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Erkki Heikkinen Sotaveteraaniliiton puheenjohtajaksi
Aikaisemmin liiton varapuheenjohtajana ja liiton viestintätoimikunnan puheenjohtajana toiminut lehdistöneuvos Erkki Heikkinen
(67) valittiin selkein numeroin Suomen Sotaveteraaniliiton uudeksi
puheenjohtajaksi Joensuussa järjestetyssä 27. liittokokouksessa.
Heikkinen voitti vastaehdokkaansa sosiaali- ja terveysneuvos Pekka
Paateron äänin 207-132.
Kokousta edeltäneenä päivänä pidetyssä lehdistön haastattelutilaisuudessa molemmat ehdokkaat korostivat ja vakuuttivat liiton
toiminnan ja kentän yhtenäisyyden puolesta, valittiinpa puheenjohtajan tehtävään kumpi tahansa ehdokkaista.
Kiitospuheessaan puheenjohtaja Erkki Heikkinen piti valintaansa
kunniatehtävänä ja totesi, että valintaa edeltänyt kampanja oli asiallinen eikä se jakanut liittoa millään tavoin. Puheenjohtajana olen
tasapuolinen yhteistyökumppani. Aktiivityö liitossa jatkuu kaikilla
tasoilla ja edessämme on työntäyteisiä vuosia, Heikkinen lupasi.
Teksti ja kuva: Risto Alanko

Liiton puheenjohtajavaali on ratkennut. Kokousedustajien selvän enemmistön taakseen saanut uusi puheenjohtaja Erkki Heikkinen lupasi toimia kaikkien puheenjohtajana.

Kansallisena Veteraanipäivänä tasavallan presidentti myönsi 3609 SVR MI -kunniamerkkiä sotaveteraaneille. Kuva Oulussa 27.4.2016 järjestetystä tilaisuudesta. Sotaveteraanit arvostivat, kun tasavallan presidentti ja rouva Haukio antoivat aikaansa
veteraanien tapaamiseen mitalien luovuttamisen jälkeen.
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Pääkirjoitus I

Helsingissä 22. kesäkuuta 2016

Tuki-ja hoivatyömme
jatkuu 2020-luvulle

Stöd- och omvårdnadsarbetet
fortsätter intill 2020-talet

Joensuun liittokokouksemme onnistui
erinomaisesti. Ohjelma oli asiallinen ja
viihdyttävä. Järjestelyt sujuivat ongelmitta. Lämmin kiitos Pohjois-Karjalan
piirin puheenjohtaja Jorma Mikkoselle
ja kaikille järjestelyissä mukanolleille.
Heitä on satoja.
Liittokokous valitsi minut liiton puheenjohtajaksi tulevalle kaksivuotiskaudelle. Nöyrin mielin otin tehtävän
vastaan. Lupasin liikkua piireissä ja yhdistyksissä kuuntelemassa ja keskustelemassa liittomme tulevista linjauksista. Sen teen.
Veteraanijärjestömme nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry.
Sotaveteraanit ja heidän puolisonsa ja leskensä ovat toimintamme ainoa
kohderyhmä. Liittokokous päätti jatkaa tukitoimintaa niin kauan kuin jäsenemme tukea tarvitsevat. Se tarkoittaa pitkälle 2020-luvulle saakka.
Tuki- ja hoivatyömme onnistuminen vaatii tehostettua yhteistyötä ja
edunvalvontaa valtion, kuntien, kuntaliittojen, seurakuntien ja median kanssa. Liitolla itsellään ei ole varoja tai henkilökuntaa tähän vaativaan työhön.
Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti
27.4. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Oulussa, että valtio varautuu
kohdistamaan sotaveteraaneille kotiin
vietävien kunnallisten avopalvelujen

Förbundsmötet i Joensuu lyckades berömvärt. Programmet var sakligt och underhållande.
Arrangemangen genomfördes utan problem. Ett varmt tack till ordförande Jorma
Mikkonen i Norra Karelens distrikt och
alla som deltog i arrangörsarbetet. De var
hundratals.
Förbundsmötet valde mig till ordförande för den kommande tv-års perioden. Anspråkslöst tog jag emot uppgiften. Jag lovade
att besöka olika distrikt och föreningar och
lyssna och diskutera angående de framtida
riktlinjerna för vårt förbund.
Namnet för vårt förbund är Finlands
Krigsveteranförbund rf. Krigsveteranerna
och deras makor/makar och änkor/änklingar är den enda målgruppen för vår verksamhet. Förbundsmötet beslöt att fortsätta den
stödande verksamheten så länge våra medlemmar behöver understöd. Detta betyder
långt in på 2020-talet. För att vårt stöd- och
omvårdnadsarbete skall vara framgångsrikt krävs det intensiviserat samarbete med
och uppföljning av förmånerna tillsammans
med statsmakten, kommunerna, kommunförbunden, församlingarna och medierna.
Förbundet har ej själv tillgångar eller personal för detta krävande arbete.
Statsminister Juha Sipilä meddelade i sitt
tal den 27.4 vid Nationella veterandagens
huvudfest i Uleåborg, att statsmakten är beredd att avsevärt höja anslagen för de öpp-

kustannuksiin tuntuvan lisäpanoksen
ensi vuoden alusta lukien.
Pääministerin lupausta arvostetaan
laajasti ja sen toteutumista ei ole mitään syytä epäillä.
Sotaveteraanit päättivät vuosikymmen sitten, että tuki- ja hoivatyön jälkeen toiminta suunnattaan perinnetyöhön. Perinnetyö on merkittävä työsarka myös kannattajajäsenillemme.
Sotavuosien perinnetyö on tärkeä
osa suomalaisten maanpuolustustahtoa. Kansalaistemme ja varsinkin nuoremman väen on syytä tietää, millaisin
uhrauksin Suomen itsenäisyys ja hyvinvointi on saavutettu.
Isänmaanrakkauden ja puolustustahdon vahvistaminen ei ole yksin Sotaveteraaniliiton asia. Se on kaikkien suomalaisten ja koko yhteiskunnan
asia. Jäsenmäärältään suurimpana veteraanijärjestönä Sotaveteraaniliitolla on
johtava rooli veteraaniperinteen vaalimisessa yhdessä Tammenlehvän Perinneliiton kanssa.
Rintamalla veljeä ei jätetty. Ei jätetä nytkään. Sotaveteraanien, miesten ja
naisten, elämänehtoon asiallinen hoitaminen on päätehtävämme ja kunniaasiamme.
Erkki Heikkinen
puheenjohtaja

Neuvottelukunta keskusteli perinteestä

L

iiton neuvottelukunnan jäsenet kokoontuivat 2. toukokuuta vuoden ensimmäiseen kokoukseen.
Tammenlehvän Perinneliiton
toiminnanjohtaja Pekka Holopainen alusti Tammenlehvän Perinneliiton ja Suomen Sotaveteraaniliiton yhteistyöstä. Keskustelussa
kiinnitettiin huomiota Tammenlehvän Perinneliiton ja Suomen
Sotaveteraaniliiton
rooleihin.
Muodostuuko siitä yksi toimiva
perinneorganisaatio? Paikallistasoilla on hyvin toimivia malleja,
joissa kaikki järjestöt ovat hyvässä yhteistoiminnassa. TaPe:lla tulee olla aatteellinen johtajuus. Toiminta kannattaa rakentaa tunnetun ja vahvan brändin varaan.
Finn-Göran
Wennström
esitteli tulevaisuusfoorumissa ja
liittokokouksessa käsiteltävän
tulevaisuussuunnitteluraportin
sekä liiton vuoden 2015 toimintakertomuksen.
Edunvalvonta-asiamies Heikki Järvinen kertoi vaikuttamisesta vuodesta 2011 lähtien. Viime eduskuntavaalien alla ja halli-

na stödtjänster, som är riktade till stöd för
veteranerna i hemmet från och med början
av nästa år. Statsministerns löfte uppskattas
allmänt och det finnsingen anledning att betvivla dess verkställighet.
Krigsveteranerna beslöt för ett decennium
sedan, att efter stöd- och omvårdnadsarbetet
inriktas verksamheten på traditionsarbetet.
Traditionsarbetet är en betydande uppgift
även våra stödande medlemmar. Krigsårens
traditionsarbete utgör en viktig del av finländarnas försvarsvilja. Våra medborgare och i
synnerhet de yngre generationerna bör veta,
genom vilka umbäranden Finlands självständighet och välstånd har uppnåtts.
Att stärka fosterlandskärleken och försvarsviljan är inte enbart Krigsveteranförbundets sak. Detta är en uppgift för alla finländare och hela samhällets sak. Krigsveteranförbundet, som den till medlemsantalet
största veteranorganisationen, har en ledande
roll i att bevara veteranernas traditioner tillsammans med Eklövets Traditionsförbund.
Vid fronten övergavs inte en broder. Icke
heller nu överges han. Vår huvuduppgift och
hederssak är att se till att Krigsveteranernas, männens och kvinnornas sista levnadsår
sköts på ett vederbörligt sätt.

			

"Pro Traditione Militare”
-ansiomerkki kolmelle henkilölle
”Pro Traditione Militare” -ansiomerkki on 4.6.2016 myönnetty
seuraaville, sotilasperinteiden saralla ansioituneille henkilöille:
- Everstiluutnantti Ilpo Karvinen (Pääesikunta)
- Komentaja (evp), sotatieteiden tohtori Ove Enqvist
- Puheenjohtaja Merike Jürjo
(Viron Akateeminen Sotahistoriaseura)

Neuvottelukunnan jäsenet (vas.) Sakari Honkamaa, Paavo Kiljunen ja
Heikki Järvinen keskittyneenä alustukseen.

tusta muodostettaessa on liitosta
oltu yhteydessä poliittisiin puolueisiin ja muihin tärkeisiin vaikuttajiin. Täsmävaikuttamisella
saatiin syksyllä 4 milj. euron lisäys tämän vuoden rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahaan.
Myöhemmin keskeisinä asioina
olivat ”sotaveteraanit keskiöön”
ja Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan kirje rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle.
Pääministerin Oulussa 27.4.2016

pitämässään puheessa hän lupasi
itsenäisyyden juhlavuonna 2017
kaikille veteraaneille kotipalvelut. Hanketta ryhdytään valmistelemaan veteraanijärjestöjen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä
jatkossa myös kuntien kanssa.
Jukka Viinanen kiitti liiton
puheenjohtajan tehtävät lopettavaa Finn-Göran Wennströmiä
keskustelusta ja kuuntelusta neuvottelukunnassa ja toivotti menestystä.

Erkki Heikkinen
ordförande
Svensk översättning Anders Knip

Ansiomerkkiä ”Pro Traditione
Militare” voidaan myöntää henkilölle, joka on
- pitkään ja ansiokkaasti työskennellyt sotilaallisten perinteiden tai sotilaskulttuurin tai näiden tutkimuksen edistämiseksi
- toteuttanut yksittäisen, mittavan teon sotilaallisten perinteiden tutkimuksen tai tallentamisen hyväksi

Sotaveteraaniliiton toimisto
on suljettu 4.–22.7.2016
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.

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja facebook.
www.sotaveteraanit.fi
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto
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Kolumnit

Tuntuu, että maailmalla kaikki menee
päin helvettiä, ja joskus ajattelee, ettei maailma ole näin kamala ollut vielä koskaan, ja
että jokin lopullinen paha on nyt astunut
maan päälle.
Vai johtuuko kaikki kuitenkin myös siitä, että tiedottaminen on kehittynyt aivan
uusiin mittoihin, julkisuus on niin paljon
laajempaa kuin aikaisemmin, kaukaisten
maailmakolkkien järkyttävät tapahtumat
syöksyvät television kautta olohuoneisiin
monta kertaa illassa, ja radio syytää vähintään kerran tunnissa pienimpiinkin pirtteihin kaikki maailman kauheudet.
Pahoja tapahtumia oli toki menneinäkin aikoina, eikä tarvitse mennä kovin
monta vuosikymmentä taaksepäin, kun
myös todella järkyttäviä uutisia olisi ollut
lähetettäväksi kaikilta televisiokanavilta ja radioasemilta monta kertaa päivässä.
Esimerkiksi Saksasta olisi voitu lähettää päivittäin uusia, järkyttäviä kuvia kes-

kitysleireistä, filmata alastomien naisten
ja lasten marssia kohti kaasukammioita,
ja ruumiiden työntämistä polttouuneihin. Vaikuttavaa kuvamateriaalia olisi voitu lähettää myös teloituksesta, jossa Hitleriä vastaan attentaatin tehneitä upseereita
hirtettiin pianonkieliin. Myös Neuvostoliitosta olisi voitu lähettää melkoisia ohjelmia Stalinin keskitysleireistä, valeoikeudenkäyntien tuomioiden toimeenpanoista
tai vähemmistökansallisuuksien joukkoteloituksista Karjalassa ja muualla maassa.
Saksasta ja Neuvostoliitosta elokuvateattereihimme lähetettiin tuolloin vain
Saksan tai Neuvostoliiton sensuurin hyväksymiä lyhytelokuvia. Niissä esitettiin
komeita marsseja, joissa iloiset työläiset
tervehtivät aurinkoista generalissimus Stalinia, tai lapiot olkapäillään marssivat päivettyneet työjärjestö Todtin miehet Adolf
Hitleriä, Führeriä. Näytettiin myös mahtavia sotilasparaateja ja puoluekokouksia,

iloisia kansanjoukkoja hurraamassa johtajille, ja kesti vuosikymmeniä ennen kuin
sensuurin peittämät pahuudet paljastuivat.
Niin kauheilta kun monet päivittäiset
tapahtumat tuntuvatkin, kun ne tuodaan
olohuoneisiimme, on kuitenkin hyvä, että
paha tunnistetaan mahdollisimman nopeasti eikä sen anneta kasvaa salassa ja tehdä hävitystään maailmalta piilossa. Järjettömät yksityiset teot, kouluampumiset ja
joukkosurmat, joita näemme ja kuulemme lähes päivittäin jostain puolelta maailmaa, saavat ajattelemaan myös niiden syitä. Ja jos löytyy syitä, jotka pakottavat kilttinä tunnetun koulupojan avaamaan tulen
väkijoukossa, räjäyttämään itsensä jalkapallo-ottelun täydessä katsomossa tai jättämään kotinsa ja perheensä ja liittymään
taistelujärjestö Isikseen vieraalla maalla,
ehkä löytyy myös keinoja niiden syiden
poistamiseen tai ainakin lieventämiseen.
Monenlaista pahaa on aina ollut maan

Kuva: Otava/Pertti Nisonen

Pimeys ei voita

Kirjailija Antti Tuuri toimii Sotaveteraani-lehden kolumnistina.

päällä ja siitä huolimatta maailman on ollut pakko mennä eteenpäin.
Niin kuin vanhassa virressä veisataan:
Jos täyttyisikin maailma
nyt valheen enkeleistä,
niin pimeys ei voittoa
kuitenkaan saisi meistä.
Antti Tuuri

Ylpeyden aiheena sotaveteraanityö
Valmistelen parhaillaan väitöskirjaani, jossa käsittelen suomalaisia ja saksalaisia toisen maailmansodan sotavalokuvia. Työni
vuoksi olen matkustellut paljon Saksassa
ja viettänyt aikaa yhdessä sikäläisten tutkijoiden kanssa. Tutkijatapaamisessa puheet
kääntyvät yleensä jossakin vaiheessa siihen,
mitä itse kukin tekee työnsä ulkopuolella, ja
eräänä iltana saksalainen kollegani tiedusteli minulta, millaisia harrastuksia minulla
on. Sen kummemmin miettimättä vastasin
olevani mukana sotaveteraanityössä.
Lauseen vaikutus oli välitön: iloisesti
soljunut keskustelu katkesi kuin seinään,
ja tuntui, kuin muutamat pöydän ympärillä istuvista olisivat vetäytyneet kauemmas minusta. Kun keskustelu sitten vaivalloisesti käynnistyi uudelleen, jo vuosien
takaa tuttu saksalainen kollega veti minut
syrjään ja matalalla äänellä puhuen muistutti minua siitä, että veteraanityöllä on
Saksassa hyvin kyseenalainen maine toi-

sen maailmansodan jälkeen. Sikäläisessä
akateemisessa maailmassa veteraanityö liitetään usein äärioikeiston toimintaan. Ne,
jotka tekevät työtään sikäläisten sotaveteraanien parissa, korostavat tekevänsä vanhustyötä, sillä monikaan ei halua tulla liitetyksi näin epäilyttävältä kalskahtavaan
puuhasteluun.
Perinnetyöllä ei ole sen parempi maine:
esimerkiksi tiettyjen yksiköiden sotatien
tallentamiseen luodut perinnehuoneet leimautuvat usein ”sotahullujen pyhätöiksi”.
Jopa erittäin asiallisesti ja informatiivisesti rakennettu Saksan panssarivoimien museo Münsterissä joutuu lähes kuukausittain vastaamaan väitteisiin, että museon
näyttelyt olisivat sotaa ihannoivia.
On toki helppoa todeta, että Suomessa tilanne on toinen, sillä Suomen armeijan sotilaat eivät olleet toisen maailmansodan aikana osallisena kansanmurhaan
ja sotarikoksiin, toisin kuin Saksan Wehr-

machtin sotilaat. Tästä huolimatta yllä kuvailemani tilanne havahdutti minut pohtimaan, miten tärkeää on, että Suomessa
veteraanityö on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä ja arvostettua toimintaa. Näen itse
veteraani- ja perinnetyön tärkeimpänä arvona sen, että voimme varmistaa, että tulevat sukupolvet ymmärtävät veteraanipolven uhraukset ja niiden avulla saavutetun rauhan arvon. Tämän tiedon ja
ymmärryksen välittäminen jälkipolville
vaikeutuisi huomattavasti, jos isänmaallisuus ja veteraanityö leimautuisivat poliittisen kentän äärilaidan puuhasteluksi, kuten Saksassa on käynyt. Sillä, että tulevat
sukupolvet saavat tietoa veteraanipolven
ponnistuksista, on kuitenkin valtava merkitys levottomaksi käyneessä Euroopassa,
muodostaahan viime sotien aikana puolustettu itsenäisyys edelleen suomalaisen
maanpuolustustahdon perustan. Siksi on
tärkeää, että Suomessa jokainen veteraani-

Olli Kleemola toimii Sotaveteraani-lehden kolumnistina.

en ja heidän perinteensä parissa työskentelevä voi jatkossakin ylpeänä kertoa vievänsä veteraanien perintöä eteenpäin!
Olli Kleemola

VTM Olli Kleemola (s. 1987) on sotahistorian tutkija ja tietokirjailija. Hän valmistelee väitöskirjaansa Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa.

Valtuusto keskusteli vilkkaasti puheenjohtajista

H

elsingissä 12.5. pidetty
valtuuston kokous jakautui kahteen osaan,
aamupäivän keskusteluun ja ilta-

päivän varsinaiseen kokoukseen.
Kanadan, Ruotsin ja Helsingin
edustajia lukuun ottamatta kaikkien piirien kokousedustajat oli-

vat paikalla ja keskusteluosuus
muodostuikin vilkkaaksi. Tulevat liittopäivät, henkilövalinnat
ja tulevaisuussuunnitelmat saivat
edustajat pohtimaan asioita monesta näkökulmasta.
Arto Mikkonen esitteli valtuuston syyskokouksessa nimeämän työryhmän muistion, joka
käsitteli tulevan liiton puheenjohtajan etsimistä. Puheenjohtajaehdokkaat Erkki Heikkinen ja
Pekka Paatero olivat valtuuston
kuultavana. Heille esitettiin kysymyksiä naistoiminnasta, poliittisista taustoista sekä ruotsinkielen taidosta. Muita ehdokkaita ei
Valtuuston jäsenet (vas.) Erkki Kiviniemi Kemijärveltä, Pentti Korpimies ole kentältä työryhmälle esitetty.
Finn-Göran
Wennström
Lahdesta ja Sakari Hankkila Hyrynsalmelta mietteliäinä.

kertoi tulevaisuussuunnitelman
tuki- ja perinnetyön linjauksista
sekä tulevaisuusfoorumissa esitettävistä alustuksista. Kysymyksessä ei ole tulevaisuudessa siis
pelkkä sääntömuutosasia, vaan
myös toiminnan muutos siirryttäessä perinneaikaan. Monta asiaa on avoinna, mutta esille tulleet
pohdinnat näyttivät, että yhteinen tahto on hoitaa liiton tavoitteiden mukaisesti huoltotyötä ja
siirtyä uuteen aikaan suunnitelmallisesti ja harkiten.
Varsinainen kokous eteni perinteisen valtuuston kevätkokouksen asialistan mukaisesti. Liiton puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström loi katsauksen vuo-

den 2015 toimintaan ja Markku
Seppä esitteli pääkohdittain talouteen liittyvät asiat. Valtuusto
hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätös vahvistettiin.
Anni Grundström
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Pääkirjoitus II

Helsingissä 22. kesäkuuta 2016

Yhteisöllisyys on sotaveteraaniyhteisön voimavara
Joensuussa pidetyillä liittopäivillä oli jälleen mahdollista tavata tuttuja, mutta
myös tutustua uusiin henkilöihin, joista
tuli tuttuja. Tähän yhteisöön pääsee mukaan. Sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskien hyväksi tekeviä yhdistää
yksi tekijä. Keskipisteessä on sotaveteraani, joita erityisesti oli kutsuttu Joensuun
liittopäiville. Heitä haastateltiin Sotaveteraaniliiton tulevia viestintätarpeita varten. Myös muut mediat haastattelivat veteraaneja omiin tarpeisiinsa. Sotaveteraani kiinnostaa.
Sotaveteraanit ovat vuosikymmeniä
osallistuneet liittopäivilleen. Päivillä saattoi tavata monia jo hauraassakin vaiheessa
olevia sotaveteraaneja, joita nuoremmat,
usein lapset, sukulaiset tai tuttavat olivat
auttamassa. Näistä tekijöistä muodostuu
sotaveteraaniyhteisön ydin.
Ennen liittopäiviä oli nähtävissä liittokokouksessa käytävän puheenjohtajavaalin osallistumisaktiviteettia nostava
vaikutus. Joensuun liittokokouksessa 77
% jäsenyhdistyksistä oli edustettuna liittokokouksessa. Vertailun vuoksi Oulussa vastaava prosentti oli 74. Vaikka liittokokoukseen osallistumisen voi luovuttaa
valtakirjalla, on yhteisömme aktiivisen
osallistujan maineessa. Päätöksiä tehdään
sotaveteraanin parasta ajatellen. Käyty
vaali ei myöskään tuntunut hajottavan yhteisöä, vaan pikemminkin tiivisti sitä.

Kokousedustajat olivat valtaosin kannattajajäseniämme, naisia ja miehiä, mutta oli kokousedustajissa myös sotaveteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaveteraaneja. Tulevissa liittokokouksissa
sotaveteraanien määrä osallistujina luonnollisesti vähenee. Veteraanien perintöä,
kertomusta uhrautuvaisuudesta, sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamisesta ja tulevaisuudenuskosta tulee levittää
myös nuorempien keskuuteen, joita osanottajista oli ainakin näytteeksi.
Sotaveteraanien sanoma on jatkuvasti
ajankohtaista. Sotaveteraaniliiton perinneasioiden pioneeri Aarno Lampi kiteytti asiaa näin: Sotaveteraanit eivät kokoa
muistoja ja kerro tarinaansa sen vuoksi, että veteraanit ihannoisivat tai ennustaisivat sotaa. Veteraanit kertovat sitä sen
vuoksi, että tulevat sukupolvet olisivat
kyllin viisaita, valmistautuneita ja voimakkaita torjumaan sodan uhan. Että he
olisivat kokeneita ohjaamaan kansakuntien elämää ja neuvottelutaidoillaan selvittäisivät ristiriidat, ei sotimalla. Mutta että
he myös väistämättömän edessä olisivat
valmiita tarttumaan aseisiin häätääkseen
maahan tunkeutujan rajoiltamme.
Markku Seppä

Samhörighet är
krigsveteransamfundets styrka
De i Joensuu hållna förbundsdagarna gav
igen möjlighet att träffa bekanta, men
också att stifta nya bekantskaper. I denna
gemenskap får man bli delaktig. En faktor
är gemensam för de som verkar för krigsveteranernas, deras fruars och änkors bästa. Fokus är satt på krigsveteranerna, vilka särskilt inbjöds till förbundsdagarna
i Joensuu. De intervjuades med tanke på
Krigsveteranförbundets framtida informationsbehov. Även olika medier intervjuade veteraner för egna behov. Krigsveteranen väcker intresse.
Krigsveteraner har i årtionden deltagit
i förbundsdagarna. Man kunde då möta
många veteraner, även sådana som i skört
skede av livet handleddes av yngre, mestadels barn, släktingar eller vänner. Dessa
faktorer bildar krigsveteranorganisationens kärna.
Inför förbundsdagarna kunde man
märka ett ökat deltagarintresse på grund
av förestående ordförandeval. 77 procent
av medlemsföreningarna var representerade vid förbundsdagarna. Som jämförelse
kan noteras att 74 procent var representerade vi förbundsdagarna i Uleåborg. Trots
att man kan avstå från deltagande genom
att överlåta fullmakt, har vår organisation
visat aktivt deltagande. Beslut fattas med
veteranernas bästa för ögonen. Genomfört val har inte heller lett till splittring,
snarare tvärtom.

Mötesdelegaterna utgjordes till största delen av stödande medlemmar, män
och kvinnor, men också av veteraners fruar och änkor samt av veteraner. Vid kommande förbundsdagar kommer av naturliga skäl antalet veteraner att minska.
Veteranernas traditioner, berättelser om
uppoffringar, seghet, omsorg om de närmaste samt deras framtidstro måste spridas också bland de yngre, vars närvaro
också synliggjordes.
Krigsveteranernas budskap är alltid
aktuellt. Krigsveteranförbundets pionjär vad gäller traditionsfrågorna, Aarno
Lampi, uttryckte det så här: Veteranerna
samlar inte sina minnen eller berättar om
sina upplevelser för att idealisera eller förbereda krig. Veteranerna berättar för att
kommande släktled skulle ha vishet nog
och vara förberedda på att motverka hot
om krig. Att de skulle ha erfarenhet att
leda folkens liv, och att de löser stridigheter med förhandlingsförmåga och ej med
krig. Men också att de inför det oundvikliga skulle ha beredskap att gripa till vapen
för att avvärja inkräktare vid våra gränser.
Markku Seppä
Översättning Bertel Widjeskog

					
			

Kuolleita
Pentti Tapio 1918 – 2016
Opetusneuvos, rovasti Pentti Tapio syntyi työnjohtaja Vilho ja
Hilja Tapion perheeseen Varkaudessa 8.9.1918. Viimeiseen iltahuutoon hänet kutsuttiin omassa kodissaan Pieksämäellä toukokuun 26. päivänä. Ylioppilaaksi
Pentti Tapio valmistui Varkauden yhteiskoulusta 1937 ja tie vei
teologiseen tiedekuntaan. Pentti
Tapio avioitui 1942 Senja Hyvärisen kanssa ja perheeseen syntyi
viisi lasta. Pitkä avioliitto päättyi
puolison kuolemaan 2004. Teologisen erotutkinnon Pentti Tapio suoritti 1945 ja vihittiin papiksi Oulussa samana vuonna.
Sotavuodet katkaisivat alkaneet
opinnot niin kuin monen ikätoverin kohdalla, Pentti tykistön tulenjohtajana Talvisodassa,
patterin päällikkönä jatkosodassa 41-44, ja sotilaspastorina 44.
Mutta näillä vaiheilla tuli olemaan kauaskantoinen merkitys
Pentti Tapion elämään ja työhön.
Poikien Keskus kutsui hänet tehtäviin jo 1945. Työ alkoi Partaharjun leirikylän johtajana 1945
ja toiminnanjohtajana 1962, josta
tehtävästä hän jäi eläkkeelle 1983.

Partaharju on käsite, joka kertoo
Pentti Tapion elämäntyöstä kasvattajana, opettajana ja pappina.
Partaharjusta kasvoi Pentti Tapion johdolla merkittävä leiri- ja
toimintakeskus, jonka kautta tuhannet pojat ja nuoret ovat kulkeneet. Työ Suomen poikien hyväksi oli kutsumustehtävä.
Kun Partaharjun toiminta alkoi, poikajoukkojen johtajina oli
sodasta palanneita sotilaspappeja ja nuorisonohjaajia. He olivat
luomassa Partaharjun henkeä ja
antamassa isäkokemusta ja miehen mallia suomalaisille pojille
ympäri maata. Partaharju rakentui yksityisten ihmisten ja johtamiensa yritysten ratkaisuille ja
asevelihenkeen ”veljeä ei jätetä”.
Sen vahvuuksia ovat olleet kasvaminen lähelle luontoa, kansainvälisyys, erilaiset harrastukset,
käden taidot ja urheilu.
”Jäädessäni sotien jälkeen palvelemaan Suomen poikia poikien pappina kyselin, mitä heille
olisi opetettava elämän ohjeeksi.
Usein kiteytin sen näin: - Oppikaa elämään sovinnossa itsenne,
lähimmäisten ja Jumalan kans-

sa, varjelkaa luontoa ja rakastakaa
isänmaata”. Näin Pentti Tapio
puheenvuorossaan Sotaveteraaniliiton hengellisen työn Virikepäivillä Partaharjulla 2001.
Pentti Tapio kutsuttiin moniin tehtäviin, paitsi kirkon,
myös kunnallisen ja muun julkisen elämän palveluksessa. Työtä
Suomen poikien parissa ja heidän
hyväkseen seurasivat eläkevuosina tehtävät veteraanien keskuudessa, itse veteraanina ja sotainvalidina. Uudet tehtävät odottivat Suomen Sotaveteraaniliitossa
ja sen hengellisen toimikunnan
puheenjohtajana Toivo Saarilahden jälkeen 1996-2015. Näihin
kuului myös veteraanijärjestöjen
hengellisen työn puheenjohtajuus. Pentti Tapio kuului niihin
harvinaisiin ihmisiin, joiden elämän kulku ja työ muodostavat
kokonaisuuden ja jatkumon, joka
oli alkanut sodan kokemuksista
Tolvajärveltä. Kokemukset siivilöytyivät omaan elämäntyöhön
ja työhön veteraaniveljien ja –sisarien keskuudessa. Pentti Tapio
katsoi, että veteraanin hyvä elämä
voi toteutua tämän saman kaavan

mukaisesti, joka oli hänelle kiteytynyt Partaharjulla. ”Meille veteraaneille toiset veteraanit muodostavat tutun ja turvallisen yhteisön, kun kaveria ei jätetä”.
Pentti Tapio otsikoi kirjoituksensa ”Veteraanit kirkkotiellä” (2008) -julkaisussa sanoilla,
jotka ovat Porin sankarihautausmaan muistomerkissä ”Me olemme omatunto maan”. Kirjoitus

on yhteenveto elämässä koetusta,
mutta katse siirretään myös tulevaisuuteen tässä isänmaassa ja tulevassa. Sotaveteraaniliitto ja sen
hengellinen toimikunta muistaa
kunnioituksella ja kiittäen Pentti
Tapion elämäntyötä.
Seppo Väätäinen
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Heikki Talvela 1924–2016
Veteraaniperinteen ahkera vaalija
Agronomi, maanviljelysneuvos Heikki Talvela menehtyi
Kansallisena
Veteraanipäivänä 27.4.2016. Hän oli syntynyt
25.6.1924 Malmarin tilalla Tuusulassa. Siellä hän asui koko elämänsä Mirja-vaimonsa ja heidän
kolmen lapsensa kanssa.
Talvela astui asevelvollisena
palvelukseen lokakuussa 1942.
Talvisodassa ja jatkosodan alkuvaiheessa hän osallistui maanpuolustukseen kotitilalleen sijoitetussa sotasairaalassa ja suojeluskuntalaisena ilmatorjunnassa.
Maaliskuussa 1943 tuli käsky rintamalle tykkimiehenä. Ensin Kannakselle ja sieltä Syvärille.
Hänet kotiutettiin upseerikokelaana maaliskuussa 1945. Sotavuosiaan hän on muistellut kirjassaan ” Seis! Tulikomento! ”.
Talvela oli reservin kapteeni.
Sotaveteraani- ja perinnetyö olivat Talvelalle tärkeitä. Uudenmaan
Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana hän toimi 1991-2013, jolloin
hänet kutsuttiin piirin kunniapuheenjohtajaksi. Suomen Sotaveteraaniliiton hallituksen jäsenenä
hän toimi 1991-2010. Talvela kutsuttiin Sotaveteraaniliiton kunniajäseneksi 2010, liiton kultainen ansioristi hänelle myönnettiin 2004
ja Sotaveteraaniliiton pienoislippu
Vapaudenristin tunnuksin 2008.
Talvela oli Tuusulan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja.
Talvela tunnetaan laajasti veteraaniperinteen ahkerana vaalijana. Siihen kannusti myös suvun
sotilasperinteet. Heikin Kaunoveli kaatui jatkosodassa. Kenraali
Paavo Talvela oli Heikin setä.
Heikki keräsi laajan kokoelman sotilas- ja muistoesineistöä.
Kokoelma on sijoitettu Tuusulan Taistelukoulun perinnetiloihin. Talvelan suvun sotavuosista
ja perinnekokoelmasta on tehty
dvd-video ” Heikki Talvelan sotamuistohuone ”. Heikillä oli tark-

Onnittelemme
Sipri Koivisto 100 vuotta

ka muisti ja hän kirjoitti ahkerasti mm. piirin lehteen.
Talvela oli avainhenkilö Tuusulan Pro Patria-nimikirjan ja
kirkkomaalle sijoitetun graniittiveistoksen aikaansaamisessa.
Sain tutustua Heikkiin liiton
hallituksessa. Hänen laaja ja monipuolinen kokemuksensa sekä
sotaveteraanin näkökulma olivat
ensiarvoisen tärkeitä hallituksen
toiminnassa.
Heikin kertomista sotamuistoista kaksi on jäänyt mieleeni aivan erityisesti.
Heikki muisteli, kun Paavo
Talvela matkalla rintamalle kävi
heillä kotona joulukuussa 1939
lainaamassa talvivaatteita hänen
isältään. Setä oli ärtynyt suomalaisten joukkojen perääntymisestä. Eversti Talvela määrättiin johtamaan taisteluja Tolvajärvellä.
Siellä saavutettiin Talvisodan ensimmäinen voitto joulukuun puolivälissä. Sen kunniaksi Talvela
ylennettiin kenraalimajuriksi.
Raskas muisto oli vetäytyminen Syväriltä kesäkuussa 1944.
Vihollinen ylitti Syvärin Lotinanpellossa ja suomalaiset joukot joutuivat kiertämään maihinnousukohdan metsien kautta
upottavassa maastossa ja vihollisen tulituksessa. Se oli Heikin
kertoman mukaan patteriston
historian raskain taival. Puolet
tykeistä oli jätettävä.
Erkki Heikkinen

Sotaveteraaniliiton vanhin
jäsen haudan lepoon

Toivo Ensio Rantala
25.5.1908 - 3.4.2016
Kouvolan Sotaveteraanien Elimäen kerhon edustajat Kaarlo
Helsten ja Pentti Koskenniemi laskivat havuseppeleen Toivo
Rantalan arkulle 16.4.2016.

Toivo Rantala siunattiin Elimäen kirkossa ja uurna laskettiin sukuhautaan. Kuva: Pertti Nieminen

Jämsäläinen, Talvi- ja jatkosodan
veteraani Sipri Koivisto vietti 100-vuotispäiväänsä 10.4.2016
kuuden lapsen muodostaman runsaan jälkipolven ja ystävien parissa
Jämsässä. Koivisto taisteli lähettinä pääosin jämsäläisistä kootuissa
yksiköissä KTR 10:ssä Taipaleenjoella Talvisodassa ja KTR 19:ssä
mm. Syvärillä ja Karjalan kannaksella jatkosodassa. Sotilasarvoltaan
hän on alikersantti. Sotien jälkeen
Sipri Koivisto toimi maanviljelijänä ja on osallistunut aktiivisesti sotaveteraanitoimintaan.
Antti Saine

Lauri Tammi 100 vuotta
Elämänmyönteinen sotaveteraani, kunnanjohtaja Lauri Tammi
täyttää 100 vuotta 29.8.2016.
Lauri Tammi varttui ja suoritti elämäntyönsä Kuusamossa toimien kunnan eri tehtävissä noin
31 vuotta, joista kunnanjohtajana
1953-1979.
Sotilasura alkoi vuonna 1939,
jolloin hänet määrättiin Sallan
pataljoonan täydennysjoukkoihin. Jatkosodan taistelut Lauri
kävi läpi mm. Kiestingin ja Uhtuan rintamalohkoilla osallistuen myös Lapin sotaan. Hän haavoittui 13.9.1941 olkapäähän saamastaan osumasta ja toimi tämän
jälkeen useassa eri komppaniassa
vääpelin tehtävissä.
Tammi toimi Kuusamon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajana
1982-1995 ja hänet nimitettiin
yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi 1995. Pohjois-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin hallituksen
jäsenenä hän toimi 1983-1996 ja
kutsuttiin piirin kunniajäseneksi
1998. Laurille myönnettiin Suo-

men Sotaveteraaniliiton kultainen ansioristi 2005.
Lauri Tammi on julkaissut
1994 omakustanteisen kirjan
”Sodan monet kasvot”. Kirjassa
hän käsittelee kuuden kuukauden jaksoa sotatoimiajaltaan.
Kuusamon Sotaveteraanit -yhdistyksen jäsenet onnittelevat
lämpimästi Lauria.
Viljo Määttä

Esteri Jokilahti 100 vuotta

Aino Ester syntyi Antrean Kaskiselän kylässä 7.6.1916. Sodan
syttyessä hän joutui lähtemään
23- vuotiaana evakkotaipaleelle

karjan kanssa Kurikkaan ja Talvisodan jälkeen tekemään vielä
toisen evakkoreissun. Sodan päätyttyä Esteri jäi Peränteelle Vuorimäen kylään, jossa meni naimisiin 1946. Perheeseen syntyi kaksi
tytärtä. Työtä tehtiin sekä kotona
että kylällä. Kudottiin kankaita,
autettiin kyläläisiä kodinhoidossa ja pitojenlaitossa. Jäätyään leskeksi Esteri muutti keskustaan
silloiseen pienkotiin. Kännykän
käytön Esteri opetteli kolmisen
vuotta sitten. Yhteydenpito läheisten ja ystävien kanssa sujuu
mukavasti. Lehdet ja radio pitävät ajan tasalla. Kodinhoitoapu
käy päivittäin ja tytär useasti viikossa. Viereinen Veljeskoti hoitaa
kuntoutuspalvelut.
Birgit Laukkonen ja
Sirpa Teerimäki

				

SANA
Eläkkeellä

K

un runsas vuosi sitten eläköidyin, kyselivät monet:
”Mitä aiot tehdä eläkepäivinäsi?” Vastaukseni kauhistutti monia. Vastasin nimittäin
että: ”Aion valmistautua kuolemaani”. ”Ethän sinä nyt vielä kuole!” Enpä kuolekaan, en
todella toivo sitä. Mutta oikeastaan koko elämä on valmistautumista siihen. Ja vasta nyt
on minulla aikaa ottaa valmistautuminen taydestä todesta.
On aikaa muistella menneitä
ja kirjoittaa yhteenvetoja pitämistäni päiväkirjoista opiksi
lastenlapsille, etteivät tee samoja virheitä kuin minä. Aivan tarpeettomia tavaroita on
kasaantunut kovasti elämäni
aikana. Ei voi jättää roinaa lasten kiusaksi. Suhdetta elämäni mieheen, Jeesukseen, pitäisi myös vireyttää. Papin hommassa kun on niitä kiireitä;
olen pitänyt huolta enemmän
toisista kuin itsestäni. Nyt
aion ottaa aikaa rukoilemiseen
ja hiljaa olemiseen, että vihdoin ehtisin kuunnella niitä
rukousvastauksiakin.

R

ukous avaa tien taivaaseen
ja elämän alkuvoimiin.
Rukousta ei voi psykologisoida rikki, sitä ei voi edes selittää. Rukouksen voima on itse
koettava. Ainoa tapa on alkaa
rukoilla. Rukouksen voima ei
riipu ajasta tai paikasta. Vuosisatojen kristillinen kokemus
todistaa: rukous toimii. Se selittämätön ilo, jonka ahkera
rukoilija kokee, ei synny siitä, että Jumala antaa sen, mitä
pyydämme, vaan siitä, että
saamme kosketuksen elämän
alkuvoimiin, jotka ovat Jumalasta.

P

ohjolassa elämme nyt kauneinta kesää, luonto kertoo Luojan runsaista lahjoista. Kansakoulussa lauloimme:
”Nyt metsä kirkkoni olla saa”.
En kehota ollenkaan jumalanpalveluksista poisjäämistä, mutta niitä voi täydentää
omilla metsäkirkoilla luonnon
helmassa. Siellä saa kontaktin
siihen, joka koskettaa meidän
syvintä sydäntämme; antaa
rauhaa ja rakkautta ja täyttää
kaikki tarpeemme ja ikävämme.
Tuulikki Koivunen Bylund
piispa emerita Uppsalasta
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liittopä ivät

Liittokokouksessa tehtiin päätöksiä demokratian ehdoin

S

uomen Sotaveteraaniliiton
27. liittopäivien yhteydessä pidetty liittokokous oli
näyte ja osoitus toimivasta demokratiasta. Runsaiden esitysten ja
kannatuspuheenvuorojen jälkeen
kokous äänesti uudeksi liiton puheenjohtajaksi lehdistöneuvos
Erkki Heikkisen (67) Espoosta
äänin 207-132. Heikkisen vastaehdokkaana oli sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero Turusta.
Myös liiton toiminnasta ja tulevista suuntaviivoista keskusteltiin.
Ensimmäisinä puheenjohtajavaalia koskevat puheenvuorot
käytti Yrjö Viitasaari Espoosta
ja Paavo Pikkuaho Pudasjärveltä. He perustelivat Erkki Heikkistä monin näkemyksin ja sillä,
että Heikkinen saa liiton asiantuntijat ja henkilökunnan työskentelemään yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
Pekka Paateron puolesta puheenvuorot käyttivät Pirkko
Kuorehjärvi Turusta ja Tuomo

Kankkunen Porvoosta. He perustelivat Paateron valintaa vankalla valtio-, kunta- ja yhdistyssektorin kokemuksella.
Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Esko Petäjä kritisoi puheenjohtajavaalin ennakkouutisointia, jossa otsikoitiin
puheenjohtajan valinnan olevan kahden kauppa ja että sanoma sisälsi tulkinnan, ettei enää
uusia ehdokkaita tulisi etsiä. Kevennyksenomaisesti Petäjä kertoi
harkinneensa esittää kokouksessa
Finn-Göran Wennströmiä jatkokaudelle.
Mielipidepuheenvuorojen
laannuttua Etelä-Pohjanmaan
piirin toiminnanjohtaja Pertti
Kortesniemi ehdotti ja sai kannatuksen kokouksen siirtymisestä puheenjohtajakysymyksessä
neuvottelutauolle. Neuvottelutauon jälkeen kokous päätti suorittaa puheenjohtajavaalin suljettuna lippuäänestyksenä. Kokousväellä oli käytettävissään
yhteensä 339 ääntä.
Valintansa jälkeen uusi pu-

Turkulainen Pirkko Kuorehjärvi
esitti liiton puheenjohtajaksi turkulaista Pekka Paateroa.

heenjohtaja Erkki Heikkinen
kiitti puheenjohtajuudesta kahdeksan toimintavuoden jälkeen
luopunutta Finn-Göran Wennströmiä ja hänen Tuula-puolisoaan tuloksekkaasta liiton ja sen
jäsenistön hyväksi tehdystä työstä.
Tehtävästä luopunutta puheenjohtajaa kiittivät myös liiton kunniapuheenjohtaja Aarne Strömmer ja valtuuston puheenjohtaja
Sakari Sippola, jotka luovuttivat
hänelle liiton pienoislipun Vapaudenristin tunnuksin. He totesivat
puheenjohtajan eroilmoituksen
tulleen heille yllätyksenä. Emme
osanneet uumoilla ilmoitusta
Finn-Göranin puheista emmekä
hänen kehonkielestään. Olit kuitenkin harkinnut erosi ajankohdan varsin tarkkaan ja liiton toiminnan kannalta hyvään aikaan,
Strömmer ja Sippola totesivat.

Sakari Sippola
jatkaa valtuuston
puheenjohtajana
Keskustelun
SotaveteraaniliiKanadan länsirannikon suomalaisen sotaveteraaniyhdistyksen puheen- ton valtuuston puheenjohtajasjohtaja ja piirin toiminnanjohtaja Esko Kajander (vas.) ja sihteeri Petteri ta käynnistänyt Yrjö ViitasaaMökkönen (3. vas.) pääsivät virallisina yhdistyksiensä kokousedustajina ri piti tärkeänä, että valtuuston
työtä johtaa tunnuksen omaava
äänestämään liiton puheenjohtajasta.

veteraani ja esitti samalla Sakari Sippolaa jatkamaan tehtävässä. Liiton kunniapuheenjohtaja Aarne Strömmer totesi tradition edellyttävän, että istuvalta
puheenjohtajalta kysytään ennakkoon, onko hän valmis jatkamaan. Helmikuussa Sippola vastasi kysymykseeni. ”Kyllä olen”.
Strömmer luonnehti yksimielisesti valtuuston puheenjohtajatyötä jatkamaan valittua Sippolaa
leppoisaksi puheenvuorojen jakajaksi, mutta rautaiseksi asioiden
eteenpäin viejäksi. Kiitospuheessaan Sippola totesi, että kamppailut kestettiin aina yhdessä, ei yksin taistellen viitaten tulevaan veteraanijärjestötyöhön sen kaikilla
tasoilla.
Tase pudonnut alle
miljoonaan
Liittokokous hyväksyi kuluneen
kaksivuotistoimintakertomuksen ja tulevan kaksivuotissuunnitelman. Suunnitelmaan esitettiin
ja kannatettiin lisäystä sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja
leskiensä henkisen ja hengellisen
työn tuesta.
Hallituksen ehdotus julkilausumaksi hyväksyttiin, samoin
hallituksen laatimat Suomen Sotaveteraaniliiton toimintalinjaukset 2020-luvulle.
Liiton valtuustoon valittiin

Lehdistöneuvos Erkki
Heikkinen
on Oulussa syntynyt ja siellä nuoruutensa viettänyt sotaveteraanin poika, joka
asuu nykyisin Espoossa.
Hän luonnehti myös omaksumaansa henkilökohtaista
työtapaa. Ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu eli kuulon aistikapasiteetti on kaksinkertainen. Tämä on myös
hänen henkilökohtainen ohjenuoransa. Hän lupasi liikkua piireissä ja yhdistyksissä
eri puolilla maata kuuntelemassa kentän ja veteraanien
ääntä.
Lähiajan tärkeimmäksi
liiton tehtäväksi Heikkinen
mainitsi veteraanien huoltotoiminnan kehittämisen ja
siinä pääministerin Oulussa
keväällä lupaaman valtion lisämäärärahan toteutumisen
valtion ensi vuoden talousarvioon.
edustus kaikista sotaveteraanipiireistä. Tilintarkastajana jatkaa KHT Hannu Riippi BDO
Oy:stä ja varalle samasta yhtiöstä
KHT Pertti Hiltunen.
Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Suomen Sotaveteraaniliiton XXVII liittokokouksen
8.6.2016 Joensuussa hyväksymä julkilausuma:
Suomen Sotaveteraaniliiton XXVII liittopäiville kokoontunut
järjestöväki arvostaa suuresti pääministeri Juha Sipilän Kansallisen veteraanipäivän juhlassa julkistamaa linjausta turvata kaikille
sodissa taistelleille miehille ja naisille kotipalvelut.
Palveluiden saatavuus veteraaneille edellyttää hyvää yhteistyötä
valtion, kuntien ja veteraanijärjestöjen välillä.
Veteraanit ovat erityisryhmä vanhusväestöämme. Korkeimmissa ikäluokissa miehistä yli 90 prosentilla on rintamasotilastunnus ja lähes 20 prosentilla samanikäisistä naisista rintamapalvelutunnus.
Sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi tehtävään tukitoimintaan tarvitaan yhteiskunnan panoksen lisäksi
vielä vuosia sotaveteraaniyhteisöjen jäsenten työpanosta.

Joensuun liittokokouksen 8.6.2016 hyväksymät
Suomen Sotaveteraaniliiton toimintalinjaukset
2020-luvulle
1. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhteisöt jatkavat tukitoimintaa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä
hyväksi.
2. Sotaveteraaniyhteisö tehostaa yhteistyötä kuntien kanssa.
Aktivoidaan varainhankintaa ja viestintää. Lisätään kannattajajäsenten määrää ja osallistumista.
3. Sotaveteraaniliitto edistää veteraaniperinteen vaalimista
yhdessä Tammenlehvän Perinneliiton kanssa.

Tallinnasta liittopäiville Joensuuhun matkanneet
Suomen-pojat Edgar Sinisalu (91) (vas.) ja Ulo Veidenberg (94) seurasivat mielenkiinnolla liittokokouksen
kulkua ja puheenjohtajavaalia.

Kaksi veteraania ja lämmin kädenpuristus. Valtuuston puheenjohtajana jatkamaan valittu Sakari Sippola (vas.) saa onnittelut liiton kunniapuheenjohtaja
Aarno Strömmeriltä.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat suositukset
1. Jäsenyhdistyksessä tulee olla vähintään yksi sotaveteraani, jotta
voi olla sotaveteraaniyhdistys.
2. Sotaveteraanipiirien tulee toimia 2020 asti. Mikäli piiri purkaa
toimintansa aiemmin, tulee sen neuvotella sotaveteraaniyhdistysten ja mahdollisesti perinneyhdistysten siirtymisestä johonkin
toisen piirin jäseneksi.
3. Sotaveteraaniyhdistyksen purkautuessa sen jäsenet siirtyvät alueen tulevaisuussuunnitelman mukaisesti emoyhdistyksenä toimivaan sotaveteraaniyhdistyksen tai -piiriin.
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Tärkeintä on veteraanien huoltotyö
ja toiseksi perinneajan valmistelu

L

iittopäivien yhteydessä järjestetyssä tulevaa toimintaa koskevassa seminaarissa tiivistyi yhteinen näkemys
toiminnan lähivuosien tärkeimmistä tehtävistä. Se on tukityö
sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi. Tämän ohella perinnetyö saa kasvavaa merkitystä.
Tammenlehvän Perinneliiton
toiminnanjohtaja, eversti evp.
VTM Pekka Holopainen totesi liiton hoitavan ja vaalivan Suomen 1939-45 käymien sotien ja
niiden veteraanien perinteitä. Liiton jäsenenä on tällä hetkellä 22
veteraani-, maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää yhteisöä.
Valtuuston puheenjohtaja Sakari Sippola (vas.) ja kunniapuheenjohtaHolopainen totesi perinneaija Aarno Strömmer (oik.) luovuttivat liiton puheenjohtajan tehtävästä
kaan
siirtymisessä elettävän tällä
luopuneelle Finn-Göran Wennströmille liiton korkeimman huomionhetkellä
ylimenokautta. Tavoitosoituksen, liiton pienoislipun Vapaudenristin tunnuksin. Toiminnanteena
on
muodostaa alueellisia
johtaja Seija Karttunen luovutti kukat.
perinneyhdistyksiä, joiden toiminnassa yhdistyvät sekä tukitoiminnan että perinnetyön tarpeet.
Yhdistysten rajat eivät välttämättä noudata nykyistä piirirajausta.

paikkakunnan perinteet, Suominen visioi.
Toimintaan tarvitaan mukaan
paitsi paikallisia osaajia, myös
nuoria ja naisia.
Pudasjärveläinen Paavo Pikkuaho totesi, että perinnetyötä
on vaikea tehdä, mikäli sitä ei viritellä kouluihin aina alakouluja myöten. Monelle nykynuorelle
sana veteraani on vieras käsite puhumattakaan siitä, mitä he aikanaan ovat isänmaamme ja myös
heidän hyväkseen tehneet. Pikkuaho sai kritiikistään seminaariyleisön aplodit eli vilpittömän
kannatuksen.
Kansallisen veteraanipäivän
vietto tulee muuttumaan ja sen
merkitys kasvamaan. Valtioneuvoston kanslia on antanut Tammenlehvän Perinneliitolle tehtävän valmistella ehdotus juhlapäivän uudeksi muodoksi. Työn
tulee olla valmis niin, että jatkosta voitaisiin ilmoittaa viimeistään
2017 eli Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuotena.

Läpivienti vaatii runsaasti
jalkatyötä
Sotaveteraaniliiton perinnetoimikunnan puheenjohtaja Pertti
Suominen tarkensi, että tavoitteena on luoda koko valtakunnan
kattava alueellisten perinneyhdistysten verkosto, jossa jokainen
maamme kunta kuuluu perinneyhdistyksen alueeseen.
Alueellisen toiminnan valmistelu alkoi vuonna 2009. Alueelliset perinneyhdistykset on nyt
rajattu ja niiden vastuuhenkilöt
on nimetty. Nykyisten sotaveteraanipiirien toivotaan jatkavan
vielä 2020 saakka, jonka jälkeen
perinnevaiheen työ vahvistuu ja
piirit vähitellen katoavat. Perinnetyön sisällön rakentamisessa
paikallisuus on kantava voima ja
voimavara, jolle kaikki rakentuu.
Paikallisesti tunnistetaan oman

Kolme piiriä esitteli
suunnitelmiaan
Seminaarissa kolme sotaveteraanipiiriä esitti oman valmiussuunnitelmansa perinneaikakauteen
siirtymisestä.
Kanta-Hämeen piiristä Seppo
Kopra totesi piirin jakaantuvan
kahteen perinnealueeseen. Veteraani- ja perinnetoimintaa ja tiedottamista on tietoisesti kohdennettu naisiin, nuorisoon ja lapsiin.
Pirkanmaan piirin tilannetta esitellyt Pasi Aho totesi kuntarakennemuutosten myötä aluejaon täsmentyneen ja perinneaikaan ollaan siirtymässä kuudella
yhteistoiminta-alueella. Perinneaikakauteen siirryttäessä vuonna
2020 piiri lopettaa toimintansa.
Suur-Savon piirissä perinneaikakauden toimintaa raken-

Suomen Sotaveteraaniliiton
valtuusto 2016-2018
Puheenjohtaja
Sakari Sippola
Sotaveteraanipiiri Varsinainen jäsen
Etelä-Karjala
Erkki Pulli
		
Etelä-Pohjanmaa
Esko Petäjä
		
Helsingin seutu
Usko Puustinen
		
Kainuu
Timo Toivonen
		
Kanada
Reijo Viitala
		
Kanta-Häme
Juhani Penttilä
		
Keski-Pohjanmaa
Matti Uusi-Rauva
		
Keski-Suomi
Kalevi Jääskeläinen
		
Kymenlaakso
Arto Mikkonen
		
Lahti
Eero Lehtonen
		
Lappi
Erkki Kiviniemi
		
Pirkanmaa
Pasi Alho
		
Pohjois-Karjala
Matti Majoinen
		
Pohjois-Pohjanmaa Reijo Sallinen
		
Pohjois-Savo
Jouni Perälä
		
Ruotsi
Jouni Knuuttila
		
Satakunta
Seppo Juhola
		
Suur-Savo
Eero Kaitainen
		
Södra Finland
Carl-Johan Numelin
		
Uusimaa
Olavi Kurko
		
Vaasa
Anders Knip
		
Varsinais-Suomi
Tuukka Alhonen
		

Varajäsenet
Antero Osma
Heikki Vanhanen
Veikko Hallila
Samuli Niinistö
Eino Luostarinen
Irma Lähdesmäki
Veli Jääskeläinen
Sakari Hankkila
Pauli Riikonen
Petteri Mökkönen
Esko Aaltonen
Veikko Mäkelä
Matti Isomaa
Kalevi Lindfors
Isto Korhonen
Tapio Mattila
Aimo Kiukas
Kai Holmberg
Jukka Torstila
Pentti Korpimies
Arvi Räsänen
Osmo Korkala
Raimo Nuutinen
Esko Lehtomaa
Teuvo Strandman
Seppo Pulkkinen
Paavo Kurttila
Paavo Pikkuaho
Eero Valkonen
Risto Vatanen
Håkan Palin
Pentti Högnäsbacka
Eino Nerg
Juhani Norri
Matti Jaatinen
Juha Korhonen
Håkan Karlsson
Erik Werner
Jouko Kaivonurmi
Yrjö Räisänen
Bertel Widjeskog
Hans Ingvesgård
Paavo Pensamo
Pentti Wanamo

Veteraanien perintö on kertomus
uhrautuvaisuudesta, sitkeydestä
ja veteraaniveljien huomioimisesta, totesi Tammenlehvän perinneliiton toiminnanjohtaja Pekka
Holopainen veteraanien tulevaisuusseminaarissa pitämässään
alustuksessa.

netaan neljän kaupunkiseudun
– Mikkelin, Pieksämäen, Varkauden ja Savonlinnan ympärille. Kaupunkien välillä linjauksesta on päästy jo yksimielisyyteen, kertoi suunnitelmia esitellyt
Eero Kaitainen. Jokaiseen neljään perinneyhdistykseen perustetaan huolto- ja tukijaosto ja perinnejaosto. Tavoitteena on, että
perinneyhdistykset aloittavat toimintansa vuonna 2020.
Tulevaisuusseminaarin
yhteenvedossa todettiin, että perinnekauteen siirtymisen kannalta
seuraava liittokokous tulee muodostumaan tärkeäksi. Siellä on
tehtävä päätökset liiton sääntömuutoksista niin, että ne johtaisivat ensimmäisten perinneyhdistysten toiminnan käynnistymiseen jo vuodesta 2019 lähtien.
Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Nuoret on saatava ymmärtämään ja arvostamaan omaa kansallisuuttaan ja itsenäisyyttä ja sen eteen tehtyä työtä. Nykyisissä valtakunnallisissa suunnitelmissa tähän ei ole panostettu riittävästi, kritisoi pudasjärveläinen Paavo Pikkuaho.
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liittopä ivät

Maamme turvallisuus rakentuu
veteraanien luomalle arvopohjalle

V

eteraanien arvo, esimerkki ja henkinen perintö näkyvät suomalaisten vahvassa maanpuolustustahdossa.
Sen todetaan olevan merkittävä
osa maamme puolustuskykyä ja
yhteiskunnallista arvopohjaamme. Tälle arvopohjalle rakentuu
tänä päivänä myös maamme ulkopolitiikka ja uskottava puolustuskykymme. Puolustuskykymme ylläpito ja uskottavuus
tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa ja
uudistumista sekä taloudellisia
voimavaroja, todettiin Joensuussa pidetyn Suomen Sotaveteraaniliiton liittopäivien pääjuhlassa.
Juhlapuheen pitänyt puolustusministeri Jussi Niinistö kohdisti puheensa avauksen koko
sodan ajan sukupolvelle todeten
heidän ansiokseen sen, että Suomi on kehittynyt nykyiseksi oikeus- ja sivistysvaltioksi. Selviytyminen sodista ja maamme jälleenrakennustyö olivat osoitus
Teidän ja perheittenne vankkumattomasta yhdessä tekemisen
hengestä ja isänmaan rakkaudesta. Niitä henkisiä ominaisuuksia me tarvitsemme yhä edelleen. On oikeus ja kohtuus, että
me nuoremmat sukupolvet nyt

huolehdimme kunniakansalaistemme elinolosuhteista ja suomme heille mahdollisuuden arvokkaaseen vanhuuteen. On tärkeää,
että jokaiselle veteraanille yksilönä kyettäisiin löytämään juuri
hänelle sopiva toimintakykyä ja
kotona selviytymistä tukeva palvelukokonaisuus.
Sotaveteraaniliitolla on ollut ja
tulee edelleen olemaan merkittävä rooli jäsentensä elinolosuhteiden parantamisessa ja etujen ajamisessa. Tulevaisuudessa toiminnan painopistettä on kuitenkin
vääjäämättä siirrettävä perinnetyön suuntaan, Niinistö totesi.
Veteraanien meille jättämän
perinnön arvostamisen osoituksena meidän on huolehdittava
maamme itsenäisyydestä ja turvallisuudesta. Suomen turvallisuus rakentuu ensisijaisesti viisaan, johdonmukaisen ja pitkäjänteisen ulkopolitiikan varaan.
Joskus sekään ei yksin riitä, vaan
sen tueksi tarvitaan uskottavaa
puolustuskykyä.
Puolustusjärjestelmä on
kuin henkivakuutus
Puolustusvoimien tervehdyksen
juhlaan tuonut komentopäällik-

Ylijohtaja Elli Aaltonen julkisti Itä-Suomen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan vuoden esimerkillisimmän veteraanikunnan, joksi oli
valittu Valtimo Pohjois-Karjalasta. Palkinnon vastaanotti Valtimon vanhusneuvoston puheenjohtaja Tuomo Hölttä.

kö, prikaatikenraali Kim Mattson totesi maailman kokemusten
osoittaneen, että huonosti hoidettu itsenäisyys voi johtaa dramaattisiin seurauksiin. Itsenäisen valtion yksi keskeisistä tunnusmerkeistä on toimiva turvallisuus- ja
puolustusjärjestelmä. Puolustusjärjestelmä on kuin henkivakuutus, joka otetaan pahimman varalle toivoen, ettei siihen tarvitse
koskaan turvautua.
Lupaukset muutettava
käytännöksi
Veteraanit, puolisot ja lesket ovat
tällä hetkellä Sotaveteraaniliiton toiminnan ainut tärkeä kohderyhmä. Liitto tulee kulkemaan heidän mukanaan pitkälle 2020-luvulle, visioi uunituore
puheenjohtaja Erkki Heikkinen. Liiton omat toimintaresurssit ovat niukat. Siksi valtiovallan
tuki on tärkeää. Pääministeri Sipilän lupaukset siitä, että valtio
varautuu ensi vuonna korottamaan merkittävästi veteraanien
kotiin vietävien palvelujen määrärahaa, otetaan liitossa avosylin
vastaan. Tämä asettaa myös liitolle lisääntyviä haasteita huolehtia siitä, että tuki menee täysimääräisenä perille sinne, minne se on
tarkoitettu. Toinen merkittävä
lähitulevaisuuden haaste liitolla
on huolehtia siitä, että tietous veteraaneista ja heidän teoistaan ja
niiden merkityksestä nykypäivään tiedostetaan nuorten ja lasten
keskuudessa, Heikkinen totesi.

Juhlapuheen pitänyt puolustusministeri Jussi Niinistö korosti puheessaan veteraanien tekemää pohjaa maamme nykyiselle hyvinvoinnille.
Ministerin vieressä liiton uusi puheenjohtaja Erkki Heikkinen ja hänen
puolisonsa Varpuliisa Korpivaara.

hengen juhlajoukon syvällisiin
muistoihin.
Pohjoiskarjalaisten nuorten
osaamisesta toivat juhlaan Hopeisen harmonikan voittajasisarukset Linda (12) ja Eemil (10)
Ullgren, joiden sorminäppäryys
sai juhlaväen kasvoille iloisen ilmeen.
Joensuun kaupungin tervehdyspuheen juhlaan toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Kauppinen vakuuttaen samalla, että Joensuussa tullaan aina
huolehtimaan veteraaneista ja vaalimaan heidän perinnettään.

Juhlan päätteeksi Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jorma Mikkonen ja toiminnanjohtaja Seija Karttunen
luovuttivat liittojuhlien järjestämisvastuuta symbolisoivan perinnesauvan Etelä-Pohjanmaan
piirin puheenjohtaja Esko Petäjälle ja toiminnanjohtaja Pertti
Kortesniemelle. Seuraavat liittojuhlat järjestetään Etelä-Pohjanmaalla Härmän kuntokeskuksessa 1.-3. kesäkuuta 2018.
Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Musiikkiesitykset vahvassa
roolissa
Liittojuhlan musiikillista antia
johti kapellimestari Riku Huhtasalon johtama Karjalan sotilassoittokunta, joka avasi pääjuhlan
Jääkärimarssilla. Pianotaiteilija Nazig Azezianin säestämänä
sellotaiteilija Jussi Makkosen
esittämä Heino Kasken sävellys
Preludi –Pankakoski ja varsinkin
Finlandia hiljensi noin tuhannen
Sellotaiteilija Jussi Makkosen ja pianotaiteilija Nazig Azezianin yhteisesitys sai yleisön hiljentymään ja herkistymään. Varsinkin Sibeliuksen
Finlandia kosketti syvällisesti kuulijoita.

Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jorma Mikkonen ja toiminnanjohtaja Seija Karttunen
luovuttivat liittopäivien järjestäjävastuuta kuvaavan perinnesauvan Etelä-Pohjanmaan piirille. Sauvan vastaanottivat puheenjohtaja Esko Petäjä ja toiminnanjohtaja Pertti Kortesniemi.

Emil ja Linda Ullgrenin hanuriesitykset Rakuunasoittokunnan taustoittamana nostivat yleisön mieleen vastuun perinnetiedon siirtämisestä
nuoremmille sukupolville.
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Asemiesilta oli herkkää
tulkintaa ihmiselämästä

S

odan aikana rintamalla esiintyi viihdytysjoukkoja, jotka
toivat virkistystä ja vahvistusta raskaassa tehtävässä olleille.
Karjalan laulumaille vain paras on kyllin hyvää. Siksi illan
pääesiintyjinä Rakuunasoittokunnan lisäksi olivat joensuulaistunut viihdetaiteilija Kai Hyttinen ja maakunnan oma tyttö,
tohmajärveläistä syntyperää oleva viihdetaiteilija Katri Helena.

Illan ohjelmaa sävytti myös juukalaisen kirjailijan Heikki Turusen tuotanto, jota tulkitsi lausuntataiteilija Jarmo Mäkelä.
Solistien taustalla esiintyi Rakuunasoittokunta johtajanaan
kapellimestari, musiikkimajuri
Riku Huhtasalo. Kuulijakuntaa
hemmoteltiin Katri Helenan euroviisukappaleella Katson sineen
taivaan ja sodan jälkeen sävelletyllä ja sanoitetulla kappaleella

Kanadan länsirannikon suomalaisen sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Esko Kajander luovutti yhdistyksensä kiitokset liittopäivien järjestäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Mikkoselle ja ojensi hänelle yhdistyksen
standaarin.

Puhelinlangat laulaa. Kai Hyttisen tulkitsemia kappaleita olivat Ei vapaata vangita voi ja Jos
sä nostat lipun salkoon. Lausuntataiteilija Jarmo Mäkelä tulkitsi kirjailija Heikki Turusen teoksesta Karhunpäinen metsänvartija, joka sai yleisön herkistymään
kirjailijan ihmisläheisestä ja herkästä kuvauksesta.
Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Ovatko sodan
julmuudet kristillisesti
hyväksyttävissä?

R

ovasti Juhani Sainio käsitteli arvoituksellista aihetta, mielettömän sodan
ja uskon suhdetta toisiinsa. Pitäisikö kristityn olla hiljainen alamainen jumalattoman hallituksen hallitsemassa maassa?
Adolf Hitlerin ajan Saksassa 1933-1945 virallinen kirkko
joutui poliittisen paineen kautta Hitlerille uskollisten pappien
johtoon. Tältä kirkolta puuttui
kaikki kriittisyys valtiovallan julmia tekoja kohtaan. Se myötäili
natseja ja Hitleriä.
Valtakunnan kirkon rinnalle
nousi kristittyjen pappien johtama pienempi Tunnustuskirkko,
joka oli erimielinen maan poliittisen johdon kanssa. Monet sen
johtajista joutuivat Hitlerin vainoamaksi ja menettivät henkensä.
Tunnustuskirkon piirissä toteutui vuonna 1944 ajatus Hitlerin salamurhasta, jossa epäonnistuttiin. Hitler teloitutti kostoksi
tuhansia epäiltyjä ja jatkoi maailmansotaa seurauksella, että Saksan oman kansan päiväkohtainen
kuolleisuus kohosi yli kymmenkertaiseksi sodan alkupäiviin verrattuna.

Sodan loputtua Hitlerin aatteita seuranneet vaikenivat, monet häpesivät ja menettivät muistinsa. Sota olikin ollut kunniaton. Kristittyjen omaatuntoa
repi kahtalainen kysymys: Onko
oltava valtiolle uskollinen, vaikka se on jumalaton ja julma, vai
onko oikeutettua surmata valtionpäämies, jolloin ehkä säästyy paljon ihmishenkiä? Sotakin
voisi päättyä, jos valtion päämies
kuolee.
Kysymykseen ei ole saatu yksiselitteistä vastausta Jeesuksen
opetuksesta. Siksi joukossamme
on kristittyjä, jotka ovat esivallan
niin tahtoessa valmiit kuolemaan
ja saamaan marttyyrin kunnioituksen. On kristittyjä, jotka haluavat rakkaudessaan säästää muiden ihmisten kärsimyksiä. Silloin tavoitteen välineenä
voi olla oma väkivallanteko, jopa
murha.
Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Yleisöä herkistävä kappale Sininen ja valkoinen
sai tulkintansa Katri Helenan ja Kai Hyttisen yhteisesityksenä.

Liittojuhlaan liittyvässä jumalapalveluksessa saarnasi kenttäpiispa
Pekka Särkiö.

Liittopäivien pääjuhla kokosi Joensuun Areenalle yli tuhat henkeä, joista jokainen sai myös henkilökohtaisen kutsun saapua kahden vuoden kuluttua Etelä-Pohjanmaalla järjestettäville liittopäiville. Kuvassa etualalla oik. kauppaneuvos Eino Tenhunen, Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen Vilho Malinen yhdessä puolisonsa Seija Karttusen kanssa.

Kuvassa ovat vas. ortodoksinen ylidiakoni Juha Pössi, rovasti Juhani
Sainio, taustalla pastori Anna-Maria Kupiainen, oik. pastori Salla Romo
ja ortodoksinen pastori Aleksander Roszczenko.
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liittopä ivät

Puheenjohtajavaalia pohjustettiin
ehdokastentissä
maakunnallisen yhteistoiminnan
lisäämistä. Omaa varainhankintaa on edelleen lisättävä ja näkyvyyteen on panostettava sometoimintaa monipuolistamalla.
Veteraanijäsenten
vähetessä muutokseen on vastattava ja
muuttuvassa tilanteessa tehtävä
myös uusia linjauksia.
Ajankohtaisista asioista nousi esiin valtiovallan lupaukset kotiin vietävien palvelujen määrärahan merkittävästä kasvusta. On
pidettävä huoli määrärahojen
avulla tuotettavien veteraanipalvelujen perille saattamisesta.
Tulevan kahden vuoden aikana merkittävä työsarka on perinneaikaan valmistautuminen
Liittopäivien lehdistötilaisuudessa tietokirjailija Risto Uimosen ten- niin, että kahden vuoden kuluttissä esiintyivät lehdistöneuvos Erkki Heikkinen, (vas.) valtuuston pu- tua Härmässä pidettävässä liittoheenjohtaja, hallintoneuvos Sakari Sippola ja sosiaali- ja terveysneu- kokouksessa on valmius perinnevos Pekka Paatero.
aikakauteen etenemisestä.
Itämeren lisääntyvään jäniiton puheenjohtajan valin- myös Sotaveteraaniliitolle aiheen nitykseen sekä viime viikkojen
taa on viime vuosia valmis- tarkastella puheenjohtajavalintaa ja kuukausien sotaharjoituksiin
puheenjohtajaehdokkailla ja valtellut asetettu toimikun- uudella tavalla.
Päätimme kokeilla uutta me- tuuston puheenjohtajalla oli yhta. Demokraattisen päätöksenteon yleinen lisääntyminen antoi nettelytapaa ja toteuttaa vaali ää- tenäinen näkemys. Yksin jääminestämällä, totesi uuden valinta- nen ei ole viisasta. Yhteistä teketavan ”isäksi” ilmoittautunut lii- mistä yhteistyökumppaneiden
ton valtuuston puheenjohtaja, kanssa on lisättävä ja kahdenkeshallintoneuvos Sakari Sippola. keiset suhteet on edelleen pidetSippola luonnehti uutta tapaa jo tävä tärkeässä asemassa.
Liiton työssä on edelleen kohennakkoon onnistuneeksi operaatioksi, joskin ehdokkaita olisi saa- deryhmänä sotiemme 1939-45
siellä missä aurinko paistaa !
nut olla enemmän, jopa 4-5. Myös veteraanit. Samalla on työskenjatkossa voidaan käyttää samaa neltävä sen päämäärän hyväksi,
valintamenettelyä, Sippola visioi. ettei uusia sotaveteraaneja synPuheenjohtajaehdokkaiden, tyisi.
Puheenjohtajana toimineen
Pekka Paateron ja Erkki Heikkisen esittelytilaisuudessa haas- Risto Uimosen kysymykseen –
tattelijana toiminut tietokirjailija mihin liitto on piilottanut rahanRisto Uimonen tenttasi ehdok- sa – vastasi puheenjohtaja Sakari
kaita kysymyksillä, jotka käsitteli- Sippola napakasti.
Liiton tukitoiminnan piirisvät liiton toiminnan suuntaviivoja
ja suhtautumista maamme nykyi- sä olevien veteraanien määrä on
siin puolustuspoliittisiin linjauk- 14 000. Liiton viime vuoden tase
siin. Puheenjohtajan työ vaatii on hieman vajaa miljoona euroa.
alk.
tekijältään kestävyyttä ja kentäl- Viime ja tulevina vuosina tase
Esim. 4 vkoa, 22.11.
lä mukanaoloa. Työtä ja tekemis- pienenee miinustuloksen myöGran Canaria,Las Palmas,
tä on kaikkina vuodenaikoina ja tä noin 100 000 euroa vuodessa.
Katalina Park DDD, ea
juhlapuheisiin pitää olla riittäväs- Siitä voi laskea, mihin saakka liiton varat riittävät. Puheet milti ajankohtaisia ja uusia aiheita.
Turkki tutuksi:
Liiton kehittämistyössä mo- joonista ovat pötyä, Sippola tiiKappadokian
lemmat
puheenjohtajaehdok- visti.
kaat
korostivat
jäsenyhdistysten
KIERTOMATKAT
ja aluetoiminnan aktivointia sekä
Teksti ja kuva: Risto Alanko
Syys-, loka- ja
marraskuussa,
Lähtöjä usealta paikkakunnalta

L

Talvi
Kanarialla:

1159e

alk. 769e
nyt vain

259e

kun käytät etukoodia:
KAPPA16
LISÄTIETOJA JA OHJELMA
VERKKOSIVUILLAMME

d e t u r. f i
Parhaat tarjoukset netistä

P. 09-68 99 88 77
ma-pe klo 9-21, la-su 10-19

Oy Puhois Ab

Joensuu toivotti
vieraat tervetulleiksi
historiallisessa
taidemuseossa

Tilaisuuden puheosuuden päätteeksi liiton korkeimman huomionosoituksen, liiton pienoislipun Vapaudenristin tunnuksin ojensi Joensuun
kaupunginjohtaja Kari Karjalaiselle liiton viimeistä puheenjohtajapäivää vetänyt Finn-Göran Wennström ja valtuuston puheenjohtaja Sakari Sippola.

L

iittopäivien aattoiltana tapasivat Joensuun taidemuseon tiloissa Sotaveteraaniliiton, Joensuun kaupungin ja
juhlapäivien järjestelyistä vastaavan sotaveteraanipiirin edustajat. Avajaistilaisuudessa puhunut
Kuopion Hiippakunnan piispa
Jari Jolkkonen palasi puheessaan heinäkuun 1944 tapahtumiin. Vihollisen suurhyökkäys pysäytettiin Tali-Ihantalassa.
Stalin lähetti kaksi vahvistettua
divisioonaa koukkaamaan Ilomantsin kautta Kannaksen puolustajien selustaan avaamaan syntynyttä rintamalukkoa. Ilomantsin torjuntataistelussa kenraali
Raappana kokosi sodan miehistörippeistä ja osin jopa vangeista sotilaiden keräilyerän - ryhmä
Raappanan - ja löi ylivoimaisen
vihollisen. Mikäli tätä sodan ihmettä ei olisi tapahtunut - seuraava suomalaisten puolustusasema
oli Joensuun länsipuolella - on
ilmeistä, että epäonnistuminen
Ilomantsissa olisi merkinnyt Joensuulle Viipurin kaltaista kohtaloa ja kaupunki olisi jäänyt rajan taakse.
Suomessa ja erityisesti Itä-Suomessa maanpuolustushenki ja
-tahto on aina ollut vahva, mutta
se ei ole itsestäänselvyys. Maanpuolustustahto on yhteydessä siihen, miten oikeudenmukaiseksi ja reiluksi suomalainen yhteiskunta koetaan. Rakennammeko
aitoja ja riitoja vai rauhaa ja sopua? Olemmeko valmiit tinkimään omista oikeuksistamme ja
eduistamme yhteisen hyvän puolesta?
Tästähän viime päivien puheenaiheessa, niin sanotussa kilpailukykysopimuksessakin on lo-

pulta ollut kysymys, piispa Jolkkonen yhdisti.
Joensuun kaupunginjohtaja
Kari Karjalainen kertoi sodan
jaloista pelastuneen Joensuun nykytilasta. Yli 75 000 asukkaan Joensuun kasvuvauhti on noin 600
asukasta vuodessa. Yhteistä rajaa
Venäjän kanssa on kuntaliitosten
myötä tullut noin 30 kilometriä. Joensuun vienti kasvoi viime
vuonna 6 %, kun se koko maassa
laski 6%. Vuodessa rakennetaan
kaupunkiin 800 uutta asuntoa
ja sote-uudistuksessa aloitamme
Siun-sote -palvelujen tuotannon
jo 2017 alkaen. Sotien jälkeisestä Joensuun kaupungin kasvun
mahdollisuuksista kaupunginjohtaja Karjalainen antoi kiitoksen vapautemme puolesta taistelleille veteraanipolville.
Vapautensa puolesta taistelleiden muistoon liittyi myös sotahistorioitsija, eversti evp. Pekka
Ripatin puheenvuoro. Ripatti
esitteli juhlapaikaksi valitun Joensuun taidemuseon ja sen tilojen historiaa. Vuonna 1894 Joensuun lyseoksi valmistunut rakennus edustaa Viipurin klassisen
lukion tavoin uusrenesanssisia
piirteitä. Rakennuksen juhlasalin peräseinällä on kolme noin
800 kilon painoista marmoritaulua, joissa on Karjalan ja Hämeen
rintamalle osallistuneiden- ja vapaussodassa kaatuneiden koulun
oppilaiden nimet. Juhlasalin etuosan reliefiin on kaiverrettu kaikkien 130 sodissa kaatuneiden oppilaiden nimet, joiden uhria yhdistää piispa Eino Sormusen
teksti ”Rauha siunaa sukupolvien
työt ja uhrit”.
Teksti ja kuva: Risto Alanko
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Veteraanit tunsivat olevansa
huomion keskipisteenä

T

ilaisuuden kokonaisuuteen soveltuvat juhlatilat,
maittava ruoka ja kokousten asiakirjoihin kirjatut veteraanien huoltotoimintaan liittyvät
lupaukset puhuttivat osanottajia
liittopäivillä.
Liiton toimintasuunnitelmassa todettiin veteraanien kotona
selviytymisen ja turvallisuuden
kannalta haastavimman vaiheen
olevan menossa. Tämän haasteen voittaminen edellyttää jo 91
vuoden keski-iän saavuttaneen
veteraanipolven kotipalvelujen ja
kuntoutuksen huomattavaa parantamista. Tällä hetkellä vete-

raanien kotipalvelujen tuottamiseen on valtio varannut vajaat
600 euroa vuodessa veteraania
kohden. Pääministeri Juha Sipilän Kansallisen veteraanipäivän
juhlassa julkistama linjaus tarkoittaisi käytännössä tuen nostamisen noin 8000 euroon vuodessa. Nyt pääministerin Oulussa
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa antamaan lupaukseen
veteraanit suhtautuvat suurella
luottamuksella.
Veteraanit arvostavat suuresti
liittojuhlien järjestämistä. Se on
virallisen ohjelman lisäksi tapahtuma, jonne tullaan tapaamaan

Savonlinnan Punkaharjulta liittojuhlille osallistuvat
Pentti Laamanen, pian 90 (oik.) ja Paavo Forss (90)
totesivat liittokokouksen puheenjohtajaäänestyksen
tuoneen liittojuhlille miellyttävän lisäsäväyksen. Siinä
toteutui demokratia, korostaa Paavo Forss. Molemmat kertoivat viihtyneensä liittojuhlilla erinomaisesti,
juhlien yllä leijuu ikään kuin oma henki.

Kokemuksia liittopäivien
some-viestinnästä

ystäviä, rintamaveljiä ja lottatyössä palvelustaan suorittaneita. Tapahtuma nostattaa mieliin muistojen palon ja sotavuosina koetun
yhteishengen.
Myös yhteiskunnan todettiin
arvostavan veteraanien tekemää
työtä maan puolustajina ja isänmaan hengen luojina ja kasvattajina. Olisipa tämä ilmapiiri vallinnut jo aikaisempina sotien
jälkeisinä vuosikymmeninä, veteraanit kertovat.
Teksti ja kuvat: Risto Alanko

Ilomantsilainen sotaveteraani Reino Kurvinen (92)
saapui liittojuhlille hyvän ystävänsä Hanna Kurosen kanssa. Reino kertoo olevansa pitkäaikainen
liittojuhlilla kävijä. Tämänkertaiset juhlat onnistuivat erinomaisesti. Mieleen jäävin yksityiskohta on,
kun tapasin juhlien aikana sodanaikaisen vanhan
virolaisen jotoskaverin, kertoi Kurvinen

T

ällä kertaa sosiaalisen median nurkkauksessa käsitellään
sosiaalisen median asioita hieman eri näkökulmasta kuin
tavallisesti. Tarkastelen seuraavassa Sotaveteraaniliiton
liittopäivillä Joensuussa järjestettyä viestintää sosiaalisessa mediassa.
Kuten viime lehdessä totesin, Sotaveteraaniliiton liittopäivillä kokeiltiin ensimmäistä kertaa niiden historiassa kokonaan uudenlaista, sosiaaliseen mediaan perustuvaa tiedottamista. Somen
avulla tiedottamalla vastattiin yhtäältä liiton strategiassa määriteltyyn tavoitteeseen monikanavaistaa viestintää eli tiedottaa aiempaa monipuolisemmin eri kanavilla. Toisaalta pyrittiin palvelemaan paremmin niitä medioita, joilla ei ollut mahdollisuutta
lähettää omaa toimittajaansa paikan päälle Joensuuhun. Lisäksi voitiin tarjota nuorelle, sosiaalista mediaa aktiivisesti hyödyntävälle väestönosalle väylä liittopäivien tapahtumien seurantaan.
Sosiaalisen median viestintää olivat itseni lisäksi liittopäivillä hoitamassa etupäässä veteraanihaastatteluista vastannut viestintätoimisto Kanava.ton Tuuli Peltomäki sekä paikallisvahvistuksemme
Jupe Matilainen.
Ennen kaikkea sosiaalisen median viestintä näkyi viestinnän
nopeutumisena. Tietyt liittopäivien kohokohdat, kuten vastavalitun puheenjohtajan puhe sekä Kiitämme sotaveteraaneja -adressin luovutus videoitiin yleisön katsottavaksi reaaliaikaisesti internettiin. Käytännössä tämä tarkoitti siis sitä, että puhe oli mahdollista nähdä täysin samanaikaisesti sekä Joensuussa että vaikkapa
Australiassa. Videoinnin lisäksi tapahtumista kerrottiin reaaliaikaisesti myös mikroblogipalvelu Twitterissä: lyhyet, 140 merkin
tekstit pitivät seuraajat kaikkialla maailmassa ajan tasalla esimerkiksi liittokokouksen etenemisestä.
Hieman hitaampaa viestintä oli Facebookissa, jonne ladatut videot, esimerkiksi eri sotaveteraanien haastattelut, herättivät suurta kiinnostusta liiton Facebook-sivusta tykkäävien keskuudessa.
Sekä Facebookiin että Twitteriin liittopäivien aikana tulleet uudet tykkääjät ja seuraajat kertovat omalta osaltaan viestintämme
onnistumisesta. Viestintämme herätti suurta kiinnostusta myös
liittopäivien yleisön keskuudessa: some-pisteen viereen suurelle
TV-ruudulle viritetty Twitter-seinä, jossa näkyivät liittopäiviin
liittyvät twiitit, keräsi tasaisesti katselijoita.
Kehittämisen mahdollisuuksia on toki aina. Suurimmat lähitulevaisuuden haasteet liittyvät ennen kaikkea Twitter-seuraajamäärän kasvattamiseen: mikäli seuraajia Twitterissä olisi ollut nykyisen parin sadan lisäksi esimerkiksi pari kolme tuhatta, twiittimme olisivat levinneet huomattavasti nykyistä tehokkaammin.
Jostakin on kuitenkin aloitettava, ja nykyiselläänkin some-viestintämme tavoitti kaikkiaan noin 50 000 ihmistä, mitä sitäkään
ei voi pitää huonona tuloksena!
Olli Kleemola

Liittopäivien hyvä ohjelmakokonaisuus ja erityisesti
Asemiesillan arvokas anti miellytti Nurmeksesta juhlille osallistunutta Elina Hakkaraista (92) ja häntä juhlamatkalla avustanutta Elinan enon tytärtä Toini Rissasta. Elina jäi leskeksi miehensä Taunon kaatuessa
Syvärin taisteluissa.

Minut kutsuu liittopäiville täällä aistittava voimakas isänmaan henki, toteaa Heinävedeltä liittojuhlille osallistunut Aino Sopanen, os. Mielonen (92),
avustajina lapset Ulla ja Mikko Sopanen. Aino palveli sodan aikana Nurmoilassa muonituslottana
6. armeijakunnan esikunnan ruokalassa kenraali
Paavo Talvelan ollessa armeijakunnan päällikkönä.
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Seutukunnalliset kirkkopäivät
Pirkanmaa
Vesilahden kirkko 3.8.2016

Etelä-Pohjanmaa

Klo 11.00 Jumalanpalvelus, saarna kirkkoherra Harri Henttinen
Klo 12.00 Ruokailu, Vesilahden koulukeskus
Klo 13.00 Päiväjuhla, Vesilahden koulukeskus juhlapuhe Matti J. Mäkelä
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin piirille 18.7. mennessä.

Etelä-Karjala
Ruokolahti 21.8.
Klo 10.00 Messu Ruokolahden kirkossa
Ruokailu ja Päiväjuhla Jaakkiman
kristillisellä opistolla Ruokolahdella

Uusimaa
Riihimäen kirkko 3.9.2016

Suur-Savo
Varkauden pääkirkko 1.9.2016
Klo 10.00		
Messu pääkirkossa
Klo 11.00		
Lounas seurakuntasalissa
Klo 12.00–13.30 Ilmavoimien soittokunnan konsertti pääkirkossa
Ilmoittautuminen yhdistyksittäin Varkaudesta, Joroisista ja Pieksämäeltä 15.8. mennessä:
Varkauden Sotainvalidit ry/Riitta-Leena Heinonen, puh. 044 372 6941,
riittaleena.heinonen@gmail.com

Mikkelin tuomiokirkko 6.9.2016
Klo 11.00		
Messu tuomiokirkossa
Klo 12.00		
Lounas seurakuntakeskuksessa
Klo 13.30–15.00 Rakuunasoittokunnan konsertti tuomiokirkossa,
		
juhlapuhe piispa Seppo Häkkinen
Ilmoittautuminen yhdistyksittäin ja paikkakunnittain Juvalta, Mäntyharjusta, Kangasniemeltä, Pertunmaalta, Hirvensalmelta, Puumalasta,
Suomenniemeltä, Ristiinasta ja Mikkelistä 12.8. mennessä:
Mikkelin seudun Sotainvalidit ry/Seija Hokkanen, Porrassalmenkatu 3
A, 50100 Mikkeli, puh. 050 362 5616, seija.hokkanen@sotainvalidit.fi

Savonlinnan tuomiokirkko 8.9.2016
Klo 10.00		

Messu tuomiokirkossa, saarnaa kenttäpiispa
Pekka Särkiö
Klo 11.30		
Lounas Savonlinnan seurakuntakeskuksessa
Klo 13.00–14.30 Juhla Savonlinnan seurakuntakeskuksessa
Ilmoittautuminen yhdistyksittäin Savonlinnasta, Enonkoskelta, Kerimäeltä, Punkaharjulta, Rantasalmelta ja Sulkavalta 31.8. mennessä:
Savonlinnan Sotaveteraanit ry/Jaakko Lindell, Veteraanikuja 1, 57100
Savonlinna, puh. 015 272 031 tai 050 526 7799.
Tervetuloa sotiemme veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä sekä
naisjaostojen jäsenet !
Kunniamerkit

Palosuojamaalarit
Suomessa Oy

1.9.2016
klo 11.00 Härmänmaan seudun kirkkopäivä
Alahärmän kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
Viikkomessu ja päiväjuhla
1.9.2016
klo 11.00 Järviseudun ja Suomenselän seutu
Alajärven kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
Viikkomessu ja päiväjuhla

Klo 11.00 Messu, saarna kenttäpiispa Pekka Särkiö
Päiväjuhla, puhe kenraalimajuri evp Veli-Pekka Parkatti
Ruokailu päiväjuhlan jälkeen Kirkkopuiston seurakuntakodissa (kirkon
vieressä)
Ilmoittautuminen yhdistyksittäin 17.8. mennessä, s-posti: kalervo.viitanen@elisanet.fi
puh. 050 505 1003.

Varsinais-Suomi
4.9.2016 Liedossa
Klo 10.00 Messu Liedon kirkossa
Klo 12.00 Lounas Liedon koulukeskuksessa
Klo 13.00 Päiväjuhla Liedon koulukeskuksessa
Klo 14.00 Päätöskahvit Liedon koulukeskuksessa
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoittain 15.8. mennessä Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toimisto, puh. 02 233 3602.
Info: Markku Heinonen, 040 502 0831 tai Osmo Suominen, 0400 908 314.

Pohjois-Pohjanmaan
pohjoiset jokialueet
Liminka 11.9.2016
Klo 10.00 Juhlamessu Limingan kirkossa, saarnaa lääninrovasti Ilkka Tornberg
Ruokailu ja juhla Limingan Rauhanyhdistyksen toimitalossa
Juhlapuhe, ylijohtaja Terttu Savolainen
Puolustusvoimien tervehdys, everstiluutnantti Kimmo Rajala
Ilmoittautumiset 19.8. mennessä yhdistyksittäin omaan veteraanipiiriin.

Vasa Krigsveterandistrikt rf
Vaasan sotaveteraanipiiri ry
Kyrkdag 22.9.2016 kl 12.00
Högmässa i Korsholms kyrka
Kranspatrull till Hjältegravarna
Lunch på Hotel Rantasipis restaurang

Kirkkopäivä 22.9.2016 klo 12.00
Messu Mustasaaren kirkossa
Seppelpartio Sankarihaudoille
Lounas Hotelli Rantasipin ravintolassa

Turvetuotanto Jorma Kuismin

Kone-Vahto Oy

Alavus

Asikkala, Kalkkinen

www.meyervastus.fi

Söderlångvik Gård

Sun Chemical Oy

Askola

Dragsfjärd

Espoo

Eflow Oy

Hovila Oy

Espoo

Espoo

Alajärvi

Espoon Sähköasennus Ky
Espoo

Kiitos Sotaveteraaneille
Espoosta!nro:194.

Kiitos Sotaveteraaneille
Espoosta!nro:190.

Apuässät Oy
Espoo
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Hengellisen työn virikepäivät Seinäjoen Lankarissa

S

anotaan ja usein toistetaan,
että aika ei ole enää entinen
ja siksi myös päivien otsikko
oli kysyvä, ”Kirkko keskellä kylää”?
Veteraanityössä olemme saaneet elää sen sukupolven vaiheita,
jota suuret muutokset koskettivat
syvältä kansana ja henkilökohtaisesti: sodan syttyminen, sodan
vuodet, rauhan tulo ja jälleenrakennuksen aika. Yhteiset kokemukset antoivat silloin suuntaa
arvioida uudella tavalla, millainen paikka, asema ja tehtävä kirkolla oli tässä yhteiskunnallisessa
muutoksessa.
Näillä sanoilla Liiton hengellisen toimikunnan puheenjohtaja
Seppo Väätäinen avasi Seinäjoen Lankarissa 6.-7. huhtikuuta pidetyt virikepäivät. Seinäjoen seurakuntayhtymän leirikeskukseen
oli kokoontunut 34 osanottajaa
eri puolilta Suomea.
Kirkon tulee elää arjessa
Alustuspuheenvuoron pitänyt
YTT, TT Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskuksesta lähestyi päivän teemaa tarkastelemalla
kirkon paikkaa nyky-Suomessa.
Yleisesti hän totesi, että kirkon
jäsenmäärän laskiessa myös kirkolliset toimitukset, kuten kasteiden ja avioliittoon vihkimisten
määrä on laskenut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Ajattelutavat
muuttuvat ja yhä suuremmalle
osalle suomalaisista kirkko ei ole
osa elämää. Ellei kirkko ole läsnä arjessa, ei se silloin kuulu juhlaankaan.
Kirkkoon kuulumista voidaan
tarkastella media- ja todellisuustasona. Mediatasolla, nettikirjoittelulla on suuri vaikutusvalta. Todellisuuden tasolla kirkolla on sija
ihmisten ja ryhmien sydämissä ra-

kennuksena ja muistoina. Kirkko
rakennuksena kantaa muistiyhteisöä, joka nousee esiin vasta silloin, kun kirkkoa ei enää ole.
Kirkko on
kokoontumispaikka
Piispa emeritus Jorma Laulaja alusti päivien aiheesta teologisesta näkökulmasta. Hän lainasi
professori Päivö Oksalaa: ”Kirkko on parhaimmillaan, kun arkielämä kuhisee sen keskellä”, mutta jatkoi, että tuskin se nykyään
kuitenkaan on mahdollista. Sen
sijaan seurakunnalla pitää olla
paikka, kirkko, jossa se voi kokoontua ja pitää jumalanpalvelusta. Ellei ole kokoontumispaikkaa,
ei ole seurakuntaa, Laulaja totesi.
Kristillinen kirkko on ennen
kaikkea hengellinen yhteisö, jonka jumalanpalvelus on riippumaton maantieteestä. Kirkko kaipaa
jumalanpalveluselämän hengellistä uudelleenajattelua. Laadullisesti ja kestollisesti jumalanpalvelusta tulisi soveltaa lyhyistä pitkiin, seuroista messuihin vapaasti
seurakunnan tarpeiden mukaan.
Laulaja viittasi apostoli Paavalin vertaukseen viinipuusta ja sen
oksista ” … muista, ettet sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa
sinua (Room.11:18).”
Suomi osa eurooppalaista
piiriä
Professori Kari Hokkasen alustus koski Suomea maailmassa. Jo
2000 vuotta sitten Suomi on ollut osa eurooppalaista talous- ja
kulttuuripiiriä. Idän ja lännen
kirkkojen jako johti myöhemmin
kamppailuun Suomesta ja Baltiasta, jolloin suurin osa Suomea
liitettiin Ruotsiin ja samalla läntiseen kirkkoon. Venäjän valloitettua Suomen 1809 Suomi sai

autonomian, jolloin itsenäinen
päätösvalta lisääntyi. Autonomian myötä heräsi myös ajatus itsenäisyydestä, joka voimistui Venäjän vallankumouksen aikana;
syntyi tahto itsenäisyyteen. Jääkäriliike on esimerkki siitä, kuinka oma tahto vaikutti kansan
kohtaloon.
Maailmasotien välillä Suomi
oli poliittisesti ja sotilaallisesti
”ajopuu”. Talvisota osoitti kansan
yksimielisyyden, joka oli tärkeintä itsenäisyyden säilyttämiseksi.
Kansa tahtoi säilyttää itsenäisyytensä ja oli valmis puolustamaan
sitä.
Kylmän sodan aikana Suomi taiteili läntisen demokratian ja Neuvostoliiton valtapiirin
välissä. Etykissä tunnustettiin
kansainvälisesti Suomen riippumattomuus. Euroopan yhteisön jäsenyys on osoittanut tähän
mennessä niin hyvät kuin huonot
puolensa, kuten talouspakotteet.
Sotaveteraanit ensin
Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström alusti aiheesta ”Veteraaniajasta perinneaikaan”. Hän totesi liiton täyttävän 60 vuotta
29.9.2017. Liiton lähtökohtana
on ollut aina asettaa sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä
toiminnassa etusijalle. Näin tulee olla myös siirryttäessä veteraaniajasta perinneaikaan.
Wennström totesi, että siirryttäessä veteraaniajasta perinneaikaan tulee organisaation muuttua. Valtakunnalliseksi katto-organisaatioksi jää Tammenlehvän
Perinneliitto. Suomen Sotaveteraaniliitto muuntautuu tekemään perinnetyötä. Tämä edellyttää niin liitossa, piireissä kuin
yhdistyksissä sääntömuutoksia.

Vasemmalla luennoitsija Hanna Salomäki ja päivien järjestelyvastuisia Pertti Torppa, Seppo Väätäinen ja
Esko Petäjä.

E.M.Pekkinen Oy
Espoo

Kiitos Sotaveteraaneille
Espoosta!nro:198.

Kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer tervehtii Lahja Isotupaa. Keskellä Marja-Leena Vuollet.

Osallistujat tarkkaavaisina vas. Väinö Reinilä, Jussi Pelto-Piri, Jorma
Laulaja ja Esko Laine.

Sotainvalidien Veljesliiton ja Rintamaveteraaniliiton toiminta järjestönä päättyy.
Kaikki muutokset toteutetaan
veteraanityö edellä. Muutoksen
tavoitteena on luoda perinneyhdistys, jossa yhdistyvät sekä tukitoiminnan että perinnetyön tarpeet. Voima muutoksessa ja toiminnan jatkumisessa on alueilla,
jotka tuntevat parhaiten omat
olosuhteensa.
Torstaina jatkettiin messulla, jonka toimitti Seinäjoen kirkkoherra Jukka Salo. Kanttorina
toimi Anneli Urvanta. Messussa
ja sen jälkeen pidetyssä päiväjuhlassa esiintyi paikallinen Modus
kvartetti.
Kirkon epätavallinen
toiminta kiinnostaa
Päiväjuhlan juhlapuheen piti
pääkirjoitustoimittaja Maiju Lemettinen. Puheessaan hän tarkasteli kirkkoa median silmin.
Media tarkastelee kirkkoa edeltäjänään, jolle on jäänyt yksi uutinen; Jumalan sana. Kirkon tavanomainen toiminta ei ole
kiinnostavaa, mutta sen sijaan
epätavallinen on. Kirkko on julkiselle sanalle tuntematon organisaatio- ja hallintokoneisto, jonka rakenteet ovat vieraita. Leimautumisen pelossa media varoo
kiinnittymästä kirkon aatteeseen. Kirkon sanoma uskosta ja
hengellisyydestä on niin henkilö-

kohtainen, iholla, että siitä ei juuri julkisuudessa puhuta.
Median mukaan kirkko on
välittävien ihmisten, kulttuuriihmisten, perinteitä vaalivien,
sosiaalisten ja hengellisiä arvoja
kunnioittavien valinta. Kirkon
tulevaisuus nähdään ihmisten
hengellisyyden kaipuussa.
Kirkon uskottavuus ei ole sen
opissa vaan eettisyydessä ja sisäinen voimavara herätysliikkeissä, joiden kautta se on säilyttänyt
tuntuman kansaan.
Kirkon tehtävä on olla heikon
puolella. Pyhyys ja rakkaus eivät asu virastoissa, vaan ” Kaikki
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne
(Joh.13:35)”.
Kunniapuheenjohtaja Aarno
Strömmer päätti tilaisuuden ja
totesi, että 25 vuotta sitten Rokuan ensimmäisen tapaamisen jälkeen hengellinen työ on jatkunut
yllättävällä voimalla. Siirtyminen
veteraanityöstä perinnetyöhön
ei ole mahdollista ilman liiton ja
piirien hengellistä työtä ja aktiiveja toimijoita.
Kunniapuheenjohtaja Strömmer kiitti kaikkia Virikepäivän
järjestelyistä vastanneita.
Pertti Torppa
Hengellisen toimikunnan
sihteeri
Kuvat: Sotaveteraaniliiton
kuva-arkisto

Schiedel Savuhormistot Oy
Espoo
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Veteraanipalkinnot Orivedelle,
Perhoon ja Tuusulaan

V

uoden 2016 Veteraanipalkinnon saivat Pentti Karppanen Orivedeltä,
Anja Hakala Perhosta ja Matti
Kulmala Tuusulasta. Veteraanipalkinto annetaan tunnustuksena poikkeuksellisen merkittävästä ja pitkäaikaisesta toiminnasta
veteraanien tai veteraaniperinteen
hyväksi. Palkinnon suuruus on
2 500 € ja siihen liittyy kunniakirja. Palkitut ovat toiminnallaan
osoittaneet vahvaa veteraaneista
huolehtimisen sekä veteraaniperinteen säilyttämisen tahtoa.
Veteraanipalkinnon saajat
Anja Hakala, Perho
Sotainvalidien, -veteraanien ja
heidän puolisoidensa ja leskiensä
hyväksi Perhossa tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä.
Hakala (s. 1937) on toiminut
yli 30 vuotta vapaaehtoistyössä
veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi. Hän on
järjestänyt heille muutaman päivän leirejä, ohjelmallisia päiväkahvitilaisuuksia ja vieraillut heidän luonaan heidän hyvinvoinnistaan huolehtien.

R

ukajärven taistelijoiden perinteitä vaalivan 14. Divisioonan perinneyhdistyksen vuosikokous valitsi yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi prikaatikenraali Jukka Sonnisen Helsingistä. Sonninen on toiminut
muun muassa Kainuun prikaatin
komentajana ja työskentelee nyt
pääesikunnassa.
14.Divisioonan perinneyhdistys kokoontui 29. huhtikuuta
vuosikokoukseensa Iisalmen SeuIlmatorjuntamuseolla pidetyssä luovutustilaisuudessa istuvat (vas.) rahuoneelle. Paikalla oli 25 jäsenKaatuneiden Muistosäätiön hallituksen jäsen Esa Tarvainen, palkittu tä ja kuusi veteraanikunniajäsenMatti Kulmala ja Rintamaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja tä. Perinneyhdistys on organiAntti Simola.
soitunut seitsemäksi alueelliseksi
paikallisosastoksi.

14.Divisoonan perinneyhdistys vaalii Rukajärven suunnan
taistelijoiden perinteitä ja siirtää
sitä eri tavoin nuoremmalle sukupolvelle yhdessä alueen koulujen kanssa. Suurimpana tapahtumana on eri maakunnissa vuosittain syyskuussa järjestettävät
Nuoriso- ja perinnepäivät. Ensi
syksynä, 4. syyskuuta tapahtumapaikkana on Iisalmi. Teemana on
”Veteraaniperintö velvoittaa”. Iisalmen kaupungin koululaisille
järjestetään erilaisia kilpailuja ja
oppitunteja lähihistoriasta sekä
”kaveria ei jätetä” -ajatuksista.
Timo Karppinen

Kaatuneitten Omaisten Liiton
puheenjohtaja vaihtui

K

Pentti Karppaselle myönnetyn veteraanipalkinnon luovutti Oriveden
seurakuntakeskuksessa pidetyssä tilaisuudessa Kaatuneiden Muistosäätiön puheenjohtaja Ahti Sirkiä. Luovutusta todistamassa Sotaveteraaniliiton varapuheenjohtaja Pertti Suominen ja Rintamaveteraaniliiton emeritus toimitusjohtaja Reino Toivio.

Pentti Karppanen käytti kiitospuheenvuoron. Hän kritisoi nykyistä
toimintamallia käyttää varoja sotaveteraanien kotipalveluun. Artikkelia kirjoitettaessa kesäkuun
alussa oli tiedossa Tampereen
kaupungin yli 10 000 euron palautus kotipalvelumäärärahoista.
Ne olisi tarvittu Orivedellä.

Jukka Sonninen 14.divisioonan
perinneyhdistyksen uusi
puheenjohtaja

Pentti Karppanen, Orivesi
Sotaveteraanien avustamisessa ja
muiston vaalimisessa Orivedellä tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä.
Karppanen (s.1936) on aloittanut veteraanityössä 1960-luvulla
sotainvalidien viljankeräyksellä ja
muulla varainhankinnalla. Täysipäiväisesti hän on tehnyt työtä
veteraanien hyväksi 1996 alkaen,
jolloin hän aloitti sotaveteraaniyhdistyksen sihteerinä. Hän on
ollut aloitteentekijänä monissa

Veteraanipalkinnon luovuttaminen Matti Kulmalalle. Palkintoa luovuttamassa säätiön puheenjohtaja Ahti Sirkiä.

Oriveden veteraanien hankkeissa
ja tehnyt yli 500 havuseppelettä
veteraanien siunaustilaisuuksiin.
Hän on avustanut veteraaneja ja
veteraanien leskiä erilaisten hakemusten teossa.
Matti Kulmala, Tuusula
Sotiemme veteraanien avustamisessa ja avustustyön varojen
hankkimisessa Tuusulassa tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä.
Kulmala (s.1941) on1990-luvulta lähtien ollut mukana monin tavoin vapaaehtoisessa perinne- ja veteraanityössä ja keräämässä varoja tähän työhön.
Sotakamreeri Matti Kulmala
täyttää 75 vuotta 11.7.2016.
Vastaanotto on Ilmatorjuntamuseolla Tuusulassa
Hyrylässä Klaavolantie 2
sunnuntaina 10. päivänä
heinäkuuta klo 15.00-18.00.
Muistamiset sotiemme
veteraaneille, heidän
puolisoilleen ja leskille kuntoutukseen ja virkistykseen
tilille FI68 5092 1250 1497 01
viitteellä 1041.

aatuneitten Omaisten Liiton 25.4.2016 pidetyssä
sääntömääräisessä liittokokouksessa Helsingissä valittiin liiton
uudeksi puheenjohtajaksi kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen kolmivuotiskaudelle 20162018.
Uusi puheenjohtaja Hannu
Niskanen lausui kiitoksensa edeltäjälleen Mauri Niskakoskelle,
joka palveli Kaatuneitten Omaisten Liittoa yhteensä 13 vuotta,
joista kuusi viimeistä vuotta puheenjohtajana.
Hannu Niskanen

Tammenlehvän Perinneliiton
vuosikokouksessa
henkilövaihdoksia

T

ammenlehvän Perinneliiton vuosikokous pidettiin
Pasilassa 21.4.2016. Hallitukseen tuli muutamia henkilövaihdoksia. Puheenjohtaja Finn-Göran Wennströmin tilalle valittiin
vuorineuvos Jukka Viinanen ja
kenraaliluutnantti Sakari Honkamaan sijaan hallitukseen tuli
lippueamiraali Timo Junttila.
Varajäsenistössä tehtiin seuraavat
vaihtovalinnat: ministeri Matti Louekosken tilalle toiminnanjohtaja Tero Tuomisto, prikaatikenraali Jukka Ojalan tilalle
prikaatikenraali Kim Mattsson
ja Pentti Seppälän tilalle Hannu
Luotola (Sotilaspoikien Perinneliiton väistynyt ja uusi puheenjohtaja).
Henkilövaihdosten lisäksi eniten keskusteltiin Kansallisen veteraanipäivän uudistamistyön
vaiheesta. Kuten tunnettua, Valtioneuvoston kanslia on antanut
huhtikuussa 2014 Tammenleh-

vän Perinneliitolle tehtäväksi valmistella Valtioneuvoston kanslialle ehdotuksen Kansallisen veteraanipäivän uudistamisesta ja
jatkamisesta.
Tammenlehvän
Perinneliiton toiminnanjohtaja
Pekka Holopainen tiivisti työn
nykyvaiheen. Kaikki laajemmat
valmisteluvaiheet ovat ohi, ja
nyt keskitytään itse Kansallisen
veteraanipäivän vieton toteuttamisvaihtoehtojen – joita tullee olemaan kahdesta kolmeen
– viimeistelyyn. Holopainen korosti, että Kansallinen veteraanipäivä säilyy yleisenä liputuspäivänä, ja päivää tullaan edelleen viettämään. Viettämisen muodoista
valmistuu perusteltu esitys Valtioneuvoston kanslialle kuluvan
vuoden loppuun mennessä.
Pekka Holopainen
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Kolmen sodan veteraani
"Tein, mitä käskettiin".
sarivallan aikaan vuonna 1911
syntynyt Anttila on kolmen sodan (Talvi-, jatko- ja Lapin sota)
veteraani. Asevelvollisuutensa
hän suoritti Viipurissa Huoltopataljoona kahdessa, jossa kävi
myös aliupseerikoulun. Vuosina
1928-1931 hän oli Hollolan suojeluskunnan jäsen, jolloin hän
suoritti järjestön pioneerikurssin.
Kesällä 1939 hän osallistui Karjalan kannaksen linnoitustöihin.
Anttilalle on myönnetty muiden tunnustuksien lisäksi muun
muassa vapaudenmitalit VM1 ja
VM2. Osuusmeijeritoimintaan Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunta (Veva) luovutti teräslautasen
liittyvistä luottamustoimista hä- Sotaveteraaniliiton puheenjohtajan tehtävät jättävälle puheenjohtaKolmen sodan veteraani Toivo Anttila teki pitkiä päiviä niin sodan kuin nelle on myönnetty myös Peller- jalle, prikaatikenraali Finn-Göran Wennströmille.
rauhankin töissä. Nyt askel on lyhyt ja apuna on rollaattori. Hollolan vo-seuran hopeinen Gebhard-miSalpakankaalla asuva mies käy viikottain kuntakeskuksessa ostoksilla. tali.

K

olmen sodan veteraani,
105-vuotias Toivo Anttila asuu yksin Hollolan
Salpakankaan taajamassa. Anttila käyttää kodinhoidon palveluja ja on tyytyväinen elämäänsä. Mitä miehen tyytyväisyys on,
mitä on ollut miehen elämä? Anttila antaa ymmärtää, että elämä
on ollut arjen vastaanottamista
sellaisena kuin se on eteen tullut,
töineen, iloineen, huolineen ja tapahtumineen.
Mies olisi nuorena voinut valita lähes minkä ammatin tahansa, hän olisi voinut jäädä armeijan palvelukseenkin, monet portit olivat raollaan. Anttila valitsi
kuitenkin maahan liittyvän työn.
Eteläsuomalaiset kartanot ja suuret tilat tulivat miehelle tutuiksi.
Ammattinsa osaavalle työnjohtajalle oli kysyntää ja ammattitaito lisääntyi. Työ ja elämä kuljettelivatkin miestä isoille tiloille ja

kartanoihin milloin Kirkkonummelle milloin Köyliöön, muuallekin. Maamieskoulu antoi osaamiselle perustaa, kansanopiston
yhteiskunnallinen linja, avoin
korkeakoulu, opastusta kokonaisuuksien pohdintaan.
Sittemmin Anttila hankki
oman tilan ja viimeisin ammatti miehellä oli maanviljelijä, oli
myös vaimo, kaksi lasta ja vahvat
juuret isänmaan mullassa.
Palkintoja hyvästä työstä
Anttila on saanut useita kunnia- ja ansiomerkkejä ja tunnustusta niin sodan kuin rauhankin ajan töistä. Yhteistä näille
julkisille tunnustuksille on se,
että ne on saatu ahkeruudesta ja
kyvystä tarttua kulloiseenkin tilanteeseen reaaliotteella, haihattelematta, tunnollisesti, päivä ja
tilanne kerrallaan. Sodassa tein,
mitä käskettiin, hän sanoo. Kei-

Mies teki sen, mitä pitikin
Toivo Anttilan asunnon seinille
asetetut sodan ja rauhan ajan töistä saadut diplomit, tunnustukset
ja kunniamerkit kertovat miehestä, joka omalla paikallaan teki sen,
mitä kulloinkin oli tehtävä. Elämä
on tällaista, Anttila arvelee. Mies
seuraa yhteiskunnan tapahtumia,
mutta ei kuohahtele, pikemminkin hän analysoi ympäristöään.
Monta murrosta kokenut mies
tuntee historiansa ja näkemys tähän päivään on avara. Veteraanitilaisuuksiin hän osallistuu vointinsa mukaan, sukulaiset, ystävä- ja
kaveripiirit ovat tukena.
Askeleet lyhenevät, toteaa
mies, joka elää reaaliajassa päivä
kerrallaan.
Hän tietää, että hetkenä minä
hyvänsä voi tulla kutsu viimeiseen iltahuutoon.

Hyvinvointia,
kuntoutusta ja hoivaa

Kari Mustonen

Otto-Petteri tutustui yksin
Kannaksen taistelupaikkoihin

Otto-Petteri kirjojen parissa.

K

ouvolassa Sotaveteraaniviikon avausjuhlassa nuoren
tervehdyksen esittäneestä pojasta
on esitetty kysymyksiä. Kuka hän
on? Mitä hän tekee? Mistä hän
oli koonnut puheensa ainekset.
Otto-Petteri Kinnunen täytti 19 vuotta 21.3. Ylioppilaskirjoitukset ovat ohi. Hän kirjoitti viisi ainetta, äidinkielen, pitkän englannin, yhteiskuntaopin,

ruotsin ja saksan. Tuloksena oli
kaksi laudaturia, kaksi eximiaa ja
yksi magna. Hän luki myös venäjän alkeet, mutta ei sitä kirjoittanut. Vapaa-aikoina Otto-Petteri
harrastaa liikuntaa kuntoiluna ja
valokuvausta.
Mikä Otto-Petteristä tulee
isona? Hän on ollut oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeessa, mutta saa tuloksen heinäkuussa. Hakijoita oli paljon. Viime vuonna vain 14 % hakijoista
sai opiskelupaikan. Heinäkuussa
hän menee alokkaaksi Karjalan
prikaatiin ja sitten vuoden kuluttua lukemaan, jos pääsee.
Onko suvussa veteraaneja,
mistä ammennat kunnioituksesi
heitä kohtaan?
Äitini äiti on ainoa elossa oleva,
joka on kokenut sodan kouluikäisenä. Hänen kanssaan olen jutellut. Olen lukenut paljon sodista ja
jälleenrakennuksen ajasta, yleensä
historiasta. Olen käynyt Kannak-

sen taistelupaikoilla, ensimmäisen
kerran isän kanssa ja sitten koulun
kanssa päivän matkalla. Viime kesänä, kun sain ajokortin, kiertelin
yksin autollani kaksi päivää Kannaksen taistelupaikoilla. Valokuvasin Viipurissa, Koivistolla, Talissa, Ihantalassa, Summassa jne.
Aivan yksin? Eikö tyttöystäväkään ollut mukana? Ei, hänellä ei
ollut viisumia.
Kiinnostaako politiikka hyvää
puhujaa? Aluksi ovat opinnot ja
työpaikka. Sen näkee sen jälkeen.
Nuoren, kohteliaan ylioppilaan vastaukset olivat selkeät ja
perustellut. Hän ei ole tietokoneen ääressä istuva nörtti. Eivät
kaikki nuoret lähde yksin kiertelemään Kannasta vain taistelupaikkoihin tutustuakseen.
Sotaveteraani-lehti seuraa tulevissa lehdissä Otto-Petterin varusmiespalvelusaikaa.
Roope Nieminen
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Borovitshin sotavankileirin muistomerkeillä

Kaatuneiden etsinnät käynnistyvät

N

S

ovgorodin alueen Borovitshin kahdella sotavankihautausmaalla, Joglassa ja Shibotovossa, paljastettiin vuonna
1996 kaksi sotavankeudessa menehtyneiden suomalaisten sotavankien muistomerkkiä. Nyt,
kaksi vuosikymmentä myöhemmin Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen edustajat tekivät
virallisen muistokäynnin näille
paikoille.
Matkalla oli mahdollisuus tutustua myös kahteen muuhun ennen käymättömään hautapaikkaan Borovitshin Sosnovkassa ja
Ust-Brynkinossa, joissa lepää suomalaisia sotavankeja. Kolmaskin
paikka tiedetään, mutta maastoolosuhteet Opetsenskissa estivät
tällä kertaa sinne pääsyn. Yhteensä Borovitshin eri hautausmaihin
on tiettävästi haudattu 25 sotavankileirillä 270 ja sotavankisairaaloissa 2019 ja 3810 menehtynyttä suomalaista.
Vierailun aikana tavattiin
myös Novgorodin alueen ja Borovitshin kuntapiirin hallintojen
edustajia. Tapaamisten ilmapiiri oli hyvä ja käydyt keskustelut
olivat rakentavia. Sodissa menehtyneiden muiston vaalimisek-

si tehtävä työ koettiin yhteiseksi
asiaksi. Käynti Novgorodin aluehallinnossa oli erityisen tärkeä,
sillä yhdistyksen edustajat eivät
ole aiemmin hallinnon edustajia
tavanneet.
Vierailun aikana viranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa syntyi alustava päätös uuden
sotavankimuistomerkin aikaan
saamisesta Borovitshiin. Muisto-

merkkiasiaa ryhdytään valmistelemaan yhdessä yhdistyksen venäläisen sopimuskumppanin Vojennye Memorialyn kanssa niin,
että se olisi paljastettavissa vuonna 2017. Muistomerkkiin on tarkoitus saada kaikkien Borovitshissa menehtyneiden suomalaisten nimet.
Pertti Suominen

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kukkalaitteen suomalaisten sotavankien muistokivelle Joglassa laskivat (oikealta) Reijo Nikkilä, Martti Kuivala, Pertti Suominen, Pekka Pitkänen ja Pentti Lehtimäki.
Vasemmalla Borovitshin sotavankikohteiden erinomaisena oppaana
toiminut Galina Aleksandrova.

Veteraanimuistomerkki Oulunkylän
kuntoutussairaalan pihalle

P

erinteisen rosvopaistitapahtuman yhteydessä perjantaina 10.6.2016 paljastettiin Oulunkylän
Kuntoutussairaalan
pihalla uusi veteraanimuistomerkki. Helsingin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan,
siinä edustettuina olevien veteraanijärjestöjen, Oulunkylän sai-

raskotisäätiön sekä Lotta Svärd
Säätiön aloitteesta ja Puolustusvoimien myötävaikutuksella
kuntoutussairaalan pihassa paljastettiin sodanaikainen muistotykki 76 RK 27. Tykki muistuttaa sotiemme raskaista vuosista ja
niistä tuhansista ja taas tuhansista sotainvalideista ja sotaveteraa-

neista ja lotista, jotka ovat saaneet
hyvää hoitoa kuntoutussairaalassa vuodesta 1992 lähtien.
Paljastuspuheen piti puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg. Veteraanien
puolesta kiitoksen esitti Oulunkylän kuntoutussairaalan toverikunnan puheenjohtaja Niilo Rosenberg.
Teksti ja kuvat: Rauno Loukkola

otavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kenttätyötä tekevät etsijät kokoontuivat
30.3.2016 Raja- ja merivartiokoulun tiloissa Imatran Immolassa. Päivän aikana kerrattiin etsintöjen tähänastisia tuloksia ja etsintätyön käytännön kysymyksiä
sekä valmisteltiin alkavan kesäkauden etsintäsuunnitelmia. Etsintöjä tullaan tekemään useissa
kohteissa Karjalan Kannaksella,
Laatokan Karjalassa ja Rukajär-

ven suunnalla. Lapissa toimivat
etsintäryhmät puolestaan suuntaavat matkansa Venäjän puolella entisen Sallan alueelle ja Kiestinkiin. Itsekin etsijänä toimivan
rajavartiomestari Mika Albertssonin opastuksella tutustuttiin
samalla mielenkiintoiseen Rajamuseoon ja saksalaisen lentoosasto Kuhlmeyn toimintaan kesällä 1944.
Pertti Suominen

Osanottajat Immolan Rajamies-patsaan äärellä.

Juhlahetki Äyräpäässä

Ä

yräpään kenttähautausmaan
muistomerkin 20-vuotisjuhlaa ja Äyräpään pitäjäjuhlaa vietettiin 28.5. pilvisen koleassa, mutta
sateettomassa säässä. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen
ja Äyräpään Pitäjäseuran järjestämään juhlavan tunnelmalliseen
tapahtumaan oli kokoontunut
noin 100 muistohetken viettäjää.
Hartaushetken muistomerkin äärellä piti emeritus kenttäpiispa Hannu Niskanen. Juhlapuheen puolestaan piti Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo
Matikainen-Kallström. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen kertasi puheenvuorossaan
kenttähautausmaan jatkosodan
aikaisia syntyvaiheita ja toivoi,
että toimenpiteet, joihin on ryhdytty kenttähautausmaan ja sen
muistomerkkialueen pysyväksi
suojelemiseksi ja hallitsemattoman alueen käytön estämiseksi
johtaisivat mahdollisimman pian
myönteiseen tulokseen.

Valtiovallan
kukkalaitteen
muistomerkille laski varakonsuli Mikko Kivikoski Pietarin
pääkonsulaatista.
Järjestävien
yhteisöjen lisäksi kukkia laskivat muun muassa Karjalan Liitto, Muolaan ja Räisälän pitäjäyhteisöt sekä Lahden sotaveteraanit. Tilaisuuden merkitystä lisäsi,
että kukkatervehdyksensä toivat
myös Viipurin piirihallinnon ja
Gontsarovon kunnan edustajat.
Äyräpään kenttähautausmaahan on haudattu 188 Keski-Kannaksen taistelupaikoilta, muun
muassa Muolaasta, Valkjärveltä,
Äyräpäästä ja Vuosalmelta jatkosodan aikana löydettyä tunnistamattomaksi jäänyttä suomalaista
sankarivainajaa. Elokuussa 1996
paljastetun Suomen valtion muistomerkin ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kuvanveistäjä Heikki
Häiväoja ja taiteilija Ari Laitila.
Pertti Suominen

www.puustelli.Fi

Jatkosodan 76 mm:n rykmenttikanuuna vuosimallia 1927 sai arvoisensa paikan Oulunkylän Kuntoutussairaalan pihasta. Kuntoutussairaalan
toverikunnan puheenjohtaja Niilo
Rosenberg pitämässä kiitospuhetta.

Elämäsi hElpoin
kEittiörEmontti!

Kukkatervehdykset on laskettu airuiden vartioimalle Äyräpään kenttähautausmaan muistomerkille.
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Pääministeri Sipilä lupasi

Kaikille rintamaveteraaneille maksuttomat kotipalvelut
Oulu-halli ja Oulu olivat Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan tapahtumapaikkana 27. huhtikuuta. Juhlayleisöä
osallistui pääjuhlaan lähes viimeistä istuinsijaa myöten.
Osalle juhlavieraista riitti tarjottavaksi vain lisäistuimiksi
varattuja selkänojattomia istuinpenkkejä. Vaikka yli
93-vuotiaan veteraanin selkää ja jäseniä alkoikin jo kivistää, saattoi hänkin kokea tapahtuman kaikkineen suurenmoisena, mieliä kohottavana ja ehdottomasti kokemisen
arvoisena juhlana.
Pääjuhlaa iltapäivällä ja sitä edeltänyttä kunniamerkkien jakotilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan tasavallan
presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio. Juhlapuhujana oli pääministeri Juha Sipilä.

J

uhlapuheessaan pääministeri
Sipilä muisteli oman ukkinsa,
talvisodan veteraanin kanssa tekemäänsä matkaa taistelupaikoille Karjalaan. Sipilä kertoi
ukkinsa opettaneen hänet omalla tavallaan ymmärtämään, että
meidän nuoremman sukupolven talvisotamme on isänmaan
rakentaminen yhä paremmaksi
paikaksi asua ja elää. Meidän jokaisen tulee olla oma elämämme
yrittäjiä ja rakentaa maatamme
niillä taidoilla, jotka meille itse
kullekin on annettu. Meidän tulee kantaa vastuuta tulevaisuudesta ja tulevista sukupolvista
emmekä saa jättää kaveriamme.
Itsenäisen Suomen täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta valtioneuvosto haluaa vielä kerran

Pääministeri Juha Sipilä piti juhlapuheen.

panostaa sotiemme veteraanien
palveluihin. Keskiössä ovat erityisesti kotona asumista tukevat
palvelut. Kaikkien sotainvalidien oikeus sosiaalihuollon avopalveluihin toteutuu maaliskuun
alussa, kun haitta-asteraja poistuu. Tätä koskevat päätökset on
jo tehty.
Tämän lisäksi hallitus haluaa
turvata sen, että kaikilla rintamaveteraaneilla on mahdollisuus
saada tarpeitaan vastaavat, maksuttomat, kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut. Haluamme toteuttaa tämän kunniatehtävän itsenäisyyden juhlavuoden teeman
mukaisesti: Yhdessä. Yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa, jotta
järjestöt auttaisivat jäseniään hakemaan palveluita. Yhdessä kuntien kanssa, jotta ne aktivoituisivat tarjoamaan kotipalveluita
rintamaveteraaneille, ja varmistaisivat niiden saatavuuden.
Hallitus valmistelee omalta osaltaan tarvittavat päätökset syksyyn mennessä ja varautuu
kohdistamaan kotiin vietävien
kunnallisten avopalveluiden kustannuksiin tuntuvan lisäpanoksen ensi vuoden alusta lukien. Jokainen rintamaveteraani ansaitsee täyden tukemme.
Monipuolinen ohjelma
Päivä aloitettiin lipunnostolla ja
hartaustilaisuudella, jonka toimittivat kansankirkkomme piispat, Oulun hiippakunnan piispa
Samuel Salmi ja Oulun ortodoksisen hiippakunnan esipaimen,
metropoliitta Elia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio jäljessään
puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg sekä kansallisen veteraanipäivän päätoimikunnan jäsenet onnittelivat kaikkia kunniamerkin saaneita sotaveteraaneja.

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen toivotti juhlaväen tervetulleeksi Ouluun. Lapin sotilassoittokunnan soittaessa musiikkimajuri Juha Ketolan
johtamana lippufanfaaria nuorten varusmiesten ryhdikäs lippuvartio toi Suomen lipun juhlallisesti paikalleen. Oulun Sotaveteraanikuoro lauloi Mihkel
Kolditsin johdolla.
Metropoliitta Elian toimitettua ortodoksisen kirkon järjestyksen mukaisesti liturgisen rukouksen puhui piispa Samuel Salmi lähtökohtanaan Veteraanin
iltahuudon tutut säkeet Himmetä ei muistot koskaan saa! Toteamus kuuluu piispan mielestä testamentinomaisesti meille ja jälkipolville. Veteraanien mielistä osa
muistoista on jo kadonnut, mutta onneksi niitä on myös siirtynyt
eteenpäin jälkipolville. Jokainen
ihmiskohtalo on vähintään muistojen arvoinen, hän sanoi.
Muistojen tarkoitukseksi piispa totesi viestin kertaamisen: Ei
enää koskaan sotaa! Hän kertoi
veteraanien kanssa käymistään
keskusteluista, joissa ydinasiana
korostuu ajatus velvollisuudesta,
johon suomalainen mies oli rintamalla sitoutunut. Se ei antanut
pelivaraa pakoilulle.
Sotaveteraanien kokemusmaailman keskeisiin muistoihin liittyy sanoma, johon piispan mukaan sisältyy kansakunnan selviytymisen perusjuonne: Se on
velvollisuus, joka on omaa etua
suurempi ja joka ei kysy kunniaa,
vaan solidaarisuutta omalle kansalle ja rakkaille lähimmäisille.
Muistojen perintö kertoo piispan mukaan solidaarisuuden ja
veljeyden merkityksestä kansakunnan rakentajana. Nykymaailmassa välittämisen kulttuurin
rapautuminen on tuottanut myös
paljon turvattomuutta. Piispa
muistutti Jumalan sanan opetuksesta: Sen suurempaa rakkautta ei
ole, kuin antaa henkensä ystävänsä puolesta.
Veteraaneille sanansa osoittaen piispa totesi, että heidän ja
aseveljiensä uhrausten tähden siniristilippu voi yhä liehua. Se kertoo kiitollisuudesta, isänmaasta,
vapaudesta ja rauhasta ja julistaa
myös ristinmerkillään Jumalan
turvasta.
Juhlapäivän viettoon liittyi
ateriatarjoilu. Oulu-hallin toiselle puoliskolle oli katettu ruokapöydille 1200 lautasta. Tarjoilijoina palveli useita kymmeniä
ravintola-alan opiskelijoita, sotilaskotisisaria ja varusmiehiä.
Oheisohjelmana juhlapaikalle oli pystytetty näyttelyjä, joissa
esiteltiin kunniamerkkejä ja eri
aikakausien asepukuja sekä vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Ulkona esiteltiin puolustusvoimien nykyistä kalustoa
sekä suomenhevosia sodanajan
varusteissa.

Veteraanin iltahuuto kuultiin juhlassa Teuvo Pakkalan koulun kuoron ja
95-vuotiaan sotaveteraanin Armas Ilvon yhteisesityksenä, joka sykähdytti juhlayleisöä suuresti. Lapin sotilassoittokunta säesti.

Daniel Helakorpi ja näyttelijä Hannu Pelkonen kävivät hauskat keskustelut veteraanipolven kokemuksia rintamaoloista huumorilla höystettynä Isoisät ja pojanpojat -ohjelmassa.

Nuoriso paljon esillä
Porilaisten marssin soidessa juhlayleisö otti Tasavallan presidentin ja puolisonsa vastaan pääjuhlaan, joka Oulu-hallista välittyi
suorana televisiolähetyksenä koteihinkin. Tervetulotoivotuksen
lausui lapsinäyttelijä Daniel Helakorpi rinnallaan Janne Raudaskoski, joka vastasi myös pääjuhlan ohjelmasta Tomi Tuikkalan laatiman käsikirjoituksen
mukaan. Isoisät ja pojanpojat
-ohjelmassa Daniel kävi hauskat
keskustelut veteraanin kanssa
näyttelijä Hannu Pelkosen välittäessä veteraanipolven kokemuksia rintamaoloista huumorillakin
höystettynä.
Oulun Sotaveteraanikuorosta sekä kahdesta muusta oululaiskuorosta, Pohjan Laulusta ja
Haukiputaan Mieskuorosta oli
muodostettu yli sadan laulajan
juhlakuoro, jonka Mihkel Koldits oli harjoituttanut.
Tervehdyspuheen Oulun kaupungin puolesta esitti kaupun-

ginvaltuuston
puheenjohtaja
Juha Hänninen. Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg toi juhlaan puolustusvoimien tervehdyksen. Veteraanin
puheenvuoron esitti talvi- ja jatkosodan veteraani, metsänhoitaja
Jouko Korhonen.
Lapsilla ja nuorison edustajilla oli keskeinen osa pääjuhlan
ohjelman toteutuksessa. Oulun
ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijat esittivät Meri
Salmelan koreografiaan perustuvan tanssiesityksen sotilassoittokunnan vastatessa Aili Tervosen
säveltämästä musiikkiosuudesta.
Sama esiintyjäjoukko esitti myös
tanssikuvaelman Rintamalle lähtö, johon koreografian olivat tehneet Nelli Salmela ja Outi Räsänen.
Teksti: Pekka Koivisto
Kuvat: Sotaveteraaniliiton
kuva-arkisto

18

3/16 k e s ä k u u n 22 . pä i vä n ä 2016 | s o ta v e t e r a a n i • k r i g s v e t e r a n e n

a ja n ko h ta i s ta

Kansallisena veteraanipäivänä luovutettiin
kunniamerkkejä veteraaneille
Anjalankoski

Veteraanipäivän juhla Suomen
Tukholman suurlähetystössä

Kunniakansalaiset Maire Pieksemä (vas.), Tapio Mäkelä, Sirkka Koivu
ja Aili Anttila saivat Tasavallan presidentin myöntämän kunniamerkin.
Lounaan merkkien
saajille saattajineen
kustansi Lions Club
Myllykoski.
Kuva: Paavo Mikkonen

J

Suurlähetystön juhlan jälkeen Marketta Kivisaari (vas.) ja Kirsti Pekari
kävivät luovuttamassa mitalin veteraani Arvo Lattuselle hänen kotonaan. Foto: Anne Wahlgren

uhla alkoi, kun ’Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa’ kajahti Marinens musikkårin esittämänä ja Suomen ja Ruotsin sekä järjestöjen liput tuotiin juhlasaliin. Suurlähettiläs
Jarmo Viinanen toivotti veteraanit ja muun juhlayleisön tervetulleeksi perinteiseen Veteraanipäivän juhlaan. Eversti Manu Tuominen toi Suomen
puolustusvoimien tervehdyksen. Musiikkiesitysten jälkeen kuultiin kenraaliluutnantti Dennis
Gyllensporren juhlapuhe.
Tämän jälkeen palkittiin kymmenen veteraania ja lottaa Suomen Tasavallan presidentin myöntämällä SVRM I -mitalilla. Tämän mieleenpainuvan hetken jälkeen kuultiin musiikkia pianisti
Janka Simone Thumin esittämänä.
96-vuotias veteraani Heikki Lirberg muisteli
kiitospuheessaan vaikeita sotavuosia, mutta totesi
lopuksi, että olemme onneksemme saaneet viettää
jo yli 70 rauhan vuotta.

Kyrön Seudun Sotaveteraanien palkitut vas. Toini Rynkä,
Eevi Nevala, Pekka
Jussilainen ja Eero
Salonen.
Kuva: Irma Nevala

Kirsti Pekari

Kuvassa vas. suurlähettiläs Jarmo Viinanen, kensaaliluutnantti Dennis Gyllensporre ja
puolustusasiamies Manu Tuominen. Mitalien saajia vas. Olavi Annala, Katrin Berggren,
Lahja Johansson, Annie Eldh, Martti Karjalainen ja Signe Lindahl.
Foto: Fanni Appelberg/Suomen Tukholman suurlähetystö

Kansallinen veteraanipäivä ja Lotta Svärd
-yhdistyksen 95-vuotisjuhla Kanadan länsirannikolla

K

anadan Länsirannikon suomalaiset sotaveteraanit juhlistivat Kansallisen veteraanipäivän ja Lotta Svärd -yhdistyksen 95 vuotta kestänyttä taivalta. Puheenjohtaja Esko Kajander
kertoi terveiset Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtajalta Finn-Göran Wennströmiltä sekä
Kanadan piirin puheenjohtajalta Reijo Viitalalta.
Anna-Liisa Koivisto lausui Kalevi Turusen runon ”Suomen Lotta” ja Mike Rautiainen Marja
Haaviston runon ”Veteraanipäivä”. Pohjolan Pojat -yhtye ja Korsukuoro musisoivat tilaisuudessa.
Teksti: Esko Kajander
Kuvat: Marja-Liisa Hassinen

Kyrö

Miehikkälä
Miehikkälän palvelukoti Kunilassa järjestettiin kahdelle veteraanille
luovutustilaisuus
24.5.2016. Kuvassa Sotaveteraanien
puheenjohtaja Reino Pietikäinen mitalistien Marjatta
Vanhalan ja Helmi
Vanhalan kanssa.

Veteraani Mike Rautiainen runomiehenä.

Kanadan Piiri oli myöntänyt alkuperäisille Länsirannikon Korsukuoron jäsenille Suomen
Sotaveteraaniliiton kultaisen ansiomerkin. Kuoron jäsenet vas. Matti Inkinen, Jukka Joensuu, Marjatta kestilä, Lassi kestilä, Leena Mökkönen, Leo Seppänen, Tuulikki Seppänen,
Kake Siira ja Erkki Valkama.

Miehikkälän kirkossa luovutettiin mitaleja Kaatuneiden muistopäivänä 15.5.2016. Veteraanit vas. Hilkka Kauppila, Pentti Riihelä, Hilkka Seppä, Hannu Kuusela, Arvo Husu, Kerttu
Heikkilä, Hilkka Ahonen ja Lahja Kotiranta. Takana seisomassa Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen Matti Astola sekä mitalit luovuttaneet Miehikkälän sotaveteraanien
hallituksen jäsen Anja Jokiranta ja puheenjohtaja Reino Pietikäinen.
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Inkeroinen

Inkeroisten kerhossa kunniamerkin sai sotaveteraani Erkki Malin. Mitalin luovutuksen jälkeen Erkin seurana ovat pojanpoikansa Markus ja
tämän lapset Patrik ja Leona.
Kuva: Pentti Kivi
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Simo

Simossa kansallisen veteraanipäivän juhlassa 27.4. Simon seurakuntakeskuksessa jaettiin neljälle veteraanille kunniamerkit. Kuvassa vas. Simon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Osmo Korkala, kunniamerkkien saajat Erkki Ollila, Viljo Hiltula, Tauno Kylmälä ja Yrjö Turska. Etualalla istuu kunnanjohtaja Vivi Marttila.
Kuva: Soile Vakkala

Pöytyä

Uusikaupunki

Uudessakaupungissa viidestä saajasta paikalle pääsi Eelis Lahti.
Kuva: Mauri Tenhonen

Lund

Pöytyällä saajien rivi oli komea. Vasemmalta Eino Jokinen, Antti Kantola, Kauko Kantola, Teemu Laine, Vilho Leskelä, Matti Metsola, Mikko Raatikainen, Esko Topi-Hulmi, Tauno Virtanen sekä edesmenneen Helvi
Yli-Jaakkolan mitalin vastaanottanut poikansa Jorma Yli-Jaakkola.
Kuva: Juha Mattila

Turku

Professori emeritus Stephen Thesleff Lundista vastaanotti Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitalin Kansallisena veteraanipäivänä. Nyt
92-vuotias Stephen Thesleff meni ensin vapaaehtoisena nuorukaisena jatkosotaan Laatokalle, oli mukana Ihantalassa ja Tienhaarassa ja
lähetettiin sieltä Lapin sotaan, josta hänet haavoituttuaan kotiutettiin.
Muutettuaan Ruotsiin hän luki lääkäriksi ja nimitettiin sittemmin farmakologian professoriksi Lundin Yliopistolliseen sairaalaan.
Kuva: Eeva Niiranen

Turussa mitalin saapui vastaanottamaan 138 mitalin saaneesta 80 veteraania. Messukeskuksen auditoriossa
Rannikkolaivaston varusmiehet suorittivat kunniatehtävän ja kiinnittivät mitalit saajiensa rintaan.
Kuva: Hannu Vaher
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Uumaja

Kokkolan kansallinen veteraanipäivän juhla

K

okkolan kaupungin järjestämä kansallisen veteraanipäivän juhla vietettiin Lohtajalla
Maininki-talossa 27.4. Mukana
oli kaikista kokkolalaisista veteraanijärjestöistä verraten runsaasti veteraanisukupolven edustajia
ja muuta yleisöä.
Valtakunnallinen päätoimikunta oli toivonut nimenomaan
nuorten osallistuvan runsaslukuisesti päivän tilaisuuksiin.
Lohtajan Kirkonkylän koulun
oppilaat esittivät juhlassa laulut
”Arvon mekin ansaitsemme” ja
”Kotimaani ompi Suomi”. KokNorbottenin divisisoonan komentaja, eversti Mikael Frisell kiinnittää kolan Nuorisosoittokunta esitmerkkiä Rolf Nybackin rintaan Uumajan varuskunnassa järjestetyssä ti vs. kirkkoherra Sakari Typön
tilaisuudessa. Vasemmalla onnitteluvuoroaan odottaa Suomen kunniakonsuli Johan Björk.
Kuva: Wilhelm Guldbrand

pitämän alkuhartauden jälkeen
Narvan marssin, kun Keski-Pohjanmaan Maakuntakomppanian
asettama seppelpartio lähetettiin
sankarihaudoille viemään havuseppeleet.
Veteraanijärjestöjen tervehdyksen esitti Lohtajan Sotaveteraanit ry:n sihteeri Matti UusiRauva. Juhlapuheessaan Kokkolan
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Veikko Laitila muisteli sotaveteraani-isänsä
tapaa suhtautua sodasta kertomiseen. Isä ei halunnut monien
muiden sotaveteraanien tavoin
sota-ajastaan puhella. Vasta pojanpoika sai isoisän avautumaan.

1990-luvulla hän oli lähettänyt
paksun kirjekuoren. Sieltä paljastui koneella kirjoitettuna isän
kertomus sotareissuistaan karttoineen. Tämä oli Laitilalle arvokkainta perintöä, mitä hän
isältään on saanut.
Juhlassa luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämiä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitaleita 53, mutta vain osa veteraaneista oli jaksanut paikalle.
Juhla päättyi rehtori Juha Salon
päätössanoihin.
Teksti: Matti Uusi-Rauva
Kuva: Juha Salo

Kauniainen

Arvokas ja isänmaallinen tilaisuus puhutteli juhlaväkeä.

Jaakko Majaranta kiinnittää Pohjaslahden sotaveteraanien Väinö Mäkisen saamaa mitalia Kaunialassa. Mäkisen tukena on hänen tyttärensä
Marja-Sisko Koskimäki.
Kuva: Sirpa Timonen

Arkkitehtuurisuunnittelu
P. Pylkkönen-Palm

På den nationella veterandagen utdelas
förtjänsttecken till veteranerna från våra krig

I

de södra delarna av Vasa krigsveterandistrikt firades den nationella veterandagen vid Bottenhavets sjukhem i Kristinestad
27.4.2016.
Under veteranfesten överräcktes närmare 30 veteraner förtjänsttecknet Finlands Vita Ros
orden av 1:a klass. De flesta var
veteraner från Kristinestadsnejden, men även några veteraner
från Kaskö och Närpes fick den
vita rosen. Närpesnejden utdelade nämligen sina förtjänsttecken
i huvudsak föregående veteran
dag.
Festen anordnas i samarbete
med Närpes-, Kristinestad- och
Kaskö stad. Närpes stad stod i år
i tur att fungera som värd för festen, även om festen arrangerades i
Kristinestad och av Geritrim.
Geritrim direktör Tony Westerlund uttalade välkomstorden
och festtalet hölls av Närpes stads
fullmäktigeordförande Mikaela Björklund. Vid festen fick vi

Främre raden från vänster: Kristinestads stadsdirektör Riitta El-Nemr,
Geritrim vd. Tony Westerlund, Kommunalrådet Hans Ingvesgård, Närpes stadsfullmäktige ordf. Mikaela Björklund, Veteranerna Levi Berglund, Eugen Björs och Magnus Ehnkulla.

även lyssna till sång och musik av
en grupp från Närpes skolmusikkår samt Victoria Winqvist och
Evelina Salonen.
Vi är verkligen glada och tacksamma över att vi lyckades få så

många veteraner med på vår veteranfest i år, med närmare 130 personer närvarande
Tony Westerlund

HK-Asennus

LSA Sähkö

Halikko

Hamina

Sora Tukku Kakko Oy

YK-Asennus Oy

Veljekset Lehtinen

Hattula, Lusi

Hauho

Hauho

Forssa, www.arkppp.fi
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Kansallisen veteraanipäivän
muotoa ollaan uudistamassa
Nykyisessä muodossaan
Kansallista veteraanipäivää
vietetään viimeisen kerran
Suomen täyttäessä 100
vuotta. Valtakunnallinen
pääjuhla järjestetään Lahdessa Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2017.

V

altioneuvoston kanslia on
antanut Tammenlehvän
Perinneliitolle tehtävän
valmistella ehdotus Kansallisen
veteraanipäivän uudeksi muodoksi, sen uudistamiseksi ja jatkamiseksi. Työn tulee valmistua
siten, että jatkosta voitaisiin ilmoittaa viimeistään Suomen itse-

näisyyden 100-vuotisjuhlavuonna.
Tehtävää varten Tammenlehvän Perinneliitto on asettanut
työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii liiton hallituksen jäsen,
maakuntaneuvos Kimmo Kajaste ja sihteerinä liiton toiminnanjohtaja, eversti evp. Pekka Holopainen.
Valmisteilla olevan ehdotuksensa taustaksi ovat Tammenlehvän Perinneliitto ja uudistamistyöryhmä kartoittaneet muun
muassa ne muutosvoimat ja -tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miten voidaan parhaiten viedä veteraanien työ ja arvot eteenpäin

koko yhteiskunnassa. Uusiutunut Kansallinen veteraanipäivä
halutaan toteuttaa kestävällä tavalla ja pitää se kansakunnan yhteisenä tilaisuutena.
- Työ jatkuu. Se on vaativaa.
Uhkana uudistamistyössä ovat
muun muassa sukupolvikokemusten muutokset, historiattomuus ja identiteettimuutokset.
Tavoitteena on vahva viesti suomalaisesta selviytymisestä ja veteraaneista sekä kansakunnan
perusarvojen välittyminen pitkälle tulevaisuuteen, toteaa työryhmän puheenjohtaja Kimmo
Kajaste.

Sankarihautojen siisteydestä huolehdittava

T

ästä asiasta ovat useat eri
henkilöt lähestyneet ja tuoneet esille huolensa. Suomalaiseen kauniiseen tapaan kuuluu,
että erilaisina sotiimme liittyvinä muistopäivinä sankarihaudoille ja muistomerkeille lasketaan seppeleitä ja kukkalaitteita,
usein myös kynttilöitä ja kynttilälyhtyjä.
Ongelmaksi on muodostunut
aika ja varsinkin sen kuluminen:

viikkojen päästä kulahtaneet seppeleet tuhruisine nauhoineen,
samoin kuin kuihtuneet kukkalaitteet eivät enää vaikuta kovin
tyylikkäiltä ja kunnioittavilta –
nokilasisista lyhdyistä ja osittain
sulaneista muovisista kynttilöiden suojista puhumattakaan.
Ken on seppeleen tai kukkalaitteen tai lyhdyn tai hautakynttilän asettanutkaan, huolehtikoon sen poiskorjaamisesta

id g-tools.c o m

kohtuullisen ajan kuluessa. Mitä
huonompi sää, sen nopeammin.
Ja sitä suotavammin, jos näyttää
siltä, että hautausmaan henkilöstö ei asiasta huolehdi.
Pekka Holopainen

				
Kirjoittaja on Tammenlehvän Perinneliitto ry:n toiminnanjohtaja

Berner Oy
Helsinki

Dokumenttielokuva kuvaa sodan arpia

T

ulevana syksynä valmistuu Timo Korhosen ohjaama dokumenttielokuva Sodan murtamat. Elokuva kertoo isistä, jotka järkkyivät sodassa
ja lapsista, jotka kasvoivat järkkyneiden isien kanssa.
Jatkosodassa 15 700 miestä
joutui sotapsykiatriseen hoitoon.
Paljon useampi järkkyi, mutta
selvisi aseveljien tuen ja kenttäsairaalahoidon avulla. Toisaalta tuhansissa kodeissa kärsittiin sodan
psyykkisistä arvista ja monet kärsivät edelleen. Sodan murtamat
-elokuva kertoo tästä.
Elokuvan tekemisen impulssina oli Ville Kivimäen aihetta käsittelevä kirja Murtuneet mielet.
Elokuva vie kirjaakin syvemmälle traumatisoitumisen kokemukseen. Aidot psykiatriset potilaskertomukset vievät hetkeen, jossa
trauma syntyi: jollekin se oli täysosuma panssarivaunuun, jollekin
veljen kuolema vieressä, jollekin
läheisen asetoverin itsemurha.
Silti monille ei pahinta ollut väkivallan kohteena oleminen, vaan
osallistuminen väkivallan toteuttamiseen. Elokuvallisin keinoin
katsoja viedään samaistumaan
noihin hetkiin ja eläytymään
nuorten miesten kokemuksiin.
Potilaskertomukset esitetään nimettöminä. Silti ne vievät suoraan trauman synnyn ytimeen.
Myös elokuvassa käytetyt sotilai-

den kirjeet vievät miesten kokemuksiin rintamalla.
Elokuvassa haastatellaan kahdeksaa järkkyneen miehen lasta.
He kuvaavat sitä, miten trauma
siirtyy ja elää sodasta nykypäivään asti. Haastattelujen ajallinen
kaari alkaakin vuodesta 1945 ja
päättyy nykypäivään. Tuhannet
lapset joutuivat kuuntelemaan
käsityskykynsä yli meneviä isän
sotakokemuksia. Sotatilanteessa
hyökkäykseen lähtiessä oli järkevää valita viha ja jättää mielestä
pois hyvä. Moni mies ei kyennyt
palaamaan tuosta kokemuksesta arjen hyvään. Yksi elokuvan
haastateltavista tiivistää: ”Isä lähti puolustamaan rauhaa, mutta
toi kotiin rauhattomuuden”.
Sodan jälkeen osa miehistä
suojasi perheitään vaikenemalla. Silti monet lapset kertovat kodin uhan ilmapiiristä. Odotettiin
ja pelättiin jotakin tapahtuvaksi,
odotettiin kuin vihollisen hyökkäyksen alla. Sota jatkui vuosikymmeniä myös miesten painajaisissa. Eniten niitä näkivät
kehonsa koskemattomuuden menettäneet, haavoittuneet. Vaimojen osaksi tuli tukea ja ottaa vastaan aggressio. Eikä tilanteesta
voinut oikein puhua kenellekään.
Kaksikin elokuvan haastateltavista tiivistää, kuinka isän kokemus kiteytyi sanoihin sankaruus ja häpeä. Jos oli poikases-

ta valmistautunut sankaruuteen,
eikä siinä onnistunut, seurauksena saattoi olla lamaannuttava häpeä. Silti nämä miehet ja heidän
puolisonsa rakensivat sodanjälkeisen Suomen. He kasvattivat
seuraavan selviytyjien sukupolven.
Eräs lapsi kertoo: ”Lapsena
isään liittyi valtavasti häpeää.
Niinpä keksin mielikuvitusisän
ja valehtelin tarinoita hänestä.
Aikuisena haukuin isää muille.
Vanhemmiten olen löytänyt lämmintä myötätuntoa isääni kohtaan. On tärkeätä, ettei katkeruus
periydy sukupolvelta seuraavalle. Kaltaisiani tyttäriä on taatusti
muitakin ja huomaan, että vähitellen tapahtumat arkipäiväistyvät. Oma menneisyys todentuu.
Häpeä heikkenee ja elämä jatkuu”.
Sodan murtamat –elokuvan
tuottaa Filmimaa Oy tuottajana
Markku Tuurna. Syksyn 2016 aikana järjestetään matinea-esityksiä eri veteraanijärjestöjen kanssa useilla paikkakunnilla. Elokuvantekijät ovat panostaneet
erityisesti nykyaikaiseen ääni- ja
kuvailmaisuun. Niinpä elokuvallinen kokemus on teatterissa
paljon televisiota vahvempi. Siksi elokuva kannattaa katsoa nimenomaan teatterissa. Televisiossa elokuva nähdään vuoden 2017
aikana.

VASA KRIGSVETERANMUSEUM
VAASAN SOTAVETERAANIMUSEO
Specialutställning 2016 Erikoisnäyttely
Krigsskadestånd till Sovjetunionen 1945 - 1952
Sotakorvaukset Neuvostoliitolle 1945 – 1952
Öppet – Avoinna:
Ti–Fre/Ti–Pe 10 – 12 & 13 – 16, Lö/La 10 – 14.
Guidning under öppethållningstider
Opastus aukioloaikoina
Fri entré – Vapaa sisäänpääsy
Grupper – Ryhmät:
Enligt överenskommelse - Sopimuksen mukaan
t./p. (06) 312 9894
Kyrkoesplanaden 22, Källarvåningen
Kirkkopuistikko 22, Kellarikerros
Österbottens Försvarsgille –
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta r.f.
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Lasse Österdahl tenniksen Suomen mestari

R

iihimäkeläinen opetusneuvos Lasse Österdahl
on virkeä 90-vuotias sotaveteraani, joka voitti syksyllä tenniksen Suomen mestaruuden yli
90-vuotiaitten sarjassa. Paikkakuntalaisille Österdahl on tullut
tutuksi Riihimäen sotaveteraanien pitkäaikaisena puheenjohtajana, kunnallispoliitikkona sekä
kaupungin lukion rehtorina.
Tennistä yhä aktiivisesti harrastava Österdahl kertoi mestaruusotteluun osallistuneen hänen lisäkseen vain yhden pelaajan. Sellainen kaveri, jonka kanssa
minä olen joskus aiemminkin pelannut ja olemme olleet aika tasaväkisiä yleensä, mutta nyt ei oltu,
kertoo Österdahl.
Österdahlin tennisharrastus
alkoi parikymppisenä Riihimäellä, josta oli tullut hänen uusi
kotipaikkakuntansa talvisodan
lopussa. Viipurissa syntyneen
Österdahlin isä työskenteli talvisodan aikana veturinkuljettajana
ja sai siirron Riihimäelle.

JR7:n jääkärijoukkueen
täydennysmieheksi
Hieman ennen 18-vuotispäiväänsä lokakuussa 1943 Österdahl
lähti Haminaan Jalkaväen koulutuskeskus 17:ään. Maaliskuussa 1944 hänet siirrettiin henkilö-

täydennyskeskukseen Juustjärvelle, Itä-Karjalaan. Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen alettua kesällä 1944 Jalkaväkirykmentti 7 (JR
7) kärsi kovista tappioista ja vedettiin pois etulinjasta. Heinäkuussa
rykmenttiin haettiin vapaaehtoisia, josta etusijalla olivat Karjalassa
syntyneet. Österdahl haki ja pääsi eversti Adolf Ehrnroothin komentamaan jääkärijoukkueeseen.
Samana päivänä, kun Suomen
ja Neuvostoliiton välinen aselepo
alkoi syyskuussa 1944, Österdahl
sairastui keltatautiin ja päätyi sotasairaalaan. Sieltä päästyään hänet komennettiin Ouluun henkilöstötäydennyskeskukseen, josta
oli tarkoitus lähteä Lapin sotaan
heti seuraavana päivänä.
– Illalla minut ja neljä muuta poikaa kuitenkin kuulutettiin
toimistoon. Meidät siirrettiinkin
Ruokolahdelle, Österdahl kertoo. Lapin sotaan hänen ei tarvinnut osallistua.
– Sellainen huhu kiersi, että
Mannerheimkin olisi sanonut,
ettei JR7:stä panna porukoita
sinne Lappiin, koska siellä oli ollut niin suuret tappiot, Österdahl
muistelee.
Pääesikunnan sisälähettinä
– Sitten, kun sota jatkui, minut
siirrettiin pääesikuntaan sisälä-

hetiksi. Meitä oli aina kaksi kaveria siinä samalla käytävällä, missä
oli Mannerheim, Airo ja kaikki
nämä suuret pomot. Autoimme
herroille takkia päälle ja järjestimme heidän kirjoituspöytänsä.
Se oli kyllä aika mielenkiintoinen
komennus se kevättalvi, useamman kuukauden siellä olin.
Österdahlin mieleen muistuu
eräs yksityiskohta hänen ajoiltaan pääesikunnassa. – Ilmari
Turjan Päämajassa-näytelmässä
on samanlainen tapaus, mutta voi
olla, että tämä on sattunut jollekin muulle ja Turja on sen sieltä
keksinyt. Mannerheim soitti minut kerran sinne huoneeseen ja Riihimäkeläinen sotaveteraani Lasse Österdahl voitti tenniksen Suosanoi, että nostakaapas korpraa- men mestaruuden yli 90-vuotiaiden sarjassa.
li tuo pimennysverho alas, kun
aurinko paistaa niin. Se perske- sa kaikkiaan kaksi vuotta ja kak- lispolitiikkaa kohtaan harmillileen verho ei tullut alas siitä, en- si kuukautta. Asepalveluksen jäl- sena. – Se on vahinko minusta,
nen kuin minä kiipesin ikkunan- keen Österdahl kouluttautui ma- koska kyllähän kunnalliset asilaudalle ja vetäisin sen sieltä alas. tematiikan opettajaksi ja lähti at vaikuttavat heidän elämäänsä.
Mannerheim istui siinä ja katse- sitten perheineen opettajaksi No- Tenniksenpeluun ohella 90-vuoli ja totesi, että korpraali huoleh- kialle. Karjaan kautta he päätyi- tias veteraani viettää vapaa-aitii, että se verho toimii paremmin vät lopulta vuonna 1963 takaisin kaansa muun muassa urheiluensi kerralla, ihan ystävällisesti.
Riihimäelle, jossa Österdahl teki kilpailuja seuraten ja mökkeillen
Hangossa. Österdahlin värikäs
pitkän uran lukion rehtorina.
Opettajaksi ja
Riihimäen kaupunginhalli- elämä on päässyt kansien väliin
kunnallispolitiikkaan
tuksen puheenjohtajana Öster- hänen poikansa toimittamassa
– Kestihän se armeija sitten kau- dahl oli kymmenen vuoden ajan kirjassa ja lisäksi Riihimäen sotaan, kun rauha tuli silloin syksyl- ja sen jälkeen pari vuotta kau- veteraaniyhdistyksen historiikki
lä 1944 ja meidän ikäluokan ase- punginvaltuuston puheenjohta- on julkaistu hiljattain.
velvollisuus alkoi siitä, Österdahl jana. Hän pitää nykynuorison
muistelee. Mies vietti armeijas- vähäistä kiinnostusta kunnalNiko Jutila

Heinolan Huoltokeskus Oy

Kiviveistämö Levander Oy

Lihatukku Heikin Liha Oy

Heinola

Helsinki

Helsinki

Cash Back Finland Oy Ab

S. Eklund-Consulting Oy Ab

Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

www.atplukkari.fi

Saanio & Riekkola Oy
Helsinki
www.sroy.fi

Söderkullan Kaivin Oy
Helsinki

Merkopaino Oy

Arkkitehdit Mustonen Oy

Arkkitehtitoimisto Arknova Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Modio Oy

Arkkitehdit Q4 Oy
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Jouko Lindgren Oy

Autokoulu E.Nygård Oy

Finnparts Oy
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Isännöitsijätoimisto
T.Fabritius Oy Ab

Insinööritoimisto
Kimmo Kaitila Oy

Mincor Oy

Helsinki

Helsinki

Herttoniemen LVI-Huolto Oy

Peltiveikot Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

www.kuntarahoitus.fi
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Kaija Uuksulainen
Ansiokasta työtä Sotaveteraanien naisjaostoissa

S

otaveteraaniliiton piiri- ja
yhdistysorganisaatiossa toimineet naisjaostot ovat olleet tärkeitä toimijoita maakunnallisesti vuosikymmenten ajan.
Useimmiten heidän järjestämisvastuullaan on ollut mm. virkistystoiminta, juhlatilaisuudet
ja tarjoilut. Naisten kädenjälki
näkyy vahvana toimintana varainhankinnassa, jossa erilaisten
myyjäisten ja arpajaisten kautta
on rahoitettu yhteistä toimintaa.
Tähän työhön muita helpommin ajautuivat mukaan energiset, idearikkaat, ystävyyshakuiset
ja toimeliaat naisjäsenet. Itä-Helsingin
sotaveteraaniyhdistyksen naisjaostossa heitä on todella useita, eräs heistä ensi vuoden
helmikuulla 90 vuotta täyttävä
Kaija Uuksulainen.
Kaija Uuksulainen syntyi ystävänpäivänä 14.2.1927 Viipurissa.
Kaija sai kaupallisen koulutuksen, kun hän aikanaan valmistui
merkantiksi.
Evakkotien Kaija Uuksulainen koki kahteen kertaan. Ensi
kerran kaksitoistavuotiaana kuorma-auton lavalla syksyllä 1939
ja toisen kerran seitsemäntoistavuotiaana lottapuvussa 1944 Viipurissa. Lottalupauksensa Kaija
antoi helmikuussa 1944 Viipurin
varuskunnan kirkossa. Hän sai
komennuksen Viipurin evakoimisesikuntaan muonituslotaksi ja
myöhemmin hänet komennettiin
pohjoiseen kanttiinilotaksi. Hänet kotiutettiin Lotta-Svärd järjestön lakkauttamisen jälkeen
Sodan jälkeinen työelämä alkoi yksityisten pienyritysten palveluksessa, kunnes Kaija tuli valituksi suuren rakennusliikkeen
kassanhoitajaksi. Tästä työstä
hän jäi eläkkeelle 60-vuotiaana
38 työvuoden jälkeen yhtiön eläkesäännön mukaisesti.

heenjohtajan ominaisuudessa hänen vastuulleen kuuluivat myös
merkkipäivien ja muiden tapahtumien huomiointi sekä siunaustilaisuudet.

ja ulkomaiden retket. Ulkomaanmatkoja järjestettiin mm. Viipuriin, Viroon, Latviaan, Puolaan
ja Ruotsiin. Matkoja järjestettiin
koko yhdistyksen jäsenistölle.

Toiminnan keskeiset
muodot
Sotaveteraaniyhdistyksen
tärkeimpien tapahtumien järjestely-,
ohjelma- ja tarjoiluvastuu lankesivat naisjaostolle. Yhdistystilaisuuksien lisäksi tuli naisjaostolle tavaksi järjestää kuukausittain
omat tapaamiset. Syyskuun perinteiseen sadonkorjuutilaisuuteen
ovat sisaret keittäneet uutispuuron 17 vuoden ajan ja lokakuussa
vietettäviin yhteisiin syntymäpäiväjuhliin on jokaiselle tasavuosia
täyttäville lähetetty tammenlehvän muotoon leikattu kortti ja
juhlassa ojennettu ruusu. Lisäksi
on ollut esitelmätilaisuuksia, laulu-, runo- tai retkipäiviä. Myös
maakuntapainotteiset teemat olivat vuoroittain huomion kohteina. Oman kohteensa saivat myös
vuodenajat ja joulujuhliin kuului
riisipuuro ja torttukahvit.
Tärkeän osan naisjaoston toiminnassa muodostivat kotimaan

Ei vaan naisjaostolle
Kaija Uuksulaisen veteraanityö ei
rajoittunut yksinomaan naisjaostoon ja Naisjärjestön keskustoimikuntaan, vaan sen lisäksi hän
toimi sotaveteraanijärjestön hallinnossa. Hän oli mm. liiton valtuuston varapuheenjohtajana ja
Helsingin piirin ja Itä-Helsingin
sotaveteraaniyhdistyksen hallituksessa.
Yhteiskunnallisista ansioistaan ja Sotaveteraaniliiton hyväksi tekemästään työstä on Kaija Uuksulaiselle myönnetty SVR
MI kr sekä Suomen Sotaveteraanien kultainen ansioristi.
Sotaveteraaniliitto kiittää Kaija Uuksulaista ansiokkaasta työstä järjestön ja sen jäsenistön hyväksi.
Kuvat: Sotaveteraaniliiton ja
Helsingin Sotaveteraanipiirin
kuva-arkistot

Sotaveteraaniliiton 45-vuotisjuhlapäivänä 29.9.2002 laskettiin seppele
sotamarsalkka Mannerheimin hautapaadelle. Laskijoina Kaija Uuksulainen, Aarno Lampi ja Jaakko Valve

Avioliiton hän solmi yrittäjä
Arvi Uuksulaisen kanssa vuonna 1953 ja perheeseen syntyi kaksi lasta. Lastenlapsia on seitsemän
ja neljättä sukupolvea jo yhdeksän lasta.
Mittava veteraanityö
naisjaostossa
Itä-Helsingin Sotaveteraaniyhdistys ry:n jäseneksi Kaija Uuksulainen liittyi pian eläköitymisen
jälkeen 1980-luvulla ja hakeutui
aktiivitoiminnan pariin. Moni-

Talkkaripalveluja
pääkaupunki seudulla

puolinen järjestö- ja sosiaalinen
toiminta tapahtui yhdistyksen
naisjaoston parissa. Itä-Helsingin
Sotaveteraaniyhdistyksen naisjaostossa jäsenmäärä oli suurimmillaan 252 jäsentä vuonna 2002.
Kaija Uuksulainen on toiminut 1990-luvulta lähtien naisjaoston johtokunnan jäsenenä, varapuheenjohtajana vuodet
1994–2001 sekä puheenjohtajana vuodesta 2002 alkaen. Kaija
on toiminut myös vuonna 1994
matkailujaoston jäsenenä. Pu-

Itä-Helsingin naisjaoston uutispuuro pöytä on katettu.
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Määrärahoja jää edelleen käyttämättä –
kunnat syyllistävät veteraaneja

V

altiokonttori ohjaa valtion talousarviossa hyväksytyn veteraanikuntoutus- ja kotiin vietävien palvelujen
määrärahan vuosittain kunnille
siellä asuvien veteraanien lukumäärän mukaisesti..
Kunnille maksettu kuntoutukseen käytettävä määräraha
oli 17 932 893,00 euroa ja syksyllä kuntien hakemusten perusteella jaettu lisämääräraha
1 951 983,81 euroa. Kuntoutusmäärärahaa oli käytettävissä yhteensä 19 884 876,81 euroa
vuonna 2015. Laitoskuntoutukseen oli käytetty 8 524 192,64
euroa,
avokuntoutukseen
8 317 650,01 euroa ja päiväkuntoutukseen 1 247 127,29 €. Puolisokuntoutuksen kustannukset
olivat 1 565 612,76 euroa.
Kuntoutusmäärärahat
Vuonna 2015 kunnilta palautui
määrärahastatakaisin 230 294,13€,
joka on 1,15 prosenttia kokonaissummasta.
Käyttämättä jääneet määrärahat jaetaan kunnille Valtiokonttorille tulleiden hakemusten perusteella syksyllä 2016 lisämäärärahan yhteydessä.
Palautukset olivat yleensä
muutamasta eurosta muutamaan
sataan euroon ja syynä ovat todennäköisesti viime hetken kuntoutusjakson peruutukset taikka keskeytyneet jaksot. Suurin
osa kunnista/kuntayhtymistä on
käyttänyt määrärahat kokonaisuudessaan ja palautukset vaihtelevat Kemiönsaaren 20 729 euron suurimmasta Porin perusturvakeskuksen pienimpään 13,14
euron palautukseen.
Kuntoutusmäärärahat ovat
siis käytetty lähes kokonaisuudessaan. Useat kunnat ovatkin ilmaisseet huolensa kuntoutusmäärärahojen riittävyydestä.
Kuntoutusmäärärahaa oli käytettävissä 8 160 235 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Vaikka kuntoutukseen oikeutettujen veteraanien määrä on pienentynyt, on myös vaativamman
kuntoutuksen tarve lisääntynyt
ja kustannukset nousseet.
Kotona asumista tukevien
palveluiden määrärahat
Vuonna 2015 kunnille jaet-

tava määräraha oli yhteensä
11 443 946,56 euroa ja rahasta palautui 645 818,76. Summa
oli 275 485 euroa suurempi kuin
edellisenä vuonna.
Kotona asumista tukevia palveluja kysytään koko ajan ja tarvetta niihin varmasti on. Miksi
ne eivät tule kokonaisuudessaan
käytetyksi, on ihmetyksen asia.
Määrärahoja jäi käyttämättä 98
kunnassa/kuntayhtymässä.
Valtiokonttorilta
saatujen
kuntatietojen mukaan palveluseteleiden käyttö ja niiden käytännön seurannan puute näyttäisi olevan suurin syy määrärahojen palautuksiin. ”Määräraha
ja lisämääräraha on jaettu kokonaisuudessaan palveluseteleinä
edunsaajille. ”Asiakas ei ole joko
laisinkaan tai vain osin käyttänyt saamansa palvelusetelit”. ”Veteraani ei ole käyttänyt annettua
määrärahaa kokonaan”, ”jokaiselle veteraanille jaettu tietty määrä
palveluseteleitä, mutta eivät ole
käyttäneet”.
Palvelujen tulisi perustua henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin, jolloin määrärahat kohdistuisivat tarpeen mukaisesti ja
niiden käytön seuranta olisi mahdollista. Ei voitane syyllistää veteraania, jos hän joutuu sairautensa
takia hoivakotiin tai kuolee ja setelit jäävät käyttämättä. Tätä on
kuitenkin käytetty syynä useamman kunnan palautusselvityksessä.
Valtiokonttorin selvityksen
mukaan 128 kuntaa on käyttänyt
kaikki määrärahat ja tarve olisi
ollut suurempi.
Toteutuuko
oikeudenmukaisuus, tasaarvo ja yhdenvertaisuus?
Valitettavasti on todettava, että
veteraanien palvelut näyttävät toteutuvan hyvinkin vaihtelevasti
riippuen siitä, missä kunnassa hänen kotinsa sijaitsee.
Käytännön esimerkki puhuu
puolestaan. Veteraanin omainen
tiedusteli liiton tukea kuljetuspalveluihin. Hänen isänsä oli saanut lounasseteleitä käytettäväksi ruokailuun. Isä asui haja-asutusalueella ja hänellä ei ole omaa
autoa enää käytettävissä, minkä
vuoksi hän ei voi käyttää lounaspalveluja taajamassa sijaitsevassa

Bokföringsbyrå-Tilitoimisto
DaCapo Ab Oy
Carola Kallinen
040-5937 533
carola.kallinen@parnet.fi
Storgårsgatan 5, 21600 Pargas

ruokapaikassa. Lounassetelipäätös ei ole loppuun ajateltu. Jäävätkö setelit käyttämättä, se nähdään vuonna 2016!
Kansallisen veteraanipäivän
juhlassa vuonna 2014 Hämeenlinnassa sotaveteraani Veikko
Juvonen puheenvuorossaan vetosi: ”Veteraanin oikeudella vetoan teihin, kuntien tehtävissä
toimiville, huolehtikaa siitä, että
määrärahat käytetään tarkoituksenmukaisesti ja viimeistä euroa
myöten. Tiedän, että tarvetta siihen on”. Tätä vetoomusta ei valitettavasti kuultu tai ymmärretty kaikissa kunnissa/kuntayhtymissä.
Määrärahatilastot ovat kuntakohtaisesti luettavissa liittomme
Internet-sivuilta.

Viitasaaren kaupunki kartoitti
veteraanien toimintakyvyn

”O

n hyvä, että saa olla
vielä kotona”, sanoi
eräs kartoitettavista
veteraaneista, kun Viitasaaren kaupungin vanhuspalveluiden työntekijät seniorineuvoja Elina Niiranen ja avopalveluohjaaja Sirpa
Hämäläinen kävivät kotikäynnillä kartoittamassa veteraanien toimintakykyä. Veteraanikartoitukset toteutettiin vuoden vaihteessa
ja kaiken kaikkiaan kartoitettavia
veteraaneja oli 24, joista 16 asui
vielä omassa kodissaan. Kartoitukseen kuului toimintakykyyn liittyvien tekijöiden lisäksi muu hyvinvointi ja asumisen turvallisuus.
Lisäksi veteraanit saivat kertoa
omista sota-ajan muistoistaan.
Osalla kotona asuvista veteraaneista on käytössään joko koti-

hoidon tai päiväkeskuksen palveluita. Eniten he kuitenkin toivoivat jatkossakin siivouspalveluita,
joiden hankkiminen veteraaneille on ollut mahdollista Valtiokonttorin kotona asumista tukevien palveluiden määrärahasta.
Toimintakykyä tukemaan määrärahalla hankittiin veteraaneille
käyttöön myös joitakin apuvälineitä kotona asumista tukemaan,
kuten potkupyörä ja restoraattori. Kaiken kaikkiaan veteraanit
ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä
ja sota-ajan kokemusten pohjalta kokivat myös pärjäävänsä sillä,
mitä heille on annettu.
Marja Laurila
perusturvan toimialajohtaja
Viitasaaren kaupunki

Anni Grundström

Kuntoutusmäärärahat
yli 10 000 euroa
palauttaneita
Kemiönsaari

20 729,12

Järvenpää

15 423,54

Hämeenlinna

13 842,39

Forssan seudun
terveydenhuolto Ky

12 038,45

Korsholms kommun

11 797,21

Kuopio

10 998,00

Kangasalan seudun Ky 10 328,72

Kotona asumista tukevien
palveluiden määrärahat
yli 10 000 euroa
palauttaneita
Salon kaupunki

62 421,35

Kuopio

48 875,85

Espoo

47 611,49

Turun kaupunki

43 359,32

Rauma

33 740,22

Peruskuntayhtymä
Karviainen

19 039,23

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 18 613,12
Porin kaupunki

17 918,36

Pielavesi

14 842,62

Parainen

14 041,87

Sastamalan sosiaalija terveyspalvelut

13 891,69

Nokia

13 576,15

Uudenkaupungin
yhteistoiminta-alue

12 669,84

Riihimäen kaupunki

12 282,76

Ylitornion kunta

11 772,54

Potkupyörä luovutettiin sotaveteraani Lauri Ihalaiselle. Vasemmalla seniorineuvoja Elina Niiranen ja oikealla avopalveluohjaaja Sirpa Hämäläinen.

Ystäväpalvelua
puhelimen välityksellä

J

yväskylän Sotaveteraanit ry
on toteuttanut Ystäväpalvelua
vuodesta 2015 viiden vapaaehtoisen kannattajajäsenen toimesta. Vuoden 2015 lopussa oli jäseniä 559, joista veteraaneja oli 186
ja puolisoita sekä leskiä 216. Soittokierroksen avulla on ollut mahdollisuus tavoittaa lähes kaikki
yhdistyksen ”veteraaniväkeen”
kuuluvat jäsenet tavoitteena selvittää, miten he voivat ja millais-

Tampere-Orivesi-sote
yhteistoiminta-alue
10 608,74
Posion kunta

10 532,99

Lieksa

10 507,27

PPKY Selänne

10 200,38

Eeva Karppi on 95-vuotias veteraanin leski ja lotta Vaajakoskelta,
joka on myös saanut puhelun Ystäväpalvelun merkeissä.

ta apua tai tukea he mahdollisesti
tarvitsevat. Soittojen pohjalta on
sovittu kotikäynneistä ja muista
tarvittavista jatkotoimenpiteistä sekä annettu opastusta tuki- ja
avustusasioissa. Tilanteen toteutumista on seurattu palautepalavereiden avulla.
Puhelimessa veteraanit kertoivat elämäntilanteestaan avoimesti ja kiittivät siitä, että heihin ollaan yhteydessä ja heitä muistetaan. Positiivisten kokemusten
pohjalta on soittokierros tehty
myös tänä keväänä selvittämällä
noin 250 jäsenen tilanne ja muuttuneet avun tarpeet. Ystäväpalvelun toteutus on otettu lämmöllä
vastaan, jonka vuoksi sitä on tarkoitus jatkaa vuosittain niin kauan kuin autettavia ja tukea kaipaavia riittää. Tämän toimintatavan kautta olemme todenneet,
että pystymme paremmin täyttämään vapaaehtoistehtäväämme
huolehtimalla veteraaniväen hyvinvoinnista, helpottamalla yksinäisten arkea ja toteuttamalla Ystäväpalvelua tavalla, joka tuo iloa
ja hyvää mieltä kummallekin osapuolelle.
Marjatta Linna
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Ettei tulikukko tekisi tuhoja Veteraanikummit sotiemme
veteraanien rinnallakulkijaksi, kaveriksi

L

Projektityöntekijä Markku Suominen selvitti kodin paloturvallisuusasioita Kerttu Saariselle ja Kalle Siirtolalle. Paikallisoppaana toimi Virtain
Sotaveteraanien puheenjohtaja Pentti Vaara.

P

irkanmaan pelastuslaitos
jalkautui
sotaveteraanien koteihin. Iäkkäiden ihmisten kotien turvallisuusasioita
ryhdyttiin tarkistamaan ensiksi
Tampereella 2013 syksyllä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Projektityöntekijä Markku Suominen on kiertänyt yli 400 asuntoa
yhdessä kotihoidon henkilöstön
kanssa. Tampereelta tarkastuksia
laajennettiin Pirkanmaan muihinkin kuntiin.
Tarkastusten taustalla on huoli palokuolemien lisääntymisestä
samalla kun kotona asuvien huonokuntoisten ihmisten määrä lisääntyy. Pelastuslaitoksella ollaan huolestuneita siitä, kuinka
ja millä keinoin kotoa päästään
mahdollisen tulipalon syttyessä
turvaan. Kaikissa kodeissa, joissa kävimme, asui yli 90-vuotiaita,
Pentti Vaara kertoo. – Olisi hyvä,
että iäkkäillä olisi valistuneita läheisiä, jotka kiinnittäisivät huomiota myös paloturvallisuuteen
ja huolehtisivat siitä, että kodissa
ovat kulkuväylät avoimia.
Tampereella Suomisen lisäksi
koteja tarkasti palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen ja paikallisoppaina heille toimivat Virtain
Sotaveteraanien puheenjohtaja
Pentti Vaara sekä ylipalomies Jari
Nevala Virtain paloasemalta.
Markku Suominen silmäili Kerttu Saarisen (84), ja Kalle Siirtolan (93), viihtyisää kotia
tarkalla silmällä. Riittävä määrä
palovaroittimia kodista löytyy ja
ne myös toimivat. Kotona on oltava palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden (esim.
75 neliöisessä asunnossa on oltava kaksi varoitinta). Palovaroittimien paristot tulisi testata kerran
kuussa ja vaihtaa kerran vuodessa. Tulisijallisissa asunnoissa on
hyvä olla häkävaroitin.
Saarisen ja Siirtolan rivitalokodissa palovaroittimista huolehtii kiinteistöpalvelu.
Lieden päällys ja ympäristö
siistiksi
Suominen toteaa iäkkäiden kyllä
hallitsevan tulen käsittelyn, vaan
kuinka on, poltetaanko Saarisen

ja Siirtolan kodissa kynttilöitä?
– Kalle ei pidä sammutetun
kynttilän jälkihajusta. Aika vähän niitä poltetaan, Saarinen toteaa.
Tupakka on edelleen yksi yleisimmistä tulipalon syttymissyistä. Siitäkään ei Saarisen ja Siirtolan kodissa ole vaaraa, sillä kumpikaan ei tupakoi.
Saunaa heidän kodissaan ei
lämmitetä lainkaan, joten Suominen napsauttaa sulakkeen pois
siltä varalta, että lastenlapset saattaisivat laittaa sen päälle.
Suominen tarkastaa myös keittiön sähkölieden päällisen, joka
sekin on asianmukaisesti tyhjä.
– Liesi on yleisin tulipalon aiheuttaja eikä sen päälle ja ympärille pidä kasata mitään tavaraa. Hella voi hehkua vaikka pari
tuntia tulipunaisena, eikä tulipaloa syty, jos sen päällä tai lähistöllä ei ole mitään syttyvää, Suominen opastaa.
Kerttu Saarista kiinnostavat
turvaliedet. Yksinkertaisin malli
on Suomisen mukaan kellokytkimellä varustettu liesi. Lisäksi on
olemassa lisävarusteena myytäviä
liesivahteja.
Pesukoneita valvottava
Pesukoneet ja astiapesukoneet sytyttävät noin 150 tulipaloa vuodessa.
Suominen korostaa seuraavia
asioita kodin perusturvallisuudessa:
Pesukoneita ei saa koskaan jättää päälle kodista poistuttaessa
Jos jokin sähkölaite savuaa, pitää töpseli napata pois pistorasiasta tai jos se ei onnistu, napsaista
päävirkakytkin pois päältä.
Pyykkien kuivaus kiukaan lähellä on suuri tulipaloriski.
Pakastimien ja jääkaappien
alta ja päältä on syytä kerran vuodessa imuroida pölyt, etteivät ne
syty palamaan.
Asunnossa tulee olla esteetön
kulku ulko-ovelle ja parvekkeelle.
Heini Koskela

ahden kaupungin Veteraaniasiain neuvottelukunta keskusteli maaliskuussa tiedotusmahdollisuuksien parantamisesta veteraaneille. Tällöin nähtiin
yhtenä mahdollisuutena luoda
veteraanikummit-järjestely. Nähtiin, että tällainen järjestely voisi vastata kolmeen haasteeseen,
jotka veteraanien korkeasta iästä, sairauksista ja muista seikoista
johtuen ovat keskiössä:
Useilla veteraaneilla on rajoittuneet mahdollisuudet seurata
veteraanipalveluita ja -toimintaa
koskevaa yleistä tiedotusta, kiertokirjeitä yms. ilman henkilökohtaista ohjausta.
Useilla veteraaneilla on rajoittuneet mahdollisuudet saada
luontevia yhteyksiä ympäröivään
maailmaan ilman henkilökohtaista tukea.
Useilla veteraaneilla on yksi-

näisyyttä ja tarve löytää henkilökohtaista keskusteluyhteyttä.
Veteraanikummi voi olla yhdistysten tukijäsen tai joku muu
asiasta kiinnostunut, jolla on valmiudet toimia tässä tehtävässä.
Kummin tehtävänä on olla veteraanin rinnalla, soitella hänelle ja kysyä kuulumisia, kertoa veteraanipalveluista ja ohjata häntä niiden käyttämiseen, saatella
ostoksille ja tilaisuuksiin, tehdä hautausmaakierroksia puolison tai tuttavan haudalle, toteuttaa veteraanien tunnusta ”kaveria ei jätetä”. Veteraanikummit
koulutetaan paikallisen vastaavaa koulutusta toteuttavan järjestön toimesta. Kummitoiminnan
vastuuhenkilöksi on saatu äskettäin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta eläkkeelle päässyt
sairaanhoitaja. Kummitoiminnan ohjausryhmäksi on kutsut-

tu veteraanijärjestöjen edustajat,
kaupungin kotihoidon edustaja,
kolmannen sektorin yhdistyksen edustaja, jonka kautta hanke hallinnoidaan ja Veteraaniasiain neuvottelukunnan edustajat.
Toiminnan on tarkoitus käynnistyä tulevana syksynä. Veteraaneja
lähestytään kirjeitse ja pyydetään
kertomaan halukkuudesta saada
itselleen veteraanikummi. Muutamia henkilöitä on jo ilmoittautunut veteraanikummiksi ja lisää
rekrytoidaan tarpeen mukaan.
Alkuvaiheessa hankkeen rahoitukseen haetaan tukea eräiltä säätiöiltä ja yhdistyksiltä.
Toivomme, että tällä hankkeella, veteraanikummit-toiminnalla, voimme tukea veteraanin
selviytymistä arjessa ja pyhässä.
Erkki Hokkanen
sosiaalineuvos

”Elämän aallokossa – yksin ja yhdessä”

S

otaveteraaniliiton tuki- ja
perinnesäätiö yhteistyössä seurakuntien kanssa on
järjestänyt useampana vuonna
tuki- ja virkistysviikkoja leskeytyneille veteraaneille. Tänä vuonna veteraanit kokoontuivat Kuopiossa leirikeskuksessa Rytkyllä
11.–15.4., Lahdessa Siikaniemen
kurssikeskuksessa 31.3–3.4. ja
Helsingissä Munkkinimen seurakunnan järjestämänä 25.–26.4.
Hvittorpin leirikeskuksessa. Helsingissä jatketaan yhdessä syksyllä järjestämällä osallistujille päivän tapaamisia.
Leirien ohjelmissa on käsitelty
surua ja sen kokemista, yksinjäämistä, mutta myös ajankohtaiset
asiat ovat olleet esillä. Rytkyllä
käsiteltiin mm. rauhanturvatoimintaa kirkkoherra Matti Pentikäisen toimesta, diakonijohtaja Seppo Marjanen käsitteli pakolaistyötä ja Kainuun Prikaatin
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Ensio Palosaari kertoi selkeästi Lähi-idän kriisistä ja
sen vaikutuksesta Suomeen. Ulkoilua ja liikuntaa unohtamatta!
Kuopiossa tapasivat Pentti Räsänen (90) Siilinjärveltä
ja Aarne Haaparantaa (90) Iisalmen Runnilta. Nämä kaverit
olivat edellisen kerran tavanneet
18-vuotiaina Rissalassa alokasaikana. Molemmilla yli 60-vuoden
avioliitto oli päättynyt vaimon
kuolemaan. Molemmat kokivat
kaikkein vaikeimpana asiana yksinäisyyden. He kuvasivat suruansa kertomalla, että ikävä oikein
kertautuu, kun esim. kylältä tullessa ei ole ketään, jolle kertoisi
kuulumiset. Kun yhdessä oli aina
tehty ja eletty, niin kokemusten
jakamisen puute on ollut vaikeaa.
”Kiitokset vielä teille kaikil-

Kuopion osallistujat ohjaajineen.

le veteraanileirin toteuttamisen
mahdollistajille. Hvittorpin leiripäivät olivat uskomattoman antoisa kokemus meille kaikille seurakunnan vastuunkantajille. Oli
todella koskettavaa kuulla leiriläisten elämänvaiheista, sillä niin
avoimen henkilökohtaisesti he
kertoivat sekä sodan ajoilta että
lähimenneisyyden surusta puolison kuoltua, yksinäisyydestä, kaipauksesta ja yhteisistä menneistä
vaiheista. Elämävaiheiden myötä
kasvanut syvä viisaus ja samalla
myös avoimuus nähdä oman elämän kokonaisuus oli käsin kosketeltavaa. Syvä kiitollisuus ilme-

ni veteraanien puheenvuoroissa”.
Näin kiteytti ajatuksensa pastori
Sinikka Peltohaka Munkkiniemestä. Eräs leiriläistä tiivisti ajatuksensa, että tämä on parasta veteraanityötä, mitä tehdään.
Kaikkien saamiemme palautteiden perusteellla tulemme jatkamaan toimintaa myös ensi
vuonna. Kiitos kaikille mukana
olleille, niin veteraaneille, seurakunnille kuin vapaaehtoisille tukijoukoille.
Teksti: Anni Grundström
Kuva: Martti Olsen,
diakoniatyöntekijä
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s o ta h i s to r i a

Evankeliumia kansan keskuuteen
Kenttärovasti Erkki Hilke puhujana
mi koki ja koko maailma näki.
Pieni urhoollinen Suomi kesti ja
säilytti itsenäisyytensä kamppailussa suuren ylivoiman edessä.
Nuori Hilke pelastui Torkkelinkadulla täpärästi kuolemanhädästä, kun hän onnistui hyppäämään lentokoneen alta syrjään:
– Sain elää. Ihmeellistä. En
kuollutkaan! Helpotuksen huokaus! Tämä ja muut kokemukset sävyttivät Hilkkeen puheita.
Ihmeellisesti on selvitty. Apu on
saatu ylhäältä.

Kenttärovasti Erkki Hilke oli yksi
sota-ajan papeista.

E

rkki Hilke (1909-1988) oli
Viipurin suomalaisen Lyseon kasvatti. Kiitollisena
hän muisteli Possenkadun kouluaan, opettajiaan ja Viipurin tuomiokirkkoa: Evankeliumin valo
lankesi sielulleni jo nuorena kotikirkossani Viipurissa.
Rintamapappi
Elämäntyönsä Hilke teki sotilaspappina. Hänet määrättiin 1933
Rannikkotykistörykmentin papiksi Viipuriin. Sotien aikana
Hilke nousi ylempään sotilaspapistoon, kun hänet helmikuun lopulla 1942 komennettiin Maaselän Ryhmän pastoriksi. Tässä
tehtävässä Hilke kouliintui johtavaan asemaan. Hilkkeelle uskottu vastuu kasvoi pian edelleen.
Päämajan kirkollisasiain osasto
organisoitiin heinäkuussa 1942
uudestaan. Osastoon perustettiin kaatuneiden huoltotoimisto
(Kirk 3). Tämä merkitsi
toiminnan keskittämistä ja
tehostamista. Hilke määrättiin
Kirk 3:n päälliköksi. Kaatuneiden huollon toimistopäällikkönä
nuori Hilke johti koko Suomen
kaatuneiden evakuoimista eri
rintamalohkoilta kotiseurakuntien hautausmaille lepäämään.
Hän myös huolehti sotilaspapiston koulutuksesta kaatuneiden
huollossa. – Hilke toimi sotilaspappina liki 40 vuotta. Tämän
jälkeen hän toimi 1969-1976 notaarina, arkkipiispa Martti Simojoen luottomiehenä.
Isänmaa ja itsenäisyys
Isänmaa oli Hilkkeen sydämen
asia. Talvisotaa kävimme 105 päivää. Ne olivat kunnian päiviä –
tuon yhden raskaan rauhanpäivän vastakohtana. Me puhumme
Talvisodan ihmeestä, jonka Suo-

Rannikkotykistössä
Viipurinlahdella Koiviston linnakkeilla – kuten tuona Suomemme yksinäisimmän ja jylhimmän kamppailun talvena
muuallakin – opittiin odottamaan Jumalan apua. Hilke lainaa
runoa:
Meri meille on tuttu, ja kuohut
sen lyö valkeina rantojen kiviin.
Jos uhka käy aavalta syöksyen, me
riennämme riviin.
Talvisodan alettua jumalanpalveluksia rintamilla pidettiin
siihen soveltuvissa rakennuksissa
ja ulkona kentällä. Tilaisuuksiin
saapuivat yleensä kaikki, joille se
oli mahdollista. Koiviston Saarenpään linnake oli rajujen pommitusten kohteena sekä mereltä
että ilmasta. Jumalanpalveluksesta siellä oli sovittu etukäteen:
– Arvelimme, että tuskinpa
monikaan tulee paikalle. Mutta suuri ruokasali oli ahtautunut
niin täyteen, että pappi töin tuskin mahtui sisälle. Kaikesta näkyi, että kysymyksessä olivat suuret ja vakavat asiat.
Pitivätkö hermot?
Reservijoukkoja ilmestyi Metsäpirttiin, Taipaleen takamaastoon. Uudet johtajat kiroilivat
joukoilleen, kun kaikki ei luistanut aivan kohdalleen. Tästä Taipaleen etulinjan veteraanit vetivät johtopäätöksensä: Ei ole
noista joukoista Taipaleen puolustajiksi. Täällä ei seistä saatanan eikä perkeleen voimalla. Jumalan voimat olla pitää.
Lempeä puhetapa
Hilke puhutteli nuorten miesten
omaatuntoa ystävällisesti ja vaatimattomasti. Heränneen kansan perinteiseen tapaan hän vetosi ihmisen sydämeen lempeästi.
Liikuttavasti, suorastaan ällistyttävän koskettavasti hän tarjosi
kuulijoilleen evankeliumia. Hilke puhui varovasti ja kyselevään
tapaan eikä pakottanut vastaus-

ta. Nuorten miesten huumorintajuisena sielunhoitajana hän sai
kuulijansa kiinnostumaan Jumalan armosta. Kristus kyllä kelpasi
hänen kuulijoilleen. Mitään kynnystä ei syntisen ja Kristuksen väliin saa laittaa.

ton, tosin siihen osaan isänmaata, mikä oli varjeltunut vapaana.
Vaikka Karjala oli jätettävä, oli
kiitoksen aihe, että isänmaamme Suomi on vapaa. Kotiseudun
kaipausta Hilke kuvaa runon sanoin:

Sananpalvelijana
Hilke otti puheisiinsa elävästä elämästä havaintoesimerkkejä, jotka houkuttelivat kuulijoiden huulille hymyn tai antoivat
aiheen naurunpyrskähdykseen.
Huumori oli rintamalla opittu tapa kestää. Leikinlasku avasi mielet evankeliumille. Toisaalta jokainen sana sodan aikana oli
puhetta iäisyyden edessä. Hilke
lainaa Yrjö Jylhää:
– Sana pöyhkeä, harvoin kuultukaan, sana ontto tääll´ oli rikos. Sydän vain, sydän altis uhraamaan, se vihmoi täällä siunaustaan, kun otsamme verta
hikos.

Vaivu uneen, niin et muista
saman tuoksun huokuvan
tuhansista tuomipuista
rantamilla Laatokan,
etkä muista kuvastuvan
vielä kuulaampana kuun
hopeaisen peilikuvan
kotilahteen kaivattuun.

Kaatuneet – sankarivainajat
Viipurin lohkon rannikkojoukoissa koottiin talvisodan viimeisinä päivinä kaatuneet Säkkijärven hautausmaalle. Hilke päätti siunata vainajat yhteishautaan,
jonka työjoukot kiireesti kaivoivat. Hilke itse tarkasti kaatuneiden tuntolevyt ja henkilökortit
sekä kirjoitti kaatumisilmoitukset. Kaikki oli valmiina hautausta
varten, mutta – seuraavana päivänä tuli rauha. Vainajat voitiinkin
toimittaa kotiseuduilleen sankarihautoihin.

Eila Kivikk´aho
Saarnan pääasia
Joka on evankeliumin käsittänyt,
hänelle arpa lankeaa uudesta, vielä ihanammasta maasta, taivaallisesta isänmaasta, ja hän voi kiitollisena todeta: Kaunis on minun
perintöosani! Kuule tämä sana,
sinä, joka Jumalan edessä haluat
etsiä parannusta ja voimaa, sinulle kuuluu Jumalan sana ja lupaus: Poikani, tyttäreni, syntisi ovat
anteeksi annetut. Tämä anteeksianto Kristuksessa avaa sielun kiitokseen iäisen elämän lahjasta ja
antaa voimat kestää. Olemmeko me näitä uudistuneita, jotka
Jeesuksen Kristuksen sanomasta ovat kohdanneet Jumalan anteeksiannon ja rakkauden ja saaneet levon sielulleen?

Karhumäen kirkko
Joulukuussa 1941 valloitettiin
Karhumäki, karkotettujen vankilasiirtolakaupunki, jossa ei koskaan ollut kuulunut kirkonkellojen ääntä. Joulu lähestyi, ja olisi
tarvittu kirkkoa. Kaupungissa oli
kaksi teatteria, joista toisen kenraali Taavetti Laatikainen määräsi muutettavaksi kirkoksi. Kaksi suurta kelloakin saatiin. Vihkiäisjuhlaan soivat kellot ensi
kerran – moni silmä kostui. Kenraali lausui saarnastuolista: «Hyvät miehet. Jos joku teistä ei osaa
itse rukoilla, niin annan teille
pienen ohjeen: Laittakaa kätenne ristiin ja sanokaa: Taivaallinen
Isä, tartu minua kädestä ja vie minut kotiin.

Hengellinen herätys sotien
jälkeen
Sotaväessä oli 1940-luvulla hengellistä herätystä. Alettiin kokoontua hengellisiin tilaisuuksiin. Eräällä sotilaskodilla oli
menossa seurat, väkeä oli paljon.
Myöhästyneenä saapui sisään majuri, joka ei ollut tilanteesta oikein selvillä. Hämmentyneenä
hän siinä eteisessä kuiskasi lähimpinä oleville: Onko joku kuollut,
kun virsiä veisataan? Ovenpielessä seisoi muuan yliluutnantti ja
vastasi hiljaa: On – Kristus on
kuollut. – Niin juuri. Kristillisen
uskomme mukaanhan meidän
pelastuksemme perustus on Vapahtajan kärsimys ja ristinkuolema pitkänäperjantaina Golgatalla. Sitä julistettiin myös tuolla sotilaskodilla.

Siirtokarjalaisten tie
Karjalassa kirkot täyttyivät pyhä
pyhän jälkeen, ja virsi kaikui. Sitten tuli käsky: ”Lähde maastasi ja
isäsi kodista”. Mukaan saatiin ottaa vain se, mitä jaksettiin kantaa. Matkan määrä oli tuntema-

Muisto jouluhartaudesta
Sotien jälkeen Hilke oli itäisen
Suomenlahden eräällä saarella jouluhartaushetkeä pitämässä. Sotilaskodissa oli läsnä pieni
joukko varusmiehiä ja kantahenkilöitä. Sotilaskotisisaret olivat

tarjonneet joulupäivällisen, oli
luettu jouluevankeliumi, laulettu
joululauluja, nautittu hyvät kahvit. Hilke kysyi: Haluaisiko joku
käyttää puheenvuoron…? Takapenkiltä viittasi nuori varusmies,
mustalaispoika. Tämä Åkerlund
nousi paikaltaan ja lauloi kauniilla tenoriäänellään:
Sä yksin, Jeesus, täytä elämääni
Mua kaiken, kaiken luokses painaa suo!
Ja joka päivä polkuun piirtämääni
Sä pyhät silmäs tutkistellen luo!»
Jos en voi luokses voittajana tulla,
Tuon sulle tappioni kuitenkin.
Mä tiedän, että haavoihini sulla
Parannus täysi on, oi Armoisin.
Rintamapapin oppilaana
Joulun alla 1968 meitä istui kaksitoista varusmiespappia Pääesikunnan kursseilla Santahaminassa. Kenttärovasti Hilke muisteli esimiehensä Rolf Tiivolan
neuvoa. Sen mukaan sotilaille pidetty saarna saa olla 10 minuutin
pituinen ja siihen tulee sisältyä
elävästä elämästä pari hyvää kertomusta, joita ei ole ennen kuultu. Hilke luokitteli sotilassaarnan seuraavasti.
1.luokan puhe – lyhyt ja hyvä.
2.luokan puhe – lyhyt ja huono.
3.luokan puhe – pitkä ja hyvä.
4.luokan puhe – pitkä ja huono.
Hilke jätti meille myös Tukholman ylihovisaarnaajan Olle Nystedtin neuvot:
1) Olkoon sinulla jotakin sanottavaa.
2) Sano se.
3) Älä sano muuta.
Matti Huovinen
pastori
kenttärovastin apulainen

Artikkelin kirjoittaja Matti Huovinen oli varusmiespappina kenttärovasti Erkki Hilkkeen kurssilla
Santahaminassa.

Kaivinkonetyöt A.Ollikkala

Tapsa Service Oy

Hämeen Rahtipalvelu Oy

Renko

Tuulos

Lammi
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Edit-lotta sai sukset ruotsalaiselta

S

uuren ja mahtavan Neuvostoliiton äkkiaarvaamaton ja
raju hyökkäys marraskuun
30. päivänä 1939 Suomeen nosti
maailmalla myötätunnon ja auttamisen halun maatamme kohtaan. Talvisodassa eniten materiaali- ja sotilasapua Suomeen tuli
Ruotsista, tosin ruotsalaiset ja
muiden maiden vapaaehtoiset ehtivät rintamalle vasta maaliskuun
13. päättyneen sodan loppuviikkoina.
Ruotsalaisia vapaaehtoisia saapui maahan monenlaisiin muihinkin tehtäviin. Heitä käytettiin sodan loppuvaiheessa mm.
auttamaan rajapitäjistä kootun ja
hätäteurastetun karjan ruhojen
siirtokuljetuksissa. Vapaaehtoiset ruotsalaiset kuljettivat autoillaan jäätyneitä eläintenruhoja rajalta Savonlinnan lähelle Kulennoisen- ja Pääskylahden asemille,
josta ruhot lastattiin junanvaunuihin ja kuljetettiin sisämaan
teurastamoille jälkikäsittelyihin.
Odottamaton lahja
Savonlinnassa talvella 1940 evakossa oleskeli myös 20-vuotias
Edit Kotasalmi, tuolloin vielä sukunimeltään Teittinen. Edit
Kotasalmi on kotoisin Viipurin
läänin Pyhäjärveltä, mutta asui

aikuisiällä työnsä takia perheen
toisessa, ns. kaunpunkiasunnossa
Käkisalmessa.
Käkisalmessa Edit vietti isänsä kanssa myös joulun 1939, mutta kun kaupunkia tapaninpäivänä rajusti pommitettiin, hän lähti
vanhemman sisarensa kanssa uudenvuoden jälkeen polkupyörällä
Savonlinnaan, jossa perheen äiti
oli jo nuorempien lasten kanssa
sotaa paossa.
Savonlinnassa Edit Teittinen
työskenteli muonituslottana ja
Huittisten kangasliikkeessä, jossa
myös ommeltiin armeijalle flanellisia alusvaatteita. Kortteeri Edit
Teittisellä oli Halosen talossa,
jonka lähistölle telttamajoitukseen myös ruotsalaiset vapaaehtoiset oli sijoitettu. - Muistaakseni noita ruotsalaisia miehiä oli
siellä autoineen kymmenkunta,
hän sanoo.
Yhteisen kielen puute esti
kanssakäymisen nuorten välillä. Hiihtoretkille nuoret kuitenkin joskus yhdessä osallistuivat ja
yhdellä noista retkistä yksi miehistä vahingossa vähän naarmutti Editin suksia. Edit ei moisesta
tykännyt. Kun vapaaehtoiset yöllä 22. päivänä maaliskuuta 1940
lähtivät Savonlinnasta, oli ”naarmuttaja” jättänyt Editille kor-

L-Pelti Ky

vaukseksi omat hienot tunturisuksensa siteineen ja sauvoineen.
Suksien mukana oli antajan valokuva, nimi ja osoite. Kotasalmen
perhe luopui Editin saamista lahjasuksista vasta 1950-luvulla, jolloin suksiparista vielä paikallisessa urheiluliikkeessä sai vaihdossa
kahdet tavalliset sukset.
Kiitoksiin yhä aihetta
Toukokuussa 97 vuotta täyttänyt
Edit Kotasalmi muistelee mielellään nuoruutta ja menneitä aikoja. Muistot Karjalasta ja menetetystä kotiseudusta ovat yhä eläviä
ja rakkaita.
- Toivottavasti ei ole liian myöhäistä, sillä vasta nyt ikäihmisenä
minua on ruvennut vaivaamaan
ajatus, että taisi kiitoskortti arvokkaasta lahjasta aikanaan jäädä
lähettämättä.
Edit Kotasalmen hartaana toiveena on, että hänen kiitoksensa
tavoittavat vielä Knut Magnussonin tai hänen jälkeläisensä. - Toivon mukaan Ruotsissa on säilynyt tietoja Suomessa palvelleista
vapaaehtoisista ja heidän elämänvaiheistaan, sanoo jo yli 70 vuotta Seinäjoella asunut Edit Kotasalmi.
Teksti ja kuva: Maija Ala-Fossi

97-vuotias Edit Kotasalmi näyttää vanhoja valokuvia, joissa tuolloin
20-vuotias Edit Teittinen on kuvattu lottapuvussa Halosen kortteeritalon emännän ja tämän sisaren kanssa Savonlinnassa maaliskuussa
1940. Sukset Editille jättänyt Knut Magnusson oli liittänyt lahjaansa
myös kuvansa ja osoitteensa.
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s o ta h i s to r i a

Mannerheim ja uskonto –
Kenttäpiispa Suomessa 75 vuotta

O

svald Rafael Bäckman
(1911-2007) toimi ylipäällikkö Mannerheimin nuorempana adjutanttina
1942-44 päämajassa Mikkelissä. Hän oli talvisodassa ollut JP3
komppanian päällikkönä ja haavoittunut vaikeasti Summassa
1940. Sodan jälkeen hän jatkoi
ylipäällikön adjutanttina 194546. Bäckman oli ratsastava upseeri ja seurasi ylipäällikköä tämän
ratsastusretkillä. Yhteys Mannerheimin henkiseen perintöön jatkui vielä sodan jälkeen ja eversti Bäckman toimi Mannerheimmuseon intendenttinä 1951-66.
Bäckman eli viimeiset vuotensa Kaunialan sairaalassa kokoon
kumartuneena ja valkopartaisena
herrasmiehenä.
Tämän artikkelin aiheena on
Suomen marsalkka C.G.E Mannerheimin uskonnollisuus, josta Bäckman laati kahden konekirjoitusliuskan laajuisen muistion Mannerheimin syntymän
120-vuotispäivänä
4.6.1987.
Bäckman tuo siinä esille asioita,
jotka luovat kuvaa Mannerheimin uskonnollisuudesta, erityisesti siitä, kuinka hän noudatti
kirkollista perinnettä ja asennoitui siihen, tai kuinka hän halusi
luoda uutta käytäntöä. Seuraan
tässä kirjoituksessa Bäckmanin
muistion järjestystä, mutta olen
lisännyt siihen joitakin asioita.
Bäckman lähtee liikkeelle Mannerheimin kotikartanos-

ta Askaisten Louhisaaresta, jolla
oli patronaattioikeus vaikuttaa
papin valintaan seurakunnassa.
Mahdollisesti lapset kokivat perheen luona Louhisaaressa vierailleen papin kuin perheenjäseneksi. Myöhemmin kotonaan Kaivopuistossa

Mannerheimilla oli tapana
sanoa Helsingin eteläisen
ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherrasta Johannes Bäckista, joka oli tulossa Mannerheimin kotiin:
”Hän on minun pappini.”
Mannerheim huolehti omaistensa haudoista Askaisissa ja Fiskarsissa. Hän testamenttasi Askaisten kirkkoon kotinsa barokkityylisen
kattokruunun.
Työhuoneessaan Kaivopuiston
kodissa hän säilytti näkyvällä
paikalla Gustav Dorén kuvitettua Raamattua ja sotilaspapiston
lahjoittamaa ensimmäisen suomenkielisen Raamatun (1642)
300-vuotisjuhlaksi otettua näköispainosta (numero 2). Ne ovat
edelleen Mannerheimin kotimuseossa paikoillaan.
Mannerheimin puoliso vuosina 1892–1919 oli venäläinen ruhtinatar Anastasija Nikolajevna
o.s. Arapova (1872-1936). Arapova oli ortodoksi ja Mannerheim
luterilainen, joina he pysyivätkin.

Pietarissa asuneeseen perheeseen
syntyi kaksi tytärtä, Anastasie 1893 ja Sophie 1895. Puolisoille aiheutti suurta surua 1894
kuolleena syntynyt poika, mikä
myös rasitti avioliittoa. Anastasia
Mannerheim kuoli 1936 Pariisissa ja Mannerheim järjesti hänelle
panihidan, ortodoksisen muistopalveluksen.

Venäjän armeijassa noin 30
vuoden ajan palvelleessaan
Mannerheim havaitsi, kuinka kiinteästi ortodoksinen
kirkko liittyi keisarikunnan
elämään ja sen menoihin.
Chevalier-kaartissa Mannerheim näki läheltä keisariperheen
jäsenten elämää ja uskonnon
osuutta siinä. Hän teki tarkastusmatkoja Laatokan rannikkotykistön yksiköihin 1920-1930 -luvuilla ja kävi samalla Laatokan Valamon ja Konevitsan luostareissa
tervehtimässä luostarien johtoa.
Mannerheimin kirjeenvaihtoa ja yhteisiä valokuvia on säilynyt Konevitsan luostarin igumenin Mavrikin kanssa (siviilinimeltään Mihail Seretsin tai
Serechin). Osan lähteistä mukaan he tutustuivat Nikolajevin
ratsuväkiopistossa, toisten lähteiden mukaan Mavriki palveli Mannerheimin alaisuudessa 1.
maailmansodassa.

3. Divisioonan komentaja kenraalimajuri Aaro Pajari ratsain Kotselässä kaatuneiden muistopäivän hartaudessa toukokuussa 1944. Hartauden pitää sotilaspastori Johannes Sillanpää.

Myöhemmin jatkosodan aikana hän vaati, että Itä-Karjalan ortodoksiväestön vakaumusta kunnioitetaan. Joidenkin sotilaspappien pyrkimyksenä oli AKS:n
hengessä luterilaistaa paikallista
väestöä.
Vapaussodassa Mannerheim
antoi Vilppulan kirkkoherran
Hjalmar Svanbergin tehtäväksi valmistella sotilaspapiston ohjesääntö, jonka Mannerheim allekirjoitti 31.3.1918. Hän asetti
Svanbergin armeijan hengellisen
työn johtajaksi, jonka nimikkeeksi tuli sotarovasti. Näin
Mannerheim liittyi paitsi keisarillisen Venäjän, myös muiden
eurooppalaisten maiden käytäntöön, että sotaväessä on pappeja
huolehtimassa sielunhoidosta ja
jumalanpalveluksista.
Vapaussodassa punaisten valtaamassa Viipurissa vanhaa tuomiokirkkoa oli käytetty varastona. Mannerheimin määräyksestä se raivattiin puhtaaksi ja siellä
toimitettiin Viipurin valtauksen
kiitosjumalanpalvelus. Sen jälkeisessä ateriatilaisuudessa piispa Colliander oli Mannerheimin
pöytätoverina.
Seremonialliset
jumalanpalvelukset
Vaikuttaa siltä, että Mannerheim
piti luonnollisena asiana kirkon
toimintaa yhteiskunnassa ja itse
arvosti sitä korkealle.
Tultuaan valituksi valtionhoitajaksi joulukuussa 1918 Mannerheim teki käynnin arkkipiispa
Johanssonin luo Turkuun tarkoituksenaan saada siunaus tehtäväänsä. Näin arkkipiispa Johansson sanoi ymmärtäneensä asian.
Itse kuulemani kertomuksen mukaan arkkipiispa oli ensin ajatellut siunaamisen tapahtuvan myöhemmin juhlallisessa jumalanpalveluksessa, jonka järjestelyistä
olisi sovittava, mutta Mannerheim olikin halunnut siunauksen
välittömästi ja polvistui sitä varten arkkipiispan eteen. Bäckmanin mielestä Mannerheim mahdollisesti halusi aloittaa itsenäisen Suomen valtionpäämiesten
siunaamiskäytännön. Esikuva
Mannerheimin ajatukselle kirkon johdon antamasta siunauksesta valtion päämiehelle saattoi
tulla keisarillisesta Venäjästä.
Sotien aikana Mannerheim
edellytti, että puolustusvoimien
korkein hengellisen työn johtaja,
kenttäpiispa, suoritti saarnatehtävän, kun ylipäällikkö osallistui jumalanpalvelukseen. Talvella 1945 silloinen Tasavallan presidentti Mannerheim hyväksyi
Valtiopäivien päättäjäismenoihin
kuuluvaksi jumalanpalveluksen,
jossa saarnatehtävä oli piispoilla
arkkipiispasta alkaen. Sama käytäntö jatkuu edelleen.

Mannerheim edellytti, että
korkein virkamieskunta tarkoittaen nähtävästi myös
kansanedustajia – osallistuu valtiopäiväjumalanpalveluksiin.
1920−1930 -luvuilla Mannerheim yleensä osallistui kirkollisiin tilaisuuksiin, virkaanasettajaisiin ja muihin vastaaviin,
joihin hänet entisenä valtion päämiehenä oli kutsuttu. Samoin
hän osallistui sotaharjoitusten ja
paraatikatselmusten yhteydessä
pidettyihin kenttähartauksiin.
Presidenttinä Mannerheim
osallistui 10.6.1945 arkkipiispa
Aleksi Lehtosen virkaan asettamiseen Turun tuomiokirkossa.
Kun Elis Gulin, Aleksi Lehtosen seuraaja Tampereen piispana
kävi Tamminiemessä nimittämisensä johdosta tervehdyskäynnillä, kertoi hän valmistautuneensa keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Presidentti
Mannerheim oli kuitenkin sanonut kuulleensa, että piispa Gulin
kuului kirkkojen yhteyttä ajavaan
Oxford-liikkeeseen ja oli pyytänyt kertomaan siitä. Gulin selosti, miten Oxford-liikkeen periaatteisiin kuului myös avautuminen toiselle, jolloin presidentti
oli keskeyttänyt hänet ja sanonut:
”Se on vaikeata”.
Tampereen piispa Aleksi Lehtonen ehdotti talvisodan jälkeen,
että ryhdyttäisiin viettämään
kaatuneitten muistopäivää.

Mannerheim määräsi, että
toukokuun kolmatta sunnuntaita vietetään ”vakaumuksensa puolesta kaatuneitten” muistopäivänä.
Tämä käytäntö jatkuu edelleen. Samalla luovuttiin toukokuun 16. päivän viettämisestä
puolustusvoimien lippupäivänä.
Se ei ollut yhteinen juhla koko
kansalle, sillä sen taustalla oli valkoisen armeijan kenraali Mannerheimin voitonparaati punaisilta vallattuun Helsinkiin keväällä 1918. Luopumalla tämän
päivän vietosta Mannerheim
osoitti kykyä ”avautua toiselle”
ja halustaan rakentaa kansan yhtenäisyyttä Talvisodan hengen
pohjalta.
Itsenäisyyspäivän tai kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelusten jälkeen Mannerheim
teki yleensä kunniakäynnin sankarihautausmaalle. Seppelenauhoissa oli hänen sanelemansa ajatus: ”Verenne velvoitus ja uhrinne siunaus on Suomen armeijan
kallis perintö ja sen ikuinen voimanlähde.”
Ylipäällikkö
Mannerheim
antoi useita päiväkäskyjä, joissa
hän käytti sanontoja ”Korkein”,
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”Kaikkivaltias”, ”Kaitselmus”.
Päiväkäskyn Suomen äideille hän
määräsi sijoitettavaksi kirkkoihin. Lisäksi Eduskunnalle annettiin päiväkäskystä oma kappale.
Sotilaspapisto
Laajennan Bäckmanin muistiota
seuraavassa sotilaspapiston osalta, johon hän viittaa lauseella:
”M:n toimesta puolustusvoimien
hengellisen työn johtajan uusi nimike ”kenttäpiispa” saatiin käyttöön syksyllä AD 1941.”
Talvisodan jälkeen Mannerheim kiitti sotilaspapistoa päiväkäskyssään 30.11.1940: ”Puolustustahdon murtumattomana säilymisessä oli sotilassielunhoidolla
ja kotiseudun hengellisellä mielialan huollolla perustava merkitys”. Hän mainitsi sotarovastin,
”joka tarmokkaasti järjesti sotilaspapiston sielunhoito- ja huoltotehtävät sekä merkittävällä tavalla lähensi ja kehitti armeijan ja
kirkon yhteistyötä”.
Tässä Mannerheimin mainitsemat sotilaspapiston ”huoltotehtävät” viittaavat erityisesti kaatuneitten huoltoon. Talvisodan
sytyttyä oli tarkoituksena haudata kaatuneet sotatoimialueelle. Omaisten ja aseveljien painokkaista toiveista kaatuneet päätettiin lopulta kuitenkin evakuoida
kotiseuduilleen. II Armeijakunnan pastori Johannes Sillanpää
laati 6.12.1939 kaatuneiden
huoltoa, ilmoittamista, kuljetusta ja hautausta koskevan ohjeen. Päämajasta annettiin käsky
24.1.1940 perustaa kaatuneitten

evakuointikeskuksia, joiden johtoon tuli sotilaspastoreita. Sodan
alkaessa vakinaisia sotilaspastoreita oli 19 ja reserviin sijoitettuja
80. Sodan päättyessä maaliskuussa 1940 luterilaisia sotilaspastoreita oli ollut palveluksessa 316 ja
ortodokseja 11.
Mannerheim nosti päiväkäskyssään esille sotarovasti Björklundin. Hänet oli nimitetty tehtäväänsä sotaa edeltävänä kesänä
laivaston pastorin virasta, kun
edellinen sotarovasti (vv. 19181939) Malin oli kuollut. Sotilaspapiston kaavailtua paljon merkittävämpi määrä ja rooli talvisodassa johti pyrkimyksiin saada
Suomeen kenttäpiispa eräiden
muiden maiden esikuvan mukaan. Luterilaisessa kirkossa
tämä puolustusvoimien pyrkimys
koettiin hankalana, koska kenttäpiispalta puuttuisi eräitä piispuuden ulottuvuuksia, tärkeimpänä oma hiippakunta. Tosin jo
1920-luvulta lähtien oli kaavailtu
sotilashiippakuntaan pohjautuvaa sotilaspiispuutta.
Sotilassielunhoidon järjestämisen säätäminen kirkkolakiin
nosti jälleen kysymyksen kenttäpiispuudesta esille 1940. Kun
kirkossa ei tähän ollut valmiutta,
valtiovalta puuttui asiaan kesällä
1941 myöntämällä 11.7. sotarovasti Björklundille sotarovastin
arvon. Vastaavasti sotarovasti oli
ollut itsenäisyyden alkuaikoina
arvonimi, kunnes se muuttui virkanimikkeeksi.
Arvonimitiehen oli lopulta
päädytty sen jälkeen, kun Man-

Vasemmalta kuvassa eversti Lars Melander, eversti Curt Bruncrona, Linder, eversti Selim Iskasson, Mannerheim, kenraali Hanell, kenttäpiispa Björklund, kenraali Airo, eversti Åke Slöör sekä Mannerheimin vanhempi adjutantti everstiluutnantti Ragnar Grönvall.

nerheim oli 1940-41 vaihteessa
turhaan suostutellut arkkipiispa Kailaa kenttäpiispa-ajatuksen
taakse. Toimivaltaisena viranomaisena Tasavallan presidentti Ryti myönsi kenttäpiispan arvonimen Björklundille, mutta
Mannerheim lienee ollut hankkeen taustalla. Hän ei halunnut
perustaa kenttäpiispan virkaa
puolustusvoimiin vastoin kirkon
johdon tahtoa. ”Kirkosta piittaamaton kenttäpiispan viran
luominen olisi ulkoisesti vaikuttanut toimenpiteeltä, joka ei sopinut herrasmiehelle, varsinkin
kun muita hienovaraisempia keinoja oli käytössä. Mannerheimin
toiminta osoittaa hänen nimenomaan toivoneen, että kirkko olisi ensin vapaaehtoisesti ottanut
myönteisen kannan kenttäpiispuuteen ennen viran perustamista puolustusvoimiin”.

Syksyllä 1941 myös Kirkolliskokous sääti kenttäpiispaa koskevat kirkkolait ja
liittyi näin valtiovallan tahtoon kenttäpiispuudesta.
Mannerheim ojensi kenttäpiispa Johannes Björklundille kultaisen kenttäpiispan ristin Mikkelin hotelli Kalevassa lounastilaisuudessa 26.10.1941 useiden
päämajan upseerien läsnä ollessa.
Kenttäpiispa Johannes Björklund
puolestaan ojensi Mannerheimille päämajassa 1942 suomalaisen
vuoden 1642 Raamatun näköispainoksen. Se saattoi olla ikään
kuin vastalahja edellisenä syksynä Mannerheimin luovuttamasta
kenttäpiispan rististä.
Sotilaspapistoa kiittävän päiväkäskynsä (30.11.1940) lopuksi Mannerheimin toteaa, kuinka
sotarovasti ”merkittävällä tavalla
lähensi ja kehitti armeijan ja kir-

kon yhteistyötä”. Tälle oli tarvetta myös jatkosodan alettua, kun
taustalla oli erimielisyyttä kenttäpiispan virasta ja edessä kysymys reservin pappien kutsumisesta seurakunnistaan sotilaspastoreiksi. Kaikkiaan 880 pappia
palveli sodan aikana sotilaspappeina, mikä oli yli 60 % tuon ajan
papistosta. Kirkon ja armeijan yhteistyö kuitenkin lujittui. Monet
kirkon tulevat työmuodot saivat
alkunsa asevelipapiston ja miesten kohtaamisista juoksuhaudoissa. He löysivät silloin toisensa samalta tasolta.
Pekka Särkiö
Kirjoittaja on kenttäpiispa.

Timo T Vuori. Paimen vailla hiippakuntaa. Kenttäpiispan viran synty
ja vaikutus sotilaspapiston asemaan
Suomen puolustusvoimissa ja kirkossa vuosina 1939-1944. Jyväskylä
2011.

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta”

Kun Värtsilä oli meidän…

V

ärtsilä itärajan takana on
hyvin vanhaa asutusaluetta, peräisin 1.vuosituhannelta eKr. Arkeologi Sakari Pälsi
löysi asutuksen jälkiä 1935. Meidän ajanlaskumme alussa ensimmäisellä vuosituhannella alueella
asui karjalaisia. Novgorod aloitti karjalaisten käännyttämisen
kreikkalaiskatoliseen uskoon ja
aloitti karjalaisten alueiden liittämisen itseensä. Kirjallisia mainintoja Värtsilästä on ainakin vuosien 1499–1500 verokirjassa. Silloin siellä oli kolme taloa ja kuului
Serdobolin pogostaan. Stolbovan
rauhassa 1617 karjalainen pitäjä
liitettiin Ruotsin valtakuntaan.
Väestö muuttui kun ortodoksinen väestö pakeni Venäjälle, tilalle tuli luterilaisia savolaisia. Värtsilä kuului vuodesta 1651 vasta
perustettuun Tohmajärven pitäjään. Pohjan sodan jälkeen 1721
Ruotsi luovutti Venäjälle Laatokan Karjalan. Värtsilästä tuli rajakylä, ja osa asukkaiden maista jäi
Venäjän puolelle.

Teollinen toiminta Värtsilässä alkoi 1780, kun kruununvouti Gabriel Wallenius sai 14-vuotiaan poikansa nimissä luvan rakentaa sinne sahan, mutta kun
sahan tukkipuomi ja pato estivät
tukinuiton, ne oli purettava 1784
pois. Kun Suomi 1812 liitettiin
Venäjään, maasta tuli autonominen Suomen Suuriruhtinaskunta
ja Laatokan Karjala palautettiin
Suomen yhteyteen.
Värtsilän teollistaminen jatkui 1834, kun pastori Gustaf
Lofstrom sai luvan rakentaa sahalaitos Juvanjoelle. Vuonna
1836 saha siirtyi Nils Ludvig Arpen hallintaan. Parhaina vuosina
saha työllisti jopa 20 värtsiläistä.
Vuonna 1850 Arppe sai luvan rakentaa kaksi masuunia alueelta
saadun järvi- ja suomalmin sulattamiseen. Kahta vuotta myöhemmin alueelle nousi metallitehdas.
Teollisen kasvun myötä Arppe
muutti 1857 Värtsilään. Miltei
ensimmäisenä yhteiskunnallisena työnään hän rakennutti Värt-

silään ensimmäisen Tohmajärven
pitäjän kansakoulun 1859. Vuosina 1859–61 metallitehtaaseen
rakennettiin putlaus- ja valssilaitokset. Tehdas oli Suomen suurin, sen teknologia aikansa parhaita ja parhaimmillaan 1870
se työllisti 122 henkeä. Vuonna
1885 rakennettiin masuuni järvimalmin jalostamista varten ja
se tuotti 7,5 tonnia raakarautaa
vuorokaudessa.
Värtsilän merkitys teollisuuspaikkana kasvoi 1894, kun Sortavalan-Joensuu rata valmistui.
Sen myötä asujaimisto kasvoi ollen vuonna 1900 jo 1 069 asukasta. Vuonna 1907 perustettiin teollisuustuotantoa lisäämään Aktiebolaget Wärtsilä Oy ja avattiin
yhteiskoulu. Kehitys jatkui voimakkaana ja 1910 tehtaalle oli rakennettava toinen masuuni, martinuuni.
Myös yhteiskunnassa tapahtui muutoksia. Loppukesällä
1919 Värtsilästä tehtiin itsenäinen kunta, jolloin asukkaita oli

jo yli 4 500. Vuonna 1921 valtioneuvosto teki Värtsilästä taajaväkisen yhdyskunnan, ja samana vuonna tehtaaseen valmistui
jo kolmas martinuuni. Elektrolyyttinen lankagalvanoimislaitos
aloitti toiminnan 1930, ja sen
tuotanto riitti koko maan tarpeisiin. Ennen talvisotaa Värtsilän kunnassa oli 6 500 asukasta,
joista noin tuhat oli tehtaan palveluksessa.
Talvisodan päättänyt Moskovan rauha muutti tilanteen. Noin
2/3 osaa kunnasta oli luovutettava Neuvostoliitolle. Raja määriteltiin niin, että metallitehdas,
rautatieasema ja suuri osa taajamasta menetettiin. Väestön oli
poistuttava Värtsilästä 25.3.1940
kello 14.00 mennessä. Jatkosodan alussa suomalaiset valtasivat Värtsilän takaisin ja tuhoutuneen kylän jälleenrakennustyöt
pääsivät alkamaan. Välirauhassa
19.9.1944 Värtsilä siirtyi uudelleen Neuvostoliitolle. Väestön
evakuoimiseen oli aikaa viikko.

Metallitehtaan nopean käynnistämisen vuoksi neuvostoliittolaiset turvautuivat pakkotyövoimaan, ja leiri perustettiin elokuussa 1946. Tehtaan toiminta
alkoi helmikuussa 1947, jolloin
rautasulattomolla ja piikkilangan tuotannossa työskenteli yli
2 000 vankia. Pakkotyöleiri lakkautettiin vapuksi 1953. Pian oli
lopetettava raudan sulattaminen
kannattamattomana ja tehdas
keskittyi melkein yksinomaan
rautalangan tuotantoon.
Elokuussa 1992 entiset värtsiläläiset pystyttivät vanhan palaneen kirkon paikalle muistomerkin: ”Tällä paikalla ovat sijainneet Värtsilän kirkko 1868–1941
sekä sotien 1918, 1939–1940 ja
1941–1944 suomalaisten sankarihaudat. Aika on sodalla ja rauhalla”.
Anssi Vuorenmaa
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s o ta h i s to r i a

Rovaniemi 20.11.1942 – käännekohta Urho Kekkosen
poliittisella uralla

S

uomen viisinkertaisen pääministerin ja viisinkertaisen
presidentin Urho Kekkosen
elämästä on kirjoitettu varmasti
enemmän kuin kenestäkään toisesta suomalaisesta. Siksipä seuraava kirjoitus ei aukaise uusia latuja, mutta korostaa sitä, kuinka
hyvä tilannevainu Kekkosella oli
toisen maailmansodan pyörteissä. Hän osasi ensimmäisenä raskaan sarjan poliitikoista vaihtaa
puolta ja tulla siihen johtopäätökseen, että Saksa häviää sodan. Se
tapahtui jo ennen Saksan sotaonnen lopullista kääntymistä, mikä
tapahtui tammikuussa 1943 Stalingradissa. Ei kansanedustaja
Kekkonen tietenkään yksinään
voinut aikaansaada Suomen poliittisen linjan muutosta. Silti
johtopäätöstä, minkä Kekkonen
ja hänen lähipiirinsä teki yhtenä
pimeänä, viinanhuuruisena marraskuun päivänä 1942, voi pitää
merkittävänä.
Pääministeri Ryti katkaisee
Kekkosen ministeriputken
Urho Kekkonen tuli valituksi
heinäkuussa 1936 ensimmäistä
kertaa kansanedustajaksi, Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä. Poliittinen ura lähti lentoon
ja hänestä tuli jo saman vuoden
lokakuussa muodostetun A.K.
Cajanderin hallituksen oikeusministeri ja myöhemmin sisäministeri. Siinä ominaisuudessa hän
yritti lakkauttaa vielä ennen talvisotaa Isänmaallisen Kansanliikkeen maan yhtenäisyydelle
vaarallisena puolueena. Yritys ei
onnistunut, mutta se ei tuhonnut
hänen poliittista uraansa. Hän
uusi kesän 1939 eduskuntavaaleissa valtakirjansa ja jatkoi Cajanderin hallituksen sisäministerinä.
Talvisota
syttyi
sitten
30.11.1939. Joulukuun 1. päivän
monista tehtävistä yksi tärkeimpiä oli muodostaa uusi hallitus,
sellainen hallitus, joka pystyisi
solmimaan rauhan maahan hyökänneen Neuvostoliiton kanssa.
Pääministeriksi saatiin suostuteltua Suomen Pankin pääjohtaja
Risto Ryti, mutta hän ei kelpuuttanut Kekkosta hallitukseensa.
Yhdeksi syyksi on arveltu juuri
Kekkosen toimia IKL:n lakkauttamiseksi. Voi kuitenkin olla,
että Ryti ja Kekkonen tunsivat
toisiaan kohtaan niin suurta vas-

Vasemmalla SVUL:n puheenjohtaja Urho Kekkonen seuraamassa maaotteluita Suomi-Ruotsi ja Suomi-Saksa
Helsingin Stadionilla 7.-8.9.1940 seuranaan sotamarsalkka Mannerheim, Ruotsin prinssi Gustaf Adolf, pääministeri Risto Ryti ja Saksan urheilujohtaja von Tchammer und Osten.

takohtaisuutta, että Kekkonen ei
mitenkään voinut tulla ministeriksi Rytin johtamaan hallitukseen. Näin voi päätellä ainakin
siitä, että eduskunnan päätettyä yöllisessä istunnossaan 30.11.
Risto Rytin valinnasta uudeksi pääministeriksi, oli Kekkonen
ollut äärimmäisen tyytymätön
tämän valinnasta. Hän ilmoitti
esimerkiksi Vallilan työväentalolta - missä eduskunnan istunto oli
pidetty - yhtä aikaa poistuneelle
oikeusministeri J.O. Söderhjelmille menevänsä virkapaikalleen
sisäasianministeriöön puhdistamaan pöytänsä. Kertomansa mukaan Kekkonen oli havainnut,
että “häntä ei suunnitella uuteen
hallitukseen”.
Oikeassa Kekkonen arvelussaan oli. Hän toimi sotavuodet
kansanedustajana, vuosina 194043 Siirtoväen Huollon Keskuksen johtajana ja sen jälkeen valtiovarainministeriön virastovaltuutettuna. Toimettomaksi hän ei
silti poliittisestikaan jäänyt, vaikka ministerin salkku meni.
Urho Kekkonen oli koonnut
ympärilleen opiskeluaikanaan
Helsingin yliopiston lakitieteellisessä tiedekunnassa kiinteän ystäväverkon. Siihen kuului mm.
Paavo Säippä, Kaarlo Hillilä ja
Kustaa Vilkuna; hän tosin opiskeli suomen kieltä filosofisessa

Hirsityö ja Rakennus
Korhonen Oy
Jyväskylä

Harrin Purku- ja
Kaivuupalvelu Oy
Järvenpää

tiedekunnassa. Kaikki he kuuluivat vuoteen 1932 saakka myös
Akateemiseen Karjalaseuraan.
Side Kekkosen ja hänen ystäviensä välillä vahvistui vuonna 1938,
kun sisäministeri Kekkonen oli
nimittänyt Kaarlo Hillilän Lapin läänin ensimmäiseksi maaherraksi ja Paavo Säipän puolestaan valtiollisen poliisin (Valpo)
päälliköksi. Tästä tehtävästä hän
tosin joutui eroamaan jo tammikuussa 1941, kun syrjäytetty Kekkonenkaan ei ollut häntä
enää puolustamassa. Kustaa Vilkunasta puolestaan tuli talvisodan sytyttyä Helsingin erillisen
sotasensuuriviraston päällikkö ja
keväällä 1943 Valtion tiedotuskeskuksen päällikkö. Ilmeisesti
Vilkunan virkanimityksiin Kekkosella ei ollut ainakaan suoraa
yhteyttä.
Energisen, mutta päivänpolitiikasta sivuraiteelle joutuneen
Kekkosen läheisemmät ystävät
olivat avainpaikoilla, mitä tulee
sodanaikaiseen tiedonsaantiin ja
-hallintaan sensuurin kahlitessa
normaalia uutisointia.
Välietappi Ylitorniolla
Mistä Urho Kekkonen sai päähänsä lähteä tapaamaan marraskuun lopulla 1942 ystäväänsä Hillilää Rovaniemelle? Mahdollisesti tapaamisesta sovittiin

marraskuun 12. päivänä, jolloin
maaherra oli tullut Helsinkiin
ja tavannut sekä Kekkosen että
Vilkunan. Vuoden 1942 taskukalenterinsa mukaan Kekkonen
piti 22.11. Rovaniemellä paikalliselle maatalousväelle esitelmän
senhetkisestä sisä- ja ulkopoliittisesta tilanteesta. Sen perusteella matkaa voi pitää perusluonteeltaan eräänlaisena työmatkanakin.
Filosofian tohtori Timo J.
Tuikka on kirjoittanut Hillilä
-elämäkerrassaan värikkään kuvauksen tuosta matkasta. Aamulla 18.11. Kemissä junaa vastassa
oli Hillilä ja junasta ulosastuneet
kaverukset Kekkonen ja Vilkuna
vietiin ensimmäiseksi Tornioon
ja vielä Haaparantaan, missä kaiketi oli tarjolla parempaa ruokaa
ja ehkä juomaakin. Juomaa riitti
kyllä Suomenkin puolella, missä vietetty hotelliyö oli Vilkunan
mukaan ollut “seikkailurikas”.
Aamulla oli matkaa jatkettu Ylitorniolle asettuneen Säipän luokse. Juotavaa oli riittänyt sielläkin
ja hyvin hilpeässä mielentilassa
oli illalla päästy perille Rovaniemelle, maaherraisännän vieraiksi.

desta kaksi seuraavaa päivää. Seurueen alkoholin terävöittämät
ajatukset kimpoilivat ja pelkistyivät siihen, että Saksa tulee häviämään sodan. Tämän oivalluksen synnyttämä johtopäätös oli
se, että Suomen on pikimmiten
irtauduttava sodasta ja tehtävä
Neuvostoliiton kanssa rauha. Sen
seurauksena oli suhteet itäiseen
naapuriin luotava kokonaan uudelle pohjalle - sille pohjalle, jota
Kekkonen itse oli muotoilemassa
melkein 40 seuraavaa vuotta.
Rovaniemelle kokoontunut
seurue sanoi keskenään ääneen
vain sen ajatuksen, mikä varmasti pyöri monen muunkin suomalaisen vastuunkantajan päässä.
Saksa oli kuitenkin vielä voimissaan, joten sen rinnalta ei noin
vain lähdetty ja sen presidentti,
ylipäällikkö ja maan hallitus joutui ottamaan ratkaisuissaan huomioon.
Urho Kekkonen jatkoi Pekka
Peitsenä Suomen sotapolitiikkaa
tukevaa kirjoitteluaan Suomen
Kuvalehdessä kesään 1944 saakka. Kirjoitusten sävy toki muuttui siihen suuntaan, että Saksa
häviää sodan ja Suomen on sitä
ennen tehtävä omat ratkaisunsa.
Rauhanoppositio, mukaan luettuna Urho Kekkonen, aloitti talvella 1943 tiiviimmän yhteistyön
ja ainakin osittain sen seurauksena presidentti Risto Ryti luopui
elokuussa 1944 virastaan ja tilalle tuli ylipäällikkö Mannerheim.
Hän puolestaan nimitti marraskuussa 1944 Urho Kekkosen oikeusministeriksi J.K. Paasikiven muodostamaan hallitukseen.
Kekkosen viiden vuoden taival
politiikan sivuraiteella oli päättynyt.
Tohtori Tuikka kirjoittaa Hillilä- elämäkerrassaan, että “Kekkosen poliittisen tulevaisuuden
kannalta johtopäätös, jota hän
hautoi syksyn 1942 ja joka kristallisoitui Rovaniemen tinttauksessa, on ratkaiseva”. - Vaikea olla
tekemättä muuta johtopäätöstä!
Lähdekirjallisuus
Timo J. Tuikka: Kekkosen takapiru,
Kaarlo Hillilän uskomaton elämä,
Keuruu 2011

Saksa häviää sodan
Siellä Kekkonen ja Vilkuna sitten
nauttivatkin Hillilän erityisen
nestepitoisesta vieraanvaraisuu-

Esko Vuorisjärvi

Erka Oy

Kontinent Transport Finland Oy

Järvenpää

Järvenpää

Rakennusliike Ari Sitronen

Bobcat-Urakointi Jouni Kontio

Kajaani

Kajaani
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Turistit Wehrmachtin ja puna-armeijan tiedustelijoina

M

ikä on sen luonnollisempaa ja odotetumpaa syvän rauhan aikana kuin turisti vaeltelemassa
kameroineen ja reppuineen pitkin ja poikin maata. Rahat kilisevät majoitusliikkeiden kassaan
ja nähtävyyksiä ihaillaan. Maan
maine hyvänä matkailukohteena
kasvaa ja kaikki ovat tyytyväisiä.
Erityisesti 1930-luvun loppuvuosina, kun kansainvälinen
matkailu alkoi lamakauden jälkeen kukoistaa, Suomeenkin ilmaantui turisteja kautta maailman. Olimmehan kuulemma
eksoottinen maa, jossa jääkarhut

tallasivat ympäriinsä ja ihmiset
asuivat kodassa, näinhän useat
matkailijat kuvittelivat ja odottivat tullessaan 1930-luvulla havumetsien maahan. Liekö vieläkin?
Erityisesti saksalaiset matkailijat olivat liikkeellä, heillä oli
jopa aivan oma lempinimensä
”Wandervogelit”, (muuttolinnut,
tuolloin käsitteenä nuorisoretkeilijät). Ja kamera kaulassa ja filmiä paloi. Varsin usealla oli myös
turismiin liittymätön tehtävä,
heidän oli määrä kuvata tiettyjä
kohteita maassamme, myös yleisiä laaja-alaisia maisemakuvia tuli
näpätä. Saksalaiset nuorisokäve-

lijät ilmaantuivat vuoden 1936
Berliinin olympialaisten jälkeen
suurina joukkoina maahamme.
Wandervogelit kuuluivat lähes
poikkeuksetta saksalaiseen nuorisojärjestöön Hitler Jugendiin.
Ruotsalaisia ja saksalaisia
tiedustelijoina
Oli toki muitakin tiedustelijoita liikkeellä. Ruotsin kuninkaan
hovihankkijana esiintynyt tohtori Fritz Remmler perusti Suvenniemen Eläintieteellisen aseman
Syrjälän tilalle lähelle Kajaania.
Tohtori kierteli rajaseuduilla kuvaamassa luontofilmejä ja haasSaksan yleisesikunnan kartta- ja mittausosaston tekemä kuvakirja

tatteli rajaseuduilla eläviä metsästäjiä. Remmler välitti samalla
koko ajan tietoa Saksaan Suomen
tilanteesta sekä olosuhteista Suomen ja Neuvostoliiton välisillä
raja-alueilla. Hänen mukanaan
oli usein myös saksalaisia vieraita retkeilemässä eri puolilla Itä- ja
Pohjois-Suomea. Monien tarkoituksena oli puhtaasti sotilaallinen tiedustelu.
Saksan yleisesikunnan karttaja mittausosasto (Abteilung für
Kriegskarten und VermessungsSaksalaisen matkailijan vuonna 1939 ottama kuva Jääsken sillasta.
wesen eli IV.Mil.Geo) julkaisi
kesäkuun 15. päivänä 1941 laajan kokoelman kuvakirjoja, joissa meidän raja-alueemme, lähinnä Karjalan kannas ja Neuvostoliiton eri lähialueiden maasto- ja
kapeikkokohdat sekä rautatieristeykset ja satamat oli kuvattu. Niteet oli tarkoitettu vain virkakäyttöön. Kuvat oli pääosin turistien ottamia. Vihkosia oli
kaikkiaan kymmenen käsittäen raja-alueet Kannakselta aina
Muurmanskiin asti. Turistien ottamien kuvia ohella julkiset lähteet kuten sanomalehtikuvat ja
tehdas- ja seutuesitteet olivat mukana kuvavalikoimissa.
Wehrmachtin kartta- ja mittauslaitoksen tarkoituksena oli selSaksalaisen matkailijan vuonna 1939 ottama kuva strategisesti merkittävästä rautatiesillasta ja satama- vittää kyseisten alueiden maaston
luonne, keskeiset tiestön solmualueesta.

kohdat, sillat, kanavat ja teollisuuslaitokset. Myös rautatieverkostoa ratapihoineen oli kuvattu. Luonnollisesti voimalaitokset
oli pyritty saamaan kuvastoihin
kuten eräät maihinnousuun soveltuvat ranta-alueet. Kuvakirjoja hyödynnettiin sotatoimien,
lähinnä strategisten liikkeiden
suunnittelussa.
Neuvostoliiton tiedustelu
korkeatasoista
Todennäköisesti myös muiden
maiden turisteja oli liikkeellä tiedustelumielellä, mikäs sen estäisi. Muutamia vuosia sitten Antero Uitto julkaisi suurta huomiota
herättäneen kirjan Puna-armeijan marssiopas Suomeen 1939,
jossa seikkaperäisesti selostettiin
neuvostolähteisiin
tukeutuen
maamme strategiset kohdat sotatoimien suunnittelun ja johtamisen pohjaksi. Tiedot olivat tarkat
ja olivat edellyttäneet varsin pitkäaikaista ja laajaa tiedustelutoimintaa maassamme. Monet venäläisten tietojen yksityiskohdat
viittasivat siihen, että suomalaisia maanpettureita olisi myös ollut asialla avustamassa neuvostovakoilua. Tieto on valtaa, nykyäänkin.
Jyri Paulaharju

Ruotsi-Suomi maaottelumarssista 75 vuotta

T

oukokuussa tuli kuluneeksi
75 vuotta Suomen kaikkien
aikojen suurimmasta kuntoliikuntatapahtumasta, maaottelumarssista Ruotsia vastaan. Tempaus sai
liikkeelle yli 1,5 miljoonaa suomalaista, eli lähes puolet koko kansasta. Maaottelu voitettiin ylivoimaisesti, sillä Ruotsissa marssijoiden
määrä jäi alle miljoonan. Tapahtuma herätti suurta huomiota
koko Euroopassa.
Keväällä 1941 vallitsi Suomessa voimakas yhteenkuuluvuuden
ilmapiiri. Talvisodan koettelemukset ja raskaasti lunastettu itsenäisyys lujittivat kansalaisten
yhteishenkeä ja isänmaallisuutta.
Kun sitten Ruotsi haastoi suoma-

laiset kuntomarssiotteluun, pidettiin kansalaisvelvollisuutena
osallistua siihen. Sääntöjen mukaan ottelu käytiin toukokuun
4. - 25. päivien välisenä aikana.
Osallistujiksi kelpuutettiin kaikki yli kymmenvuotiaat kansalaiset. Käveltävät matkat olivat
tuolloin miehillä 15 km ja naisilla ja nuorimmilla lapsilla 10 km.
Aikarajatkin oli annettu, mutta
juosta ei saanut. Vain yksi suoritus henkilöä kohden hyväksyttiin.
Suomessa perustettiin tapahtumaa varten 17 marssipiiriä ja
yli 3000 marssireittiä. Näin lähes
jokainen kylä oli mukana tempauksessa, joten osallistumiskynnys

oli matala ja innostus valtavaa.
Presidentti Risto Ryti ja maan
hallitus näyttivät hyvää esimerkkiä. Vanhin osallistuja oli tiettävästi 94-vuotias mäntsäläläinen
Adolf Vilenius, joka itse asiassa
käveli kaksinkertaisen matkan
tultuaan kotoaan marssipaikalle
kävellen ja marssin jälkeen vielä
takaisin kotiin.
Keravalla yömarssi
Kerava jäi marssin historiaan erikoisella tavalla. Maaottelun valtakunnallisena marssipäällikkönä oli keravalainen Olli Veijola,
Keravan Urheilijoiden edustussuunnistaja ja maamme suunnistusurheilun kehittäjä. Hän oli

järjestänyt jo 1930-luvulla Keravalla Suomen ensimmäiset suunnistuskilpailut (silloin tiedustelujuoksun nimellä), ja oli myös
myöhemmin perustetun Suomen
Suunnistusliiton puheenjohtaja
sekä mestaruustason pesäpalloilija. Veijola halusi ensimmäisenä
leiman marssikorttiinsa, ja siksipä Keravalla lähdettiin marssimaan heti vuorokauden vaihduttua toukokuun neljänneksi – eli
siis keskellä yötä klo 00.01.
Tapahtuman muistoksi Keravalla on järjestetty sekä 50- 60että 70-vuotismuistomarssit esikuvansa mukaisesti yöllä. Näihin
on osallistunut sadan kahta puolta oleva kävelijäjoukko. Ensim-

mäisellä kerralla mukana oli vielä paljon alkuperäiseen marssiin
osallistuneita. Valtaosa on kuitenkin ollut nuorempaa ikäpolvea, joka näin on halunnut muistaa ja kunnioittaa historiallista
tapahtumaa.
Keravan Urheilijat järjesti 4.5.
klo 00.01 vuoden 1941 kävelymaaottelun
75-vuotismuistomarssin.
Reitti oli 10 km ja se kiersi Savion ja Korson maisemissa. Reitin puolivälissä oli Korson Marttojen kanttiini, jossa oli tarjolla
mehua, kahvia, munkkeja ja makkaranpaistoa.
Johannes Ijas
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Pähkinälinna – strateginen saari Nevan rannalla
Taustaa hiukan
Aina kun sota syttyy, niiden taustalta löytyy puhtaasti valtapoliittisten syiden ohella ainakin
kolme muuta tehokasta vaikutinta: sotilasstrategiset näkökohdat, uskonto ja sen levittäminen
valtapoliittisista syistä, sekä kaupan hallinta. Näiden oikeastaan
”lainalaisuuksien” perusteella,
kun historiallinen aika Suomessa alkoi, alkoi samalla myös kahden valtapiirin – läntisen ja itäisen - kamppailu hegemoniasta ja sen levittämisestä Suomen
niemellä. Kun sellaista käsitettä
kuin Suomi ja suomalaiset ei vielä ollut olemassa, Suomen niemeä
asuttaneet heimot taistelivat verisesti elintilastaan, lähinnä kalavesisistä ja metsästysmaista. Karjalaisten luonnollisia kilpailijoita
olivat hämäläiset ja nimenomaan
läntisessä Karjalassa vihollisten
oli totuttu saapuvan lännestä. Jos
karjalaiset sen johdosta tarvitsivat apua, sitä oli saatavissa idästä.
Juuri tästä syystä karjalaisten ja
Novgorodin suhteet ja välit olivat
perinteisesti hyvät.
Novgorod, tuo hyvä ystävä,
paisutti aikaa myöten valtaansa
luoteeseen ja sen ystävyys tuli yhä
tungettelevammaksi. Länsikarjalaiset kääntyivät ahdingossaan
länteen eli ruotsalaistenpuoleen,
jotka tarjosivatkin apuaan. Lännestä saapunut roomalaiskatolinen uskontokin sai huomattavaa
jalansijaa karjalaisten keskuudessa ja ortodoksinen uskonto joutui puolustuskannalle. Intressien vastakohtaisuudet aiheuttivat
huomattavia sotia ja taisteluita
jo niinkin aikaisin kuin 1200-luvun puolivälissä. Läntinen Suomi oli Turkuun ja Hämeenlinnaan rakennettujen linnoitusta
sekä ruotsalaisen hallintokoneiston ansiosta lujasti ruotsalaisissa käsissä kun taas Novgorod oli
valloittanut Inkerinmaan ja val-

voi Nevaa, tuota tärkeää kauppareittiä. Mutta läntinen Karjala
oli vielä ei-kenenkään maata, sillä
kumpikaan osapuoli ei ollut kyllin voimakas ottamaan sitä haltuunsa.
Ruotsalaiset strategit havaitsivat pian, että Karjalan hallussapito suojasi Ruotsin vallan myös
läntisessä Suomessa. Heille oli
myös selvillä paikka, joka oli pidettävä omassa hallussa, jotta
idän laajemmat sotaretket Karjalan kannaksen kautta länteen
voitaisiin estää. Se paikka oli Viipuri, jossa yhtyivät Kannaksen
kautta pohjoiseen johtaneet kulku-urat. Sen sijaan Laatokan pohjoispuoli oli erämaata eikä sellaisena mahdollistanut laajempia
operaatioita. Paitsi sotilaallisesti,
Viipuri oli merkittävä myös kaupan kannalta, sillä melkein olemattoman tiestön vuoksi kauppa tapahtui vesitse. Kun Novgorod verotti kovin kourin Nevan
liikennettä, karjalaiset alkoivat
käyttää tietämän mukaan purjehduskelpoista reittiä Suomenvedenpohja-Kärstilänjärvi-Lyykylänjärvi-Näätälänjärvi-Noskuanjärvi-Kokonselkä-Vuoksi
Antrean kohdalla. Näin Suomenvedenpohjassa eli Viipurissa yhdistyivät sekä harvat maa- että
vesitiet. Saman asian havaitsivat
päättäjät myös Novgorodissa, sillä pitääkseen hallussa Karjalan
kaupan, heidän oli saatava hallintaansa tuo tärkeä Suomenvedenpohjan alue.
Torkkeli Knuutinpoika valloitti vuonna 1924 Käkisalmen,
jolloin Novgorodin valta järkkyi
Laatokan länsipuolisessa Karjalassa. Se iski takaisin, mutta sillä
erää Viipuri kesti. Viipurin omistaja oli samalla läntisen Kannaksen hallitsija. Jos Ruotsi olisi sen
silloin menettänyt, olisi ajan mittaan ollut epävarmaa, olisiko se
kyennyt pitämään hallussaan

muutakaan Suomea. Tuntuisi siis
siltä, että Viipurin joutuminen jo
tuolloin venäläisille, olisi saattanut estää sellaisen Suomen syntymisen, missä nyt elämme.
Siis jo 1200-luvun loppupuolen taistelut antoivat suunnan
Suomen tulevaisuudelle lähes tuhanneksi vuodeksi, ehkäpä paljon pidemmäksi ajaksi. Ruotsalaisten asema kuitenkin heikkeni,
kun venäläiset valtasivat Käkisalmen takaisin. Torkkeli Knuutinpoika yritti kuitenkin seuraavan
vuosisadan alussa vielä ratkaista
Karjalan kysymyksen nousemalla maihin Nevan suulla ja perustamalla sinne Maankruunun nimellä tunnetun linnoituksen.
Se oli piikki Novgorodin lihassa
uhmaamalla sen kaupan elinetuja. Parin yrityksen jälkeen linnoitus joutui novgorodilaisille, jotka hävittivät linnoituksen. Jostain syystä he eivät kuitenkaan
itse rakentaneet alueelle omia linnoituksiaan vaikka tapahtumat
olivat osoittaneet alueen kaupallisen ja sotilaspoliittisen merkityksen. Nevan suu jäikin nykykielellä ilmaistuna toistaiseksi sotilaalliseksi tyhjiöksi.
Novgorod vastaa Ruotsin
haasteisiin
Mainituista sodista ja taisteluista
huolimatta Suomi pysyi edelleen
osana Ruotsia. Vuonna 1322 venäläiset yrittivät turhaan vallata
Viipuria, vaikka linnaa moukaroitiin kuudella heittokoneella.
Ruotsalaiset toki vuorostaan totesivat, että haaveet Karjalan herruudesta olivat jo menneet, kun
venäläiset seuraavana vuonna
rakensivat oman linnoituksensa Käkisalmeen sekä Nevajoen
niskalle toisen, Pähkinälinnan.
Karjalaan oli syntynyt sotilaallinen tasapaino. Rauha tehtiinkin
Ruotsin ja Novgorodin kesken
Pähkinäsaareen rakenteilla ol-

leen linnoituksen suojissa vuonna 1323. Ruotsi sai pitää Viipurin
ja Novgorod Käkisalmen.
Tapahtumista huolimatta
sota jatkui
Mutta Pähkinäsaaren rauhasta
– ”ikuisesta rauhasta” – tulikin
lyhytaikainen. Karjalaiset pyysivät Ruotsilta apua vapautuakseen
Novgorodin vallasta. Kuningas
Maunu Eerikinpoika tiesi, että
pysyvä rauha saattoi palata Karjalaan vasta silloin, kun toinen
sen herroista oli karkoitettu pois.
Kesällä 1348 aloitettu ristiretki
päättyi lähes valmiin Pähkinälinnan antautumiseen. Kuningas ei
kuitenkaan käyttänyt hyväkseen
syntynyttä edullista sotilaallista
tilannetta Novgorodin vallan kukistamiseksi, vaan tyytyi saavuttamaansa puolinaiseen voittoon.
Niinpä Novgorodilaiset valtasivat Pähkinälinnan pian takaisin
ja valvoivat taas Nevan liikennettä, uhkasivatpa taas Viipuria. Vihanpitoa Karjalan kannaksella
kesti vuosikymmeniä, Viipuri sen
keskipisteenä.
Moskovan suuriruhtinas
ottaa vallan idässä
Toki ruotsalaiset yrittivät vastata syntyneisiin haasteisiin, mutta
Moskovan suurruhtinas oli vuonna 1478 vallannut Novgorodin ja
tullut sen myötä koko laajan Venäjänmaan herraksi, hän oli nyt
vaarallinen vastustaja kenelle tahansa. Kuningas Kustaa Vaasa
yritti vuonna 1555 vallata ja tuhota Pähkinälinnan, mutta turhaan. Se onnistui vasta 1600-luvun alussa, kun Jaakko de la
Gardie oli käynyt Moskovassa.
Stolbovan rauhassa vuonna 1617
sai Ruotsi Venäjältä Käkisalmen
läänin sekä Pähkinälinnan ympäristöineen. Jo tätä ennen oli
kuningas Kaarle XI rakennuttanut lähelle Nevajoen läntistä

suuta Nevanlinnan linnoituksen
suojaksi itää vastaan. Nyt valvoi
Ruotsi liikennettä joella.
30-vuotisen sodan jälkeen
Ruotsin ja Venäjän muutaman
vuosikymmenen kestänyt rauhantila alkoi järkkyä. Venäläiset
yllättivät vuonna 1656 Nevanlinnan ja piirittivät Käkisalmea ja
Pähkinälinnaa, mutta ne kestivät
hyökkäykset toistaiseksi.
Kaarle XII ”tunaroi”
Mutta kuningas Kaarle XII:n sotapolitiikka toi taas muutoksen
sotilaspoliittiseen tilanteeseen.
Vaikka Kaarle vuonna 1700 Narvassa löikin tsaari Pietarin joukot
ja valtasi Puolan, Ruotsin voimat
hajosivat laajalle pitkin Itä-Eurooppaa. Pietari valtasikin Kaarlen ollessa sidottuna päävoimineen muualle Pähkinälinnan ja
Nevanlinnan vuonna 1703, jolloin syntyi käsite ”maantieteelle emme voi mitään”, kun Pietari perusti Nevan suulle nimeään
kantavan kaupungin. Nimi tarkoittaa kuitenkin paratiisin portinvartijaa Pietaria eikä tsaari Pietaria, mutta osoittaa, miten tärkeänä nähtiin Nevajoen valvonta.
Mutta Kaarle XII:n tappioiden myötä Ruotsin suurvalta-asema oli mennyt, ja vuonna 1708
Pietari valtasi Viipurin, ja Uudenkaupungin rauhassa 1721 raja
piirrettiin sinne, missä se on tänäänkin. Samalla Pähkinälinna
menetti linnoituksena merkityksensä, vaikka saksalaiset joukot
syksyllä 1941 yrittivät hyökätä
saaren kautta Nevan länsirannalle ja Leningradin selustaan. Linnoitus joutui saksalaisille, mutta
Nevan yli ne eivät päässeet. Pähkinälinnan palveli Venäjän tsaareja jopa vankilana ja tänään linnoitus on matkailukohde.
Anssi Vuorenmaa
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Keskuskasarmin kortteli avautuu Viipurissa

V

iipurin keskustassa Torkkelinpuiston
eteläsivustalla sijaitsee rakennuskompleksi, mikä on tuttu
monelle kaupungissa varusmiespalveluksensa suorittaneelle. Suomen aikana siellä sijaitsivat Huoltopataljoona, Kaasusuojelukoulu, Sotilasmeteorologinen asema
ja sotilaskoti. Jostain on syntynyt
sitkeä ja edelleen elelevä väärä käsitys, että Keskuskasarmeilla olisi
majaa pitänyt Kenttätykistörykmentti 2. Karjalan tykistöä –historiikki kertoo, että KTR 2 sijaitsi koko Viipurissa olonsa ajan
huhtikuusta 1919 lokakuuhun
1939 samoilla sijoillaan Neitsytniemessä. Sitä paitsi jo alueen pohjapiirrokseen tutustuminen paljastaa asian oikean laidan;
Keskuskasarmeilla oli vain yksi
pienehkö talli eikä lainkaan tykkivajoja tai -halleja.
Suomen suurin
varuskuntakaupunki
Viipuri oli Suomen suurin varuskuntakaupunki. Itärajan läheisyys teki sijoituksen enemmän
kuin ymmärrettäväksi. Lähes
joka kaupunginosassa oli armeijan rakennuksia, esimerkiksi
Karjalan Kaartin Rykmentti sijaitsi Papulan kasarmeissa, Siikaniemen kasarmeissa oli myös
esikuntia, Tervaniemessä sijaitsi merilentoasema ja talousaliupseerikoulu, Sorvaliin valmistui
Viestirykmentin kasarmi ja Lentorykmentti 1 sijaitsi Suur-Merijoella kaupungin kupeessa. Ker-

rotaan, että aina välillä kaupungissa iltalomillaan ottivat yhteen
”Papulan puskajussit” ja ”Neitsytniemen tykkijullit”.
Ennen itsenäistä Suomea Keskuskasarmeilla majaili Venäjän
sotaväkeä. Viipurin valtauksen
jälkeen 1918 siellä sijaitsi suuri
vankileiri, kun alueelle ahdattiin
tuhansia punakaartilaisia. Tuolloin kasarmien ympärille rakennettiin piikkilanka-aidat.
Neuvostoaika muutti kaiken
Kaikki muuttui vuonna 1944.
Naapurimaan armeijan yksiköt
muuttivat tai voisiko sanoa, palasivat kaupunkiin. Keskuskasarmin ykkösrakennus sai toisen
kerroksen ja korttelin ympärille
rakennettiin muuri. Viime vuosina on ilmestynyt historiallisia romaaneja, joissa kerrotaan muurista vuonna 1918. Tieto on väärä,
muuri tuli paikalle vasta paljon
myöhemmin.
Viimeksi Keskuskasarmeilla majailivat Venäjän laivastoyksikön varusmiehet. Heitä näki
marssimassa kaupungilla vielä muutama vuosi sitten. Myös
meidän vanhalta Sahateollisuuskoululta on laivasto lähtenyt. Papulan kasarmialueella on jäljellä
enää joitain rakennuksia ja niissäkin on mm. kaupallista toimintaa. Tyhjiä tai kadonneita alkavat
olla muutkin kasarmit. Kehitys
on naapurissa samansuuntainen
kuin meilläkin, varuskuntia lakkautetaan.

Keskuskasarmin sisäpihalla valmistaudutaan paraatiin 1930-luvulla.
Kuva: Eeva Tammen kuvakokoelma

Imu-Tec Oy Ab

Aika muuttuu
Näin se aika muuttuu ja nyt kasarmin portit alkavat aueta turisteillekin. Kävin tutustumassa alueeseen viime maaliskuussa.
Tuntui todella nostalgiselta päästä sisälle suljettuun maailmaan,
tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena sitten vuoden 1944. Huhtikuusta alkaen olen vieraillut
siellä turistiryhmien kanssa.
Muutama vuosi sitten poistunut varusväki oli lähtiessään katsonut aiheelliseksi, kuulemma
maan tavan mukaan tuhota paikkoja. Rakennukset olivat ränsistyneet ja kaikkialla oli kaatopaikkatunnelmaa. Suurin yllätys löytyi keskikentältä: MiG-hävittäjä.
Rojun seasta pilkistivät kaikki
Viipurin historian kaudet. Kuolleen oloinen paikka on kihissyt
ja kuhissut elämää. Isoissa tiilija kivitaloissa on läsnä sotilaselämän arki ja juhla 500 vuoden jaksolta. Siivottavaa ja kunnostettavaa riittää. On ollut ilo seurata,
että kerta kerralta on edistystä tapahtunut.
Ruotsin ajasta todistaa vielä
kaupunginmuurin pätkä ja ruutikellari viisi metriä paksuine
seinineen. Venäläiset aloittelivat
1700-luvulla modernimpaa tukikohtaa. Seuraavalla vuosisadalla
nousi valtaisa varuskuntamiljöö.
Kulttuurikeskukseksi
Historioitsija Bair Irincheev on
mobilisoinut paikalliset aktiivit
entisöintiin. Työn alla on museoja kulttuurikeskus. Pietarilaisille

Keskellä Viipuria löytyy yllätys, MiG-hävittäjä Keskuskasarmin pihalla
Kuva: Eeva Tammi

siitä tulee linnan ja Monrepos`n
jatkeeksi kolmas syy matkailla Viipuriin. Vetonaulaa on lupa
odottaa myös niille suomalaisille, jotka ovat jo moneen kertaan
kokeneet Alvar Aallon kirjaston
ja Uno Ullbergin taidemuseon.
Ja mikä viehättävintä, viereen alkuperäiselle paikalleen on nousemassa Espilä, ainakin kahvilana.
Irincheevillä on idea talvisodan ja Suurta Isänmaallista Sotaa edeltäneen rajakahakan kunnioittamisesta. Keskuskasarmin
isossa ruokasalissa toteutunee
ihmishistorian pyhäkkö. Ensimmäistä kertaa pääsevät saman
katon alle 25 000 suomalaista ja
135 000 neuvostoliittolaista sankarivainajaa. Seinät peitetään
suomalaisten valokuvilla, jotka
löytyvät muistomatrikkeleista.
Puna-armeijan kaatuneiden ku-

via etsitään omaisilta. Useimmat
jäävät kasvottomiksi, mutta näitä
havainnollistavat nimet ja kokardit. Samankaltaista hiljentymishuoneita on maailmalla toteutettu esimerkiksi juutalaisvainojen
uhreille.
Kannaksen sotamuseo on siirtymässä uusiin tiloihin Keskuskasarmeille, minne on tarkoitus
rakentaa myös lapsia varten omaa
kulttuuritoimintaa.
Viipurin keskustan suljettu
alue on avautumassa. Toivottavasti ruplat ja rahkeet riittävät
hankkeen saattamiseksi päätökseen.
Eeva Tammi
sotahistoriallisten
matkojen opas

Sisäpiha maaliskuussa 2016, taustalla Pietari-Paavalin kirkko ja vasemmalla MiG-hävittäjä.
Kuva: Eeva Tammi
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Sloboa Stadissa -teoksen kautta avataan
myös sotilaallista maailmaa

P

rofessori Heikki Paunosen
uutuuskirjan välityksellä Sloboa Stadissa voi lähteä historialliselle tutkimusmatkalle menneen
ajan Helsinkiin - myös sen sotilaalliseen puoleen. Matkalle lähdetään murre- ja slangisanojen
kautta, joita Paunonen taustoittaa laajasti ja kiinnostavalla tavalla. Jo kirjan nimessä esiintyvä
slobo herättää mielenkiintoa.

Mikä ihmeen slobo?
Suurimmalle osalle helsinkiläisiä
slobo sanana onkin tuttu, mutta
entäs muualla? Stadin slangissa
sloboa käytettiin jo 1800-luvulta
lähtien venäläisestä, varsinkin jos
haluttiin osoittaa omaa tai muiden suomalaisten paremmuutta
venäläisten rinnalla. ”Sloboja sai
olla iso porukka, ja kun yks ainoo kundi siinä oli ja se hihkas ja
tempas hoidon, ni ne lähti kaikki
karkuun. Ei tarvinnu muuta kun
kiros vaan, hyppäs ja veti hoidon
tuolta, niin sillon slobot painu!”
Mutta tietänevätkö nykystadilaiset, että slobo-sanaa on käytetty
myös venäläisistä sotilaista sekä
heidän kielestään, venäläisestä sotilasslangista?
Iivana
Slobosta onkin hyvä siirtyä iivanaan. Iivanaa on käytetty sotilasslangissa kaikilla rintamaosastoilla venäläisestä sotilaasta. Sen
juuret ulottuvat jo kuitenkin hieman kauemmaksi kuin Talvi- ja
jatkosodan aikoihin, sillä sana
esiintyy Simo Hämäläisen mukaan jo jääkärien muistelmissa
vuoden 1918 tapahtumista. Vöyrin kaarti -nimisen marssilaulun
toisessa säkeessä lauletaan: ”Ylistaroon Vöyrin kaarti ensimmäiseks kulki, hakemahan iivanoilta
kuularuiskut julki.”
Iivana on tavallinen toista maailmansotaa käsittelevissä
historiikeissa ja sotaromaaneissa. Esimerkiksi stadilaisen Ässärykmentin vaiheista kerrotaan:
”Enso eldas, slobot smiitas Suokumaasta viivana. Kavantsaarel’
katsastettiin, missä piilee iivana”.
Ryssä
Mutta entäs sana ryssä? Mitä eroa
sillä on iivanaan ja sloboon ja uskaltaako sanaa nostaa esillekään?
Toki uskaltaa, jos professori Pau-

nosta on uskominen, sillä alkujaan hänen mukaansa ryssä-sanalla ei ollut kielteistä kaikua,
vaan se oli pitkään sävyltään
neutraali.
Kun Aleksanteri I Porvoon
valtiopäivillä 1809 lupasi, että
Suomi saa säilyttää Ruotsin vallan aikaset lait, lupaus kirjattiin
ihan paperille, kehystettiin ja ripustettiin kaikkiin Suomen kirkkoihin. Lupauksessa oli tämä ryssä-sana suunnilleen näin ”Aleksanteri I Ryssänmaan keisari ja
itsevaltias”. Eli ryssä-sana oli ihan
virallinen käännös Venäjästä, jota
Venäjän keisarikin käytti, Paunonen toteaa.
Vihannesryssät, Ryssän
kirkko, ”ryssänsauna”
1800-luvulla puhuttiin myös
niin kaali-, kurkku-, omena- ja
sipuliryssistä kuin katuryssistä
ja marooširyssistä. Jälkimmäiset olivat jäätelökauppiaita. Puhuttiin yleisesti Ryssän kirkosta
ja ryssänlimpusta, ne kuuluivat
normaaliin arkikieleen. Ryssän
kaalimaa ja ryssännitšku olivat
puolestaan yleisnimityksiä venäläisten puutarhaviljelijöiden viljelmille.
Ennen vanhaan oli yleisiä saunoja. Vaikka suomalaiset omivat
mielellään kaikki saunat ja saunaperinteen, niin vanhan Fredikan
kundin Viljo Pälviön mukaan
Pasilan vanhin sauna oli kuitenkin ns. ”ryssänsauna”, joka sijaitsi Kyllikinkadun ja Böhlenkadun
kulmassa olleessa talossa.
”Sen omisti harmaahapsinen
venäläinen, joka ei osannut suomea. Rahastuksen hoiti hänen tyttärensä, hyvin kielitaitoinen istu-

Suunnittelutoimisto
Matti Kärkkäinen
Kokkola

en miesten puolella penkin päässä
kaljatynnörin vieressä. Pukuhuone oli jaettu kahteen osaan lautaseinällä, peräosa kuului naisille.
Saunahuone oli jaettu myös kahtia, mutta harvalla lautaseinällä.
Kummallakin puolella paloi öljytuikku. Väliaidan läpi näki mainiosti toiselle puolelle. Myöhemmin aita poistettiin ja miehet ja
naiset saivat eri päivänsä. Venäläisiä sotilaita ristit kaulassa alkoi
myös käydä saunassa ja tungos oli
valtava.”
Ryssä-sana alkoi saada kielteistä kaikua 1800-luvun loppupuolella venäläistämistoimenpiteiden
myötä varsinkin sivistyneistön
keskuudessa. Kuitenkaan Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolella
samanlaista vastakkainasettelua
ei syntynyt ja siellä se ryssä säilyi
huomattavasti neutraalimpana,
Paunonen kertoo.
Safka, shagga
”Pitkänsillan siellä toisella puolella” Paunonen tarkoittaa Kalliota, Sörnäisiä ja Vallilaa elikkä
Pitkänsillan pohjoispuolisia työläiskaupunginosia. Näiden työläisosien ”stadin kundit” olivat
yhteyksissä vuosikymmenet venäläisten sotilaiden kanssa aina
siihen saakka, että venäläiset sotilaat lähtivät Suomesta.
Kundit kävivät venäläisten
sotilaiden kasarmeilla jo aina
1800-luvulta lähtien, missä sotilaat tarjosivat heille omaa ruokaansa. Vielä vuosina 1917-18,
kun Helsingissä oli ruokapula,
monet työläisperheiden äidit lähettivät poikiaan hakemaan kasarmeilta venäläisiltä sotilailta
ruokaa. Tästä tavasta on muistumana vielä sanat safka ja shagga,
Paunonen kertoo ja jatkaa:
Safka-sanaa käytetään edelleenkin: ”Millon sulla on safkis?”
eli ruokatunti. Shaggaa ei puolestaan enää juuri käytetä suomenkielisellä puolella, mutta ruotsinkielisellä kyllä: ”När ska vi shagga?” eli milloin syödään.
Tshubu, tsuikka
Helsingissä käytetyt murre- ja
slangisanat eivät ole pelkästään
helsinkiläisten etuoikeus, vaan
osa niistä on levinnyt koko maahan, Safka ja shagga ovat puhtaasti helsinkiläisiä slangisanoja,

Kirjan tekijästä
Heikki Paunonen (s. 1946 Helsingissä) on Tampereen yliopiston
suomen kielen emeritusprofessori. Hän on tutkinut 1970-luvulta
lähtien Helsingin puhekieltä ja slangia. Hän on myös vuosikymmenien ajan tallentanut eri-ikäisten stadilaisten slangia. Hän
julkaisi vuonna 2000 yhdessä vaimonsa Marjatta Paunosen
kanssa lähes 1400-sivuisen Stadin slangin suursanakirjan ”Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii”, josta he saivat Tieto-Finlandiapalkinnon seuraavana vuonna. ”Slangiprofessori” Paunonen
on kirjoittanut myös Helsingin nimistöstä kaksiosaisen teoksen
Stadin mestat: Ikkunoita Helsingin ja sen asukkaiden historiaan
ja nykyisyyteen (2010). Hän on Stadin Slangi ry:n perustajajäsen.
Yhdistys valitsi hänet Stadin Kundiksi vuonna 2013.

ei muualta juontuvia tai perittyjä.
Tshubu, päähinettä tarkoittava sana on myös helsinkiläinen.
Sana tshub tarkoittaa venäjäksi
otsakiehkuraa. Kun katsoo vanhoja kasakoiden kuvia, niillä on
lakki vinossa ja otsalla iso näkyvä
otsakiehkura. Stadin kundit ovat
käsittäneet, että se tshubu tarkoittaa sitä lakkia, mutta se tarkoittaakin otsakiehkuraa. Eli tässä venäläisen sanan merkitys on
muuttunut, kun se on lainattu.
Selvennyksenä tshubuista voi
katsella myös Leningrad Cowboys -rockyhtyeen kavereita. Heillä
kun on tshubut - uutena versiona
tosin.
Toinen lakkia tarkoittavat
sana, ehkä tutumpi, on tshuikka,
suikka. Tämä sana tulee sekä Stadin slangista että Viipurin puhekielestä.
Sotilasslangissahan suikkasana on yleinen. Suomen armeijassa sana tuli käyttöön vuonna 1922 kenttälakkimallista 22.
Lakkia ryhdyttiin kutsumaan
suikaksi. Se on lipaton venelakki,
Paunonen mainitsee ja lisää, että
tshuikkakaan ei tarkoita venäjässä lakkia, vaan päällystakkia, eli
tämänkin sanan merkitys on lainattaessa muuttunut.
Mannerheimin
karvatshuikka
Suikka sanana on levinnyt ympäri suomea sotilasslangin mukana.
Tshuikalla on kuitenkin pidemmät juuret, kuin tähän asti on
ajateltu.
Mannerheimin pidettyä paraatin Helsingissä 16.5.1918 todettiin, että ”Mannerheim johti
paraatia valkoinen karvatshuikka päässä”. