sankarihautajaiset 
Lappeenrannassa. Yhteensä 42 talvi- ja jatkosodassa 
menehtynyttä sankarivainajaa siunattiin Lappeen 
Marian kirkon sankarihautausmaalle. Vainajista viisi oli 
tunnistettua. 

isänmaan – suomalaisten tär-
keimpien arvojen puolustami-
sesta. 

Tässä puolustustaistelussa 
onnistuttiin. Suomi säilytti it-
senäisyytensä ja demokraatti-
set vapautensa. Tänään ihmiset 
saavat elää vapaasti kodeissaan 
ja uskoa vapaasti. Tämän tor-
juntavoiton merkitystä ei vaa-
ran vuosina tunnustettu eikä 
sen hankkineita veteraaneja ar-
vostettu, kenttäpiispa sanoi.  

Kenttäpiispa Pekka Särkiö 
johti siunaustoimituksen apu-
naan kolme sotilaspappia ja 
kolme siviilipappia. Kadetit 
kantoivat arkut hautaan. Sep-
peleitä laskivat yhdeksän eri 
yhteisöä tai järjestöä. 

Eduskunnan puhemies Eero 
Heinäluoma sanoi puheessaan: 

- Olemme kokoontuneet 
rakkaan isänmaamme yhteen 
kaikista arvokkaimmista ti-
laisuuksista. Olemme saatta-
massa viimeiselle matkalle so-
tiemme sankareita oman koto-
maamme multiin.

Ilman sotiemme veteraaneja 
ja lukuisia sankarivainajiamme 
meillä ei olisi vapaata isänmaa-
tamme. He puolustivat yhdessä 
maatamme sen vaikeina hetki-
nä. Heitä meidän on kiittämi-
nen siitä, että Suomen sinival-
koinen lippu liehuu vapaana 
tänään lippusaloissa. Heitä 
meidän on kiittäminen siitä, 
että olemme saaneet kehittää 
maastamme yhden parhaiten 
menestyneen maan maailmas-
sa.

- Tänään suremme kaik-
ki yhdessä sankarivainajien 
omaisten ja jälkeläisten kanssa 
heidän menetystään. Voimme 
yhdessä jakaa lohdutuksen sa-
nat ja tunteet. Sankarivainajat 
antoivat kalleimpansa, oman 
henkensä, isänmaan puolusta-
misessa. Tämä tieto auttakoon 
meitä kestämään surumme.

Meidän oikeutemme ja vel-
vollisuutemme on kunnioittaa 
heidän tekojaan ja muistoaan. 
Valtiovallan puolesta haluan 
muistaa syvällä osanotollani 
teitä omaisia menetyksestänne. 

Puheensa lopuksi puhemies 
Heinäluoma laski yhdessä kan-
sanedustaja Ari Torniaisen 
kanssa eduskunnan seppeleen.   

tunnistamattomalle sotiemme 
sankarivainajalle saattamal-
la heidät arvokkaalla tavalla 
Lappeenrannan sankarihauta-
usmaahan. Me olemme saatta-
neet heidät vihdoin sotavuosi-
en vahvaa perinnettä noudat-
taen vieraalta maalta kotimaan 
multiin. 

Valtaosa näistä tunnistetuis-
ta on haudattu vaikuttavin ja 
mieleenpainuvin menoin koti-
seurakuntansa sankarihauta-
usmaihin ja sukuhautoihin. 
Tänään täällä Lappeenrannas-
sa sankarihautaan saatetun so-
tamies Eemil Seppäsen tavoin, 
monilla heistä onkin jo kaatu-
misestaan lähtien ollut oma ni-
mikkopaikkansa odottamas-
sa kotiseudun sankarihautaus-
maalla. 

Puheensa lopuksi puheen-
johtaja Suominen kiitti kaikkia 
hautajaisvalmisteluihin osallis-
tuneita. 

Itä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja prikaatikenraali Ve-
li-Pekka Parkatti esitti puolus-
tusvoimien tervehdyksen, jossa 
hän kertoi tapahtumista Eemil 
Seppäsen yksikössä 1940. 

Kentälle jääneiden 
etsinnät 1992-2012

Etsinnöissä löydetty 1145
Henkilöllisyys tunnistettu 336

Tunnistamattomina 
haudattu  (757)
Lappeenranta 673
Joensuu 84

Tunnistettuina haudattu (336)
Kotiseurakunnat 273
Kajaani 34
Lappeenranta 17
Helsinki 12

Tunnistamista odottaa 52

Lappeen kirkon edustalla tapasivat (vas.) venäläinen etsijä Sta-
nislav Shcherbak, etsijä Osmo Eskola, takana etsijä Frans Franzen, 
venäläinen etsijä Andrei Smolenski, etsijä Pentti Killström ja etsijä 
Erkki Stenman.

Kenttäpiispa Pekka Särkiön johdolla kolme sotilaspappia ja kolme siviilipappia siunasi vainajat. 

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma laski eduskunnan seppe-
leen yhdessä kansanedustaja Ari Torniaisen kanssa. 

Veteraanijärjestöjen seppeleen laskivat (vas.) Martti Kuivala, Finn-
Göran Wennström ja Matti Louekoski. 

Muistotilaisuus 
Maasotakoululla
Maasotakoulun ruokalassa pi-
detyssä muistotilaisuudes-
sa yhdistyksen puheenjohtaja 

Pertti Suominen sanoi: 
- Me olemme tänään, Kaa-

tuneitten muistopäivänä, teh-
neet viimeisen palveluksem-
me viidelle tunnistetulle ja 37 
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Timonen&Pojat Oy
Kaustinen

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

JP-Konetyö Oy
Keuruu

Heti-Sähkö Oy
Kirkkonummi

Keski-Pohjanmaan 
Hoitopalvelu Oy

Kokkola

Rullax Ky
Hamina Kotka satama

Rakennuspelti Jokinen Ky
Pyhtää

Itärannan Rakennus
Kotka

SILTA LAKSIO OY

-Muutot ja Kuljetukset-

CURION
Kotka, puh.040-521 0375

Autosalpa Oy Kymen IV-Valmistus Oy
Valkeala

Kymenlaakson Jäte Oy
Kouvola

Varte Oy
Kouvola

Taksi 
Eero S. Hämäläinen Oy

Kouvola

T:mi Jussi Huovila
Inkeroinen

Suomen Kodit ja 
Kiinteistöt LKV Oy

Kouvola

Jatke Oy
Kouvola

Suunnittelutoimisto 
Hinkkanen Ky

Elimäki

Palkinto-Pajarinen Oy
Kouvola

UpeSystems
Kuusankoski 

www.upesystems.fi

Koneurakointi Hermunen
Kouvola

Kouvolan PTR Oy
Kuusankoski

Aatsin Kone Oy
Valkeala

Rakennuspalvelu 
Pekka Valkeapää Ky

Jaala

LVI-Marko Maho Oy
Koria

Emline Oy
Kouvola

Fatex Oy
Kruunupyy

Kalliojoen Hirsityö T:mi
Kuhmo

Rakennussuunnittelutoimisto 
Nylund Oy

Kuopio

Kuopion Woodi Oy
Kuopio

Maalaus ja Saneeraus 
Konttinen Oy

Kuopio

Kiitos Sotaveteraaneille Kouvolasta! 
nro 105.

Kuljetusliike 
Kari Pohjolainen Ky

Syväniemi

Rakennuspalvelu 
Heikki Hiltunen Ky

-sillanrakennustyöt- 
Kuopio

Maansiirtoliike 
R. Heiskanen Oy

Kuopio

Rakennussaneeraus 
Marko Rantala

Kuopio

Kuljetus V. Rytkönen Oy
Siilinjärvi

Koskelan Saha Oy
Kuortane

Kuljetusliike Järvimäki Oy
Kurikka 

www.jarvimaki.fi

Kuusamon Taksimatkat Oy
Puh. 08-851 1400

MSV-Metsätyö Oy
Köyliö

Renor Oy
Lahti

HL-Elec Oy
Lahti

Nikko Oy
Jakkula
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Jatkosotatapahtumia 1943
 
Heinäkuu
2.7. Suomen marsalkka päättää suomalaisen SS-pataljoonan miesten 

palauttamisesta Suomen armeijaan, mikä johtaa pataljoonan lak-
kauttamiseen.

2.7. Ns. viinakortti otetaan käyttöön
4.7. Partisaaniosasto räjäyttää yöllä Inarissa Laanilan sillan ja avaa tulen 

postiautoa vastaan. Iskussa kolme henkilöä saa surmansa, mm. Ou-
lun hiippakunnan piispa Yrjö Wallinmaa. Myöhemmin sama ryhmä 
hyökkää läheiseen majatalon ja työvelvollisten parakkiin surmaten 
kaksi henkilöä ja haavoittaen neljää. 

8.7. Sovittu määrä inkeriläisiä on siirretty Suomeen ja siirtoa johtanut tri 
Vilho Helanen on palanut kotimaahan. Vähäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta epäilemättä koko Inkerin suomalainen väestö haluaisi 
palata esi-isiensä maahan, arvelee Helanen.

9.7. Juhannuksen 1942 jälkeen n. 10 000 suomalaislasta on palannut 
Ruotsista. 12 000-13 000 lasta on vielä Ruotsissa. Näistä 2 300 on sai-
raita. Linköpingissä toimii erityinen sairaala suomalaislapsia varten. 

10.7. Liittoutuneiden joukot nousevat maihin Sisiliaan. Akselivaltain vasta-
rinta romahtaa siellä 18.8.

24.7. Lapin läänin maaherra Hillilä toimittaa presidentille saksalaisen ilma-
armeijan komentajalta Stumpfilta saamansa tunnustelun Suomen 
toivomuksista Saksan ja Neuvostoliiton erillisrauhan varalta. Koko 
kesän ajan neuvotteluista on levinnyt huhuja, mutta huhut osoittau-
tuvat poliittiseksi sodankäynniksi.

25.7. Italian il Duce Benito Mussolini joutuu eroamaan. Hänen seuraajansa 
marsalkka Badoglio hajottaa 28.7. fasistipuolueen ja aloittaa asele-
poneuvottelut liittoutuneiden kanssa.

25.7. Liittoutuneet aloittavat viikon kestävän pommituslentojen sarjan, 
jonka kohteena on Hampuri. Pommituksissa kuolee yli 30 000 ihmis-
tä ja 60 % kaupungin asuntokannasta tuhoutuu täysin. 

27.7. Valtiontilintarkastajat huomauttavat eduskunnalle jättämässään 
tarkastuskertomuksessa Siirtoväen Huollon tilityksistä. Apua on 
annettu aivan liian helposti ja joskus väärin perustein.  

31.7. Ruotsalainen Aftontidningen julkaisee epävirallista tietä käsiinsä 
saamansa NL:n rauhanehdot Suomelle.  Ne liittyivät neuvostolähe-
tystön Belgian lähettilään kautta tekemään tunnusteluun. Suomen 
lähettiläs Gripenberg toimittaa 10.8. samaa tietä Suomen johdon 
vastauksen, jossa lähdetään vuoden 1939 rajojen pohjalta. Tunnus-
telu ei tässä vaiheessa jatku.

 
Elokuu
1.8. Leipäviljaa, suurimokauraa, sianlihaa ja maitotaloustuotteita koskeva 

maataloustuotteiden tukipalkkiojärjestelmä otetaan virallisesti 
käyttöön. Järjestelmää on kokeiltu viljan osalta jo vuonna 1942. Jär-
jestelemällä pyritään pitämään kuluttajahinnat vakaina maksamalla 
tuottajalle valtion varoista tuotantokustannusten nousua vastaava 
tuki. 

1.8. Valtioneuvoston kesäkuisen päätöksen mukaisesti inkeriläisten huol-
to siirtyy Siirtoväen Huollon keskukselle. 

5.8.  Ruotsi kieltää saksalaisten joukkojen kuljetuksen alueensa kautta 
Norjaan ja Suomeen.

7.8. Kaksipäiväiset sotilaspoikakisat alkavat Helsingissä. 
20.8. Rauhanopposition edustajat vievät presidentille ns. 33:n kirjelmän, 

jossa vaaditaan ulkopoliittisen linjan muuttamista.
24.8. Hakkapeliitta-lehti kertoo suomalaisissa yksityistalouksissa tapahtu-

vasta romun, lumpun ja muiden jätteiden laajamittaisesta haaskaa-
misesta.

27.8 Kahdeksan tanskalaista Suomen avun johtomiestä saapuu maahan 
neuvottelemaan yhteistyöstä. Tanskassa olevista 2000 lapsesta pa-
lautetaan 1000 Suomeen koulujen alkuun mennessä, ensimmäiset 
500 jo kuluvalla viikolla.  

29.8. Saksalaiset julistavat Tanskassa voimaan poikkeustilan klo 4.10. 
 

Suuri päivä! Tänään ilmoitettiin ra-
diossa, että suomalaiset ovat val-
loittaneet Petroskoin. Suomi on 

jälleen yhtä kaupunkia rikkaampi. Tämä 
on suurta historiallista aikaa. Sitten, kun 
saksalaiset ovat saaneet Pietarin valloite-
tuksi, uskomme sodan loppuvan. Kunpa 
joulu toisi mukanaan rauhan.

Ei tuonut joulu rauhaa yllä maini-
tut sanat päiväkirjanneelle ilmavalvon-
talotalle. Optimismi muuttui vähitel-
len sodan puuduttavaksi arjeksi. Ruuas-
ta alkoi olla puutetta ja lopulta jäljellä oli 
vain jäisiä perunoita ja säkillinen rottien 
jyrsimiä hevosenluita, Kaarina Käyhkö 
merkitsi muistiin Viipurissa. Lotat kui-
tenkin säilöivät sieniä ja marjoja talven 
varalle. Niiden turvin päästiin pahim-
man yli.

Käyhkö oli päättänyt lähteä viesti-
lotaksi Kannakselle veljensä kaaduttua 
elokuussa 1941. Hän koki tuoreeltaan 
sodan kauhut: vallatussa motissa kasois-
sa makaavat, kuolon kangistamat vihol-
lissotilaat, jotka vangitut venäläissotilaat 
heivasivat lapioimiinsa joukkohautoi-
hin. Näky, kuten sota kaikkinensa muut-
ti ihmistä:

En ollut enää se sama tyttö kuin sodan 
alkaessa, minusta oli kasvanut aikuinen. 
Ja sitä, mitä tulin näkemään, en olisi voi-
nut katsella lapsen silmin.

Nainen ja sodan taakka
Samoin kuin muissakin maissa, naiset 
kantoivat Suomessakin melkoisen osan 
sodan taakasta – raadannasta, surusta, 
puutteesta. Ensiarvoista oli naisten hen-
kinen kestävyys ja tuki miehille. Mutta 
joutui fysiikkakin koville sodan oloissa.

Syyskesällä 1941 puolustusvoimien eri 
tehtävissä on arvioitu olleen 3,7 miljoo-
naisesta väestöstä jopa 660 000 henkilöä, 

Jatkosodan rintamamiehet 
– naisten sota

kun mukaan lasketaan linnoitustöissä 
olleet työvelvolliset ja armeijan palveluk-
sessa olleet naiset.

Ja kun teollisuuden miespuolisista 
työntekijöistä 50 % ja maatalouden mies-
työvoimasta 70 %  oli tuolloin asepalve-
luksessa, naiset (ja lapset) täyttivät mies-
ten paikan. Siviiliyhteiskunnan rattaat 
pyörivät monilla aloilla naisten voimin.

Avainaloja olivat maataloustyöt ja so-
tatarviketeollisuus. Kummankin tuo-
tanto oli pitkälle naisten varassa. Työ-
velvolliset ja sotavangit auttoivat nai-
sia maataloustöissä, mutta kun hevoset 
oli täytynyt luovuttaa armeijan tarpei-
siin ja maatalouden koneistus oli vähäis-
tä ja lannoitteistakin pulaa, satotulokset 
tippuivat. Suomi tuli yhä riippuvaisem-
maksi Saksan vilja-avusta.

Kotirintaman uhrautuva työ rinnas-
tettiin miesten uhriin rintamalla. To-
taalinen sota edellytti pieneltä kansa-
kunnalta, että jokainen täytti paikkan-
sa. Naisilta odotettiin enemmänkin: 
moraalista johtajuutta. Naisten tuli olla 
kansakunnan moraalinen selkäranka. 
Miehet rintamalla kyllä kestäisivät, kun-
han naiset hoitaisivat oman leiviskänsä 
työelämässä ja perheen kaitsijana.

Nurkumatta naiset työskentelivätkin 
tehtaissa, pelloilla, metsissä, jonottivat 
elintarpeita, parsivat vaatteita, kirjoitti-
vat rohkaisevia kirjeitä rakkailleen...

Sitten oli vielä äiteys. Sekään ei ollut 
sota-aikana yksityinen asia. Maan lap-
siluku oli entistäkin tärkeämpää saada 
nousuun, kun rintamalla menehtyi tu-
hansia miehiä. Tavoitetta tukemaan pe-
rustettiin 1941 Väestöliitto.

Elokuvat ja aikakauslehdet ruokki-
vat kuvaa uhrimielisistä äideistä ja hei-
dän sankarillisista pojistaan. Suomi-nei-
don sijasta alettiin puhua Suomi-äidistä, 

Naisten panos teollisuudessa sodan aikana oli merkittävä. Kuvan naiset ammuksia 
valmistamassa.
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

kuten Ilona Kemppainen on todennut. 
Äitienpäivänä 1942 marsalkka Man-
nerheim antoi kaikille Suomen äideille 
kunniamerkin, Vapaudenristin. Päivä-
käskyssä kiitettiin äitien roolia kasvat-
tajina ja heidän uhrivalmiuttaan.

Ihanteet olivat toista kuin todelli-
suus. Kotirintamalla sota oli jokapäi-
väistä kamppailua huolien kanssa. Nais-
ten oli pakko astua ulos kodin piiristä ja 
avautua uusille asioille. Enää ei ollut yk-
sin naisten ja miesten töitä. Nainen so-
veltui yhteen jos toiseenkin tehtävään.

Elettiin poikkeusaikaa, eikä pakon 
sanelema muutos välttämättä merkin-
nyt naisten emansipoitumista. Perintei-
set roolit ja odotukset istuivat tiukassa. 
Äiteys ajoi kaiken edelle. Mutta nais-
ten elin- ja kokemuspiiriä sota laajensi 
merkittävästi. Naiset kantoivat yhä laa-
jempaa vastuuta yhteiskunnallisista toi-
minnoista, pätivät laajasti työ- ja järjes-
töelämässä. Nämä eväät välittyivät seu-
raavalle naissukupolvelle.

YH:n aikana syksyllä 1939 oli perus-
tettu Vapaan Huollon organisaatio. Se 
koordinoi reserviläisperheiden auttami-
seksi tarkoitettua toimintaa. Sen lisäk-
si tehtäviin kuului sotilaiden muonit-
taminen ja vaatettaminen, leipominen 
armeijalle, lääkintätyö ja evakuoitujen 
huolto.

Marttaliitto, Sotilaskotinaiset, Maa-
talousnaiset ja Työläisnaisliitto puoles-
taan keräsivät lukuisasti naisia piiriinsä. 
Puolustusvoimien palveluksessa satoja 
naisia toimi konttoristeina. Välittömin 
yhteys sota- ja rintamatoimintoihin oli 
kuitenkin Lotta Svärd -järjestöllä.

Lotat ”etuvartiossa”
Sitten talvisodan lottien koulutusta oli 
tehostettu. Välirauhan aikana tehdyn 
liikekannallepanosuunnitelman mu-
kaan heillä oli puolustusvoimissa yli 40 
tehtävänimikettä alkaen muonittajas-
ta ja keittäjästä aina farmaseutteihin ja 
meteorologeihin asti.

Lotta Svärdin jäsenmäärä koho-
si reippaasti yli kahden sadan tuhan-

nen 11-16-vuotiaat lottatytöt mukaan 
laskettuina. Kotirintamalla lotat osal-
listuivat maataloustöihin, sosiaaliseen, 
henkiseen ja aineelliseen huoltotyöhön, 
ilman- ja väestönsuojelutehtäviin, ke-
räyksiin, talkoisiin – oikeastaan kaik-
kiin niihin toimiin, jotka tukivat sota-
ponnisteluja ja mahdollistivat säällisen 
elämänmenon sodan raskauttamassa 
maassa. Vuonna 1942 säädetty työvel-
vollisuus ei sallinut kuin poikkeustapa-
uksissa syrjään vetäytymisen.

Rintamamiehiä sykähdyttivät ”tun-
temattomien sotilaiden” lahjapaketit, 
joihin lotat laittoivat tervehdyksen li-
säksi lämpimiä vaatteita ja kenkiä, elin-
tarvikkeita, tupakkaa, makeisia, kir-
jallisuutta ja lehtiä. Sotilaiden perhet-
tä tuettiin ja isättömäksi jääneitä lapsia 
otettiin sotakummilapsiksi. Sotainva-
lideja autettiin taloudellisesti, sankari-
hautajaisia järjestettiin ja -hautoja yllä-
pidettiin.

Isänmaa kutsui lottia myös puolus-
tusvoimien tehtäviin. Komennuksella 
työskenteli jatkuvasti keskimäärin 13 
000 lottaa, jatkosodan aikana kaikkiaan 
90 000. On sanottu lottien vapautta-
neen yksi tai kaksikin divisioonaa mie-
hiä taistelutehtäviin. Ja jos puhutaan 
koko Suomen naisten panoksesta, luku 
on huomattavasti suurempi. 

Korpirintamilla naisia ei viety etulin-
jan tuntumaan. Saattoi mennä viikko-
kausia, etteivät miehet nähneet naisesta 
vilaustakaan. Haavoittunut Aaro Aura 
muistelee, millaista oli lääkintälotan 
kohtaaminen korpirupeaman jälkeen:

Tilava auto on täynnä haavoittuneita. 
Perille tultaessa aiheuttaa tavattoman 
kohun portaille ilmestyvä aivan elävä 
nuori lotta; kukaan ei ollut kuukausiin 
tällaista ihmettä nähnyt. Lotan tervetu-
liaissanat vaikuttivat järkyttävämmin 
kuin kenraalin tervehdys paraatissa.

Pidäkkeet, pitäymiset, tehtävät
Lottapukua tuli kantaa ryhdikkääs-
ti, isänmaallisesta mielenlaadusta ja si-
veellisestä nuhteettomuudesta tinki-

mättä. Vapauksia ei tullut ottaa kuin 
korkeintaan päiväkirjan lehdillä.

Vuosikymmeniä myöhemmin jul-
kaistuista nuorten lottien päiväkirjoista 
ilmenee sodan keskelläkin inhimillisen 
elämän kirjo: ihastuminen, rakkaus, 
pettymykset ja unelmat, vallattomuus 
ja tottelemattomuuskin sekä tuska siitä, 
että elämä tuntui valuvan käsistä.

Heinäkuussa 1943 Hilja Ilona Melto 
purki Itä-Karjalassa mieltään päiväkir-
jalleen:

Eilen olisi pitänyt ilmoittaa lottavan-
himmalle, haluaako siviiliin... Mietittyä-
ni asian eri puolia päätin sittenkin jää-
dä armeijaan. Se on tosin surullista, että 
vuodet vierivät enkä ole mitään. Ikuinen 
ylioppilasko? Mutta en minä ole ainoa 
tässä samassa tilanteessa. Niin on moni-
enkin laita. Isänmaan etu ensin. Joskus 
kai tämänkin olotilan on päätyttävä.

Monet lotat olivat ensimmäistä ker-
taa pois kotoa vanhempien vahtivan sil-
män alta. He olivat samanaikaisesti rie-
hakkaita ja lapsellisia sekä vastuuntun-
toisia, moraaliset normit ja opetukset 
sisäistäneitä.

Silti: kyllä nuorten miesten ja nais-
ten välillä syntyi väistämättä suhteita ja 
avioliittojakin solmittiin melko paljon.

Niin vaikeaa se oli, se nuoren tytön 
tunne-elämä niinä nuoruuden harmai-
na vuosina, jolloin huomisesta emme 
mitään tienneet.

Ihastuksen koki lotta Kaija Seikku-
la monen muun tavoin. Mutta enem-
mänkin harrastettiin flirttiä, hakkail-
tiin sanallisesti. Sen pitemmälle ei men-
ty. Moraalinen itsekontrolli oli vahva ja 
pidättäytyminen läheisemmästä kans-
sakäymisestä itsestään selvää. Kun ai-
kanaan rauha koitti, padot murtuivat 
ja naimisiin ja lapsentekoon suorastaan 
rynnättiin.

Sotilaita lähinnä olivat lääkintä-, 
muonitus- ja kanttiinilotat. Lääkintä-
lottana tunsi tekevänsä tärkeää mutta 
henkisesti uuvuttavaa työtä. Kenttäsai-
raala 5:een virtasi hyökkäysvaiheessa 
haavoittuneita:

Leikkaussalissa suoritettiin raajojen 
amputointeja ja suurten ruhjevammo-
jen ’siivousta’. Potilaat vuotivat runsaas-
ti verta, jonka johdosta tuli shokkitila 
ja kuolema. Täällä ei ehditty pesemään 
eikä riisumaan, mitä nyt vähän aikaa 
torkuimme lääkintälaatikoiden päällä. 
Kuuma mehu ja korvikkeet olivat pai-
kallaan tässä kiireessä.

Lottien on laskettu tehneen jatko-
sodan aikana 20 miljoonaa työpäivää, 
joista puolet sotatoimialueella. Ja puo-
let rintamaoloissa tehdyistä työpäivis-
tä meni muonituslottien nimiin. Heitä 
oli lähes 7 000, työpäivät pitkät ja ruo-
ka mitä milloinkin, kuten muuan lotta 
kertoo tarpeista, joista miehille piti an-
nokset vääntää:

Lihat hais kun myrkky. Ja niistä piti 
ruokaa keittää! Lyyli kun oli vanhem-
pi niin hän tiesi asioista. Liotettiin etik-
kavedessä niitä, sillä sai sen hajun pois, 
mutta ei ruoka maittanut kyllä kun tiesi, 
mistä se oli tehty. Tää oli vanhempi ih-
minen, hän oli kauan ollut lotissa, niin 
hän tiesi.

Kanttiineita oli vuonna 1943 hieman 
yli 300, ja niitä hoitamassa vähän yli 900 
lottaa. Varuslotat työskentelivät vaate-
korjaamoissa ja pesuloissa. Mutta heil-
lä oli työpaikkoja myös eriasteisissa sai-
raaloissa ja vaatetuskenttämakasiineissa 
ja -varikoissa. Lottien hoitamia pesula-
ambulansseja oli aluksi 12; kuusi niistä 
tuhoutui sodan kuluessa. Varuslottia oli 
rintamapalveluksessa vajaat 700.

Toimistolottia oli komennuksella 
syksyllä 1943 noin 2 200 ja omalla paik-
kakunnalla lähes 1 200. Viestilottia oli 
2 200, minkä määrän arvioitiin vastaa-
van viittä pataljoonaa. Tehtävänkuvaan 
kuului puhelunvälitys muun muassa 
keskuksenhoitajina sekä lennätin- ja ra-
dioliikenne.

Moraalinen ja henkinen ryhti
Naisten tuki sotatoimille oli kaiken kat-
tavaa. Rintamien läheisyydessä toimi 
lottien lisäksi 20 000 muuta naista. He 
olivat sotilaskotisisaria, sairaanhoitajia, Lotta ilmavalvonnassa Inon tornissa 15.5.1942.

Lääkäri ja sairaanhoitaja sitovat haavoittunutta Rukajärven suunnalla 30.6.1944.
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apusisaria, lääkäreitä, työvelvollisia. He 
olivat hengenvaarassa siinä, missä soti-
laatkin, vaikka naisia pyrittiin varjele-
maan pahimmalta.

Palvelustehtävissä naisia kuoli noin 
300, joista toistasataa suoranaisiin so-
tavammoihin. Lottia joutui myös venä-
läisten vangeiksi, heitä raiskattiin ja te-
loitettiin.

Lotta-aatteeseen liittyi koko joukko 
hyveitä, kuten sitoutuneisuus kansalli-
siin ja moraalisiin arvoihin. Niitä val-
voi lottakenraaliksi tituleerattu Fan-
ny Luukkonen ja niistä muistutti myös 
piispa Eino Sormunen tammikuussa 
1942 havaittuaan siveellistä lamaantu-
mista, huvittelunhalua ja muunlaista 
henkistä herpaantumista, joka ei ollut 
isänmaalle onneksi.

Erikoisesti piispa Sormunen korosti, 
ettei Suomen naisten mainetta saanut 
vetää lokaan halventavilla lehtikirjoi-
tuksilla eikä siten särkeä rintamamies-
ten eheää kuvaa heidän äideistään, sis-
koistaan, vaimoistaan ja morsiamis-
taan. ”Jos me sen kadotamme, olemme 
menettäneet paljon”, sanoi piispa. Hän-
tä kuunnellut Hilja Ilona Melto sai uut-
ta voimaa:

Hyvää matkaevästä minulle lähties-
säni pian komennuspaikkaani. Luoja 
antakoon minulle voimia pysyä hyvänä, 

iloisena ja palvelevaisena niissä tehtävis-
sä, joista minun on vastattava.

Valtaosa lotista oli työteliäitä ja kir-
kasotsaisia naisia, jotka olivat imeneet 

Marsalkka Mannerheim tervehtii lottia Novaja Tiiksassa. Repola, Rukajärvi 12.9.1942

aatteen palon kotoaan. He olivat taval-
lisia, vilpittömiä ja nuoria, jotka sodan 
kauhuista ja kuoleman läheisyydestä 
huolimatta uskoivat rakkauteen, tule-

vaisuuteen ja elämään. He olivat ylpei-
tä tehtävästään yhteisen asian hyväksi ja 
miesten ja naisten tasa-arvon sekä nais-
ten itsetietoisuuden tienraivaajia suo-
malaisessa yhteiskunnassa.

Lotat elivät ja hoitivat tehtävänsä 
suurella sydämellä, mutta monelle jäivät 
jäljelle myös ikuiset painajaiset. Nuoret 
tytöt olivat haavoittuvassa iässä ja so-
dan kokemukset joillekin liikaa.

Sodan jälkeen kirpaisi sitten unoh-
dus, jopa lottien työhön ja moraaliin 
kohdistettu ylenkatse sekä halveksunta. 
Se saattoi jättää pahemmat arvet kuin 
sota kuunaan.

Kotirintaman naisten tuskasta ja 
odotuksesta kertoo olennaisen kirje rin-
tamalle elokuussa 1944:

On ollut vähän semmoista huhua, 
että pian tulee rauha. Olen ihmetellyt it-
sekseni, että paljon sitä joutuu ihminen 
kestämään tässä sodan melskeessä. Sinä 
olet kuitenkin elossa ja palaat meidän 
luoksemme.

Täälläkin on paljon naisia, leskiä, jot-
ka isänmaan puolesta joutuneet miehen-
sä luovuttamaan. Heillä on kova elämä 
vielä edessä, kun joutuvat viemään lap-
siaan elämässä eteenpäin. Nyt lopetan ja 
ristin kädet ja sanon Taivaan Isälle kiitos.

Ari Uino
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Syyskuussa 1941 maassamme le-
visi hätkähdyttävä uutispommi; 
panssarilaiva Ilmarinen oli upon-

nut Suomenlahdella! Ilmarisen mukana 
oli menehtynyt peräti 271 merisotilasta 
127:n (tai 132:n) pelastuessa katastrofista. 

Panssarilaiva Ilmarinen oli raken-
nettu Turussa Crichton-Vulcanin tela-
kalla vuonna 1933, sisaralus Väinämöi-
nen vuotta aikaisemmin. Alusten aseis-
tus oli varsin vahva; neljä 254 mm:n 
järeää tykkiä panssaritorneissa sekä liki 
20 ilmatorjunta-asetta, 20 mm:stä 105 
mm:iin. 

Miksi sen piti tapahtua… 
Saksan aloitettua Operaatio Barbaros-
san eli hyökkäyksen Neuvostoliittoon 
kesäkuussa 1941 Viron isot saaret - Hii-
denmaa ja Saarenmaa - olivat alkusyk-
syllä vielä puna-armeijan hallussa. Neu-
vostoilmavoimat olivat pommittaneet 
Berliiniä käyttäen saarten lentokenttiä 
ja se hermostutti Hitleriä. Niinpä saa-
ret päätettiin vallata ja siihen houku-
teltiin myös suomalaisia. Suomalaisten 
tehtävänä ei ollut osallistua maihin-
nousuoperaatioihin, vaan suorittaa lai-
vastolla hämääviä sotaliikkeitä lähinnä 
Utön suunnassa sekä ryhmittää panssa-
rilaivat Bengtskärin suuntaan estämään 
neuvostojoukkojen pääsyn hallussaan 
olleelle Hankoniemelle. Myöhemmin 
panssarilaivoille annettiin käsky parti-
oida Utön vesillä. 

Viron saarten valtausoperaatioon 
osallistuvien saksalaisalusten komenta-
ja, komentajakapteeni Tobias toivoi suo-
malaisalusten etenevän hyökkäyspäi-
vänä valoisana aikana Utöstä etelään ja 
palaavan pimeällä takaisin. Tämän tar-
koituksena oli antaa neuvostojoukoil-
le kuva tulevasta iskusta Hiidenmaalle, 
jolloin nämä tulisivat siirtämään voimia 
sinne Saarenmaalta, jonne saksalaiset 
sitten hyökkäisivät. Operaatio kuiten-
kin ensin peruutettiin, mutta päätettiin 
toteuttaa 14. syyskuuta. Suomalaisaluk-
set siirtyivät nyt Utön pohjoispuolelle, 
missä saksalaiset jo odottivat. Meriväy-
lää tutkineet raivaaja-alukset eivät ta-
vanneet alueelta miinoituksia. 

Harhautusoperaation peitenimi oli 
Nordwind ja operaatioon kootut aluk-
set jaettiin kolmeksi ryhmäksi. Ryh-
mä I:een kuuluivat Ilmarinen, Väinä-
möinen sekä neljä vartiomoottorivenet-
tä, ryhmä II:een saksalaiset miinalaiva 
Brummer, hinaajat Taifun ja Monsun 
sekä viisi etuvartioalusta ja ryhmä 
III:een jäänsärkijät Jääkarhu ja Tarmo 
sekä kuljetusalus Aranda. 

Operaatio alkaa. Panssarilaivat 
lähtevät… 
Hämäysoperaatioon osallistuvat alukset 
lähtivät toiminta-alueelle alusmuodos-

telman kärjessä Ilmarinen. Sen takana 
noin kilometrin päässä purjehti Väinä-
möinen. Panssarilaivoja suojasivat var-
tiomoottoriveneet risteillen muutaman 
sadan metrin etäisyydellä niistä. Suo-
malaisalusten takana purjehtivat sak-
salaisalukset. Kaikkiaan operaatioon 
osallistui 17 alusta. 

Heti avomerelle saariston suojasta 
tulleet panssarilaivat laskivat mereen 
suojaraivaimet eli paravaanit. Paravaa-
nin leikkurin piti katkaista miinan ank-
kurivaijeri, jolloin miina nousisi pinnal-
le muutaman kymmenen metrin päässä 
aluksesta vahinkoa aiheuttamatta. Pur-
jehduksen aikana sää oli kirkas ja nä-
kyvyys erinomainen pilvisestä taivaas-
ta huolimatta. Oltiin 13.syyskuuta illan-
suussa. 

Merellä alkaa paukkua… 
Kello 19.51 Ilmarinen kääntyi alkupe-
räisestä raivaajien raivaamasta suun-
nasta oikealla. Huomattiin, että Ilma-
risen oikeassa paravaanin vaijerissa oli 
vikaa. Vaijeri painui ensin aluksen kyl-
keen, mutta vika saatiin korjatuksi. 

Puoli tuntia myöhemmin sama pa-
ravaani kolahti toistamiseen aluksen 
kylkeen. Jos tuolloin paravaanissa oli-
si ollut miina, se olisi räjähtänyt aluk-
sen kyljessä. Paravaani päätettiin kor-
jata käsketyssä alusten kääntymispai-
kassa. Kello 20.30 Ilmarinen saapui 
kääntymispisteeseen alkaen kääntyä oi-
kean kautta hiljaisella nopeudella. 

Kun Ilmarinen oli juuri kääntymäs-
sä, kuului äkkiä voimakas räjähdys. 
Aluksen vasemmalta puolelta nähtiin 
tulenlieskojen ja kokonaisen tulipatsaan 
kohoavan aina märssyn tasalle asti. Rä-
jähdyksiä oli ilmeisesti kaksi köliviivan 
vasemmalla puolella keskilaivasta pe-
rään päin. Ilmarinen alkoi välittömäs-
ti kallistua vasemmalle kyljelleen. Kal-
listuminen tapahtui varsin nopeasti ja 
minuutissa kallistuma oli 90 astetta, 
pysyen tässä asennossa muutaman het-
ken. Äkkiä alus pyörähti ympäri pysy-
en pinnalla noin neljän minuutin ajan, 
pohja ylöspäin. Tässä asennossa Ilmari-
nen alkoi vajota Itämereen perä edellä. 
Viimeinen näky komeasta Ilmarisesta 
oli pystyssä ollut keula. Seitsemässä mi-
nuutissa räjähdyksestä Ilmarinen vajosi 
hitaasti kohti merenpohjaa vieden mu-
kanaan 271 merisotilasta. 

Pelastustyöt alkavat… 
Ilmarisen alkaessa kallistua oli kaikille 
aluksessa olleille selvää, että uppoavas-
ta aluksesta oli päästävä ulos. Nyt alkoi 
kamppailu pelastumisesta. Vartiomoot-
torivene 1 ajoi heti uppoavan Ilmarisen 
- se oli silloin jo ylösalaisin - viereen ja 
ehti ottaa veneeseen Ilmarisen köliltä 
57 merisotilasta ja merestä vielä yhden. 

Mutta alueella risteilleet vartiomootto-
riveneet saivat pelastettua merestä vie-
lä useita miehiä, ja pelastuneiden ja pe-
lastettujen määrä oli 127 miestä, toisten 
lähteiden mukaan 132 miestä. Mereen 
hukkuneiden joukossa oli komentaja-
kapteeni V. Kärkkäinen, pelastuneiden 
joukossa kommodori E. Rahola sekä Il-
marisen komentaja R. Göransson. Ta-
pahtumien jälkeen operaatioon osallis-
tuneet muut alukset palasivat takaisin 
sinne, mistä olivat operaatioon lähte-
neetkin. Onni onnettomuudessa oli se, 
että enempiä vahinkoja ei tapahtunut, 
vaikka koko laivasto-osasto kulki kah-
desti miinoitteen läpi. 

Tappioita lisäsi se, että useat uppo-
avasta Ilmarisesta mereen selvinneet 
menehtyivät siksi, että he eivät jaksa-
neet pysytellä pinnalla kastuneiden ja 
siksi painavien varusteiden, jopa uima-
taidottomuuden ja mereen valuneen öl-
jyn takia. Pelastuneet kuljetettiin Tur-
kuun. Aamuyöllä kaksi vartiomoot-
torivenettä kävi vielä tarkastamassa 
Ilmarisen uppoamispaikkaa, mutta ke-
tään ei enää löydetty. 

Miten näin pääsi  
tapahtumaan … 
Kun tapausta alettiin tutkia, saatiin pe-
lastuneita puhuttamalla selville, että 
Ilmarisen upottanut räjähdys/kak-
si räjähdystä aluksen vasemmalla ja 
kylkipanssarin alapuolella laivan savu-
piipusta muutama metri perään päin. 
Pois suljettiin se, että aluksen ammus-
varasto olisi räjähtänyt, koska havaitut 
tulenlieskat kohosivat ylöspäin aluksen 
ulkopuolelta. Ei myöskään kukaan ol-
lut nähnyt kohti alusta lähestyvän tor-
pedon ilmakuplavanaa. Eli ainoa tuho-
työn mahdollisuus oli miinaräjähdys. 
Johtopäätökseksi tuli, että miina tai mii-
nat olivat ehkä ajelehtivia tai sitten neu-
vostoalusten laskemasta miinoitteesta. 

Teuvo Rönkkönen kirjoittaa, että 
”harhautusoperaatiota pidettiin vaarat-
tomana, koska panssarilaivat sijoitettiin 
osastoon ensimmäiseksi eikä osaston 
edessä käytetty raivaaja-aluksia, vaikka 
niitä olisi ollut”. 

Operaatio olikin varsin turha sota-
toimi, sillä neuvostotiedustelu ilmeisesti 
nukkui eikä havainnut mitään merellis-
tä toimintaa alueella. 

Mitä sitten… 
Miksi Ilmarisen tuhoa ei heti ilmoitettu 
julkisesti? Runsaan viikon myöhemmin 
Moskovan radio ilmoitti hieman mah-
taillen, että ”suomalainen rannikkovar-
tioalus Ilmarinen on ajanut miinaan ja 
uponnut Suomenlahdella laivastoyksi-
köittemme hyökkäyksen aikana”. Muu 
maailma sai tiedon Tukholman kautta. 
Ilmarisen uhrit on siunattu meren le-
poon Naantalin Kuparivuoren rannas-
sa. Paikalle pystytettiin muistomerkki 
vuonna 1951. 

Teuvo Rönkkösen tutkimuksen mu-
kaan Ilmarinen uhreineen sai olla rau-
hassa lähes täydet puoli vuosisataa. Asi-
aa ei ole kuitenkaan unohdettu, vaan se 
on elänyt koko ajan. Etsintätekniikan 
kehitys on ollut avuksi, kun Ilmarista 
alettiin etsiä 1980-luvun loppuvuosina. 
Elokuussa 1990 Saaristomeren Merivar-
tioston vartioalus Tursaaseen sijoitettu 
viistokaikumittauslaite paljasti Ilmari-
sen hylyn olevan kyljellään lähes saveen 
hautautuneena uppoamispaikassaan 70 
metrin syvyydessä. Sukeltajat ovat käy-
neet hylyn luona, mutta mitään muuta 
sen eteen ei ole tehty. Se on 271 meriso-
tilaan lepopaikka eikä heidän hautarau-
haansa haluta häiritä. Hieno ratkaisu Il-
marisen uhreille. 

Anssi Vuorenmaa 

Artikkelin päälähteinä ovat: Teuvo Rönkkö-
sen artikkeli ”Panssarilaiva Ilmarisen tuho” 
teoksessa Tuntematon sota. Uusia ja yllättä-
viä tapahtumia talvi- ja jatkosodan vuosilta. 
Valitut Palat 1991 ja Kalervo Kijasen kirjoi-
tus ”Laivasto sotatoimissa. Suomen sota v. 
1941-1945” teoksessa Suomen laivasto 1918-
1968, Otava 1968 (Meriupseeriyhdistyksen 
julkaisu). Muita lähteitä: Vilho Heinämies 
”Seitsemän minuuttia merellä”, WSOY 1945, 
Per-Olof Ekman ”Meririntama. Merisotatoi-
met pohjoisen Itämeren alueella 1941-44”, 
WSOY 1981 ja Eino Pukkila ”Taisteluhälytys”, 
WSOY 1961 . 

“Ilmarinen uponnut!” Väinämöisen 
oikeanpuo-
leinen para-
vaani laske-
taan mereen 
I l m a r i s e l -
le kohtalok-
kaalla mat-
kalla.
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Talvisodan rauhalla oli yksi ulot-
tuvuus, joka jo välirauhan ai-
kana aiheutti Suomen valtio-

johdolle suurta päänvaivaa. Ongelma 
kärjistyi moneen otteeseen jatkosodan 
aikana. Tutkimuskirjallisuudessa kysy-
myksen kokonaisvaltainen käsittely on 
jäänyt aika vähälle huomiolle, vaikka 
sitä lähes kaikessa jatkosotaan ja suo-
malais-saksalaisiin suhteisiin liittyväs-
sä tutkimuksessa sivutaankin. Kysy-
myksessä oli Suomen huoltotilanne ja 
erityisesti leipäviljan riittävyys. Poliit-
tiset päättäjät joutuivat joka hetki otta-
maan huomioon sen, mitä tapahtuu jos 
ja kun Saksa katkaisee leipäviljatoimi-
tukset. Saksalaiset tiesivät tietysti tilan-
teen ja käyttivät asemaansa - voi sanoa 
- häikäilemättä hyväkseen. Seuraavas-
sa kuvaus Saksan tavasta käyttää vilja-
toimituksia sotilaspoliittisena peukalo-
ruuvina.

Huoltotilanne vaikeutuu
Suomi menetti talvisodan rauhassa 
noin kymmenesosan maapinta-alas-
taan ja laskennallisesti saman verran 
myös peltopinta-alastaan. Vaikutuksil-
taan viljelysmaan menetys oli vieläkin 
suurempi, koska Kannaksen ja Karjalan 
pellot olivat hyvin satoisia. 

Suomi oli noussut talvisotaan men-
nessä leipäviljan osalta lähes omava-
raiseksi omavaraisuusasteen ollessa 
vuonna 1939 jo 92,1 %. Osaltaan hy-
vää kehitystä olivat auttaneet suotuisat 
ilmasto-olosuhteet, parantuneet vilje-
lymenetelmät ja lisääntynyt keinolan-
noitteiden käyttö. Sotavuosina tuotan-
tomäärät laskivat monestakin syystä ja 
pulaa oli niin työvoimasta kuin raaka-
aineistakin. Merkittävin tekijä oli kui-
tenkin vähentynyt peltopinta-ala. Kun 
entinen väestömäärä piti ruokkia 1/10 
osan pienemmällä viljelysalalla, laski 
omavaraisuusaste vuoteen 1944 men-
nessä 59,9 %:iin. Ilman tuontiviljaa oli-
si nälänhätä ollut todellinen, varsinkin 
kun suursodan syttyessä syksyllä 1939 
Suomella ei ollut viljan ja viljatuotteiden 
varmuusvarastoja lainkaan. Laki vilja-
tuotteiden varastoimisvelvollisuudesta 
annettiin vasta talvisodan sytyttyä jou-
lukuun 21. päivänä.

Leipäviljavaikeudet alkoivat pian tal-
visodan jälkeen, joskin aluksi helpotus-
ta toi Neuvostoliiton kanssa kesäkuun 
28. päivänä solmitun kauppasopimuk-
sen perusteella saatu vilja. Ilo oli kui-
tenkin lyhytaikainen, kun naapuri kes-
keytti viljatoimitukset tammikuussa 
1941. Jo tätä ennen oli kuitenkin Sak-
san Suomen -politiikassa tapahtunut 
muutos. Elokuun 19. päivänä Suomeen 
lentänyt asekauppias, valtakunnan-
marsalkka Hermann Göringin erikois-
lähetti Joseph Veltjens ehdotti Manner-

heimille, että Saksa toimittaisi Suomel-
le aseita ja - tietäen Suomea uhkaavan 
polttoaine- ja elintarvikepulan - se oli 
valmis neuvottelemaan myös bensii-
ni- ja viljakaupoista. Vastikkeeksi sak-
salaiset halusivat aloittaa sotilaidensa 
lomakuljetukset Suomen alueen halki 
Pohjanlahden satamista Norjan Kirk-
koniemeen ja takaisin.

Kuten tunnettua, Suomen poliittinen 
johto suhtautui positiivisesti tehtyihin 
ehdotuksiin ja tästä alkoi maiden väli-
nen läheinen yhteistyö, joka kesti syys-
kuun alkuun 1944 saakka. Ensi kerral-
la Saksa ei vielä kiristänyt, se vain kytki 
Suomen hädänalaisen aseman odotet-
tavissa olevaan aseveljeyteen. Neuvos-
toliiton ankarasti painostama Suomi 
“näki valoa tunnelin päässä”, niin kuin 
paljon käytetty sanonta kuuluu. Vilja-
toimitukset alkoivat seuraavana talvena 
tuonnin Neuvostoliitosta ensin vaikeu-
duttua ja sitten kokonaan loputtua.

Kiristys alkaa 
Saksa hyökkäsi 22.6.1941 Neuvostoliit-
toon ja presidentti Risto Ryti ilmoit-
ti kolme päivää myöhemmin Suomen 
olevan sodassa sen kanssa, kun sadat 
neuvostokoneet olivat 25.6. pommitta-
neet useita Suomen paikkakuntia. So-
dasta piti tulla lyhytaikainen ja Saksan 
aseiden piti murskata neuvostojoukot ja 
Suomen armeijan vastuulle jäisi lähin-
nä talvisodassa menetettyjen alueiden 
takaisin valtaaminen. Niin Saksan kuin 
Suomenkin aseilla oli aluksi menestystä 
ja suomalaisjoukot etenivät monin pai-
koin vanhalle rajalle asti. Sinne ne yli-
päällikkö Mannerheim pysäytti jääden 
odottamaan Saksan armeijan etenemis-
tä

Se ei sujunutkaan enää salamavauh-
tia ja maan sotilasjohdolle tuli tarve 
pyytää Suomen armeijan apua. Seurasi 
syyskuun alussa Mikkelin päämajassa 
olevan yhteysupseeri Waldemar Erfurt-
hin ja Mannerheimin välinen neuvot-
telu. Siinä saksalaiskenraali pyysi, että 
Suomen armeija jatkaisi Kannaksella 
hyökkäystään kohti Leningradia.

Erfurthin pyyntöön Mannerheim 
vastasi, että Suomen armeija voisi edetä 
Länsi-Kannaksella muutaman kilomet-
rin vanhan rajan yli Mustapurolle asti. 
Myönnytyksen hintana marsalkka esit-
ti, että Erfurth myötävaikuttaisi 25.000 
ruistonnin pikaiseksi toimittamiseksi 
Suomeen. Sen olivat saksalaiset Suomen 
elintarvikeviranomaisilta kieltäneet, 
mutta jota maa tarvitsi kipeästi puinti-
kauden pitkityttyä vaikeiden sääolosuh-
teiden ja työvoimapulan takia.  - Lupa-
us hyökkäyksen jatkamisesta kannatti; 
pian Saksasta tuli 15.000 tonnia ruista.

Sillä määrällä ei kuitenkaan vielä pit-
källe päästy ja suomalaiset ponnistelivat 

edelleen viljatoimitusten saamiseksi; 
valtit eli vilja oli kuitenkin edelleen sak-
salaisten käsissä, pääosin Pohjois-Sak-
san makasiineihin varastoituna.

Suomalaisten torjuttua Saksan tar-
joaman liittosuhteen, josta Hitler oli 
käyttänyt radiopuheessaan 22.6. muo-
toa “im Bunde”, tuli Suomen saksalais-
mieliselle ulkoministeri Rolf Wittingille 
tarve osoittaa edes vähäistä yhteenkuu-
luvuutta Saksaan. Sitä paitsi saksalai-
setkin edellyttivät Helsingistä jonkin-
laista ilmaisua sille, että yhdessä tais-
teltiin samaa vihollista vastaan. Tarjolla 
oli kaksi vaihtoehtoa; liittyminen ns. 
kolmen vallan sopimukseen tai anti-
komintern -sopimukseen. Jälkimmäi-
nen oli muodoltaan vähemmän sitova, 
siihen liittyvät maat ilmoittivat taiste-
levansa vain kommunistista interna-
tionaalia ja erityisesti Neuvostoliittoa 
vastaan, ilman sen kummempia sitou-
muksia. Sopimuksen olivat alun perin 
solmineet vuonna 1936 Saksa ja Japani 
ja se elvytettiin henkiin uudestaan syk-
syllä 1941. Sopimukseen liittyivät useat 
Saksan kanssa liitossa olevat tai sen val-
loittamat valtiot ja siihen haluttiin mu-
kaan myös demokraattinen Suomi.

Suomella ei ollut oikeasti halua liittyä 
sopimukseen, mutta Saksalla oli tuttu 
konstinsa maan päättäjien taivuttami-
seksi. Kesän viljasato oli ollut huono ja 
sen korjuussa oli esiintynyt vielä paljon 
vaikeuksia; ruokkiakseen väestönsä tal-
ven yli oli Suomen saatava lisää tuonti-
viljaa. Saksasta sitä saattoi saada ja sin-
ne oli osoitettu pyyntö 17.500 tonnin 
leipäviljaerästä.

Berliinin vastaus kuului: jos liitytte 
antikomintern-sopimukseen, viljaa tu-
lee. Sopimus solmittiin marraskuun 25. 
päivänä ja Suomen puolesta sen allekir-
joitti Witting. Seuraavana päivänä hän 
sai lupauksen sekä Göringiltä että Hit-
leriltä Suomen elintarvikekysymyksen 
hoitamisesta. Viljatoimitukset eivät tie-
tenkään voineet tapahtua kädenkään-
teessä ja niitä haittasivat vielä talven 
1941-42 vaikeat jääolosuhteet. Kortti-
annoksia jouduttiin pienentämään enti-
sestään, mutta talven yli sentään pääs-
tiin ilman, että kukaan suomalainen 
kuoli nälkään. Yhtä onnekkaita eivät ol-
leet venäläiset sotavangit. He näkivät oi-
keasti nälkää ja yleisin kuolinsyy heidän 
keskuudessaan olikin aliravitsemus. 

Jälkikäteisarvioiden mukaan Wit-
tingin ja Hitlerin tapaamisen aikoihin 
koettiin suomalais-saksalaisen asevel-
jeyden kukkein hetki. Se perustui suu-
relta osalta Saksan sotamateriaali- ja 
elintarviketoimituksiin. Saksan pitä-
mä liekanaru, jonka päässä Suomi sin-
nitteli, oli lyhimmillään loppuvuodesta 
1941. Suomen poliittisella johdolla ei ol-
lut enää juuri muita vaihtoehtoja, vaan 

maan kohtalo oli sidottu tiukasti Saksan 
sotamenestykseen.

Suomi ei käy kauppaa 
juutalaisistaan
Kesällä 1942 Saksan sotamenestys oli 
vielä kohtuullinen. Se ei ollut joutu-
nut varsinaisesti perääntymään, joskin 
hyökkäys monilla rintaman osilla oli jo 
tyrehtynyt. Heinäkuussa Suomi sai vas-
taanottaa Berliinistä epämieluisan vie-
raan, kun tänne saapui Gestapo-päällik-
kö Heinrich Himmler. Samaan aikaan 
Helsingissä käytiin maiden välisiä kaup-
pasopimusneuvotteluja tärkeimpänä 
asiakohtanaan viljatoimitukset Saksas-
ta. Niiden kulkuun oli salaisen poliisin 
päällikön tarkoitus vaikuttaa ja toimek-
sianto oli tullut suoraan Adolf Hitleril-
tä. Suomen Berliinin -lähettiläs T.M. 
Kivimäki kirjoittaa nimittäin muistel-
missaan, että nimenomaan Hitler vaa-
ti Himmlerin välityksellä Suomen 8300 
juutalaisen luovuttamista. Hitlerin mie-
lestä “juuri nyt oli sovelias tilanne Suo-
men juutalaisten tuhoamiseksi, kun 
Suomi tarvitsi välttämättä 30.000 tonnia 
viljaa syyskuuhun mennessä”. 

Himmler sai poistua melkein tyhjin 
toimin maasta. Laajamittaisiin luovu-
tuksiin Suomi ei suostunut, joskin tääl-
tä myöhemmin samana vuonna luovu-
tettiin kahdeksan juutalaispakolaista 
saksalaisille. Viljatoimitukset jatkuivat 
liekanarun osoittaessa jo höllenemisen 
merkkejä. Tämä kehitys sai lähikuu-
kausina lisää vauhtia, kun saksalais-
ten hyökkäykset Neuvostoliiton laajoil-
la aroilla juuttuivat toistamiseen syksyn 
liejuun ja talven pakkasiin. Viimeisenä 
pisarana oli tappio Stalingradissa tam-
mikuussa 1943.

Helmikuussa 1943 Risto Ryti valit-
tiin uudelleen tasavallan presidentik-
si. Saksaan päin kallellaan ollut pää-
ministeri J.W. Rangell ei jatkanut enää 
maaliskuun alussa nimitetyssä uudessa 
hallituksessa ja seuraa hänelle sai teh-
dä samanmielinen ulkoministeri Wit-
ting. Pääministeriksi tuli Rooman kir-
jallisuuden professori Edwin Linkomies 
ja ulkoministeriksi englantilaismielinen 
Henrik Ramsay. Näin oli luotu tilanne, 
jossa ulkopoliittisen suunnan muutos 
oli mahdollinen.

Konkreettisen osoituksen siitä saksa-
laiset saivat tuota pikaa. Uusi ulkomi-
nisteri matkusti pian valintansa jälkeen 
Berliiniin. Siellä hän ilmoitti Saksan ul-
koministeri Joachim von Ribbentro-
pille, että Suomen tarkoitus oli pyrkiä 
erillisrauhaan, mikä olisi Saksankin 
etu. Ramsayn puhe ei tietenkään saa-
nut vastakaikua, vaan seurauksena oli 
pitkä, koko loppukevään kestänyt neu-
vottelusarja, jossa Saksa vaatii Suomel-
ta jonkinlaista ilmaisua siitä, että maa 

Saksa kiristi koko jatkosodan ajan viljatoimituksilla
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taistelisi Saksan rinnalla loppuun saak-
ka. Vaatimustaan se tehosti asettamal-
la toukokuun alusta lähtien “teknillisiä” 
esteitä viljatoimituksille, minkä johdos-
ta Suomen oli taas pienennettävä kort-
tiannoksia. - Vaadittua sitoumusta ei 
Suomi voinut antaa; siihen ei ollut po-
liittisia valmiuksia eikä muutenkaan.

Tällä kertaa kriisi laukesi siihen, että 
saksalaiset tyytyivät pääministeri Lin-
komiehen sankarivainajien muistopäi-
vänä 16.5. pitämässä puheessa esittä-
mään ilmoitukseen siitä, että taistelua 
täytyy jatkaa.  Kuitenkin vasta juhan-
nuksen jälkeen loppuivat viljatoimituk-
sia häirinneet “teknilliset” ongelmat ja 
vilja virtasi taas Suomeen. 

Mutta ei virrannut kauan aikaa. Syk-
syyn mennessä oli Suomen päättäjien 
ylle kertynyt saksalaisten mielestä taas 
monenlaista syntilistaa eivätkä suoma-
laiset olleet osoittaneet heille saamas-
taan avusta niin suurta kiitollisuutta 
kuin olisi pitänyt. Lopullisesti kamelin 
selän katkaisi tällä kertaa sosiaaliminis-
teri K.-A. Fagerholmin Helsingin ruot-
sinkielisen työväenyhdistyksen Norjan-
illassa marraskuun 3. päivänä pitämä 
puhe, jonka Svenska Pressen vielä vas-
toin ohjeita julkaisi. Puheessaan Fager-
holm toi ilmi suomalaisten myötätun-
non norjalaisia kohtaan arvostellen sa-
malla maan natsihallintoa.

Saksalaiset pahoittivat puheen joh-
dosta mielensä ja käynnissä olleet kaup-
paneuvottelut vaikeutuivat samoin kuin 
viljatoimitusten perille tulo kohtasi taas 
esteitä. Tilanteen johdosta käytiin Suo-
men hallituksessa syvälle luotaavia kes-
kusteluja, joiden johtopäätös oli se, että 
Fagerholm joutui jättämään ministerin 
postinsa. Tämä tapahtui joulukuun 17. 
päivänä - seuraavina päivinä lähtivät 
viljalaivat taas Pohjois-Saksan satamis-
ta kohti Suomea. Suomelle luvattiin toi-
mittaa välittömästi 60 000 tonnia viljaa 
ja keväällä vielä 40 000 tonnia lisää.

Kiristyksen seuraukset
Saksa kulki yhä vinhempaa vauhtia koti 
tuhoaan ja Suomi sen mukana. Jos aiot-
tiin pelastua, oli “uppoava laiva” jätettävä. 
Milloin ja millä tavalla; ne olivat talvella 
1944 Suomen päättäjille vielä avoimia ky-
symyksiä. Kontakteja Neuvostoliittoon 
oli otettu erilaisten välikäsien kautta jo 
edellissyksystä lähtien. Pontta pyrkimyk-
set kohti erillisrauhaa saivat 12.2.1944 
lähtien, kun J.K. Paasikivi matkusti Tuk-
holmaan saadakseen kuulla lähettiläs 
Aleksandra Kollontaylta venäläisten tar-
kemmat rauhanehdot. Kun niihin uskot-
tiin saatavan neuvottelemalla vielä helpo-
tuksia, matkustivat Paasikivi ja entinen 
ulkoministeri Carl Enckell 26.3. Mosko-
vaan. Ehdot pysyivät niin ankarina, että 
Suomi ei voinut niihin suostua.

Mitä teki Saksa? Se vaikeutti Suomen 
asemaa entisestään viivyttämällä vilja-
toimituksia ja katkaisemalla ne huhti-
kuun alussa kokonaan, heti Paasikiven 
palattua Moskovasta. Saksan viljatoi-
mitusten lopettamisen ajankohdasta on 
tosin eri lähteissä jonkin verran toisis-
taan poikkeavaa tietoa, mutta loppues-
saan ne joka tapauksessa vaikeuttivat 
huomattavasti kevään huoltotilannetta. 
Ne pakottivat myös armeijan vapautta-
maan aikaisempaa enemmän miehiä 
rintamalta kevään kylvötöihin. Tällä 
puolestaan oli se vaikutus, että Neuvos-
toliiton suurhyökkäyksen alettua kesä-
kuun 9. päivänä, oli osa rintamamie-
histä edelleen peltotöissä. Se heikensi 
puolustusvalmiutta entisestään. - Vilja-
toimitukset Saksasta alkoivat uudelleen 
suurhyökkäyksen jo alettua, muodolli-
sena syynä se, että Suomen hallitus oli 
päättänyt lakkauttaa saksalaisista ilkeä-
mielisesti kirjoittaneen Svenska Pressen 
-lehden. Viljan saannilla oli tietysti po-
sitiivinen kerrannaisvaikutus Suomen 
taistellessa olemassaolostaan.

Suurvalta toimii tietysti aina oman 
logiikkansa mukaisesti - niin Saksa-
kin. Se tiesi Suomen vaikean aseman ja 
maan riippuvuuden ulkomaisista leipä-
viljatoimituksista. Se tiesi myös sen, että 
Suomessa vallitsi demokraattinen halli-
tusmuoto sota-aikanakin ja sen suora-
viivainen painostaminen ei ehkä toisi 
tavoiteltua tulosta. Neuvostoliiton lyö-
miseen Saksa uskoi tarvitsevansa Suo-
men apua ja se halusi maan pysyvän yh-
teisessä rintamassa. Painostustoimen-
piteenä asetoimitusten katkaisemisella 
olisi voinut olla kohtalokkaat seurauk-
set, sen sijaan viljatoimitusten häiritse-
minen heikentäisi ensisijaisesti vain ko-
tirintamaa ja olisi siten käyttökelpoi-
sempi “ohjausmuoto”. Ilmeisesti Saksa 
arvioi viljalla kiristämisen oivaksi muo-
doksi pitää Suomi ruodussa, koska se 
sovelsi samaa menetelmää koko sota-
ajan. Kiristyspolitiikalla oli kuitenkin 
kääntöpuolensa. Kun kelkan suuntaa 
piti elokuussa 1944 kääntää, eivät Suo-
men poliittiset päättäjät epäröineet sitä 
tehdä. Päätöksen tekemistä saattoi hel-
pottaa Saksan epäreilu painostaminen 
leipäviljatoimitusten ajoittaisilla katkai-
semisilla.  

Todettakoon vielä, että saksalais-
ten edellä kerrottu tapa toimia oli vain 
ylimmän poliittisen ja sotilaallisen joh-
don tiedossa. Jos joku asiasta tietävä oli-
si puhunut sivu suunsa, olisi sotasen-
suuri varmasti estänyt tiedon leviämi-
sen laajemmalle. Kansalaisten tiedossa 
oli, että viljaa Saksasta tulee, mutta ei 
se, että sitä ei ajoittain poliittisista syis-
tä tullutkaan.

Esko Vuorisjärvi

Suomi ei sodan aikana ollut omavarainen viljassa. Kaikki vilja tarvittiin kotimaiseen 
kulutukseen. Myös vallatuilta alueilta syksyllä 1941 voitiin korjata viljaa. Kuvassa 
Kenttähevossairaala 14:n sotilaita elonkorjuussa 8.8.1941 juuri vallatun Viteleen 
Kaukoijärven ruispellolla Aunuksessa.  Kuva: Sa-kuva

Sadonkorjuu sodan aikana kotirintamalla oli naisten ja niiden miesten vastuulla, 
jotka eivät joutuneet rintamalle.  Kuva: Sa-kuva

Aunuksen aukeilla, Vonkalan yhteistilalla on kauranleikkuussa viljanleikkuukone, 
joka leikkaa, pui ja säkittää viljan. Kone toiminnassa Aunuksessa 2.9.1942. Kuva: 
Sa-kuva
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Ruotsin sotilaallista valmiutta toi-
sen maailmansodan aikana nä-
kee monessa yhteydessä koros-

tettavan. Tulkinnat perustuvat Ruotsin 
asevoimien vahvuuteen keväällä 1945 
sodan päättyessä Euroopassa. Kuiten-
kin syksyllä 1939 Ruotsin sotilaallinen 
valmius oli karkeasti samalla tasolla 
kuin Suomen asevoimissa.

Ruotsalaiset kouluttivat vuoden 1925 
puolustuspäätöksen perusteella 44  000 
miehen vahvuisesta ikäluokasta vuosit-
tain vain 25 000 asevelvollista. Palvelu-
saika oli 140 päivää. Toisen maailman-
sodan syttyessä ilman asekoulutusta oli 
noin 200 000 miestä.

Puolustuspäätöksen perusteella myös 
materiaalinen valmius oli laskenut. Vie-
lä ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen Itämeren ja Skandinavian alueen 
voimakkain sotilasmahti oli jäänyt pol-
kemaan paikalleen ja vanhentunut vuo-
si vuodelta pienenevien määrärahojen 
myötä.

Euroopan poliittisen tilanteen kiris-
tyessä Ruotsissa asetettiin vuonna 1930 
puolustuskomissio, jonka työn pohjal-
ta syntyi vuoden 1936 puolustuspää-
tös. Ensisijaisesti haluttiin määrälli-
sesti vahventaa kenttäarmeijaa ja ilma-
voimia. Samanaikaisesti tunnustettiin 
meripuolustuksen ongelmat. Uutta ma-
teriaalia oli tarkoitus hankkia siten, että 
uudet organisaatiot astuisivat voimaan 
1. tammikuuta 1940.

Uuden puolustuspäätöksen mukaan 
kenttäarmeijan divisioonien määrä oli 
tarkoitus nostaa neljästä kuuteen. Li-
säksi varustettaisiin yksi ratsuväkipri-

kaati. Maaliskuun loppupuolella 1939 
pääesikunnan päällikkö esitteli uusi-
en kokoonpanojen mukaisen puolus-
tussuunnitelman ylimmälle poliittiselle 
johdolle. Uhkamalleja oli kaksi: Sotata-
paus Saksa ja Sotatapaus Venäjä. Ensim-
mäisessä vaihtoehdossa puolustuksen 
painopiste olisi Etelä-Ruotsissa ja toi-
sessa vaihtoehdossa Pohjois-Ruotsis-
sa kuten kuvista 1 ja 2 voidaan havaita. 
Kumpaankin vaihtoehtoon kuului Ah-
venenmaan puolustaminen yhteistoi-
minnassa suomalaisten kanssa.

Saksa laajentuu – Ruotsi 
kohottaa valmiutta
Saksan hyökätessä Puolaan syyskuun 
alussa 1939 Ruotsi kutsui tietyt valmi-
usjoukko-osastot palvelukseen, mut-
ta ne kotiutettiin suurimmaksi osaksi, 
kun Saksa oli saanut sotatoimet Puolas-
sa päätökseen. Neuvostoliiton hyökät-
tyä marraskuun lopulla Suomeen Ruot-
si perusti 2. Armeijakunnan joukot ja 
keskitti ne Sotatapaus Venäjän mukai-
sesti Pohjois-Ruotsiin Norrbotteniin 
Suomen vastaiselle rajalle.

Sotatapaus Venäjän operatiivi-
nen suunnitelma sisälsi mahdollisuu-
den siirtää neljä divisioonaa Suomeen. 
Ruotsin yleisestä mielipiteestä huoli-
matta valtion johto päätti, ettei joukko-
ja lähetetä. Vapaaehtoisten ruotsalaisten 
suuri lukumäärä ja Suomeen luovutettu 
sotilasmateriaali olivat määrältään niin 
mittavat, että Ruotsi kykeni perusta-
maan suunnitellun kuuden divisioonan 
sijasta vain viisi.

Moskovan rauhan jälkeen aloitet-

tiin vielä maaliskuussa 2. Armeijakun-
nan joukkojen kotiuttaminen. Tilanne 
kuitenkin muuttui odottamattomaan 
suuntaan 9. huhtikuuta Saksan aloitta-
essa sotatoimet niin Tanskaa kuin Nor-
jaa vastaan. Ruotsin puolustusvoimien 
valmiutta oli kohotettu Etelä-Ruotsis-
sa Skoonessa jo 6. huhtikuuta.  Hallitus 
hyväksyi aloitettavaksi 10. huhtikuu-
ta kahden divisioonan ja ratsuväkipri-
kaatin perustamisen. Samana päivänä 
pääministeri Per Albin Hansson kirjoit-
ti päiväkirjaansa ”Saksalaiset ovat liik-
keellä. Vielä ei ole toimenpiteitä Ruotsia 
vastaan, mutta kuka tietää milloin?”.

Saksan hyökkäys Tanskaan ja Nor-
jaan romutti lähes kokonaan rauhan-
ajan operatiiviset suunnitelmat. Kukaan 
ei ollut ennakoinut mahdollisuutta, että 
Ruotsiin voisi kohdistua hyökkäys län-
nestä Norjan kautta. Satojen vuosi-
en ajan oli Venäjää pidetty periviholli-
sena. Suunnitelmia oli aiemmin tehty 
niin Saksaa kuin Iso-Britanniaa vas-
taan käytävän sodan varalle. Mutta ai-
noa hyökkäys johon suunnitelmissa oli 
varauduttu yksityiskohtaisemmin, oli 
maahan tunkeutuminen idästä tai ete-
lästä meren yli.

Ruotsi sai Saksan kirjalliset vaati-
mukset jo 9. huhtikuuta, joissa edelly-
tettiin, että Ruotsi noudattaa puolueet-
tomuuspolitiikkaa Tanskan ja Norjan 
miehittämisen suhteen. Lisäksi jouk-
kojen liikekannallepano sekä keskittä-
minen oli jätettävä tekemättä. Vastauk-
sessaan Ruotsi totesi pysyvänsä puo-
lueettomana, mutta pidättää itsellään 
oikeuden toimia parhaaksi katsomal-
laan tavalla maan puolustamiseksi ja 
puolueettomuuden takaamiseksi. Sak-
saan ei luotettu.

Ruotsi ei varsinaisesti julistanut lii-
kekannallepanoa, vaan siirtyi huomaa-
matta ”sotaorganisaatioon”. Se merkitsi 
käytännössä melkein koko armeijan lii-
kekannallepanoa. Muutamassa viikossa 
palvelukseen kutsuttujen määrä nousi 
90 000:sta 320 00:een ja huhtikuun lo-
pulla vuonna 1940, kun joukot oli kes-
kitetty, oli valmius laajimmillaan toisen 
maailmansodan aikana.

Ruotsin sotilaallisen valmiuden ko-
hottaminen ei voinut jäädä Saksalta 
huomatta. Se ei kuitenkaan esittänyt 
vastalauseita, vaan ilmoitti 26. huhti-
kuuta Ruotsin kuninkaalle, että ”Saksa 
on päättänyt ehdottomasti kunnioittaa 
Ruotsin puolueettomuutta”.

Kesällä 1940 aloitettiin armeijan ko-
tiuttaminen. Ruotsalaiset arvioivat, ett-
eivät saksalaiset joukot Norjassa riitä 
ilman merkittäviä vahvennuksia sota-
toimien aloittamiseen Ruotsia vastaan. 
Ruotsissa luotettiin suojajoukkovarti-

ointiin ja kenttävarikkojen muodosta-
maan järjestelmään, joka mahdollisti 
nopean liikekannallepanon.

Kohti Barbarossaa –  
epävarmuus jatkuu 
Ruotsi solmi Saksan kanssa kauttakul-
kusopimuksen kesäkuussa 1940. Hitle-
rin menestys oli huipussaan ja saksa-
laiset hallitsivat lähes koko mannerta. 
Ruotsi myöntyi siihen, että Saksa sai-
si kuljettaa materiaalia alueensa kaut-
ta Norjaan. Tämän lisäksi sallittaisiin 
erilliset lomakuljetukset Oslosta Narvi-
kiin. Periaatteena oli se, että matkustaji-
en määrä Norjaan ja Norjasta tulisi olla 
yhtä suuri, koska lomaliikennettä ei sai-
si käyttää joukkojen vahventamiseen.

Kuitenkin helmikuun lopulla 1941 
oli selvää, että Norjaan oli lähetty 
enemmän sotilaita kuin sieltä pois. Kun 
ylijäämä edelleen kasvoi maaliskuussa, 
todettiin Saksalle, että asia on joko kor-
jattava tai kuljetukset on lopettava. Sak-
salaiset selittivät 14. maaliskuuta, että 
joukot, jotka olivat meritse tai Suomen 
kautta kuljetettu kotiin, piti nyt eri syis-
tä lähettää rautateitse Ruotsin kautta ta-
kaisin Norjaan. Saksalaisten mukaan 
kuljetusta odotti 76  000 lomalaista ja 
monta tuhatta täydennysmiestä. Ruotsi 
ilmoitti, ettei Saksan esittämä järjestely 
sopinut.

Saksan esittämät tarpeet olivat huo-
lestuttavia. Oliko tarkoitus hyökätä 
Norjasta Iso-Britanniaan, hyökätä Neu-
vostoliittoon vai suorastaan ottaa Ruot-
si haltuun? Ruotsi oli jo aiemmin epäi-
lyksien herättyä kohottanut puolustus-
valmiuttaan. Saksan tarpeiden tultua 
virallisesti esille Ruotsi kutsui 80  000 
miestä palvelukseen. Virallisesti Ruot-
si ilmoitti, että tarkoituksena oli ko-
keilla liikekannallepanojärjestelmän 
tehokkuutta. Saksa ilmoitti hyvin no-
peasti, että oli tapahtunut sähkötysvir-
he: 76 000 piti olla 16 000. Tämän luvun 
Ruotsi saattoi hyväksyä.

Ruotsille tihkui vuoden 1941 talvella 
ja keväällä tietoa Saksan mahdollisesta 
hyökkäyksestä Neuvoliittoon jo touko-
kuussa. Saksa esitti maaliskuun lopul-
la, että Norjasta voitaisiin kuljettaa kak-
si divisioonaa Norjan kautta Suomeen. 
Ruotsi ei tähän kuitenkaan suostunut. 
Kesäkuun alkupuolella Ruotsi sai erilai-
sia tietoja, jotka heijastelivat suuria sak-
salaisten joukkokeskityksiä mm. Suo-
meen. 

Vaikka Ruotsi ei kokenut meneillään 
olevassa kehityksessä itseensä kohdistu-
vaa uhkaa, valmiutta kohotettiin Got-
lannissa, ja Pohjois-Ruotsissa olevat 
joukot pidettiin edelleen palveluksessa. 
Saksalaiset eivät olleet esittäneet mitään 

Ruotsin sotilaallinen valmius 1939 – 1945
Aallon pohjasta uhkaa vastaan – puolustusvalmius ennen sotaa

Kuva 3; Sotilaallisen voiman käyttö Ruotsissa puolueettomuuspolitiikan tukena 
1939-45. Syksyllä 1939 maavoimilla oli 372 000 koulutettua reserviläistä. Sotavuosi-
en aikana jälkikoulutettiin n. 400 000 aikaisemmin kouluttamatta jätettyä.
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vaatimuksia. Ruotsalaisten näkemystä maan 
tilanteesta kuvaa hyvin se, että operaatio Bar-
barossan alkaessa 22. kesäkuuta 1941, oli kuu-
si neljästätoista ministeristä juhannuslomalla. 
Puolustusministeri Sköld oli aamulla matkalla 
vapaalle, mutta palasi Tukholmaan nähtyään 
lehtiotsikot.

Pois Saksan vaikutuksesta – korkea 
valmius perustana
Saksan hyökkäysoperaation edetessä syvälle 
itään aina uusiin tavoitteisiin oli Ruotsi jäämäs-
sä taistelujen näkökulmasta selustaan. Saksal-
le oli erittäin tärkeätä varmistaa rautamalmin 
saanti Ruotsista ja taata mahdollisuus materi-
aalin ja henkilöstön kuljetuksiin Ruotsin kautta 
niin Norjaan kuin Suomeen.

Saksalaisten joukkojen henkilöstötäyden-
nykset, uusien joukkojen keskittäminen sekä 
taistelussa olleiden joukkojen siirrot lepoon loi-
vat Ruotsille vuoden 1942 tammikuussa mie-
likuvan Saksan mahdollisesta hyökkäykses-
tä etujensa takaamiseksi. Asian ympärillä liik-
kui runsaasti huhuja. Ruotsi käski henkilöstöä 
palvelukseen siten, että kokonaisvahvuus nousi 
reilusti yli 200 000 mieheen.

Korkeaa valmiutta pidettiin yllä koko talven 
ja kevään, vaikka vahvuudet vähitellen laskivat. 
Pääesikunnan johdolla käynnistettiin sarja yh-
tymäharjoituksia, jotka antoivat näkyvän osoi-
tuksen ruotsalaisten valmiudesta. Miesvahvuus 
oli muutenkin korkea, koska asevelvollisten 
palvelusaika oli pidennetty vuoteen ja aiempi-
en vuosien kouluttamatonta reserviä käskettiin 
asepalvelukseen.

Saksan kanssa vuonna 1940 solmittu kautta-
kulkusopimus sai sodan edetessä yhä kasvavaa 
sisä- ja ulkopoliittista kritiikkiä. Saksan menes-
tys kääntyi vuoden 1943 kesään mennessä, kun 
Pohjois-Afrikasta jouduttiin vetäytymään, Sta-
lingradissa kärsittiin vakavia tappioita ja Kurs-
kin taistelut päättyivät heinäkuussa 1943 puna-
armeijan voittoon.

Kaikki edellä kuvattu johti lopulta siihen, 
että Ruotsi purki yksipuolisesti Saksan kanssa 
tehdyn sopimuksen kauttakulusta, ja 20. elo-
kuuta 1943 henkilöstö- ja materiaalikuljetukset 
loppuivat.  Ruotsin asevoimien vahvuus nos-
tettiin yli 300  000 miehen, koska saksalaisten 
hyökkäystä vastatoimenpiteenä pidettiin mah-
dollisena. 

Ruotsilla oli toki runsaasti koulutettua hen-
kilöstöä, mutta mikä oli asevoimien materiaali-

nen valmius vuonna 1943 Ruotsin kyseenalais-
taessa Saksan edut? Vuonna 1939 puutteet olivat 
olleet suunnattomat.

Materiaalisen valmiuden kehittymistä voi 
kuvata muutamalla esimerkillä. Ruotsin pans-
sariase käsitti vuonna 1939 noin 30 kevyttä 
panssarivaunua. Vuoteen 1943 mennessä luku-
määrä kasvoi lähes 550 vaunuun, ollen vuon-
na 1945 yli 800. Ilmavoimissa oli vuonna 1939 
vajaat 200 hävittäjää ja pommittajaa. Vuonna 
1943 koneita oli yli 1  200 ja sodan päättyessä 
vuonna 1945 lukumäärä oli yli 1 500.

Vaikka Ruotsi näki hyvinkin ymmärrettä-
västi Saksan suunnasta tulevan uhkan erittäin 
merkittävänä, ei perinteistä idästä tulevaa uh-
kaa unohdettu myöskään maailmansodan ai-
kana. Neuvostoliiton mahdollisen hyökkäyksen 
varalta sekä laivaston että rannikkotykistön uu-
simiseen panostettiin merkittävästi koko sodan 
ajan.

Ruotsi ei sodan loppupuolella ollut enää ta-
pahtumien keskiössä. Normandian maihin-
nousu ja puna-armeijan suurhyökkäys Karjalan 
kannaksella kesäkuussa 1944 johtivat siihen, 
että Ruotsi kohotti valmiutta ja perusti joukko-
ja. Lapin sodan aikana Pohjois-Ruotsin puolus-
tus saatettiin joksikin aikaa täyteen valmiuteen, 
jolloin asevoimien vahvuus nousi hetkellises-
ti lähes 300 000 mieheen. Kuvassa 3 on esitet-
ty Ruotsin asevoimien vahvuuden säätely toisen 
maailmansodan aikana.

Ruotsi kykeni toisen maailmasodan aikana 
säätelemään asevoimiensa valmiutta joustavasti 
kokemansa uhkan mukaan. Materiaalinen val-
mius kyettiin nostamaan aivan uudelle tasolle 
puolessa vuosikymmenessä. Ruotsin pysymi-
nen sodan ulkopuolella on varmaankin taita-
van politiikan, hyvän onnen ja uudelleen varus-
tettujen asevoimien summa.

Vesa Tynkkynen
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Kuva 2; Ruotsin kenttäarmeijan ensimmäinen ryhmitys vuoden 
1939 puolustussuunnitelmien mukaan. 

Kuva 1; Ruotsin armeijan taisteluosien ryhmitys toukokuus-
sa 1940.



3/13 k e s ä k u u n  12 .  pä i vä n ä  201334

Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Vihollinen aloitti kovan tykistö-
keskityksen 26.6.1943 kello 8. 
Yksittäisiä kranaattien räjäh-

dyksiä ei erottanut toisistaan, pauhu oli 
jatkuvaa. Vihollisen tuli ulottui naapu-
ritukikohtiin, pataljoonan majoitusalu-
eelle ja rykmentin esikuntaan asti. Lä-
hes tunnin kestäneen tykistövalmiste-
lun aikana vihollisen hyökkäysosasto 
eteni tykkitulestaan välittämättä Pallon 
kaakkoispuolitse asemiin. Tukikohta 
menetettiin kello 9.30:een mennessä ja 
siellä olleet suomalaiset vetäytyivät var-
sinaiselle puolustuslinjalle. 

Sattumalta lähes samanaikaiset 
hyökkäykset
Kenraalimajuri Erkki Raappanan ko-
mentaman 14. D:n vastapuolella oli vi-
hollisen 27. D, jota komensi eversti J.V. 
Koršunov. 

Varsinaisten puolustusasemien eteen 
oli muodostettu tukikohtia, joista tun-
netuimmiksi tulivat pohjoisesta etelään 
lukien Peukaloniemi, Suvi, Pallo, Sukel-
lusvene ja Kotiniemi.

Suomalaiset olivat tehneet 23. kesä-
kuuta tuloksettoman hyökkäyksen me-
netettyyn Suven tukikohtaan. Osaston 
vahvuus oli kaikkiaan 349 miestä. Kak-
si joukkuetta hyökkäsi noin 60 miehen 
suuruisella osastolla harhautuksena 
Pallosta Suven suuntaan. 

Vastus oli liian kova, joten Suven ta-
kaisin valtaamisesta luovuttiin. Tappiot 
hyökkäyksessä olivat 23 miestä, joista 10 
kaatunutta. Suvi jäi sodan loppuun asti 
viholliselle. 

Pallon miehityksenä oli JR 52:n 1. 
komppania, 1./JR 52. Käytettävissä oli 
tykistön, kranaatinheittimien ja pans-
sarintorjuntatykkien tuli. Puolustajia 
Pallossa oli vajaan komppanian verran 
eli 172 miestä.

Vihollisen huolellinen valmistelu 
Vihollinen oli valmistellut hyökkäystä 
usean päivän ajan. Jälkeenpäin saatujen 
sotavankitietojen mukaan vihollinen 
varasi ennen hyökkäystä sairasautoja ja 
kunnosti tien Palloon. 

Hyökkäävää osastoa vahvistettiin pa-
taljoonan konekiväärikomppanian ja 
panssarintorjuntajoukkueen osilla sekä 
kranaatinheitinkomppanialla että lie-
kinheittimillä. Hyökkäävän osaston 
vahvuus oli 250 miestä. Osasto oli ollut 
jo 22.6. valmiina. 

Vihollinen ampui hyökkäysvalmis-
telunsa aikana n. 6 000 kranaattia Pal-
loon ja pääpuolustuslinjalle sekä n. 1000 
kranaattia Pallon eteläpuolelle jalkavä-
kirykmentti 10 tukikohtiin. Vihollinen 
ampui savuammuksia myös entisen Su-
kellusveneen eteen.

Puolustajan tykistön ampumat sulut 

eivät estäneet vihollisen etenemistä ase-
miin. Viestiyhteydet katkesivat. Joukot 
vetäytyivät epäselvässä tilanteessa, osa 
Pallon päällikön luutnantti Leo Rimpi-
sen käskystä. Miehiä oli alusvaatteisil-
laan ja jalkineitta, mutta he pääsivät ve-
täytymään pääpuolustuslinjalle. Luut-
nantti Kauko Tammelan kk-joukkueen 
miehet pysyivät korsussaan vihollisen 
tykistötulen aikana säästyen suurem-
milta tappioilta. Luutnantti Tammelan 
toinen silmä sokeutui kranaatinsirpa-
leesta. Silti hän keräsi joukkueensa mie-
het ja vetäytyi tuoden ainoan toimivan 
konekiväärin mukanaan. 

Pallo oli vihollisen hallussa kello 9.30 
mennessä, suomalaiset olivat vetäyty-
neet pois. Vihollinen vahvensi joukko-
jaan Pallossa.

Ensimmäinen vastahyökkäys 
epäonnistuu
JR 52:n toisen pataljoonan komenta-
ja majuri Jussi Kaski sai käskyn valla-
ta Pallo takaisin. Pataljoona siirtyi Pal-
lon takamaastoon ryhmitysalueelleen ja 
oli hyökkäysvalmiudessa kello 12:n jäl-
keen. 

Ammukset olivat lopussa. Tykis-
tö olisi toimintavalmis vasta kello 13. 
Ammustäydennys toimitettiin suoraan 
Lieksan asemalta autoilla tuliasemien 
läheisyyteen. 

Hyökkäys alkoi kello 13.30 tykistö-
valmistelulla. Vihollinen vastasi voi-
makkaalla keskityksellään, joka osin 
osui hyökkäävän osaston päälle. Tap-
piot olivat suuret, mm. luutnantti Pent-
ti Pukero kaatui, luutnantti Pohjamo ja 
kapteeni Erkki Kapiainen sekä koneki-

väärijoukkueiden johtajat vänrikit Leh-
to ja Hämäläinen haavoittuivat.

Hyökkäys keskeytettiin. Pataljoona 
palasi majoituspaikalleen, jossa sitä täy-
dennettiin. Upseeritäydennystä saatiin 
Tiiksjärven kurssikeskuksesta.

Raappana määräsi epäonnistumisen 
jälkeen divisioonan operatiivisen osas-
ton päällikön majuri Eino Lassilan ryk-
mentin komentajan sijaiseksi. Eversti 
Joose Hannula oli sairastunut. Samal-
la Raappana käski majuri Reino Hirvan 
tykistön väliaikaiseksi komentajaksi. 
Hirva ei säästänyt kranaatteja.

Pallon takaisinvaltaus
Hyökkäysosastot lähtivät tulivalmiste-
lun jälkeen liikkeelle kello 0.30. Tulen-
johtaja, vänrikki Urho Tiaisella ei ol-
lut viestivälineitä, vaan maaleihin am-
puminen ja valmistelun lopetusaika oli 
etukäteen sovittu. 

Komppania eteni vihollisen vastaval-
mistelusta huolimatta hirsivarustuksen 
aukosta Pallon pohjoisosaan. Kärjessä 
etenevälle komppanialle alistettiin kak-

si pioneeriryhmää vänrikki Sulo Rah-
dun johdolla. 

Ennen yhtä yöllä hyökkäävän komp-
panian päällikkö luutnantti Erkki Lou-
hivuori pyysi lisävoimia vyörytyksen 
jatkamiseksi. Hän ilmoitti kello 1.45, 
ettei ollut saanut luvattuja lisäjoukko-
ja. Palloon lähetettiin vielä yksi joukkue 
konekiväärein vahvistettuna.

Louhivuori oli jo aikeissa vetäytyä 
kello 2.30:n aikoihin, mutta saatuaan 
luutnantti Jaatisen komppanian vah-
vistukseksi, lähti uudelleen etenemään. 
Suomalaiset valtasivat ensimmäisen 
korsun ennen kello 3. Osalle hyökkää-
jistä Pallon tukikohta juoksuhautoineen 
ja korsuineen oli ennestään tuttu. Koke-
neet aliupseerit ja miehistö vyöryttivät 
onnistuneesti vihollisen hallussa olleet 
asemat. 

Pallo oli kokonaan suomalaisten hal-
lussa kello 4.22.

Iltapäivällä JR 52:n ensimmäinen pa-
taljoona vaihdettiin Palloon. Hyökän-
nyt osasto pääsi majoitusalueelleen le-
poon.

Pallon taistelu Rukajärvellä

Pallon taisteluiden karttapiirros teoksesta Onni Palaste, Korpisodan sankarit.

Pioneerijoukkueenjohtaja vänrikki Sulo 
Rahtu selvitti miehineen Pallon takaisin-
valtauksessa korsuja. Hänelle kaavailtiin 
Mannerheim-ristiä, mutta se jäi lopulta 
saamatta. Kuva on otettu 30.6.1943. Ku-
va: SA-kuva
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Varustukset ja korsut olivat hajalla, 
kuolleita vihollissotilaita oli juoksuhau-
dat täynnä. Haavoittuneet oli toimitet-
tava hoitoon. Puolustusta järjestettiin 
kiireesti kuntoon. Vihollisen tiedettiin 
aloittavan vastatoimenpiteet. 

Vihollisen uusia yrityksiä
Seuraavana yönä vihollisen JR 132:n 
vahvennettu ensimmäinen pataljoona 
yritti tuli-iskun jälkeen valloittaa Pal-
lon uudestaan, mutta torjuttiin. 

Kello 9 aikoihin JR 132:n täydennet-
ty toinen pataljoona hyökkäsi uudelleen 
noin 300 miehen voimin. Hyökkäys tor-
juttiin. Hyökkäysyrityksiä oli päivän 
aikana kymmenkunta, viimeisin kello 
17.30 aikaan. Pallo pysyi kuitenkin suo-
malaisilla.

Taisteluiden tappiot
Suomalaisten tappiot kaatuneina olivat 
kolme upseeria, kolme aliupseeria ja 35 
miehistöön kuuluvaa. Pallon taisteluis-
sa haavoittui seitsemän upseeria, 20 ali-
upseeria ja 151 miestä.

Vihollisen tappioista ei ole tarkko-
ja lukuja. Luutnantti Uolevi Suomisen 
koostamassa ensimmäisen pataljoonan 
taistelukertomuksessa todetaan viholli-
sia kaatuneen 365. Ensimmäisen hyök-
käyksen tappioista ei ole arviota. Suo-
malaiset saivat 34 vankia. 

Jälkiepisodi kenttäoikeudessa
Pallon taistelun yhteydessä tapahtui Ru-
kajärven suunnan rintaman laajin kiel-
täytymistapaus, kun osa miehistä kiel-
täytyi lähtemästä iltayöstä 26.6. hyökkä-
ykseen. 

Syytteen sai 37 miestä, heidän jou-
kossaan reservin kapteeni ja reser-
vin vänrikki. Syyttäjä vaati heille kuo-
lemanrangaistusta. Kenttäoikeudes-
sa syytetyt vetosivat puolustuksessaan 
liian pitkän rintamavastuun aiheutta-
maan uupumukseen. 

Tuomari ehdotti Raappanalle rat-
kaisuksi tuomioiden antamista tiedok-
siantona. Komentaja neuvotteli joiden-
kin etulinjan upseerien kanssa ja ehdo-
tus hyväksyttiin. Syytettyjen katsottiin 
syyllistyneen sotilaskapinaan. Tuomiot 
annettiin tiedoksiantona eikä niitä pan-
tu täytäntöön. Syytetyt komennettiin 
välittömästi yksikköihinsä. 

Miksi taisteltiin?
Silloinen patteriston komentaja majuri 
Reino Hirva totesi sodanjälkeisessä tutki-
muksessaan tykistöllä olleen merkittävä 
rooli Pallon takaisinvaltauksessa. Hyök-
käyksen murtokohtaan pystyttiin keskit-
tämään kolmen patteriston ja puolentois-
ta kranaatinheitinkomppanian tuli. Ty-
kistöllä oli myös suuri merkitys vihollisen 
vastahyökkäysten torjunnassa. 

Rukajärven suunnan historiikkiai-
neiston kertomuksessaan Hirva laskee 
tykistön ja kranaatinheittimien ampu-
neen yhteensä 26 347 kranaattia.

Vihollisen on arvioitu ampuneen 
kolmen päivän aikana 15 000 kranaat-
tia. 

Miksi vihollinen halusi Pallon? Sota-
vankitietoja lainaten se oli ”strategises-
ti erittäin edullinen maastokohta... ja se 
otetaan maksoi, mitä maksoi”. Viholli-
sella saattoi olla aikeena ottaa vähitellen 
haltuunsa muitakin tukikohtia. 

Miksi suomalaiset tarvitsivat Pallon? 
Lauri Kumlin perustelee teoksessaan 
Rukajärven suunnan taistelut asiaa to-
teamalla ”...tukikohta oli suomalaisille 
tärkeä, jos ylimalkaan puolustusasemat 
Ontajoen itäpuolella pidetään hallussa.” 
Hän päättää sanoihin ”...puolustusase-
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mat oli vuosien varrella kenttävarustet-
tu lujaksi asemaksi, jonka veroista taka-
maastoon ei ollut rakennettu.”

Tämän taistelun jälkeen vihollinen ei 
enää yrittänyt saada Palloa. ”Parturoi-
tuun” Palloon vihollisen oli helppo tä-
hystää. Pallon joukkoja vahvistettiin, 
loppuvaiheessa siellä oli yli komppani-
an verran miehiä. Suomalaiset parante-
livat asemia aselepoon saakka. Korsun-
pohjia ja keskeneräiseksi jääneitä raken-
nelmia on maastossa yhä nähtävissä.

Päätieltä Palloon pääsee polkua pit-
kin, kävelymatkaa on pari kilomet-
riä. Siellä olleen kaivon koordinaatit 
64º07’16”, 32º56’14” auttavat sotahisto-
riasta kiinnostuneita löytämään perille 
kohteeseen. 
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Suomi oli ainoa toiseen maailmaso-
taan osallistunut maa, joka pyrki 
suunnitelmallisesti saamaan kaa-

tuneensa kotiseudun sankarihautoihin. 
Muut valtiot hautasivat kaatuneet soti-
laansa yleensä taistelualueelle, sotilas- 
tai kenttähautoihin, joten niillä mailla ei 
ollut kaatuneiden huoltoa samassa mer-
kityksessä kuin meillä suomalaisilla. 

Alku oli hankalaa 
Talvisodan alkaessa kaatuneiden huolto 
oli lähes kokonaan organisoimatta. Toi-
minta oli eräiden ohjesääntöjen pääpiir-
teisten ohjeiden varassa. 

Sodan alkaessa oli vielä epäselvää, ke-
nelle kaatuneista huolehtiminen oikeas-
taan kuuluu. Vielä suurempi kysymys 
oli, mihin kaatuneet haudataan, rinta-
malle vai kotiseudulle? Eri johtoportai-
den antamat ohjeet olivat ristiriitaisia. 
Asia selkiintyi Päämajan ilmoitettua 
7.12., että kaatuneet on haudattava soti-
laallisin kunnianosoituksin lähimmälle 
hautausmaalle ja ellei sellaista ole lähis-
töllä, on sotilaspastorin vihittävä tähän 
tarkoitukseen sopiva alue. 

Kaatuneiden kotiseurakuntiin eva-
kuoinnin esitaistelijaksi nousi II Armei-
jakunnan sotilaspastori Johannes Sil-
lanpää, joka sai ajatustensa tueksi myös 
korkeita sotilasjohtajia, ensimmäisten 
joukossa oman armeijakuntansa ko-
mentajan, kenraaliluutnantti Harald 
Öhquistin. II AK:ssa kaatuneet oli eva-
kuoitu kotiseudulle sodan alusta alkaen, 
mutta muilla rintamaosuuksilla vaina-
jat haudattiin kentälle. Asia selkeni lo-
pullisesti vasta tammikuussa 1940, kun 
Päämaja teki psykologisen päätöksen, 
että kaatuneet kuljetetaan kotiseudulle 
haudattaviksi aina, kun se vain on mah-
dollista. Samalla sotilaspapeille määrät-
tiin vastuu kaatuneiden huollosta. 

Päämajan ensimmäinen määrä-
ys 7.12., ettei kaatuneita kuljeteta ko-
tiseudulle, vaan heidät on haudatta-
va sotatoimialueelle, herätti kaikkialla 
Suomessa, mutta erityisesti Etelä-Poh-
janmaalla suurta hämmennystä ja suut-
tumusta. Eteläpohjalaiset uhkasivat itse 
noutaa kaatuneensa, ellei Suomen ar-
meija pysty järjestämään kuljetuksia 
kotiin. Kerrotaan erään pitäjän kirkko-
herran käyneen henkilökohtaisesti Kar-
jalan kannaksella selvittelemässä evaku-
ointitilannetta. Tämän kirjoittaja uskoo 
vakaasti, että juuri kotirintaman, mutta 
myös sotilaiden, kova vastustus taivutti 
Päämajan muuttamaan kantansa. 

Sotarovasti Johannes Björklund ker-
toi vuosia myöhemmin ylipäällikön sa-
noneen, että hänelle oli talvisodan alku-
vaiheessa suuri yllätys, kun kaatuneet 
haluttiin kuljettaa kotiseudulle. Myö-
hemmin sodan kuluessa Mannerheim 
katsoi, että kaatuneiden evakuoinnil-

la oli myönteinen vaikutus sotilaisiin ja 
koko kansan mielialaan. 

Vaikka kaatuneiden huolto joudut-
tiin talvisodassa alottamaan ilman en-
nakkosuunnitelmia ja -valmisteluja, 
niin siinä kuitenkin selviydyttiin hy-
vin. Kaikista talvisodassa kaatuneista 
saatiin noin 70 % kotiseutunsa sankari-
hautoihin. 

Jatkosodan alkaessa oli kaatuneiden 
huollon perustana juuri ennen sodan 
puhkeamista valmistunut Kaatuneiden 
huollon ohjesääntö, joka oli laadittu tal-
visodan kokemusten perusteella. Näin 
ollen toiminnan aloittaminen oli huo-
mattavasti helpompaa kuin edellises-
sä sodassa. Lisäksi sotilaspapiston pää-
osalla oli talvisodassa hankittua käy-
tännön kokemusta kaatuneiden huollon 
eri tehtävistä. 

Huollon yleinen kulku 
Kaatuneet koottiin taistelukentällä ta-
vallisesti lääkintämiesten tai yksikön 
oman miehistön toimesta määrättyyn 
kokoamispaikkaan lähelle joukkosidon-
tapaikkaa. Sieltä kaatuneiden matka jat-
kui yleensä huollon paluukuljetuksina 
divisioonan perustamiin kaatuneiden 
kokoamispaikkoihin. Täältä vainajat 
kuljetettiin armeijakunnan kaatunei-
den evakuointikeskukseen (KEK), joka 
huolsi kaatuneet ja lähetti heidät yleen-
sä rautateitse kotiseudulle. Mikäli kaa-
tuneita ei voitu kuljettaa kotiin kulje-
tusongelmien tai lämpimän sään takia, 
toimeenpantiin kenttähautaus. Tun-
nistettujen vainajien yksityisomaisuus 
otettiin talteen, luetteloitiin ja lähetet-
tiin ao. suojeluskuntain piiriesikunnal-
le, joka toimitti sen edelleen omaisille. 

Tunnistamista varten oli jokaisel-
la sotilaalla kaulassa kannettava kak-
siosainen tuntolevy, jonka numero oli 
eri johtoportaiden tiedossa. Lisäksi oli 
rintataskussa kannettava tuntokortti, 
josta ilmenivät henkilötiedot ja lähin 
omainen. Kaatuneet pyrittiin tunnis-
tamaan jo perusyksikössä, mutta vii-
meistään kaatuneiden evakuointikes-
kuksessa. Usein tunnistaminen tapah-
tui tuntokorttien avulla, sillä varsinkin 
jatkosodan loppuvaiheessa tuntolevy-
kuri oli huono. 

Sotilaspapit toimittivat kaatumisil-
moitukset eri portaiden kautta kaatu-
neen omaisille ja rekisteriviranomai-
sille. Ilmoitus annettiin ennakkoilmoi-
tuksena puhelimitse tai sähkeitse ja 
varmistettiin vielä kirjallisesti vakio-
kaavakkeita käyttäen. Sotilaspappien 
kirjoittamat osanottokirjeet muodosti-
vat ilmoituspalvelun viimeisen vaiheen. 
Yleensä pyrittiin osanoton ja lohdutuk-
sen lisäksi kertomaan jotakin kaatu-
neen viime hetkistä tai toivomuksista. 

Monet meistä muistavat Väinö Lin-

nan romaanin pohjalta tehdyn eloku-
van ”Täällä pohjantähden alla”. Siinä on 
lyhyt ja riipaiseva kohtaus, kun Akseli 
ja Elina lähtevät hakemaan rautatiease-
malta kaatuneeksi ilmoitettua poikaan-
sa Voittoa, mutta siellä onkin kaksi Kos-
kelaa. Molemmat pojat, veljekset Eero 
ja Voitto, ovat vainajina valkoisissa ar-
kuissa. Elina-äiti pyörtyy järkytyksestä. 
Sotilaspapin kaatumisilmoitus oli josta-
kin syystä Eeron osalta myöhässä; po-
jat kaatuivat talvisodan loppuvaiheessa 
maaliskuussa 1940. 

Kotijoukkojen esikunnan rovasti-
toimisto lähetti kaatuneen omaisille 
Mannerheim-adressin tai seurakunnan 
kirkkoherra vei sen henkilökohtaisesti. 
Adressin tekstin oli laatinut professo-
ri Yrjö E A Alanen ja sen oli piirtänyt 
taiteilija Hugo Trentzsch. Mannerheim 
hyväksyi adressin 7.12.1939 ja antoi sa-
malla nimikirjoituksensa faksimilepai-
nantaa varten. Adressissa oli seuraavan-
lainen teksti: Velvollisuuteni on ilmoit-
taa, että Hannes Koponen on kaatunut 
taistelussa Isänmaan vapauden ja kai-
ken sen puolesta, mikä meille on pyhää 
ja kallista. Valitan syvää suruanne. Loh-
duttakoon teitä tietoisuus, että olette an-
taneet Suomelle kalleimman uhrin. Vah-
vistakoon teitä kaikkivaltias ja armolli-
nen Jumala. Allekirjoitus Mannerheim. 
Adressin vasemmassa laidassa oli käsin 
kirjoitettuna kaatumispäivämäärä. 

Kuriositeettinä kerrottakoon, että va-
paussodassa 1918 lähetettiin valkoisten 
puolella kaatuneen omaisille seuraavan-
lainen adressi: Suomen Armeijapäällys-
tö ilmoittaa sydämellisesti osaa ottaen, 
että Einari Koponen kotoisin Kauha-
valta maaliskuun 5pv 1918 on kunnialla 
kaatunut isänmaansa puolesta Ruove-

dellä. Ei allekirjoitusta. Huomattakoon, 
että samaisessa sodassa molemmat osa-
puolet, valkoiset ja punaiset, pyrkivät 
kuljettamaan kaatuneensa kotiseudulle. 
Tosin punaisten kaatuneista vain pieni 
osa pääsi kotiseudun hautausmaalle. 

Kaatuneiden evakuointikeskus 
Suomi menetti talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneina noin 86 000 henkeä. Suu-
rin osa sankarivainajista pystyttiin 
hautaamaan kotiseudulle, mutta silti 
huomattava osa jäi kentälle. Taistelu-
kentälle jääneiden tai kadonneiden lu-
kumäärään on arvioitu olleen lähes 13 
000, joista noin 5000 kaatui tai katosi 
kesällä 1944. 

Kaatuneiden huollon kannalta keski-
össä olivat kaatuneiden kokoamispaikat 
ja kaatuneiden evakuointikeskukset. 
Niissä tehtiin varsinainen käytännön 
huoltotyö ja sieltä kaatuneet lähetettiin 
hyvin puhdistettuina, pestyinä, verhot-
tuina, valkoisissa arkuissa kotiseudul-
le. Talvisodan päättyessä oli toiminnas-
sa kaikkiaan 11 KEK:sta ja jatkosodassa 
niitä toimi13. KEK:n kokonaisvahvuus 
oli 35, mutta hyökkäys- ja vetäytymis-
vaiheiden kiivaissa taisteluissa vahvuus 
saattoi nousta yli sadan. KEK:a johti so-
tilaspastori, alaisinaan viisi aliupseeria, 
10 lottaa ja 19 miestä. 

KEK:t joutuivat kovimmille jatko-
sodan hyökkäys- ja vetäytymisvaiheis-
sa, jolloin tappiot olivat korkeimmil-
laan. Kesällä 1941 kaatuneita oli 24 506. 
Sodan verisin kuukausi oli elokuu; 8821 
kaatunutta. 

Työ kaatuneiden evakuointikeskuk-
sissa oli erittäin kuluttavaa ja raskasta, 
talvella ruumiita sulatellen ja kesäkuu-
malla hajun ja kärpästen keskellä. Toi-
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sinaan henkilöstöä jouduttiin lähettä-
mään sairaslomalle, kun hermopaine 
kävi liian kovaksi. On todettava, että lo-
tat pärjäsivät KEK:n töissä paremmin 
kuin miehet! 

Kaatuneiden huollon toiminta-
kertomukset ovat karua luettavaa. 
Otan esimerkiksi vetäytymisvaiheen 
IV.Armeijakunnan taistelut Karjalan 
kannaksella kesä-heinäkuussa 1944. 
AK:a tuki 13.KEK. Suoria lainauksia 
evakuointikeskuksen raporteista: 

”13.KEK aloitti toimintansa luumäel-
lä 20.6.44. Arkkuja ei saatu ja siksi oli 
pakko aloittaa kenttähautaus Luumä-
en hautausmaalla. Vainajia saapui pal-
jon, esim. 215 vainajaa 23.6. rautateit-
se Tienhaarasta ja 107 eri paikoista au-
toilla. Kuormaus- ja purkamisvaikeudet 
olivat suuret, sillä aseman ratapiha oli 
täynnä siirtoväkeä ja sotilasjunia. Kent-
tähautoja kaivamassa oli 20 is-miestä ja 
20 miestä HTK:sta. KEK:ssa oli liian vä-
hän henkilökuntaa. HTK 1:stä saatiin 
lisäapua 5 autoa + 30 miestä. 15 miestä 
jouduttiin palauttamaan, koska he eivät 
voineet tehdä annettua työtä. 

Arkkuja alettiin taas saada, mutta lii-
an vähän, jolloin syntyi ruuhka. Erää-
nä aikana KEK:ssa oli 520 arkutonta 
vainajaa. Kaikkiaan 1319 vainajaa lä-
hetettiin Luumäeltä kotiin. Arkkupu-
lasta, huonosta autotilanteesta, suuresta 
ruuhkautumisesta ja kuumista ukkos-
ilmoista oli seurauksena, että vainajat, 
jotka KEK:een tuotaessa olivat huonos-
sa kunnossa, rupesivat mätänemään. 
Tämä aiheutti sen, että tuntemattomia 
tuli tavallista enemmän. Tuntemattomi-
en lukumäärää lisäsivät Simolan pom-
mitusuhrit, joista suuri osa (61) oli muo-
dottomaksi palaneita. Suuren pulman 
muodostivat myös tuntolevyt, joita oli 
vaihdettu paljon”. 

13.KEK:n yhteenveto huoltotoimista 
noin kuukauden ajalta 10.6.-13.7.: 
- kaatuneita kaikkiaan 4920,
- joista huollettu 2716
- huolletuista tunnistettu 2556
- jäänyt tunnistamatta 160
- haudattu Luumäen kenttähautaan 688
- haudattu Rauhaan 28
- kentälle jääneitä 2204
- lähetetty kotiseudulle 1991
- kadonneita 787

Viime vuonna Yle Radion teemail-
lassa haastateltiin lotta Eira Laalahtea. 
Työtään kaatuneiden evakuointikes-
kuksessa talvi- ja jatkosodassa hän ku-
vaa arkisesti: ”Sotilaat putsattiin, veret 
pestiin pois ja miehet laitettiin lähetys-
kuntoon”. 

Lappeenrannan sankarihautaus-
maalla on vaatimaton muistokivi, jossa 
on teksti: ”Tällä paikalla lepää 61 Simo-
lan ilmapommituksessa 19.6.1944 sur-
mansa saanutta, tuntemattomaksi jää-
nyttä matkamiestä”. Simolan aseman 
terroripommitukset vaativat arviolta 
kaikkiaan noin 200 uhria. 

Huoltotyö sodan jälkeen 
Vuosien1939-1945 sodissa ja niiden so-
tavankeudessa menehtyneiden, Suomen 
rajojen ulkopuolelle jääneiden suoma-
laisten sotavankien muistoa ylläpitää 
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys 
ry. Yhdistys huolehtii kentälle jäänei-
den sotilaiden jäänteiden etsinnästä ja 
siirtämisestä Suomeen sekä luovutetul-
la alueella olevien seitsemän kenttähau-
tausmaan ja niille pystytettyjen muis-
tomerkkien hoidosta. Lisäksi yhdistys 
vastaa entisen Neuvostoliiton alueelle 
sotavankeudessa kuolleiden suomalais-
ten kunniaksi pystytetyistä muistomer-
keistä. 

Suomalaisten sotavainajien syste-
maattiset etsinnät aloitettiin Karjalan 
kannaksella kesällä 1992. Sen teki mah-
dolliseksi Venäjän ja Suomen välillä v. 
1992 solmittu valtiosopimus sotavai-
naja-asioiden hoitamisesta maiden kes-
ken. Sopimus mahdollisti molemmin-
puoliset vainajien etsinnät ja siirrot sekä 
muistomerkkien pystyttämisen ja nii-
den hoitamisen. 

Huoltotoimet olivat alussa vuosina 
1992-97 opetusministeriön johdossa, 
mutta vuoden 1998 alusta pitäen vas-
tuun otti Sotavainajien muiston vaali-
misyhdistys ry. 

Opetusministeriön johtamissa etsin-
nöissä vuosina 1992-97 löytyi 731 suo-
malaisen sotilaan jäänteet. Sotavainaji-
en muiston vaalimisyhdistyksen hoita-
missa etsinnöissä seuraavina vuosina 
löydettiin 414 kaatuneen jäänteet. Vuo-
den 2012 loppuun mennessä on löydet-
ty kaikkiaan 1145 suomalaisen sotilaan 
maalliset jäännökset. Henkilöllisyydel-
tään on pystytty tunnistamaan 321 san-
karivainajaa, mitä on pidettävä häm-
mästyttävän hyvänä suorituksena. 

Etsintöihin on osallistunut runsaat 
200 eri ammattiryhmien vapaaehtois-
ta, joista useat ovat olleet mukana toi-
minnan alusta alkaen. Nuorimmat ovat 
asevelvollisuusikäisiä, vanhimmat sota-
veteraaneja, joita on tarvittu tärkeisiin 
opastustehtäviin. Erittäin myönteistä 
on ollut paikallisten osallistuminen et-
sintöihin ja Venäjän sotilasviranomais-
ten antama virka-apu. 

Sankarivainajien löydetyt jäänteet on 
siirretty Suomen puolelle ja haudattu 
pääasiassa Lappeenrannan suureen san-
karihautausmaahan, missä järjestettiin 
Kaatuneitten muistopäivänä n. kuukau-
si sitten 10. juhlalliset sankarihautajai-
set.  Myös Joensuun ja Kajaanin sanka-
rihautausmailla sekä Helsingin Hieta-
niemessä on ollut siunaustilaisuuksia. 

Tunnistetut kaatuneet on muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta hau-
dattu kotiseurakuntien sankarihautoi-
hin. Laihialla Kansallista veteraanipäi-
vää viettiin tänä vuonna (27.4.) erityisen 
hartaissa tunnelmissa, sillä siellä siu-
nattiin sankarivainaja Veikko Johannes 
Laine haudan lepoon. Hänen jäännök-
sensä löydettiin pari vuotta sitten enti-

sillä sotatantereilla tehdyillä kaivauksil-
la. 

”Laineen paluu kesti 70 vuotta. Nyt 
hänen matkansa on päättynyt”, sanoi 
Laihian kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Sauli Tuomela puheessaan. Laine 
oli vain19-vuotias kaatuessaan raskaas-
sa Äyräpää-Vuosalmen suurtaistelussa 
kesällä 1944. Hän lähti Laihialta sotaan 
vuotta aikaisemmin 18-vuotiaana nuo-
rukaisena. 

Sankarihautausmaat 
Suomessa on 622 sankarihautausmaata 
ja niillä noin 93 000 muistokiveä, laattaa 
tai ristiä. Useilla hautausmailla on tyy-
likkäitä muistomerkkejä ja yleensä hau-
tausmaat ovat hyvin hoidettuja. Seitse-
mänkymmentäluvun alkupuolella eräs 
sodassa mukana ollut rovasti kertoi mi-
nulle, että mitä lähempänä itärajaa san-
karihautausmaat ovat, sitä paremmin 
ne on hoidettu.  

Kuten edellä on tullut esille, niin suo-
malaiset olivat ainoa toiseen maailman-
sotaan osallistunut valtio, joka kuljet-
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ti sankarivainajansa kotiseudun kirk-
komaahan. Kotiinkuljetus kuvastaa 
vanhaa suomalaista perinnettä, jonka 
mukaan vainajan muistoa vaalitaan ja 
kunnioitetaan hyvin hoidetuilla hau-
tausmailla. Kaatuneiden kuljettamista 
kotiseudulle pidettiin täysin luonnolli-
sena ja suomalaisen ajattelutavan mu-
kaisena. Saattaa olla, että perinteet tässä 
asiassa ovat hyvinkin kaukana mennei-
syydessä. Tiedetäänhän J.W. Snellma-
nin sanoneen: ”Kansa, joka unohtaa 
kaatuneet soturinsa, unohtaa itsensä ja 
oikeuksista ensimmäisen - vapautensa.” 

Matti Lehtonen

Kaatuneen arkkuunpano Kaatuneiden evakuointikeskuksessa (Kek:ssa) Lieksa 
9.9.1941.

Sotilaspastori Johannes Sillanpää (vas.) ja kenttäpiispa J. Björklund. Mikkeli Lokki. 
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Toisen maailmansodan 
aikana vieraan vallan 
sotilaiden ja paikal-

liseen väestöön kuuluneiden 
naisten seurustelu oli arkipäi-
vää Euroopan miehitetyillä ja 
sotaa käyvillä alueilla. Seurus-
telusta syntyneet aviottomat 
lapset olivat yleinen ilmiö kaik-
kialla sodanjälkeisessä Euroo-
passa. Yksi tällainen alue oli 
suomalaisten jatkosodan aika-
na miehittämä Itä-Karjala, jos-
sa syntyi noin 500 lasta suoma-
laisten miesten ja itäkarjalais-
ten naisten välisistä suhteista. 
Seurustelusta kertovista arkis-
tolähteistä käy ilmi inhimilli-
nen elämä kaikkine puolineen, 
jossa yksilön valintoja ohjaa so-
dan olosuhteiden takia, tai niis-

tä huolimatta, selviytyminen, 
inhimilliset tarpeet ja rakkaus.

Itä-Karjalan valloitus  
ja väestö
Suomen armeija valloitti syk-
syn 1941 aikana alueita Itä-
Karjalan eteläisistä ja läntisis-
tä osista. Miehitetyn alueen 
hallintoa hoitamaan perustet-
tiin Itä-Karjalan sotilashallin-
toesikunta, jonka päätehtävä 
oli hoitaa siviiliväestöön liit-
tyviä kysymyksiä. Organisaa-
tiosta pyrittiin luomaan sellai-
nen, että se olisi muutettavis-
sa siviilihallinnoksi, kun alue 
suunnitelmien mukaan liitet-
täisiin Suomeen. Väestö ryh-
miteltiin väestökirjauksen yh-
teydessä kansallisuuden mu-

kaan. Miehitysalueelle jäi noin 
80  000 asukasta, josta noin 
puolet kuului kansalliseen vä-
estöön. Kansalliseen väestöön 
kuuluivat karjalaiset ja muut 
suomensukuiset kansat, ja epä-
kansalliseen erityisesti venä-
läinen väestö. Epäkansallinen 
väestönosa eristettiin leireihin. 
Väestöstä suurin osa oli lapsia, 
naisia ja vanhuksia ja erityises-
ti työikäisten miesten määrä oli 
pieni. Miehityshallinnon hen-
kilöstön lisäksi alueella oli suu-
ri määrä suomalaisia sotilaita. 

Asemasodan kestäessä suo-
malaisten ja paikallisen väes-
tön keskinäinen seurustelu li-
sääntyi ja johti myös avioliittoi-
hin. Miesten ja naisten välisen 
seurustelun lisäksi kanssakäy-
minen saattoi olla esimerkik-
si mustan pörssin kauppaa. So-
tilashallinnon näkökulmas-
ta seurustelu oli monella tapaa 
ongelmallista, ja sen negatiivi-
set puolet liittyivät erityisesti 
irtolaisuuteen ja alkoholinkäyt-
töön alueella. Turvallisuusnä-
kökohtien ohella kysymys oli 
moraalinen ja sosiaalinen, sillä 
seurustelu naisten kanssa johti 
myös raskaustapauksiin, mis-
tä seurasi kysymys aviottomien 
lasten elatuksesta. 

Aviottomat lapset ja 
heidän vanhempansa
Sotilashallintoalueella syntyi 
suuri määrä aviottomia lap-
sia. Aviottomien lasten ase-
man turvaamiseksi oli jokai-
sella hallintoalueella oltava las-
tenvalvoja, jonka tehtävänä oli 
turvata lapsen huolto ja toi-
meentulo.  Lastenvalvojan tuli 
suorittaa tutkimukset lapsen 
isän selvittämiseksi. Jos miehen 
kanssa ei saatu aikaan sovinto-
tuomarin vahvistamaa elatus-
sopimusta, lastenvalvojan oli 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jot-
ta asiassa saataisiin oikeuden 
päätös. Vain pieni osa aviotto-
mien lasten elatusta koskevista 
tapauksista oli saatu ratkaistua 
suomalaisten lähtiessä Itä-Kar-
jalasta. Elatusvelvollisen selvit-
täminen oli haastavaa ja lap-
sen isä jäi usein selvittämättä. 
Jos lapselle ei löytynyt elättäjää, 
olivat aviottoman lapsen ja hä-
nen äitinsä elinolosuhteet usein 
vaikeat.

Sotilashallintoviranomais-
ten tietojen mukaan miehite-
tyssä Itä-Karjalassa syntyi vuo-
sien 1942–1944 välisenä aikana 
707 aviotonta lasta leirien ulko-

puolella. Viranomaisten luette-
loiden mukaan leireillä syntyi 
lisäksi 276 lasta miehitysaika-
na. Nämä luettelot ovat kuiten-
kin niin epätarkkoja, että niis-
tä voidaan tehdä vain vähän 
johtopäätöksiä. Jonkinlaisella 
varmuudella voidaan arvioida, 
että suomalaisille miehille syn-
tyi noin 500 lasta avioliiton ul-
kopuolella, kun otetaan huomi-
oon tuntemattomiksi jääneiden 
miesten osuus isäksi ilmoite-
tuista miehistä ja viranomais-
ten tiedossa olevat raskausta-
paukset. Lukumäärä on jon-
kin verran suurempi, sillä sen 
lisäksi, että tiedot leireillä syn-
tyneistä lapsista ovat olematto-
mat, on luultavaa, että kaikki 
syntyneet lapset eivät tulleet vi-
ranomaisten tietoon.

Aviottomien lasten vanhem-
mat olivat eri-ikäisiä ja erilai-
sissa elämäntilanteissa olevia 
naisia ja miehiä, joilla ei välttä-
mättä ollut muuta yhteistä teki-
jää, kuin sukupuolisuhde, jon-
ka seurauksena syntyi avioton 
lapsi. Sotilaiden läsnäolo tar-
josi suuremman seksuaalisen 
vapauden kaikenikäisille nai-
sille, vaikka erityisesti nuorten 
naisten käytöstä yhteisö ja vi-
ranomaiset pyrkivät kontrol-

loimaan. Seksisuhteita suoma-
laisiin miehiin solmivat usein 
seksuaalielämänsä aloittaneet 
avioituneet ja lapsettomat nai-
set, joista suuri osa kuului kan-
salliseen väestöön. Isäksi ilmoi-
tetut suomalaiset sotilaat oli-
vat sotilasarvoltaan pääasiassa 
miehistöä ja aliupseeristoa. 

Seurustelun syitä
Lapsen syntymään johtanut 
seurustelu näyttäisi olleen pää-
osin vapaaehtoista ja suhteelli-
sen pitkäkestoista, ja romans-
sejakin esiintyi. Vapaa-ajan 
vietto ja esimerkiksi työnte-
ko työmailla ovat yleisimmin 
mahdollistaneet tutustumisen 
ja seurustelun. Seurustelu oli 
usein vakavaa ja monet kih-
lautuivat tai elivät avioliiton 
kaltaisissa suhteissa. Pieni osa 
aviottomien lasten vanhem-
mista avioitui ennen miehitys-
ajan päättymistä. Syy suhteen 
solmimiseen saattoi olla myös 
elinolosuhteiden parantami-
nen käyttämällä seksiä vaihto-
kaupan välineenä ruoan, vaat-
teiden tai kulutustarvikkeiden 
saamiseksi. Suhde suomalai-
seen sotilaaseen on ollut selviy-

Suomalaisten sotilaiden aviottomat 
lapset Itä-Karjalassa 1942-1944

Pauliina Salminen: 
Miehittäjän morsiamet, 
Rakkautta ja petoksia 
jatkosodan Itä-Karjalassa, 
Porvoo 2013, 207 s.

Kesällä 1943 elettiin Itä-
Karjalassa odottavis-
sa tunnelmissa. Sota 

ei ollut alueen kylissä ihan jo-
kapäiväinen vieras, suoma-
laiset sotilaat kylläkin. Vetäy-
tyessään alueelta syksyllä 1941 
venäläiset jättivät jälkeensä 
suuren joukon naisia, lapsia ja 
vanhuksia. Näissä olosuhteis-
sa ja tunnelmissa syntyi suo-
malaissotilaiden ja paikallis-
ten naisten välillä seurustelu-
suhteita ja - lapsia, asia josta 
on 70 vuoden ajan oltu aika 
vähäpuheisia. Nyt tapahtu-
mista on jo niin kauan, että 
niistä on monestakin syystä 
helpompi puhua “oikeilla ni-
millä”. Tässä lehdessä on toi-
saalla fil. maist. Marjo Kopo-
sen kirjoittama artikkeli, joka 
perustuu hänen aiheesta teke-
mään pro gradu -tutkielmaan. 
Se on saanut professoreilta kii-
tettävän arvosanan ja tutkiel-
ma on palkittu Suomen Sota-
historiallinen Seura ry:n gra-
dukilpailussa.

Aiheesta on nyt ilmestynyt 
myös kirja, perustuen raken-
teeltaan osittain edellä mai-
nittuun tutkielmaan. Kirjan 
kirjoittajan, Keskisuomalai-

Rakkautta Kalevalan 
laulumailla

nen-lehden pääkirjoitustoi-
mittajana työskentelevän fil. 
maist. Pauliina Salmisen nä-
kökulma on kuitenkin vähän 
toinen, kirjassa puhuvat asia-
kirjojen ja tosiasioiden lisäksi 
ihmiset, tapahtuneesta kerro-
taan yksilötasolla.

Merkittävän osan Salmisen 
kirjan lähdeaineistosta muo-
dostavat Itä-Karjalan sotilas-
hallinnon asiakirjat. Niistä 
syntyvä kuva saa tummiakin 
sävyjä. Isä piti lapselle löytää - 
jos ei vapaaehtoisesti, niin sit-
ten puolipakolla - ja sitä kaut-
ta elättäjä. Salmisen tekstissä 
näkyy ammatti-ihmisen ote, 
tuloksena jännittävä kuvaus 
lähes tuntemattomaksi jää-
neestä aiheesta.

Kirjaa kannattelee muu-
tama vähän perusteellisempi 
rakkaustarina - tai ehkä sit-
tenkin elämäntarina. Mones-
ti kysymys oli kuitenkin Au-
nuksen ja Vienan kylien nais-
väen puolelta toimeentulosta, 
vieraisille tullessaan sotilaat 
toivat mukanaan jotakin ai-
neellistakin hyvää, esim. ruo-
katavaroita. Pieni määrä mor-
siamia muutti Suomeen ja 
joukkoon mahtuu myös läpi 
elämän kestäneitä rakkaus-
tarinoita. Niistäkin Pauliina 
Salmisen kirja kertoo, vieläpä 
kauniilla tavalla.

Esko Vuorisjärvi

Ensimmäinen heimojuhla Kiimasvaaran kylässä, jossa samalla 
nostettiin Suomen valtakunnan lippu ensimmäistä kertaa pystyt-
tämäämme salkoon 2.7.1941 klo 20.00. Kylän asukkaat olivat kut-
suvieraina. Juhla voitiin viettää ilman lentovaaraa. 
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tymiskeino poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Seurustelusta ker-
tovasta aineistosta löytyy myös 
yksittäisiä viittauksia seksuaa-
liseen väkivaltaan ja painos-
tukseen.

Sodan jälkeen
Suomalaisten sotilaiden aviot-
tomien lasten ja heidän äitien-
sä sodanjälkeisistä vaiheista on 
vaikea saada tarkkoja tietoja. 

Suomalaisten kanssa avioitu-
neet tai kihloissa olevat saivat 
halutessaan siirtyä Suomeen, 
kun Itä-Karjalan evakuoimi-
nen aloitettiin, mutta siirty-
neiden määrä jäi vähäiseksi. 
Joitakin suomalaiselle miehel-
le raskaana olevia naisia siirtyi 
Suomeen. Itä-Karjalaan jäänei-
den suomalaisten miesten avi-
ottomat lapset ja heidän äitin-
sä eivät sodan jälkeen voineet 

enää vastaanottaa tai vaatia yk-
sinhuoltajaperheille tarpeellisia 
elatusmaksuja lapsen suoma-
laiselta isältä.

Marjo Koponen

Kirjoitus perustuu Marjo Ko-
posen pro gradu -tutkielmaan 
Aviottomat lapset miehitetys-
sä Itä-Karjalassa 1942 – 1944 
(2011), Itä-Suomen yliopisto.

Lähteet:
Kansallisarkisto (KA)
Itä-Karjalan sotilashallintoesikun-
nan arkisto
Sosiaalitoimisto/Lastenvalvojien 
asiakirjat
Väestöasiaintoimisto/Syntymä-
luettelot

Kirjallisuus:
O. Hyytiä: ”Helmi Suomen maa-
kuntien joukossa” Suomalainen 
Itä-Karjala 1941 – 1944. (2008)
P. Kauppala: ”Rakkauden lapset” 

ja heidän äitinsä sodanjälkeises-
sä Neuvosto-Karjalassa. Teoksessa 
Ulkomaalaisten sotilaiden lapset 
Suomessa 1940–1948, Osa II, toim. 
Lars Westerlund.(2011)
A. Laine: Suur-Suomen kahdet kas-
vot. Itä-Karjalan siviiliväestön ase-
ma suomalaisessa miehityshallin-
nossa 1941-1944. (1982)
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Perjantaina 6.9. perin-
nepäiviyhdistyksen nuori-
sopäivien aikana järjes-
tetään kunnan ja koulujen 
toimesta teeman mukaista 
ohjelmaa sotkamolaisille 
koko päivän ajan.
Lauantaina 7.9. Puolus-
tusvoimien kalustonäyttely 
ja toimintanäytös lukion 

piha-alueella. Sotilaskotisi-
sarten kanttiini on avoinna 
yleisölle.
12.00 Nuoriso- ja perin-
nepäivien avaus lukion 
juhlasalissa.
Ruokailun jälkeen kello 14 
alkaa opastettu kiertoajelu, 
joka kestää yhdestä kahteen 
tuntia.

Sunnuntaina 8.9. 
juhlakanslia avautuu kello 9 
lukion aulassa.
Kello 10 Jumalanpalvelus 
Sotkamon kirkossa. Seppe-
leenlasku sankarihaudalla.
Kello 13 Pääjuhla Sotka-
mon lukion liikuntasalissa.
Tilaisuus päättyy kahvituk-
seen lukion ruokasalissa.

KORVEN KAIKU
N:o 28/1034 14. Divisioonan perinneyhdistyksen tiedotuslehti Perjantai 16.8.2013

Aina saapuu uusia joukkoja Rukajärven suunnalla kylään, josta eteneminen itään jatkuu.

Sa-kuva kapteeni e.J.paavilainen

Perinteiden vaalimista varten eri maakunnissa 
toimivat alaoastot järjestävät 14. Divisioonan 
perinneyhdistyksen tukemana vuorovuosina 
alueellisia veteraani- ja perinnepäivä. Näiden 
päivien tärkeänä kohderyhmänä on nykyään 
nuoriso. Perinnepäivään liittyvien tilaisuuksien 
aikana nuorille kerrotaan, mitä tarkoittaa ”kave-

ria ei jätetä” -henki sekä yhteisvastuullisuus, 
jonka merkityksen jatkosodassa kenraali Raap-
panankin alaisuudessa palvelleet nuoret kokivat 
konkreettisesti sodan vuosina.

Lisäksi perinnepäivillä tuodaan esiin se 
työ, jonka 14. Divisioonan veteraanit yhdessä 
muiden ikätoveriensa kanssa ovat tehneet ko-

tiseudullaan ja -maakunnassaan yhteiskunnan 
kehittämisessä ja jälleenrakentamisessa.

Tänä vuonna 14. Divisioonan veteraanit 
kokoontuvat Sotkamossa pitkän tauon jälkeen. 
Edellisen kerran Sotkamo isännöi perinnepäiviä 
vuonna 1976. Tänä vuonna Nuoriso- ja perin-
nepäiviä vietetään 6.–8. syyskuuta 2013.

Teemana: Sotaveteraanien perintö velvoittaa – nuoret ottavat vastuun

14. Divisioonan perinneyhdistyksen 
Nuoriso- ja perinnepäivät Sotkamossa

Vuokatin Urheiluopistolla on vielä 
jäljellä vanhoja, alkuperäisiä majoi-
tusrakennuksia.

Martti HuuSko

Kaatuneiden muistopäivänä laske-
tut seppeleet Sotkamon sankari-
haudan muistoristillä.

Martti HuuSko
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14. Divisioonan perinneyhdistyksen nuori-
sopäivä perjantaina 6.9.

Perinnepäivien teeman mukaista ohjelmaa 
sotkamolaisille koko päivän ajan  
koululaisille.

14. Divisioonan perinneyhdistyksen 
perinnepäivä lauantaina 7.9.

Kanslia aukeaa kello 9.00 alkaen  
Sotkamon lukiolla

Kello 10  alkaen Kalustonäyttely  
Sotkamon Lukion piha 

Kello 12  Nuoriso- ja perinnepäivien  avaus 
Lukion juhlasalissa

Kello 13  Ruokailu lukiolla

Kello 14 Opastettu kiertoajelu  
Sotkamossa noin  1-2 tuntia

Kello 18  Ohjelmallinen illanvietto 
hotelli Tulikettu

 
 
 
 
 
 
 
14. Divisioonan perinneyhdistyksen 
perinnepäivä sunnuntai 8.9.

Kanslia aukeaa kello 9.00 alkaen  
Sotkamon lukiolla

Kello 10 Jumalanpalvelus +  
seppeleiden lasku Sotkamon kirkko

Kello 11.30 -12.45 Ruokailu Sotkamon luki-
olla

Kello 13 Pääjuhla, Sotkamon lukio

Kello 14.30 Päätöskahvit lukion  
ruokasalissa

Tervetuloa Sotkamoon!

14. Divisioonan perinne-
yhdistyksen Nuoriso- ja 
perinnepäivien 
ohjelma Sotkamossa 2013

Osana koululaisille suunnat-
tuja 14. divisioonan nuoriso- 
ja perinnetapahtumia käytiin 
maaliskuun lopulla Hiukassa 
Sapsojärven rannalla partio-
hiihtokilpailut. Aurinkoises-
sa kevätsäässä käytyyn kil-
pailuun osallistui seitsemältä 
koululta kolmihenkiset jouk-
kueet, jotka olivat koottu 
pääasiassa kuudennen luo-
kan oppilaista.

Ensimmäisenä lajina par-
tiohiihdossa oli tarkkuus-
hiihto, jossa joukkueiden ta-
voitteena oli hiihtää annettu 
matka ihanneaikaan.

Kellojen ja kännyköiden 
ollessa tällä kertaa käyttökiel-
lossa ajan arvioiminen osoit-
tautuikin joukkueille varsin 
haastavaksi.

Suurin osa joukkueista 
hiihti matkan tavoiteaikaa 
nopeammin, liekö johtunut 
hyvästä kelistä vai hiihtäjien 
kunnosta.

Toisena lajina oli matkanar-
viointi, josta kaikki joukkueet 
suoriutuivat erinomaisesti, 
parhaimpien arvioidessa 135 
metrin päässä olleen kohteen 
juuri oikealle etäisyydelle.

Kaikki paikalla arvioimas-
sa käyneet aikuisetkin joutui-
vat tunnustamaan oppilaat 
etevämmäksi tässä tehtäväs-
sä.

Partiohiihtokilpailun päät-

ti oppilaiden mielestä jännit-
tävin osuus eli ammunta.

Koululaiset pääsivät am-
pumaan laser-aseella urhei-
lulukion ampumahiihtäjien 
johdolla.

Tässä lajissa erottuivat ne, 
ketkä olivat harrastaneet esi-
merkiksi metsästystä. Taita-
vimmat ampujat pudottivat 
viisi taulua kahteen kertaan.

Kun lajien yhteispisteet 
saatiin laskettua, voittajaksi 

nousi Salmelan koulun 6A-
luokka, toiseksi sijoittui Vuo-
katin 6. luokka ja jaetulle kol-
mannelle sijalle Leivolan 6. 
luokka ja Salmelan 6B-luok-
ka.

 
Partiohiihto järjestettiin 

nyt ensimmäisen kerran 
mutta jo heti kilpailujen jäl-
keen päätettiin, ettei tämä 
jäänyt viimeiseksi tällaiseksi 
kilpailuksi.

Uusi laji: Sotka-
mossa koulu- 
laisille järjestet-
tiin maaliskuussa 
ensimmäisen  
kerran partio-
hiihto. Jatkoa on 
luvassa.

Koululaiset osallistuivat partiohiihtoon

Jännittävin vaihe koululaisten partiohiihdossa oli ammunta laseraseella.

Nuorisotapahtumat

Info-piste

Teema:  
Sotaveteraanien perintö velvoittaa -  
nuoret ottavat vastuun

20.3. Partiohiihto

1.-20.5. Kirjoituskilpailut kouluilla 
 Aiheet liittyivät teemaan

26.5. Partiojuoksu

Perinneviikko 2.-8. syyskuuta 
 Elokuvanäytökset 
 Kouluvierailut 
 Sählyturnaus Tenetin koululla

Lauantaina 7.9. lukion aula kello 9 alk.

Sunnuntaina 8.9. lukion aula kello 9 alk.

Turvallisuuspäällikkö 
Kalevi Valtanen puh. ............044-508 5989

Ensiapupäivystys juhlan aikana 
SPR:n Sotkmon osasto

Sotkamon terveysasema

Yleinen hätänumero ................................  112
Poliisi ............................................................  112
Ambulanssi ................................................  112

14. Divisioonan perinneyhdistys ry kiittää
kiittää ilmoittajia heidän Nuoriso- ja 

perinnepäivien hyväksi
antamastaan tuesta!

Sotkamon
kunta

www.sotkamo.fi

Martti Huusko

14. Divisoonan miehet veteraanit olivat koolla Sotkamossa ke-
säkuussa 1976. Ohimarssi meneillään.

sotkaMo-leHti arkisto
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Kuljetus Taponen A. Oy
Pusula

Pyhäjoen Rakennus Oy
Pyhäjoki

Kangasalan Hitsaustyö Oy
Pälkäne

Rakennusliike 
Pertti Laitinen

Pälkäne

Kolari ja Hitsaustyö 
Lehtelä&Nummela

Pälkäne

Rakentajat Saarikko Oy
Pälkäne

Kajomer Oy
Pälkäne 

www.kajomer.fi

Rakennusliike 
Raktek Kukkia Oy
Luopioinen, puh.040-540 9305

T:mi Tero Salminen
Pälkäne

Aspilan Tila Pasi Aspila
Pälkäne

Kyrötekniikka Oy
Kyrö

www.isokaanta.com
Raahe

Rakennuspalvelu 
Lahtinen Oy

Raasepori

RTK Palvelu Oy
Rauma

Kiitos sotaveteraaneille Raumalta!
nro 102

Jahtec Oy
Rauma 

www.jahtec.fi

TL-RAK
Rauma

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Roin Tili- ja Veropalvelut Ky
Rovaniemi

Verhoomo Jetsonen
Ruovesi

Metsä-Koskela Oy
Ruovesi

Fiberline Oy
Rusko

Veljekset J&J Halonen
Perniö

Leon Hallit Salo
Pertteli

Issare Oy
Salo

Rakennuspalvelu 
Ari Hongisto

Sastamala

Veikko Heinonen Oy
Punkaharju

Maalausliike Jari Hintzell
Savonlinna

Pohjanmaan 
Tutkimuskeskus Ky

Seinäjoki

Maakunnan Auto
Seinäjoki, Kauhajoki

J&P Koneistus ja 
Asennus

Isokoski

Ojala-Yhtymä Oy
Sievi

Hitsauspalvelu 
Söderström

Sipoo

Mixtion Oy
Sodankylä

-sorat ja murskeet-

Kourla Oy
Somerniemi, puh.0400-635 797

Someron Talkkari Oy
Somero

T:mi Napis Palvelut Arja 
Sirviö
Sotkamo

Betoninkuljetus 
M. Pohjolainen Ky

Suonenjoki

Noormarkun Murske Oy
Söörmarkku

Sukkamestarit Oy
Tampere

TK Tili ja Laskenta Oy
Tampere

Metallisorvaamo Sunila Ky
Tampere

Kiitos Sotaveteraaneille Tammisaaresta! 
nro 100
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Sotaveteraaniliiton toimis-
ton myyntivastaava Hele-
na Hornborg jää syksyl-

lä eläkkeelle. Hänen viimeinen 
työpäivänsä on 14. kesäkuuta. 

Helena tuli liiton palveluk-
seen elokuussa 1985 ensin sih-
teeriksi ja myöhemmin aloit-
ti liitossa jäsenille suuntautu-
van tuotemyynnin hoitamisen. 
Helena on ollut liitossa viiden 
puheenjohtajan aikana alkaen 
Laatiosta ja päätyen nyt Wenn-
strömiin. 

Helena Hornborg jää eläkkeelle

Helena on liiton toimistossa juuri siirtynyt hoitamaan myyntiasioita 
kun aikaisempi myyntiasioiden hoitaja Tuovi Pouttu jäi eläkkeelle. 

Sotaveteraanien kultainen ansioristi näki päivänvalon 2004, jolloin ensim-
mäinen merkki luovutettiin presidentti Koivistolle. Katajanokan Kasinolla 
27.10.2004 pidetyssä tilaisuudessa luovutettiin sotaveteraanien kultainen 
ansioristi 11 henkilölle. Kuvassa jakamassa ollut Helena Hornborg onnit-
telee kamarineuvos Kalervo Hämäläistä. Helena oli mukana kultaisen an-
sioristin suunnittelussa.

Finnairin lentä-
vä henkilökun-
ta on järjestänyt 
ns. Rosvopaisti-
tapahtumia. Täs-
sä 3.9.2005 ollaan 
Kuusalussa Viros-
sa. Vas. Helenan 
läheinen työto-
veri Riina Lillfors 
ja oikealla Albert 
Kirjanen. 

Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlavuoteen 
liittyvänä järjestettiin Helsingissä Senaa-
tintorilla Ketju ei katkea -tapahtuma 18.-
19.8.2007. Kuvassa Helena on sotaveteraa-
ni Viljo Aronniemen seurassa. 

Veteraanijärjestöjen muutettua yhteisiin tiloihin Pasilan Ve-
teraanitaloon pidettiin tupaantuliaiset 21.5.2008. Palohei-
nän työkeskuksen väestä Tarja Alvesalo ja Petri Tenhunen 
poikkesivat Pasilassa.

Keskuskauppakamarin myöntämää 
ansiomerkkiä 16.12.2005 kiinnittä-
mässä Markku Seppä. 

Aarno Strömmerin viettäessä 85-vuotispäiviä Helsin-
gissä 6.9.2012 onnittelijana oli Harry Matso ja Helena 
oli häntä tukemassa. 

Helena esittelee 8.6.2010 Kuopiossa pidetyillä liittopäivillä 
helsinkiläisen Into Huhdan liittojuhlasolkirivistöä. 

Lähes 28 vuoden aikana 
myynnin hoitaminen on ollut 
aina mukavaa työtä ja erityises-
ti mukavia ovat olleet sotavete-
raanit, sanoo Helena. Monista 
sotaveteraaneista ja myös nuo-
remmista tukijoista on vuosien 
aikana tullut hänelle hyviä ys-
täviä. 

Vuosien aikana myyntituot-
teita on modernisoitu, vali-
koimia ja lajitelmia laajennettu 
sekä toimintatapoja uudistet-
tu. Erityisesti adressien ja jou-

lukorttien mallistojen kohdal-
la kehitys on ollut melkoinen. 
Nämä mallistot Sotaveteraa-
niliitolla ovat nyt kilpailuky-
kyisiä. 

Vuosien varrelta on koottu 
kuvia yhteistyökumppaneista 
ja ystävistä. 

Kuvat: Sotaveteraaniliiton 
kuva-arkisto

Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki
puh. 020 137 0500
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Järvenpään Sotaveteraanit 
ry:n 45-vuotisjuhlavuo-
si aloitettiin sotaveteraani-

työn ja sota-ajan puhdetöiden 
näyttelyllä Järvenpään kirjas-
tossa 8-20.4. Yleisöjuhla ja se-
minaari (21.4.) sekä jäsenjuhla 
yhdistyksen perustamispäivä-
nä (24.4.) järjestettiin Veljes-
majalla. Juhlakirja on työn alla 
otsikolla Järvenpääläiset sodas-
sa. 

Seminaarin aihe ”Sukupol-
via yhdistävät arvot, niiden 
uhat ja mahdollisuudet” veti 
Veljesmajan täyteen juhlavä-
keä. Asiantunteva alustajavii-
sikko tarkasteli sitä arvomaa-
ilmaa, joka rintamamiesten 
mielissä oli säilynyt, mutta so-
dan arvet salannut. Tutkimus-
tieto taustana on osoitettavissa 
vuosikymmenten vaitiolon jät-
täneen kokonaisen sukupolven 
vaille todellista tietoa siitä, ket-
kä taistelivat itsenäisyyden ja 
ketkä rakensivat raunioituneen 
maan hyvinvointivaltioksi. 
Isänmaallisuus omittiin tuol-
loin valtiojohdon, koululaitok-
sen ja median poliittisin suun-
tavalinnoin vain osalle kansaa 
”elämöimättä isänmaalla”.

Seminaari korosti kouluope-
tuksessa yhteisöllisyyden mer-
kitystä. Sen uhkana ovat kui-
tenkin kilpailuyhteiskunnan 
yksilöön kohdistuvat vaati-
mukset, jolloin nuoret rakenta-
vat uransa ja maailmankuvan-
sa yhä itsekkäämmin. Saman-
aikaisesti eurooppalaisuuden 
paine kasvaa ja murentaa pai-
kallista yhteisötukea nuorel-
le. Todettiin, että usein moitit-
tu nuorten ”nettimaailma” voi 
hallittuna toimia yhteisöllisyy-
den uutena muotona ja osana 
kouluviihtyvyyttä, jossa tär-
keimpiä ovat kuitenkin ystä-
vät ja oman sanomisen oikeus. 
Syrjäytymisen estämiseen pa-
nostetaan kouluissa tietoisina 
vaihtoehdon vaaroista. 

Järvenpään sotaveteraanien 
juhlavuoden tapahtumia

Nykynuoret ovat monin 
mittarein mitattuina isänmaal-
lisia, joskin perinteiset arvot, 
koti – uskonto – isänmaa esiin-
tyvät usein muuntuneina glo-
baalimpaan suuntaan, kaverit 
– suvaitsevaisuus – oma maa. 
Periaatteessa sama perinteinen 
arvopohja löytyy niin partio-
lupauksesta kuin nuorisolais-
takin. Uhkana sopeutumiselle 
avautuvaan maailmaan nähtiin 
luopuminen ”suomalaisuudes-
ta”, jonka säilyttäminen ja suo-

Tammenlehväveteraanit ja lotat Veljesmajan portailla. Kuva: Tar-
ja Sievänen

Juhlaseminaarin alustajat (oik.): Kaupunginvaltuutettu Eemeli Pel-
tonen, partiojohtaja Liisa Sahi, rehtori Marja Yliniemi, radioper-
soona Asta Heickell ja sotahistorioitsija Ilmari Hakala, juontajana 
Heikki Lindroos. Kuva: Juuso Lindroos

jaaminen ovat osa isänmaalli-
suutta ja itsenäisyyttä. 

Alustajista nuorin, Järven-
pään Lukion abiturientti ja 
Suomen nuorin kaupunginval-
tuutettu Eemeli Peltonen ki-
teytti teeman toteamalla: ”Jos 
itsenäisyyttä aletaan pitää it-
sestäänselvyytenä, silloin isän-
maa-sanan merkitys alkaa haa-
listua ja vaarana on itsenäisyy-
den perinnön katoaminen.” 

Heikki Lindroos

Kirkkoherra Tuula Ro-
senqvist lähetti har-
taushetken lopuksi 

seppelpartion Tuusulan san-
karivainajien muistomerkille. 
Tervehdyssanoissaan Tuusulan 
Sotaveteraanien puheenjohta-
ja Raimo Manneri valotti va-
ruskunta-alueen historiaa pe-
rustamisesta, vuodesta 1856 
lähtien, Vapaussodan aikaisis-
ta vaiheista viime sotiin ja vie-
lä tulevaisuuden näkymiinkin 
varuskunta-alueen vapautuessa 
siviilikäyttöön. 

Talvisotaan muodostettiin 
Pohjois-Uudenmaan suojelus-
kuntapiirin alueelta 4. Divisi-
oona, jonka tykistörykmenttiä 
alettiin kutsua Tuusulan tykis-
töksi.

Kirjailija Laila Hirvisaari 
piti kuulijoita koskettaneen 
juhlapuheen sotaveteraanista, 
joka otti hoiviinsa sotaorvon 
tytön.

Heikki Talvela kutsuttiin 
piirin kunniapuheenjohtajak-

si. Piirin kunniajäseniksi kut-
suttiin Aimo Heinaro, Heikki 
Niemenoja ja Toivo Piela. Pii-
rin pienoisliput vapaudenris-
tin nahoilla luovutettiin Rauha 
Hämäläiselle sekä Matti Lap-
palaiselle. Jaakko Karjalainen 
ja Lasse Österdahl vastaanot-
tivat Sotaveteraanien kultaisen 
ansioristin. 

Kellokosken soittokunta vas-
tasi Viljo Nousiaisen johdolla 
musiikkiesityksistä ja Tuusulan 
mieslaulajat Rainer Korkon 
johdolla kuoroesityksistä. 

Tervehdyksiä toivat Suomen 
Sotaveteraaniliiton valtuus-
ton puheenjohtaja Sakari Sip-
pola, Tuusulan kunnanjohtaja 
Hannu Joensivu, Itä-Uuden-
maan Aluetoimiston päällik-
kö ja everstiluutnantti Heikki 
Lagus. Abiturentti Joona Ko-
sloff toi juhlaan nuorisonäke-
myksen. 

Teksti ja kuva:  
Veikko Karhumäki

Puheenjohtaja vaihtui 
Uudellamaalla
Salintäyteinen yleisö, lähes 260 osallistujaa, kunnioitti 
läsnäolollaan piirijuhlaa, joka pidettiin Hyrylän varus-
kunnan sotilasperinteitä huokuvassa entisessä ruokala-
rakennuksessa 13. huhtikuuta. Järjestelyistä vastasivat 
Tuusulan Sotaveteraanit paikallisten reserviyhdistysten 
tuella. Juhlan jälkeen pidettiin perinteisesti piirin vuosi-
kokous. Se oli uutta avaava. Järvenpään Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Heikki Lindroos valittiin piirin ensimmäi-
seksi jälkipolviin kuuluvaksi puheenjohtajaksi piiriä 20 
vuotta johtaneen Heikki Talvelan jälkeen.

Puheenjohtaja Heikki Lindroos (oik.) kiittämässä kunniapuheen-
johtaja Heikki Talvelaa. 

Viides Joupiska soi -peliman-
nitapahtuma päättyi  26.5. 
Seinäjoen Jouppilanvuorella 
kuorojen esittäytymiseen 12 ve-
teraanikuoron ja lapsi- ja nuori-
sokuoro Lurituksen yhteisessä 
Finlandia-esityksessä. Laulajia 
oli yhteensä lavalla lähes 200. 
Kokoonpanoa johti opetusneu-
vos Pentti Lintala.

Kutsu
Rukajärvikeskuksen avajaistilaisuuteen 

1.7.2013 klo 10.00

Timitran Linna,  
osoite Timitranrannantie 2, Lieksa

Arkipuku
V.P. 

Tenho Tikkanen, 
tenho.tikkanen@gmail.com, 040 540 8045
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Sotaveteraani-lehti on il-
mestynyt kolmisen vuot-
ta Daisy-äänilehtenä. 

Daisy on kansainvälisessä yh-
teistyössä kehitetty digitaa-
linen julkaisustandardi, jolla 
tuotetaan sekä äänilehtiä että 
kirjoja.  Äänitykset on tehty 
Näkövammaisten Keskusliiton 
(NKL) studiossa Helsingissä.

Äänilehteä tuotettaessa kir-
joitetaan ensin tietokoneella 
julkaisijan tiedot, sisällysluet-
telo, artikkelien otsikot ja nii-
den mahdolliset alaotsikot por-
rastettuna eri tasoille. Lukija 
äänittää artikkelien otsikot ja 
tekstin ao. otsikon jälkeen.  Ot-
sikkotekstit mahdollistavat ää-
nilehden selauksen otsikoiden 
tasolla. Kuuntelija voi liikkua 
eteen ja taaksepäin, jatkaa kes-
keytyksen jälkeen täsmälleen 
samasta kohdasta kuin mihin 
on viimeksi jäänyt sekä lisätä 
kirjanmerkkejä muistilappu-
jen tapaan. Koko lehti mahtuu 
yhdelle cd-rom-levylle, vaik-
ka äänitettä olisi useita tunte-
ja (maksimi voi olla kymmeniä 
tunteja). Sotaveteraani-ääni-
lehden kesto on vaihdellut 5-7 
tuntiin.

Kuuntelulaitteet
Daisy-äänilehden ominai-
suudet ovat käytössä silloin, 
kun lehteä kuunnellaan eri-
tyisellä Daisy-soittimella tai 
tietokoneelle asennettaval-
la Daisy-kuunteluohjelmalla. 
Daisy-soittimet sopivat myös 
tavallisten cd-levyjen kuun-
teluun. Daisy-lehden ääni on 
mp3-muodossa, joten äänite 
voidaan siirtää esim. kannet-
tavalle mp3-soittimelle, mutta 
tällöin selailu ja muut erikoiso-
minaisuudet eivät ole käytös-
sä. Joillakin cd-soittimilla voi-
daan toistaa myös mp3-tiedos-
toja, mutta selailu ja muu ei ole 
mahdollista.

Jos Daisy-äänilehtiä tai -kir-
joja kuunnellaan tietokoneella, 
tulee tietokoneessa olla cd/dvd-
asema sekä erillinen lukuohjel-
ma. Windows-ympäristöön on 
saatavilla ilmaisia lukuohjel-
mia, kuten AMIS ja maksulli-
sia, kuten EasyReader.

Mistä saa Daisy-soittimen 
ja miten tilaan äänitteen?
Näkövammaisten Keskusliiton 
Daisy-kuuntelulaitepalvelu lai-
naa laitteita Celia Näkövam-

Sotaveteraani äänilehtenä
maisten kirjaston asiakkaille. 
Asiakkaaksi voi liittyä, jos on 
lukemisesteinen tai näkövam-
man haitta-aste yli 50%. Ha-
kemuslomakkeita saa Celia-
kirjastosta,www.celia.fi, pu-
helin (09) 229 521, sähköposti 
info@celia.fi

Näkövammaisten jonkin 
alueyhdistyksen kautta saa oi-
keuden laitteen lainaukseen 
liittymällä jäseneksi tai ns. ul-
koiseksi jäseneksi (ei maksuja). 
Alueyhdistysten yhteystiedot 
saatavilla Näkövammaisten 
Keskusliiton internet-sivuilta, 
www.nkl.fi, puhelin 396  041/
vaihde, sähköposti nkl@nkl.fi

Äänitteen voi tilata Suomen 
Sotaveteraaniliitosta, PL 600, 
00521 HELSINKI, puh. (09) 
6126 2015, sähköposti: riina.
lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Daisy-soittimen voi myös 
ostaa itse Näkövammaisten 
Keskusliiton Aviris-apuväline-
myymälästä, www.aviris.fi, pu-
helin (09) 3960 4700, sähköpos-
ti aviris@nkl.fi

Raimo Herkman 
Sotaveteraanilehden 

äänilehden lukija

Rauhanturvaajat hank-
kivat toukokuun puoli-
välissä ainutkertaisel-

la tavalla rahaa sotiemme ve-
teraanien tukemiseen. Yhden 
päivänä aikana 18 rauhantur-
vaajaa kunnosti pätkän Mie-
hikkälän Salpalinja-museon 
taisteluhautaa. Museotoimen 
maksama palkkio ohjataan sel-
laisenaan Miehikkälän sotiem-
me veteraanien hyväksi.

Suomen Rauhanturvaajalii-
ton hallituksen jäsen Rainer 
Fabricius Juvalta sai viime ke-
sänä Miehikkälässä Salpavael-
luksella käydessään ajatuksen, 
että rauhanturvaajatkin voisi-
vat auttaa veteraaneja linnoit-
tamalla. Hän näki ja sai kuul-
la, että paikalliset reserviläis-
yhdistykset ovat kunnostaneet 
Salpalinja-museon kenttälin-
noitteita.

- Minulle juolahti mieleen, 
että tässähän olisi myös rau-
hanturvaajille oivallinen tapa 
toteuttaa liiton toiminta-aja-
tusta sotiemme veteraanien tu-
kemisessa. Miehikkälässä aja-
tus sai kannatusta.

Rauhanturvaajat linnoittivat - 
rahaa veteraaneille

Fabricius pani sanaa liik-
keelle. Se kuultiin hyvin. Rau-
hanturvaajia tuli talkoisiin aina 
Helsinkiä, Lahtea ja jopa Kuo-
piota myöten.

Töitä museoalueella johti 
Miehikkälän Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Reino Pietikäi-
nen. Hänen mukaansa rauhan-
turvaajien lahjoittaman työpa-
noksen arvo vastaa yhden vuo-

den veteraanikeräyksen tuottoa 
ja on siten hyvä lisä veteraanien 
tukemiseen Miehikkälässä.

Rauhanturvaajien henki tal-
koissa oli se, että mikäli Sal-
palinja-museolla on töitä tule-
vinakin vuosina, hommiin tul-
laan hyvän asian puolesta.

Teksti ja kuva: Terho Ahonen

Veteraanien auttamisen ohella rauhanturvaajien työpanos viestit-
tää Salpalinja-museon kunnostettujen kohteiden kautta museo-
vieraille viime sotien aikaisten sukupolvien suunnatonta maan-
puolustustahtoa.

Pohjois-Karjala tunne-
taan voimakkaasta va-
paaehtoisesta maanpuo-

lustustahdosta ja -työstä, onhan 
maakunta ollut rajan lukkona 
niin sodan kuin rauhan aikana, 
toteaa Suomen Kivitutkimus-
säätiön puheenjohtaja, teolli-
suusneuvos Reijo Vauhkonen. 
Näyttelyn aihe syntyi maakun-
nan eri asiantuntijaryhmien 
keskuudessa sen jälkeen, kun 
julkisuuteen tuli tieto Pohjois-
Karjalan Prikaatin lakkautta-
misesta. Prikaatin menetys oli 
maakunnalle raskas isku ja nyt 
järjestetyllä näyttelyllä halu-
taan tuoda esiin, ettei Pohjois-
Karjalan maanpuolustushisto-
riaa ja tulevaisuutta haluta jät-
tää unholaan. Tästä uskosta ja 
arvostuksesta kertoo myös se, 
että kuluvan kesän kestävän 
näyttelyn suojelijana toimii ta-
savallan presidentti Sauli Nii-
nistö.

Näyttely lähtee liikkeel-
le Ruotsin ajoilta, jolloin puo-
lustamisesta vastasivat pitkäl-
ti paikalliset talonpoikaisjou-
kot. Oman osionsa näyttelyssä 
kertovat jääkäriliike ja vapa-
ussota, suojeluskunnat, Lotta-
Svärd -järjestö sekä vapaaehtoi-
set maanpuolustusjärjestöt, jot-
ka tekivät korvaamatonta työtä 
kansan puolustuskuntoisuuden 
ja -tahdon ylläpitämiseksi.

Kun näyttelyssä ollaan ”Ra-
jalla”, luodaan siinä myös kat-
saus maakunnan rajavartioin-
nin vaiherikkaaseen histori-

aan: itsenäistymisen jälkeisiin 
levottomiin vuosiin, kylmän 
sodan kauteen ja Rajavartiolai-
toksen tämän päivän painopis-
tealueisiin.

”Rajalla” näyttely muodostaa 
Juuan Nunnanlahden Kivikes-
kuksessa kootun kesänäytte-
lyn rungon, jota täydennetään 
lyhyemmillä osanäyttelyillä. 
Näitä ovat mm. 13.6. Rajavar-
tiolaitoksen Koala-helikopterin 
esittely ja rajakoiranäytös, 7.7. 
järjestettävä osanäyttely Man-
nerheim-ristin ritarit ja 18.7. 
Hevonen sodassa ja kenttälää-
kintä.

Näyttelykesän sponsoroi-
neen Suomen Kivitutkimus-
säätiön puheenjohtaja, teolli-
suusneuvos Reijo Vauhkonen 
toivoo myös nuorempien suku-
polvien tutustuvan näyttelyyn, 
joka syventää ymmärrystä niis-
tä uhrauksista ja yhteistyös-
tä, jolla kotimaamme Suomi ja 
suomalaiset on nostettu poliit-
tisesti, kulttuurihistoriallises-
ti ja taloudellisesti arvostetuksi 
valtioksi ja kansakunnaksi.

Teksti ja kuva: Risto Alanko

Raja pysähdyttää Juuassa
Juuan Nunnanlahden Kivikeskuksessa kesäkuun alussa 
avattu ”Rajalla – Maanpuolustusta Pohjois-Karjalassa” 
-näyttely kertoo Pohjois-Karjalan maanpuolustuksen vai-
heista 1600-luvulta nykypäivään. Näyttely nostaa esiin 
erityisesti sen, millainen on itäisen rajamaakuntamme 
historia sen toimiessa itsenäisen Suomen etuvartiossa.

Näyttely on avoinna 
Suomen Kivikeskuksessa, 
osoite Kuhnustantie 10, 
Juuka, arkisin 10-17 ja 
29.6.-11.8. la 10-16 ja su 
12-16. Sotiemme veteraa-
nit ja varusmiehet vapaa 
pääsy, muilta 5-10 euron 
pääsymaksu.

Pohjois-Karjalan Tykistökillan Veijo Välkky ja Suomen Sodan tykki-
miehet ry:n Pertti Korhonen avasivat näyttelyn vuoden 1808 Suo-
men sodan aikaisella 3-naulan tykinlaukauksella.
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Kaksi sotaveteraanipii-
reistämme, Pohjois-
Pohjanmaa ja Vaasa 

julkaisevat vuosilehtensä ke-
väällä. 

Vaasan sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Anders Knip 
kirjoittaa Kustveteranen-Ran-
nikkoveteraani-lehdessä kun-
niakansalaisistamme, sotavete-
raaneista, joiden hoiva ja huo-
lenpito on meidän nuorempien 
yhteinen asia. Vaasan piiri juh-
lii syksyllä 45-vuotistaivaltaan 
ja juhlavalmistelut ovat täydes-
sä käynnissä. Lehdessä on kos-

kettava kertomus kahdesta si-
saruksesta, Aldi Waxlaxista 
(96) ja Inga Wiikistä (94). He 
kertovat elämästään niin lotti-
na, äiteinä, vaimoina kuin ura-
naisinakin. Sisarukset katso-
vat taaksepäin nähden tapah-
tumarikkaita vuosia, pelkoa ja 
surua, mutta myös paljon elä-
mäniloa ja tyytyväisyyttä, jota 
heidän olemuksensakin huo-
kuu. 

Kansallisena veteraanipäi-
vänä 92 vuotta täyttäneestä 
Kalle Kammosesta, soturista ja 
humoristista on mukava tarina 

Piirien vuosilehdistä poimittua
Pohjois-Pohjanmaan lehdes-
sä. Kalle, juuri 18 vuotta täyt-
tänyt, päätti talvisodan sytyt-
tyä seitsemän muun suojelus-
kuntanuoren kanssa yksissä 
tuumin pyrkiä vapaaehtoisena 
rintamalle puolustamaan isän-
maata ja kotia. Kallella oli erin-
omainen ampumataito ja ”pys-
tykorva” jyrähtelikin usein va-
kavin seurauksin.”Kuorolaulu 
vahvistaa veteraanityötä” on 
otiskoitu Oulun Sotaveteraani-
kuorosta kertova juttu. Vuo-
den 2012 eräänä kohokohtana 
oli mukanaolo sotaveteraani- ja 
perinnekuorojen valtakunnal-
lisessa laulujuhlassa Haminas-
sa elokuussa.

Lääninrovasti Hannu Oja-
lehto päättää Pohjois-Pohjan-
maan lehdessä siteeratun juh-
lapuheensa Muhoksen kirkko-
päivässä: ”Sotiemme veteraanit 
ovat jättäneet meille nuorem-
mille sukupolville perinnön, 
joka on liian arvokas hukatta-
vaksi!” Taidatkos sen parem-
min sanoa.

Marja Riukka

Kymenlaakson sotavete-
raanien vuosittain tois-
tuva Talvipäiväntapah-

tuma oli 5.4. Kotkassa, Honka-
lan seuratalolla. Järjestelyissä 
Karhulan – Kymin yhdistystä 
avustivat tukihenkilöt ja Siniba-
retit. Päivän kilpailuna oli pal-
lonheitto sankoon ja 15-rastinen 
”luontopolku”, jossa mm. kysyt-
tiin, milloin Viipurin pamaus 
oli. Lisäksi oli etäisyyden arvi-
ointi. Tapahtumaan osallistui yli 
180 henkilöä, joista noin 70 % oli 
tunnuksen omaavia veteraaneja.

Haminalaiset tukihenkilöt 
Martti ja Kyllikki Harju oli-
vat ottaneet vierailulla olevat 
pojanpoikansa Sampon (10 v) 
ja Visan (9 v) tutustumaan ”oi-
keisiin” sotaveteraaneihin. Iso-
vanhemmat olivat lapsia sotien 

Perinteen siirtoa 
parhaimmalla tavalla

Kiitokseksi päivään osallistumisesta kiinnittivät toiminnanjohta-
ja Toivo Hartikainen (oik.) Visan ja puheenjohtaja Arto Mikkonen 
Sampon takin kaulukseen Sotiemme veteraanien kokardin muo-
toisen pinssin.

aikana. Martin kertoman mu-
kaan poikien mieluisinta luet-
tavaa on hänelle tuleva Panssa-
rikillan lehti. Jokainen numero 
on annettava pojille arkistoita-
vaksi. Pojat osallistuivat myös 
tehtäväpolkuun. Sampo onnis-
tui erinomaisesti etäisyyden 
arvioinnissa.  Hän voitti kisan. 
Sampo arvioi matkat ihan itse, 
isovanhemmat eivät olleet lä-
helläkään arvioinnin aikana. 
Visa sai luontopolun 15 mak-
simipisteestä seitsemän. Mies-
ten sarjan voittaja sai 10 pistet-
tä. Talvipäiväntapahtuma sopii 
erinomaisesti perinteen siir-
toon nuoremmille, lapsillekin. 
He ovat tulevaisuuden tekijöitä. 

Teksti ja kuva:  
Roope Nieminen

Lappeenrannan kaupun-
ginhallitus päätti lopet-
taa tieto- ja näyttelykes-

kus Kannaksen suunnittelun ja 
jättää keskus toteuttamatta. Sa-
malla luovuttiin Eduskunnan 
päättämistä kahden miljoonan 
euron avustuksista. 

Kaupunki oli suunnitellut si-
joittavansa keskuksen linnoi-
tukseen ruotsalaisten 1720-lu-
vulla rakentamaan kasarmi-
rakennukseen. Rakennukseen 
investoitiin ja se on ulkoisesti 
hyvässä kunnossa. Sisäpuoli-
nen remontti oli tarkoitus teh-

dä valtion myöntämällä tuella. 
Projektin keskeytyessä raken-
nuksella ei ole korvaavaa käyt-
töä.

Uudisrakennushankkeesta 
luovuttiin vuosi sitten. Ulko-
puolisen tekemä liiketoimin-
tasuunnitelma päätyi siihen, 
että 35  000 vierailijan vuotui-
nen määrä riittää keskuksen 
ylläpitämiseen. Vierailijatavoi-
te on vaatimaton, kun sitä ver-
taa vaikka Raatteen tien kävijä-
määriin.

Ongelmaksi muodostui ul-
kopuolisen rahoituksen saa-

Kannaskeskus ei tule Lappeenrantaan
minen, jota onnistuttiin ke-
räämään vajaat 400 000 euroa. 
Myös tästä syystä uudisraken-
nuksesta luovuttiin ja tavoi-
teltiin kokonaisuutta, johon 
rahat olisivat riittäneet. Niin 
ikään tekemättä jäi käsikirjoi-
tettu Tulimyrsky-pienoiseloku-
va, sotamies Tauno Niemisen 
tie Valkeasaaresta Tali-Ihanta-
laan. 

Nähtäväksi jää, josko joku 
toinen kaupunki olisi valmis 
toteuttamaan hankkeen ja täl-
läkin tavalla kunnioittamaan 
veteraanien työtä.

Rukajärven taistelijoiden 
perinteitä vaaliva 14.Di-
visioonan perinneyh-

distys kokoontui 12.4. vuosi-
kokoukseensa Vuokattiin. Yh-
distys valitsi hallitukseensa 
uudelleen erovuorossa olevat 
Tero Kinnarisen ja Heikki Vis-
tin Kajaanista, Arto Juntusen 
Tohmajärveltä, Matti Komulai-
sen Lieksasta ja Seppo Räihän 
Kiuruvedeltä. 

Hallituksessa puheenjohta-

14.Divisioonan perinneyhdistyksen 
vuosikokous

jana jatkaa Sakari Honkamaa 
Helsingistä, varapuheenjoh-
tajana Martti Kukkonen Leh-
mosta, sihteerinä Timo Karp-
pinen Kajaanista ja jäseninä In-
keri Hellström ja Petteri Jouko 
Helsingistä sekä Heikki Pitäjä-
mäki Kuhmosta. Rahastonhoi-
tajana jatkaa Juhani Ryynänen 
Lieksasta.

14.Divisoonan perinneyh-
distys vaalii Rukajärven suun-
nan taistelijoiden perinteitä ja 

siirtää niitä eri tavoin nuorem-
malle sukupolvelle yhdessä alu-
een koulujen kanssa. Tärkeim-
pänä tapahtumana on joka syk-
sy järjestettävät Nuoriso- ja 
perinnepäivät. Syyskuun 6.-8. 
pitopaikkana on Sotkamo ja 
teemana ”Veteraanien perintö 
velvoittaa - nuoret ottavat vas-
tuun”. 

Lisää tietoja yhdistykses-
tä löydät kotisivuiltamme os.: 
www.14dperinneyhdistys.fi.

Vanhustyön  
Keskusliitto Ry

Helsinki
www.vtkl.fi

Louhisaaren 
kartanolinna
Louhisaaressa on 
otettu tänä vuonna 
lapset ja lapsenmieliset 
huomioon.
Marsalkka Mannerheimin 
keppihevoskilpailut heinäkuussa.
Lastenkierroksia linnassa. 

Avoinna 15.5–31.8. klo 11–17, 
syyskuussa tilauksesta ryhmille.
Louhisaarentie 244, 
21240 Askainen
puh. 02 431 2555, 040 128 6355
www.nba.fi/fi/museot/

Urho Kekkosen museo 
Tamminiemi
Huvila meren rannalla 
–Tuhansia tarinoita 
Suomen lähihistoriasta
Museon opastukset ja näyttelyt 
kertovat Risto Rytin, Carl Gustaf 
Mannerheimin ja Urho Kekkosen 
presidenttiajasta ja valottavat 
Suomen sodanjälkeistä historiaa.

Museo ja Café Adjutant
Avoinna ke-su 11-17
Seurasaarentie 15, 00250 Helsinki
puh. 09 4050 9650
www.nba.fi/fi/museot/
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Neuvottelukunta ko-
koontui vuoden en-
simmäiseen kokouk-

seen 22.4. Kokouksessa käsitel-
tiin liiton ajankohtaisia asioita, 
sivuttiin perinnetyötä, mutta 
pääpaino oli veteraanietuuk-
silla sekä tulevilla edunvalvon-
taan liittyvillä toimenpiteillä. 
Neuvottelukunnassa ei tehdä 
asiapäätöksiä, vaan tavoittee-
na on kuulla jäsenten asiantun-
tijuutta ja näkemyksiä, joista 
liiton toimintaan saadaan uu-

Neuvottelukunta antaa 
asiantuntijuutensa 
veteraanityölle

sia eväitä. Puheenjohtaja Juk-
ka Viinanen haastoikin kaikki 
neuvottelukunnan jäsenet vai-
kuttamaan omien asuinkun-
tiensa päättäjiin, jotta veteraa-
nien erityisasema tulisi huo-
mioiduksi ja kuntiin tulevat 
veteraanimäärärahat tulisivat 
kokonaisuudessaan käytetyiksi 
veteraanien tarpeiden mukai-
sesti.

Anni Grundström

Viime vuoden loppu-
puolella oli veteraani-
järjestöjen lehdessä tie-

dote, jossa haettiin tietoa rivis-
sä olevista. Eniten tuli tietoja 
sotainvalidiveljiltä mutta myös 
muilta. Kiitos vaivannäöstä. 
Lisäksi tarkistin tietoja omista 
tiedostoistani. 

25.4.2013 kokoamani luette-
lon mukaan on
- veljiä pääkaupunkiseudulla 13
- muualla  Suomessa 31
-lottia pääkaupunkiseudulla 7
- junioreita, veteraanien lapsia 
tai ystäviä 11

Kemin sotaveteraanien Tervolaan suuntautuneen kevätretken yh-
teydessä jaettiin huomionosoituksia. Vas. Lapin sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja Martti Koskela, Kemin sotaveteraanien puheen-
johtaja Matti Muranen ja Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla palkitut 
Eeva Kuha ja Esko Finström.  Kuva: Sirkka Kajanne

JR 6:n veteraaniveljet ja sisaret!
Rykmenttimme komentajat 

ev (myöhemmin kenrl) T Ek-
man ja R Inkinen, pataljooni-
en komentajat, komppanioiden 
päälliköt, joukkueenjohtajat ja 
rivimiehet ovat vuosikymmeni-
en kuluessa menehtyneet. Ryk-
mentin tiedustelu-upseeri Väi-
nö Jaakola ja silloisista nuo-
remmista upseereista on rivissä 
Aslak Ahola, Esko Pekonen, 
Leo Wanamo ja Olli Vuorio. 
Aivan varmaa ei ole, pitävät-
kö luettelon tiedot täysin paik-
kansa. Voi olla, että iltahuutoon 
siirtyneistä ei tule minulle tie-

toja, kun ollaan niin hajallaan. 
Puhelinkeskusteluissa oli 

erittäin nostalgista kuulla vel-
jien vaiheita sodan aikana. Ni-
miluetteloa en valitettavasti 
voi lähettää kaikille. Mutta jos 
kiinnostuneita on, niin pyyn-
nöstä lähetän sen. Rivien har-
venemisista toivon saavani tie-
don. Toivotan Teille kaikille 
mahdollisimman hyvää terve-
yttä ja lämmintä kesää.

Olli Vuorio 
Puh. (09) 534 439 tai  

GSM 050 563 9872

Iisalmen kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa 31.8. 
klo 12.00-15.00, osoite Kirkkopuistonkatu 9, 74100 
Iisalmi. 

Erämaatykistön toimintaa koskevan luennon pitää sotahisto-
rioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen. 
-  Veteraanipuheenvuoro, tykistön veteraani Klaes Kärkkäi-

nen, Lapinlahti.
-  Veteraanipuheenvuoro, Rukajärven veteraani Olavi Tiitta-

nen, Juuka.
-  Erkki Matilaista koskevan esitelmän pitää Aarno Kellberg.
-  Seminaarin yhteydessä järjestettävän valokuvanäyttelyn 

Erkki Matilainen 100 vuotta esittelee puheenjohtaja Tenho 
Tikkanen. 
Seminaarin ja valokuvanäyttelyn järjestävät Iisalmen kau-

punki ja Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Yhteystiedot:
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
c/o Puheenjohtaja Tenho Tikkanen
Purokuja 3 C
02300 Espoo
puh. 040 540 8045
sp: tenho.tikkanen@gmail.com

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
Risto Pehkonen  
Koulukatu 29 a 2
74120 Iisalmi
puh. 050 554 0822
sp: risto.pehkonen@saunalahti.fi

Erämaatykistö 
Rukajärvellä -seminaari

Valamon saaristo on 
Laatokalla, nelisen-
kymmentä kilometriä 

Sortavalasta etelään. Valamo 
käsittää lähes 50 erikokoista 
saarta, niistä itse pääsaari lähes 
kolme neljännestä, kokonais-
pinta-ala on noin 35 km2. Saa-
relta löytyy liki 500 eri kasvi-
lajia ja parisataa eri lintulajeja. 
Eläimistö on myös varsin run-
sasta. Laatokasta saadaan mm. 
lohta, nieriää, siikaa ja harjusta. 

Perimätiedon mukaan apos-
toli Andreas saapui vesitse Va-
lamoon, jossa hävitti paikallis-
ten pakanaheimojen epäjuma-
lanpalveluspaikat ja pystytti 
eräälle saarelle kivisen ristin. 
Myöhemmin Valamoon tuli-
vat munkit Herman ja Sergei 
ja he pystyttivät Valamon en-
simmäisen luostarin. Monet 
Venäjän (Novgorodin) mui-
den luostareiden perustajat oli-
vat Valamon kasvattamia, ku-
ten Arseeni Konevitsalainen, 
Aleksanteri Syväriläinen ja Ad-
rian Ontrusovalainen. Erikois-
ta on se, että Herman Alaska-
lainen, Amerikan ensimmäisen 
ortodoksiluostarin perusta-
ja ja myöhemmin pyhimys, oli 
munkkina Valamossa. 

Valamon luostari Venäjän ja 
Ruotsin välissä hävitettiin usei-
ta kertoja mm. 1500-luvulla, 
kunnes Pietari Suuri kunnos-
tutti sen 1700-luvun alkupuo-
lella. Luostari oli varsin rikas ja 
se saattoi perustaa mantereel-
le useita alaluostareita (toden-
näköisesti 6) jo 1500-luvulla. 
Valamo liitettiin Suomen so-
dan 1808-09 jälkeen Vanhaan 
Suomeen v. 1811. 1800-luvul-
la Valamo oli Pohjoismaiden 
suurin luostari, jonka alueella 
oli kolmisenkymmentä kirk-
koa ja parhaimmillaan 1 300 

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta” 
Valamosta

munkkia. Erityisesti luostarin 
igumeni Damaskin rakennut-
ti erakkoluostareita, skiitto-
ja, monia tarvittavia tuotanto-
laitoksia, koska sen täytyi olla 
omavarainen. Munkit harras-
tivat tervanpolttoa, astianval-
mistusta, tiilien valmistamista 
ja olipa luostarilla hevostallinsa 
ja navettansa. Kirjasto oli suu-
renmoinen, siellä oli ikonin-
maalausateljee ja taidekoulu. 

Venäjän vallankumouksen 
jälkeen Valamo jäi kuulumaan 
itsenäiseen Suomeen ja se pe-
lasti luostarin siltä kohtalolta, 
mikä kohtasi kommunistival-
lan taholta muita Neuvostolii-
ton alueen luostareita. 

Talvisodan jälkeen luostari 
evakuoitiin Heinävedelle, jon-
ne perustettiin Uuden Vala-
mon munkkiluostari. Heinä-
vedelle siirtyi myös Lintulan 
nunnaluostari. Neuvostovallan 
aikana vanha Valamo rapistui. 
Vuonna 1991 Valamo palautet-
tiin Venäjän ortodokseille, jot-
ka ovat palauttamassa luostaria 

entiseen loistoonsa. Valamosta 
on tullut myös merkittävä mat-
kailukohde Laatokalla.

Konevitsan luostarista 
Sanotaan, että Valamon kasvat-
ti munkki Arseni Konevitsalai-
nen perusti ortodoksisen luosta-
rin pienelle Konevitsan saarelle 
Laatokan länsirannikon lähelle 
v. 1393. Hän oli alun perin läh-
töisin Novgorodista ja saanut 
oppia luostarielämään Valamon 
lisäksi Athos-niemen luostareis-
sa Pohjois-Kreikassa. Kuten Va-
lamonkin, ruotsalaiset hävitti-
vät Konevitsan luostarin v. 1577, 
mutta se kunnostettiin Pietari 
Suuren toimesta 1700-luvun al-
kupuolella. Konevitsan aarre on 
Neitsyt Marian ihmeitä tekevä 
ikoni. Kuten Valamo, Konevit-
sakin evakuoitiin aarteineen ja 
munkkeineen Suomeen ja Hei-
nävedelle perustettiin Papinnie-
men luostari. 

Anssi Vuorenmaa

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jukka Viinanen
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Mikkelin Päämajamu-
seon kesänäyttelyn 
aiheena on Pääma-

jan johtama tiedustelu. Ama-
nuenssi Pentti Nousiaisen ko-
koama näyttely avautui yleisöl-
le toukokuun 2. päivä. Näyttely 
käsittelee tiedustelua vuosina 
1939-1944 ja painopiste ajoit-
tuu talvi- ja jatkosotaan.

Laajasta aiheesta on koottu 
keskeiset ylijohdon tiedustelua 
koskevat osat näyttelymuotoon, 
josta historiaa vähän tunteva 
saa selkeän käsityksen, mitä tie-
dustelu viime sotien aikana oli. 
Historiaa harrastaneelle näyt-
tely on oivallinen tietopaketti, 
johon tutustumalla lukematto-
mat eri tiedon muruset kiteyty-
vät selkeäksi kokonaisuudeksi. 
Tiedusteluun ja Päämajan toi-
mintaan paneutuneelle näytte-
ly on oiva esimerkki siitä, miten 
erittäin laaja kokonaisuus voi-
daan kiteyttää ja miten laajasta 
kokonaisuudesta tuodaan esille 
oleelliset ja keskeiset osat. 

Tiedustelu, tuo salamyhkäi-
syyden verhoama sana, auke-
aa kansantajuisesti ja selkeästi 
kootussa näyttelyssä. Tiedus-
telu on aihepiirinä vaikea, laaja 
ja monitahoinen kokonaisuus. 
Kesänäyttelyn johtoajatukse-

Päämaja johti tiedustelua
Näyttely Päämajamuseossa

na on luodata tiedustelua kat-
tavasti. Päämajamuseossa esil-
lä olevasta saisi monta erikois-
näyttelyäkin. Toisaalta kaikkea 
ei voi esille tuoda, eikä ole tar-
peenkaan, koska silloin tärkeä 
saattaa jäädä vähempimerki-
tyksellisen varjoon. 

Tiedustelu on 
päätöksenteon perusta
Tiedustelu oli sotien aikana ti-
lannekuvan muodostamisen 
keskeinen kulmakivi, ja tilan-
nekuva oli puolestaan päätök-
senteon perusta.  Tiedusteluun 
paneutuminen avartaa samalla 
myös ymmärtämystä Pääma-
jan päätöksentekoprosessista. 
Yksittäisen partion tuottama 
tieto saattoi vaikuttaa siihen, 
mitä päätöksiä Päämajassa teh-
tiin. Toisaalta vastaavasti saat-
toi käydä myös niin, että tie-
dustelun tuottamien tietojen 
perusteella vältyttiin tekemäs-
tä vääriä päätöksiä tai joitakin 
suunnitteilla olleita päätöksiä 
jätettiin tietoisesti tekemättä.

Tiedusteluhenkilöstömme 
ammattitaito oli kansainvä-
lisesti huippuluokkaa ja koko 
tiedustelujärjestelmä muodosti 
toimivan kokonaisuuden, vaik-
ka resurssit olivat varsin vaati-

mattomat. Tiedustelussa epä-
onnistumista ei voinut paikata 
mitenkään. On puistattavaa ku-
vitella, miten meidän olisi mah-
tanut käydä, jos heikoin lenk-
kimme olisi ollut tiedustelu.

Sotien aikana kaikkea ei 
aina kirjoitettu ylös. Sotien 
päättyessä osa Päämajan tie-
dustelun asiakirjamateriaalista 
tuhottiin tai siirrettiin Ruotsiin 

Päämajamuseossa oleva tiedustelua käsittelevä näyttely on avoinna vuoden 2013 loppuun.

ja tiedustelun kanssa tekemisis-
sä olleet sulkivat suunsa. Pit-
kään sodan jälkeen Päämajan 
toiminta ja varsinkin tieduste-
lu olivat tutkimusaiheina perin 
harvinaisia. Emme koskaan saa 
tietää, mitä kaikkea Päämajan 
johtama tiedustelu piti sisäl-
lään, mutta toisaalta siinä piilee 
myös tiedustelun kiehtovuus.  
Näyttely on keskustelua herät-

tävä varsinkin, kun tiedustelua 
voi tarkastella monesta eri nä-
kökulmasta.

Tiedonnälkäisiä varten näyt-
telyssä on esillä myös näyttelyn 
laaja lähdeluettelo. Kesä käy ly-
hyeksi, vaikka vain osaan läh-
teistä kesälukemisena tutustuisi.

Teksti: Ari Kuikka  
Kuvat: Emmi Eronen

Sukellusvene Vesikon pe-
ruskorjaustyöt on saatu 
näkyvimmiltä osiltaan 

päätökseen. Tämän ja Vesikon 
vesillelaskun 80-vuotispäivän 
kunniaksi Sotamuseo järjesti 
mediatilaisuuden Vesikolla 7. 
toukokuuta. 

Avajaistilaisuudessa pu-
heen piti Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtori, lip-
pueamiraali Veijo Taipalus.  
Sukellusvene Vesikko on vii-
meinen jäljellä oleva Suomen 
viidestä sodanaikaisesta sukel-
lusveneestä. Se on myös ainut, 
joka on taistelutehtävissä upot-
tanut vastustajan pinta-aluk-
sen. Sukellusveneveteraanit 
onnistuivat 1950-luvulla pe-
lastamaan Vesikon romutuk-
selta. Se siirrettiin Suomenlin-
naan, jossa se avattiin yleisöl-
le 1973. Vesikossa on vieraillut 
yli miljoona kävijää. Koska alus 
sijoitettiin aikoinaan lähel-
le merenpintaa, merivesi pää-
si rapauttamaan erityisesti sen 

pohjarakenteita. Ilmeni, että 
oli suorastaan viimeiset hetket 
käynnistää kunnostustyöt eli 
alus pelastettiin tavallaan tois-
tamiseen.

Vuonna 2010 Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtori päätti 
Sotamuseon esityksestä rahoit-
taa tämän ainutlaatuisen aluk-
sen peruskorjauksen. Vesikkoa 
nostettiin paikallaan noin 80 
senttiä ylöspäin, rakennettiin 
uudet tuet, pilaantuneita pel-
tejä uusittiin, puuttuvia varus-
teita täydennettiin ja lopuksi 
maalattiin kevään 1943 maa-

Museosukellusvene Vesikon 
peruskorjaus valmis

lauskaavion mukaiseksi, mikä 
antaa sille uudenlaisen ilmeen. 
Vesikko pystyy maksamaan 
korjauksensa muutaman kesän 
lipputuloilla.

Sotamuseo on puolustusmi-
nisteriön nimeämä valtakun-
nallinen erikoismuseo, joka 
kuuluu Maanpuolustuskor-
keakouluun. Sen päänäyttely 
on Kruununhaassa Liisanka-
tu 1:ssä ja kesällä ovat avoinna 
myös Suomenlinnan Maneesi 
sekä Vesikko. Sotamuseon koh-
teissa käy vuosittain yhteensä 
yli 50 000 kävijää.

Museosukellusvene Vesikko on maalattu kevään 1943 maalaus-
kaavion mukaiseksi. 

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio

www.savonkuljetus.fi



493/13 k e s ä k u u n  12 .  pä i vä n ä  2013

Omakiinteistö TRE Oy
Tampere

Messupuu
Tampere

Kaunisto-Yhtiöt Tampere Oy
Tampere

Arkkitehtuuritoimisto 
Rauno Kangasniemi Oy

Tampere

Tampereen Messut Oy
Tampere

Ilma-Arena Oy
Tampere

SAL-Product Oy
Tampere

Finnsukellus Oy
Tampere

Tampereen Terä-
ja Kone-Edustus Oy

Tampere

Teiskon Raksa Oy
Tampere

Arkkitehtistudio 
Kujala&Kolehmainen Oy

Tampere

Automaalaamo 
P. Oinonen Oy

Tampere

Korja-Kumi Oy
Tampere

KB-Rakennus Oy
Tampere

TJT Asennus Ky
Tampere

Auto ja Konekorjaamo 
Ari Vainio

Teisko

Ata Gears Oy
Tampere

Migmen Oy
Tampere 

www.migmen.fi

Mepco Oy
Tampere

Tampereen Tilahallinta 
Oy LKV

www.tilahallinta.fi

Ylö-Muovi Ky
www.ylo-muovi.fi

Granlund Tampere Oy
Tampere

Turtolan Kaivin Oy
Tampere

Tampereen Palvelutiimi Oy
Tampere

KiinnikeKeskus
Tampere

Hämeen Laatusiivous
Tampere 

www.hameenlaatusiivous.fi

Automaalaamo 
Arto Joki

Tampere

Tampereen 
Kirjanpitotoimisto Oy

Tampere

Tampereen 
Tuulilasimyynti Oy

www.tuulilasimyynti.fi

Remmitalo Virolainen Oy
Tampere

Insinööritoimisto PKP Oy
Tampere

Tampereen 
Teollisuuskonehuolto Oy

Tampere

Nomet Oy
Tampere

Sileesuon Rakenne ja 
Kaivin Oy

Tampere

Vossi Group Oy
Tampere

AV-Palvelut Tykkimies Oy
Tampere

Kiinteistöhuolto 
Untamo Selamo

Tervo

Kilsa Tools Oy
Toijala

Kalvola Forest Oy
Toijala

JH-Lastaus Oy
Tornio

Insinööritoimisto Arcus Oy
Turku

Isännöinti-Saarto Oy
Turku

Elmarino-Shipping Oy
Turku

Teppman Oy
Turku

Turun Kenttärakentajat Oy
Turku
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Suomen Sotaveteraaniliiton ilma-
asemestaruuskilpailujen tulokset

Ilmapistooli joukkuekilpailu
1 Helsingin seutu 805

Heimo Kohijoki 317
Aarto Hämäläinen 246
Kunto Jortikka 242

2 Lahti 734
Kauko Kaukanen 268
Kauno Viljaniemi 235
Martti Partanen 231

Ilmakivääri joukkuekilpailu
1 Lahti 702

Kauko Kaukanen 260
Kauno Viljaniemi 233
Martti Partanen 209

Vesa Juko

Ilmakivääri 
1 Veikko Lind Keski-Suomi 342
2 Heimo Kohijoki Helsinki 309
3 Kauno Viljaniemi Lahti 277
4 Kauko Kaukanen Lahti 261 5 kymppiä
5 Martti Partanen Lahti 261 1 kymppi
6 Raimo Elonsalo Helsinki 167

Ilmapistooli 
1 Einar Broms Suur-Savo 337
2 Veikko Lind Keski-Suomi 334
3 Heimo Kohijoki Helsinki 317
4 Kauko Kaukanen Lahti 268
5 Aarto Hämäläinen Helsinki 246
6 Kunto Jortikka Helsinki 242
7 Kauno Viljaniemi Lahti 235
8 Martti Partanen Lahti 231
9 Eino Näräkkä Lahti 224
10 Väinö Rantio Helsinki 191

Sotaveteraaniliiton keila-
mestaruudesta kilpail-
tiin 18.4. Helsingissä Ta-

lin keilahallissa. Mukana oli 23 
keilaajaa, joista kannattajajäse-
niä oli neljä. Joukkuekilpailuun 
osallistui seitsemän joukkuetta. 
Kilpailun iäkkäin keilaaja Suur-
Savon Sotaveteraanipiirin Aar-
ne Aaltonen, ikää kunnioitetta-
vat 93, näytti, että minkä nuore-
na oppii, sen vanhanakin taitaa.

Veteraanikeilat kaatuivat Helsingissä

Kuvassa henkilökohtaisen kil-
pailun parhaat. Vasemmalta 
Helsingin piirin liikuntatoimi-
kunnan puheenjohtaja Väinö 
Rantio, Matti Halme, Niilo Mik-
konen ja Martti Masanti.

Tulokset
Veteraanit 
1. Mikkonen Niilo Helsinki 759 
2. Masanti Martti Lahti 739 
3. Halme Matti Varsinais-Suomi 731 
4. Miettinen Ola Helsinki 717 
5. Alho Elias Helsinki 681 
6. Laitinen Tauno Pirkanmaa 668 
7. Syrjänen Risto Lahti 654 
8. Leppilampi Veikko Keski-Pohjanmaa 650 
9. Pajunen Aarne Pirkanmaa 638 
10. Artukka Martti Varsinais-Suomi 632 
11. Tirkkonen Kauko Suur-Savo 630 
12. Suojanen Pentti Pirkanmaa 615 
13. Vierimaa Kalervo Keski-Pohjanmaa 597 
14. Kauhanen Olavi Suur-Savo 570 
15. Raatikainen Kalevi Suur-Savo 559 
16. Aspholm Jouko Keski-Pohjanmaa 547 
17. Aaltonen Aarne Suur-Savo 514 
18. Hurri Into Kanta-Häme 508 
19. Roto Pentti Kanta-Häme 409

Kannattajajäsenet
1. Hulkkonen Jorma Lahti 769
2. Jokinen Eero Suur-Savo 707
3. Laiho Jouko Varsinais-Suomi 576
4. Ylitalo Erkki Kanta-Häme 448

Joukkuekilpailu
1. Lahden Sotaveteraanipiiri 2162
(Hulkkonen, Masanti, Syrjänen)
2. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 2157
(Mikkonen, Miettinen, Alho)
3. Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri 1939
(Halme, Artukka, Laiho)
4. Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 1921
(Laitinen, Pajunen, Suojanen)
5. Suur-Savon Sotaveteraanipiiri 1907
(Jokinen, Tirkkonen, Kauhanen)
6. Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri 1794
(Leppilampi, Vierimaa, Aspholm
7. Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri 1365
(Hurri, Ylitalo, Roto)

Virtsarakko kokoaa ne 
kuona-aineet, jotka 
munuaiset erittävät ve-

restä ja tyhjentävät ne kehosta 
virtsaputkea myöten. Kun rak-
koon on keräytynyt tarpeeksi 
nestettä, virtsarakon seinässä 
kulkevat ohuet hermot lähet-
tävät aivoihin käskyn, että nyt 
pitäisi rakko tyhjentää. Rakon 
seinien ohuet lihakset hoita-
vat sitten tämän asian. Täytyy 
muistaa, että naisen virtsaputki 
on suora ja lyhyt, miehen huo-
mattavasti pitempi ja siinä on 
pari mutkaa.

Iän mukana miehen lihak-
set kuihtuvat ja lihasvoimat vä-
henevät, niin myös virtsarakon 
seinissä. Tämä johtaa siihen, 
että virtsaputken mutkiin jää 

pieni määrä virtsaa, joka sitten 
tyhjenee housuihin.

Tämän takia on vanhem-
man miehen tärkeää muis-
taa, että virtsan tulon loput-
tua kaikki vaikuttaa valmiilta, 
mutta siinä vaiheessa nosta ki-
vespussi ylös ja toisella kädel-
lä pidä virtsaputken suulla WC 
paperia niin, että viimeiset ti-
pat tulevat ulos. Tämä tapah-
tuu seisten parhaiten.

Lantionpohjan lihasharjoi-
tuksilla (myös naisille) voit vai-
kuttaa lihasten jäntevyyteen: 
Jännitä lantiopohjan lihaksia 
ensin sekunniksi tai kahdek-
si ja lopulta jopa kymmenek-
si sekunniksi. Toista tämä niin 
monta kertaa kuin voit, jopa 10 
kertaa. Lepuuta lihaksia toisto-

Virtsausongelmat helpottuvat 
harjoittelemalla

jen välillä yhtä kauan kuin jän-
nititkin niitä. Jos esimerkik-
si jännitit lihaksia 10 sekuntia, 
lepuuta niitä 10 sekuntia. Ko-
keile myös jännittää lihaksia 
voimakkaasti ja nopeaan tah-
tiin: jännitä lihaksia niin voi-
makkaasti kuin pystyt, mut-
ta lopeta saman tien. Toista tä-
mäkin jopa 10 kertaa. Toista 
nämä lantionpohjan harjoituk-
set useita kertoja päivässä (yh-
teensä 30–40 toistoa). Voit teh-
dä niitä monissa eri asennois-
sa: istuessa, seistessä, maatessa 
– eikä kukaan koskaan tiedä, 
kun teet niitä!

Heikki Lirberg 
Kirjoittaja on 94-vuotias 

kirurgian erikoislääkäri Ruotsista

Helpompaa
arkea

apuvälineiden 
avulla.

TERVEYSTARVIKKEIDEN 
ERIKOISMYYMÄLÄ

Linctus Oy, Turuntie 4-6
13130 Hämeenlinna

p. (03) 6125 355, info@linctus.fi

Klikkaa nettikauppaan www.linctus.fi

Apuvälineet liikkumiseen
Kävelykepit, kyynärsauvat  ja rollaattorit

Hygienia ja virtsankarkailu 
Alushousut, vaipat, vuoteen ja tuolin suojat

Arjen apuvälineet
Suihkutuolit, WC-korottajat, tarttumapihdit jne.
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Kannattajajäsenet
1. Hulkkonen Jorma Lahti 769
2. Jokinen Eero Suur-Savo 707
3. Laiho Jouko Varsinais-Suomi 576
4. Ylitalo Erkki Kanta-Häme 448

Joukkuekilpailu
1. Lahden Sotaveteraanipiiri 2162
(Hulkkonen, Masanti, Syrjänen)
2. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 2157
(Mikkonen, Miettinen, Alho)
3. Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri 1939
(Halme, Artukka, Laiho)
4. Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 1921
(Laitinen, Pajunen, Suojanen)
5. Suur-Savon Sotaveteraanipiiri 1907
(Jokinen, Tirkkonen, Kauhanen)
6. Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri 1794
(Leppilampi, Vierimaa, Aspholm
7. Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri 1365
(Hurri, Ylitalo, Roto)

Sotaveteraaniliiton SM-golf yhdessä  
reserviläisten kanssa
Jo useampana vuonna on keskusteltu kisojen jatkosta. ”Jos siirryttäisiin jo golfaamaan 
omissa seuroissa, koska osallistuvien veteraanien määrä on vähenemässä vuosi vuodelta” 
on tuntunut olevan yhteinen mielipide. Näillä terveisillä liiton SM-Golf on nyt siirtynyt 
Reserviläisten SM-golfmestaruus-kilpailujen yhteyteen, jossa sotaveteraanit kilpailevat 
omassa mestaruussarjassaan. Liitto hoitaa edellisten vuosien tapaan palkinnot osallistujille 
ja toivottaa onnea kaikille osallistujille.

Reserviläisten SM-golfmestaruuskilpailu

Paikka Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia

Aika  Lauantai 27.07. klo. 08.00 alkaen

Pelimuoto  HCP-tasoitus max 36.0,sotaveraanit ja naiset
 HCP-tasoitus 0-18.0, lyöntipeli tasoituksin, miehet
 HCP-tasoitus 18.6–36.0, pistebogey, miehet
 Sotaveteraanit ja naiset punainen tee, miehet keltainen tee

Säännöt  Noudatetaan Reserviläisurheiluliiton golfmestaruussääntöjä

Erikoiskilpailut  paras scratch ja paras nettotulos
  pisin draivi
 lähimmäksi lippua

Joukkuekilpailut  paras piiri, viisi (5) parasta pistebogeytulosta
  paras yhdistys, kolme (3) parasta pistebogeytulosta

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset 23.07. mennessä Nokia River Golfin Caddiemasterille,
 puh. (03) 340 0234 tai toimisto@nrg.fi

Osallistumismaksu Osallistumismaksu on 69,50€, joka maksetaan kilpailupäivän aamuna
 caddiemasterille. Maksu sisältää kilpailukierroksen, välipalatarjoilun sekä
 kilpailun jälkeen maittavan lounaan klubitalolla.

 Sotaveteraaneille Golf-auto käyttöön kierroksen ajaksi veloituksetta.
 Lisäksi on mahdollisuus harjoituskierrokselle perjantaina 26.07.
 (Green fee tarjous 40€, varattava ilmoittautumisen yhteydessä)

 Majoitus Hotellimajoituspaketti 120€/yö/huone 1 hh huoneissa, 143€/yö/huone 2 hh
 huoneissa Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Paratiisikatu 2, 37120 Nokia.
 Huonevaraukset; eden.rantasipi@restel.fi tai Puh. (03) 280 1111,
 (varaustunnus; Golf-kisa 27.7.) Kiintiövaraus edellä mainituin hinnoin on
 voimassa 27.6.2013 asti, jonka jälkeen kiintiö purkautuu. Sen jälkeen tulleet
 varaukset otetaan vastaan hotellin varaustilanteen ja sen hetkisen hintatason
 mukaisesti. Hintaan sisältyy vesitropiikin ja kuntosalin vapaa käyttö sekä
 aamiainen noutopöydästä.

Aikataulu  Lipunnosto ja kilpailuinfo klo. 08.00 ja yhteislähtö klo 8.30.
 Kierroksen jälkeen lounas sekä palkintojenjako.

Kilpailun johtaja  Kilpailun johtajana toimii Niko Liehu, puh. 044 440 0004, sähköpostiosoite
 on niko.liehu@pispala.net

TERVETULOA PIRKANMAALLE!

Pointcool-Service Oy
Tuusula

Pelti-Expert Oy
Tuusula

Paketo Oy
Tuusula

T:mi T. Flink
Tuusula

Rautarakenne 
S. Lipponen Oy

Kalanti

Rakennusliike 
Harry Autio Ky

Uusikaupunki

Remonttipalvelu 
Kari Nurminen

Uusikaupunkki

TNT Teerimaa Oy
Uusikaupunki
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Millog Oy
Hatanpään valtatie 30

33100 TAMPERE

Puh. 020 469 7000

Puolustusvoimien strateginen 

kumppani Millog Oy vastaa maavoimien 

ajoneuvo-ja panssarikaluston, ase- ja 

elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden 

asennuksista, modifikaatioista ja 

kunnossapidosta sekä osallistuu 

maavoimien materiaalihankkeisiin. 
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Vårt organisationsarbete till förmån för 
krigsveteranerna står inför betydande utma-
ningar. Som förbund bör vi kunna förnya oss 
med tiden, så att vi med heder kan sköta våra 
grunduppgifter. Detta krav på förnyande och 
effektiverande av våra sätt att fungera gäller 
förbundets alla organisationsnivåer. Intresse-
bevakningen, omsorgs- och stödverksamhe-
ten samt en fast planering till förmån för tra-
ditionstidevarvet, sammanknytes allt till en 
helhet. Om något delområde blir föremål för 
mindre uppmärksamhet, sträcker sig dess in-
verkan oundvikligen in på de övriga område-
na redan inom närmaste framtid. Helhetsko-
ordineringen och styrningen sker naturligtvis 
på förbundsledningens ansvar, men den kan 
inte ha den verkställande funktionen på regi-
onal nivå, ännu mindre på det lokala planet.

Grunden för organisationsarbetet i vårt för-
bund är alltfort ett stabilt nätverk av förening-
ar, vilket nätverk täcker så gott som hela vårt 
land. Förbundets kraftresurs omfattar de 370 
lokalföreningarna, av vilka huvuddelen eller 
ungefär 350 geografiskt ganska fullständigt 
täcker hela vårt land från Hangö till Ivalo. Det 
är självklart och förståeligt att förhållandena 
och verksamhetsförutsättningarna betydligt 
avviker från varandra mellan Trängsel-Söd-
ra Finland och de glest bebyggda områdena i 
vårt land. Detta betyder dock inte att aktivi-
teten i föreningsverksamheten skulle avta för 
att avstånden till bosättningscentra skulle vara 
långa.  Ja, det finns flere exempel på motsatta 
situationer, där ”fraserna” i festtalen om sam-
hörighet, omsorgen om bröderna och gemen-
skapen har blivit omvandlade till omhänder-

Vi får inte tappa bollen
tagande av krigsveteranernas, deras makors/
makars och änkors/änklingars vardagliga 
praktiska angelägenheter. Så bör det vara; det 
kan vi alla, som är med i krigsveteranarbetet, 
förtälja om.  Föreningarna, som är alerta och 
därigenom starka, har varit och är vårt för-
bunds stöttepelare även under kommande år. 

Nyckeln till en målmedveten och fram-
gångsrik förenings stödverksamhet är att ska-
pa nätverk och ett starkt samarbete med alla 
de organ och med de funktionärer, som har 
sig anförtrott ansvarsfulla uppgifter inom 
social- och hälsovården i kommunerna. När 
kontakten är god och diskussionen öppen, på-
verkas direkt tillgängligheten till kommuner-
nas servicetjänster för krigsveteranerna.  Mål-
sättningen är ju densamma för alla parter: 
att ha möjligast god omsorg om de män och 
kvinnor, som upplevat krigets hårda år samt 
även om deras makor/makar och änkor/änk-
lingar.  På basen av de beslut riksdagen gjort, 
har kommunerna nu mera statsmedel till för-
fogande för att ordna servicetjänster direkt till 
veteranernas hem. Krigsveteranföreningarna 
bör nu skrida till samarbete med kommuner-
na , så att servicen i främsta rummet tillkom-
mer de bröder och systrar, som befinner sig i 
de svagaste omständigheterna. Man skall inte 
undvika att ta kontakt , tvärtom skall man 
bjuda service i aktiv och uppbyggande anda.

Bollen är nu hos oss. Vi får inte tappa den 
och ännu mindre sparka in den i eget mål.

Finn-Göran Wennström 
Översättning 

Holger Strandberg

Den rikssvenske författaren Hjalmar 
Söderberg (1869-1941) låter för över 

hundra år sedan, 1912, i sin roman Den 
allvarsamma leken den kvinnliga huvud-
personen utbrista: ”Nej, sade hon…nej, 
jag vill inte längre ut och längre bort…
jag vill hem, jag vill hem till mitt riktiga 
hem! Men jag vet bara inte var det finns. 
Vet inte var jag hör hemma. Tycker jag 
har tappat bort mig själv. Tycker jag har 
sålt min själ.”

Söderberg skriver här om hjärtats oro 
hos två olyckligt kära människor. Men 

samtidigt handlar det också om varje 
människas inre färd. Hur börjar en inre 
färd? Professorn i religionspsykologi vid 
Uppsala universitet Owe Wikström för-
söker i sin kända bok Ikonen i fickan – om 
yttre och inre resor sig på ett försök till for-
mulering av ett svar. Han säger, att många 
av oss har en önskan att göra något rik-
tigt av våra liv. Vi vill inte bara föröda ti-
den på ett passivt och egocentriskt sätt, 
låta dagarna komma och gå. Ibland kän-
ner vi av en torftighet och tänker: ”Är livet 
inget MER?” Samtidigt har vi ändå ingen-
ting speciellt som tynger oss. Plötsligt kan 
vi känna oss ensamma; ett kallt stråk av 
ödslighet gör sig påmint. Vid sådana till-
fällen tänker somliga av oss att vi skulle 
vilja förankra oss i något annat. Men det 
blir liksom inte av. Är vi kanske på väg in 

i en ny fas i livet, vill vi få en överblick, ta 
ut en kompassriktning? Vi vill inte bara 
driva med. Vi vill ta kommandot. Men 
hur gör man? Det finns olika sätt att nå 
en lägesbeskrivning, ett slags mental di-
agnos, säger Wikström. ”Var befinner jag 
mig och vart vill jag?” Så frågar unga, när 
de skall flytta hemifrån och börja studera 
eller jobba. Så frågar dagens unga föräld-
rar, när tillvaron rusar förbi i sporrsträck 
med barnpassning, arbete och ett mer el-
ler mindre rutinerat äktenskap. Känslan 
finns ibland också i den åldrandes känsla 
av att man allt oftare ser till hur många år 
man har kvar att leva och gläds över att 
krämporna ännu inte kommit riktigt på 
allvar. Just i livets övergångar tycks vi var-
samt föras in mot vårt eget inre. Andra 
gånger kan vi som människor och levan-
de sådana inte lika lätt glida förbi grund-
läggande frågor gällande vår existens. De 
kan bli hotfullt närgångna. Någon har ut-
fört en handling som han/hon djupt ång-
rar. En annan har varit med om att en äls-
kad människa lämnar henne/honom. En 
tredje får av sin läkare höra att en tumör 
sakta sprider sig i kroppen. Sådana gång-
er tvingas vi människor mer eller mindre 
hårdhänt att bli varse livets grundläggan-
de tragik. Frågor om mening och mål, fri-
hetens svindel och den omutliga döden 
går inte längre att ignorera eller skjuta 
upp. Vi kan inte säga: ”Jag skall ta tag i 

Försvarsmakten gjorde en bety-
dande kulturgärning genom att 
skanna 170 000 krigstida av IC-
fotografer tagna fotografier och 
samtidigt ställer dem till all-
mänt bruk på internet. Intres-
set för dessa arkivbilder var på 
publiceringsdagen så stort, att 
den stora mängden sökande slog 
ut söktjänsten, fastän kapacitet 
fanns tillräckligt. Bland de sö-
kande fanns även en stor mängd 
utlänningar. Detta projekt, om 
något, skulle förtjäna premie-
ring för publicering av kunskap.

Detta nya digitala bildarkiv 
förbättrar nu betydligt också 
vanliga människors möjligheter 
att reda ut sina släktingars krigs-
stigar. Bilderna har nog också 
hittills varit tillgängliga, men 
det har legat mycket arbete bak-
om för att få fram dem. Man kan 
förvänta sig, att uppgifter om 
bilderna, tagna för 70 år sedan, 
ännu kommer att kompletteras. 
Försvarsmakten har åtminstone 
hittills hållit veteranorganisatio-
nerna i särställning. Bilder, som 
vi behövt till våra publikationer, 
har vi alltid fått med kort leve-
ranstid och utan kostnader.

Bildarkivets fotografier är 
tagna av IC-männen, men även 
vanliga frontmän brukade foto-
grafera och sådana foton finns 

det mycket av. En del av bilderna 
har under årtiondena gått förlo-
rade och veteranernas arvingar 
har inte alltid varit intressera-
de av veteranernas krigstida fo-
ton. Bilder utan texter har också 
gjort dessa nästan oanvändbara.  

Som förslag till utveckling av 
den nu utomordentligt väl fung-
erande bildsökningstjänsten, 
kunde vara komplettering med 
foton, som finns hos olika orga-
nisationer och krigshistorieama-
törer samt veteranernas ”egna” 
foton. Rätten att använda så-
dana bilder bör förstås utredas, 
men utgör knappast någon stör-
re utmaning.

Under flere årtionden har 
Krigsveteranförbundet och öv-
riga veteranorganisationer fått 
foton av veteraner. Även förbun-
den har som bäst på gång digi-
talisering av fotografier. Förbun-
den kan ta emot krigstida bilder 
och bevara dem för senare an-
vändning, särskilt med tanke på 
att använda dem under tradi-
tionstidevarvet. De krigstida bil-
derna kunde utgöra ett eget bild-
arkiv 

Markku Seppä 
Översättning 

Holger Strandberg

Kulturgärning bör belönas

den där andliga biten sedan.” Sagt på ett 
annat sätt: Då och då snuddar människan 
vid en känsla av hemlöshet, det som Hjal-
mar Söderberg kallade hjärtats oro. Den-
na känsla kan man inte alltid, säger Owe 
Wikström, förklara i termer av olycklig 
barndom, olidliga arbetsförhållanden, so-
cial ensamhet eller främlingskap. Vi vå-
gar i detta sammanhang kanske tillägga: 
traumatiska upplevelser i åratal i svåra 
frontmässiga förhållanden. Nej, känslan 
kommer inifrån. Och den drabbar oss 
alla, precis alla. Inbyggt i de mänskliga 
livsvillkor vi alla är underställda finns det 
någonting diffust oroande.

På flykt undan sig själv irrar männis-
kan rastlös och utan vare sig karta el-

ler kompass genom tillvaron. Men insik-
ten om livsvillkoren – tiden, döden och 
friheten – är den inre resans fundamen-
tala förutsättning. Därför är inbroms-
ning lika nödvändig som eftertanke och 
överblick.  ”Äsch, låt oss resonera om nå-
gonting roligare!” kan det vara många 
som säger. Och samtidigt ser de omedve-
tet till att de aldrig får denna tid till ef-
tertanke och fördjupning. Men hjärtats 
oro går i längden inte att undfly genom 
allt intensivare sökande efter förströel-
se, arbetsnarkomani, makt, bildning eller 
strävan att förbli ung. Inte heller räcker 
starka kulturella eller andliga upplevelser 

till – mer än tillfälligt. Många upptäck-
er till sin förvåning att hjärtats oro inte 
går att skingra ens genom upplevelser i 
naturen – som denna vackra försommar 
nu bjuder oss – eller i läsning av romaner, 
med tända ljus, rökelse eller Bachmusik 
i skymningen. Owe Wikström säger, att 
en förutsättning för att den inre resan 
skall lyckas är någonting som har formen 
av en paradox: bara den som glömmer sig 
själv för andras skull kommer att finna sig 
själv! Godheten, ömheten och ödmjuk-
heten lyser ofta med sin frånvaro. Desto 
mer upphöjer vi självet. Men självuppta-
genheten förblir ett grundläggande hin-
der för personlig tillväxt. En ofta obeak-
tad men väl upptrampad stig till ett rikt 
inre liv går i en annan riktning. Jesus 
själv säger: Den som vill vara störst bland 
er, han vare de andras tjänare. 

Låt oss erinra oss Franciskus bön: 
Mästare, hjälp mig att söka inte så 

mycket att bli tröstad som att trösta, inte 
så mycket att bli förstådd som att förstå, 
inte så mycket att bli älskad som att älska. 
Ty det är genom att ge som vi får ta emot, 
genom att förlåta som vi får förlåtelse, ge-
nom att mista vårt liv som vi vinner det. 
Det är genom döden som vi uppstår till det 
eviga livet. Amen.

Henry Byskata, prost
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Keäsäkuun krypto

Virkistä muistiasi
1. Mikä lapsen kasvattaa, saapi vanhan vanhemmaksi?
2. Tuli tänne muilta mailta, meille muruksi, meille tarpeeksi, meille palaksi parhaaksi?
3. Neljä jalkaa, paljon kantaa, nostamatta ei paikaltansa pääse?
4. Ei puhu eikä pukahda, joka vieraan suutelee?
5. Toiselle miehelle suuta antaa, toiselle miehelle peränsä mullistaa?
6. On kaula ja suu, muttei päätä?

Oikeat vastaukset sivulla 55

Sanakilpa 
Lehdessä 2/2013 kilpailusanamme oli ”Toukotyöt”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi ai-
noastaan 8 kpl, jotka ovat:

Koto, kytö, (2)
Otto, outo, (2)
Toto, touko, tuotto, tyttö, (4)
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme DVD-taltiointia ”Viimeinen ase-

miesilta”.
Palkinnon saavat Leena Heikkinen, Uusikaupunki, Maire Järveläinen, Sodan-

kylä ja Oiva Jääskeläinen, Orivesi. Seuraava kilpailusanamme on ”SADONKOR-
JUU”.  Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 16.8. mennessä kirjeessä tai pos-
tikortilla: PL 600, 00521 HELSINKI, faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai säh-
köpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan 
lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan kolme DVD-kokoelmaa ”Jatkosodan katsaukset”.

PRISMA
Vaasa

Finvacon Oy
Vaasa
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Kokoonnutaan 
Ilves-Divisioonan, 5.Divisioonan perinnepäivä  Pa-
rolannummella  perjantaina  28.6. 

Kokoonnumme klo 9.30 Rekkakentälle, jonne jä-
tämme automme. Tälle parkkipaikalle löydät seuraa-
malla opasteita. Siirrymme linja-autolla paraatiken-
tälle.
Ohjelma
Klo 10.00 Seppeleenlasku Ilves-Divisioonan Muisto-

kivelle
Klo 10.20 Kalustoesittely
Klo 11.00  alkaen lounas varuskunnan ruokalassa 

(Ruben)
Klo 12.00 Kokous, filmiesitys ja kahvit Sotilaskoti 1
Klo 13.00  Järjestetty ohjelma päättyy

Tarkempia tietoja tapahtumasta antaa perinnetoi-
mikunnan puheenjohtaja FM Esko Paakkala, puh. 
(03) 612 1011 tai 050 347 9260. 

Ilmoittautumiset perinnepäivään 19.6. mennessä: 
Sisko ja Kaino Kauranen puh. (03) 687 8272. 

Kunniamerkit. Tervetuloa avec!

Ilves-Divisioonan perinnetoimikunta
Esko Paakkala Eino Lehtovirta
Hirvilammentie 85 Veistäjäntie 4 C 6
13130 Hämeenlinna 14200 Turenki
esko.paakkala@aina.net eino.lehtovirta@aina.net
050 347 9260 0400 873 524

* * * * *

Sodanajan rajamiehet kokoontuvat Immolassa per-
jantaina 16.8.

Kaikki sodanajan rajajoukoissa palvelleet veteraa-
nit saattajineen toivotetaan tervetulleiksi Immolaan 
perjantaina 16.8. Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat 
Kaakkois-Suomen rajavartiosto sekä Raja- ja merivar-
tiokoulu.
Ohjelma
08.00 – 09.00 Aamupalamahdollisuus ruokalassa
08.30 – 09.30 Mahdollisuus tutustua Rajamuseoon

09.45 – 09.55 Järjestyminen valatilaisuuteen
10.00 – 11.00 Raja- ja merivartiokoulun varusmiesten 

valatilaisuus
11.00 – 12.15 Valalounas
12.15 – 13.00 Kasarmirakennukseen ja koulutusväli-

neistöön tutustuminen
13.00 – 14.00 Perinneyhdistyksen toiminnan esittely 

ja tarvittaessa Rajapataljoonien koko-
ukset Erikoisrajajääkärikomppanian ti-
loissa

14.00 –  Lähtökahvit sotilaskodissa
14.30 – Paluukuljetukset rautatieasemalle

Kaakkois-Suomen rajavartios-
to järjestää kuljetukset Imatran 
rautatieasemalta juhlapaikalle ja 
takaisin. Pitkämatkalaisilla on 
mahdollisuus myös majoitukseen 
ja aamupalaan.

Kaakkois-Suomen rajavartios-
to toivoo saavansa ilmoittautumiset (mikäli mahdol-
lista pataljoonittain/vast.) 31.7. mennessä. Ilmoittau-
tumiset pyydetään osoittamaan esikuntasihteeri Anne 
Saviojalle puhelimitse p. 071  872 005, telekopiona p. 
071 872 009, sähköpostina anne.savioja@raja.fi tai kir-
jeitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen rajavartiosto, 
Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra. Ilmoittautumi-
sessa pyydetään tuomaan esille seuraavat asiat: nimi, 
pataljoona /osasto jossa on palvellut, osallistuminen 
ruokailuihin, kuljetus- ja majoitustarve sekä saattaji-
en nimet. 

Rajavartiolaitos
Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys

* * * * *

JR7:n, JR49:n, KTR15:n, ErP12:n ja muut 2.D:n vete-
raanit, lotat, lesket ja jälkipolvet

Jatkosodan 2. Divisioonan veteraanit kutsutaan 
elämäntovereineen ja saattajineen tämän vuoden ai-
kana seuraaviin tilaisuuksiin:

1. Porrassalmi-päivä Mikkelissä 13.6.
 Klo 12.00 Kunniakäynti Porrassalmen taistelun 

muistomerkillä, siirtyminen Upseeri-
kerholle, jossa hernekeittolounas

Klo 13.30 Porrassalmi VI- juhlakirjan julkistami-
nen, Ohto Mannisen juhlaesitelmä

Klo 15.00  Palkitsemiset ja Savon Sotilasperin-
neyhdistys Porrassalmen vuosikokous

 Jalkaväkimuseossa Arvo Aholan kun-
niamerkkinäyttely

2. Asevelitapaaminen Helsingissä 4.9. 
Klo 10.30 Bussikuljetus Postitalon edestä (Mars-

kin patsaan puolelta) Hietaniemeen
Klo 11.00 Kunniakäynti Marsalkka Mannerhei-

min ja jv-kenraali Adolf Ehrnroothin
 haudoilla sekä sankariristillä
Klo 12.00  Paluukuljetus Ostrobotnian ravinto-

laan, Töölönkatu 3, II kerros
Klo 12.30  Lounastilaisuus, Eversti Matti Koski-

maan esitelmä: Talvisodan hengestä 
Tyrjän henkeen, kuvavälähdyksiä vuo-
sien varrelta, vapaa sana.

Lounas: Alkuruokana parsakaali-sosekeitto, lei-
pä, voi, pääruokana vasikanpaisti, kermakastike, vi-
hannekset, juustoperunat ja kahvi/tee. Ruokajuomana 
vesi. Muut juomat maun ja kukkaron mukaan. Kala- 
tai kasvisvaihtoehto myös saatavana – toive esitettävä 
pankkisiirron viestiosassa.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 27 euroa/
henkilö NORDEA-pankkiin, tilille: JR7:n Veteraanit 
FI35 1336 3000 1033 71, viimeistään 28.8. mennessä.

Maksettaessa käytettävä viitenumero on 5555.
Tilaisuuksia koskevat tiedustelut Simo Salminen 

osoite: Aapontie 11 B 2, 02180 Espoo, sähköposti:Simo.
salminen@gmail.com tai puhelin  040 829 2013, Jukka 
Kinnunen 040 748 0785, Juha Koivisto 050 36 38118 tai 

Juhani Hämäläinen 0500 252 798.

 JR7Perinnetoimikunta

Uudenmaan Pikakuljetus Oy
Vantaa

Kiinteistösaneeraus Oy
Vantaa

Mitrak Oy
www.mitrak.fi

Länsimäen 
Kiinteistöpalvelu Oy

Vantaa

Varkauden Tehokaivu Oy
Kuvansi

BP Asennus Oy
Varkaus

Autoilija Ari Kinnunen
Varkaus

Maanrakennus 
Esko Halme Oy

Vesilahti

Juha Vuorela Oy
Virolahti

Miehikkälän 
Kiinteistöhuoltopalvelut

Virolahti

Metsä-Morri Ky
Virrat

E. T. Listat Oy
Ylivieska

Kiitos Sotaveteraaneille Vantaalta  
nro 107

Oy Hartman Rauta Ab
Vaasa

Sähkö-Keskinen Oy
Valkeakoski

Meconet Oy

SF Hissiservice
Vantaa

Lean Solution Consultig Oy
Vantaa
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Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku Seppä

Toimitus
Kellosilta 4 C
00520 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi 
faksi (09) 6126 2020 
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset
Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteenmuutoksista omaan  
yhdistykseensä tai liittoon Riina Lillforsille,  
PL 600
00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

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

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Jyrki Vesikansa
Jäsenet: Anni Grundström,  Antti Henttonen, Raija Hinkkala, 
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Markku Seppä, Aarno Strömmer, 
Eeva Tammi, Finn-Göran Wennström, sihteeri Marja Riukka

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2013
1/13: 20. helmikuuta	 •	 4/13: 11. syyskuuta
2/13: 17. huhtikuuta	 •	 5/13: 30. lokakuuta
3/13: 12. kesäkuuta	 •	 6/13: 11. joulukuuta

Ilmoitushinnat
1,60 euroa/pmm. Väri- ja määräpaikkailmoituksista  
sovitaan erikseen.

Lehti CD-levynä
Sotaveteraani-lehden pääsisältö on kuunneltavissa CD-levynä  
(ns. Daisy-äänite), jonka vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa  
ja muille 17 euroa. Näkövammaisten Keskusliitto lainaa kuunteluun  
tarkoitettuja Daisy-soittimia. CD-levyjä voi tilata Sotaveteraaniliiton  
myyntitoimistosta PL 600, 00521 Helsinki, puh. (09) 6126 2015,  
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen Adspace Oy
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi  (09) 726 1306 
Isto Valkeapää 
puh. 040 735 7571

Taitto
Taittotalo PrintOne
Vehkalahdentie 12 A
00950 Helsinki
puh. 050 320 8972
sähköposti minna.komppa@printone.fi

Painopaikka
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2013
ISSN 0782-8543

Krypton ratkaisuHaetaan yhteyttä

Virkistä muistiasi oikeat vastaukset
1. Aika
2. Peruna

Rautalaaki Oy
Ylöjärvi

Arkkitehtitoimisto 
Raudasoja Oy

Ylöjärvi

Saumasaneeraus T&H Oy
Ylöjärvi

Yhtymä-Tahlo Oy
Ylöjärvi

Kuljetusliike 
Lasse Ruohonen Oy

Ylöjärvi

Maanrakennus 
Arska&Poika

Ylöjärvi

Aallon Leipomo Oy
Ylöjärvi

Oy Varax-Products Ab
Ähtävä

Taksi ja Invataksipalvelut 
V-M Saviranta Oy

Uurainen, Äänekoski

Kuvassa on isoisäni Eric "Egi" 
Sjögren s. 1917 Turussa. Talvi-
sodassa hän palveli II/1.Pr:ssa 
haavoittuen Summan lohkolla, 
Leipäsuolla 14.2.1940 kranaa-
tinsirpaleesta reiteen. Hänestä 
tuli 80% sotainvalidi eikä hän 
pystynyt osallistumaan jatko-
sotaan. 

Sodan jälkeen hän oli ak-
tiivinen Sotainvalidien vel-
jesliiton Helsingfors Svenska 
sektionen:issa. Järjesti matko-
ja, seminaareja ja muita tapah-
tumia.

Haluaisin yhteyttä henki-
löihin, jotka tunsivat hänet. Hän kuoli kaksi päivää ennen en-
simmäistä syntymäpäivääni, joten minulla ei ole hänestä yhtään 
muistikuvaa. Isoisäni on syy ja innostukseni lähde siihen, että 
aloitin veteraanityön aktiivisesti jo 15-vuotiaana. Jos joku tunnis-
taa hänet kuvasta ja osaisi kertoa hänestä jotain, olisin hyvin kii-
tollinen. Pientä muistikuvaa, tarinaa tai mitä tahansa.

Ystävälliset yhteydenotot: puh. 050 350 9826 tai 
joel.sjogren@sotaveteraaniliitto.fi

Kiitollisuudella nuori tukijäsen, Joel Sjögren
3. Tuoli
4. Pirtin lämpö

5. Juomatuoppi
6. Pullo
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

6  
Suomen lippu 
Hinta 30 euroa

4  
Liiton standaari 
Hinta 35 euroa

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille. 
15 euroa.

1 Sotaveteraani mitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 15 euroa.

✂
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Suomen Sotaveteraaniliitto 
PL 600, 00521 HELSINKI
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Nimi (tekstaten):
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Lähiosoite:
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Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................ 3/13

KÄYNTIOSOITE: Kellosilta 4 C, Itä-Pasila. Raitiovaunu 7 B kulkee Kellosillan pysäkille.

9 Tammenlehvä- 
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Hinta 20 euroa.

8 Liiton virallinen hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.  
Myös uurnamerkkinä.
Hinta15 euroa

5 Isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. 
Sinivalkoisen viirin pituus 
neljä tai viisi metriä. 
Hinnat 55 ja 65 euroa.

Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00 (vuosilomien vuoksi suljettu 8.7-4.8.)
Soita Riinalle (09) 6126 2015 tai Marjalle (09) 6126 2016

Sähköposti:	riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi		•		marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi	
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi


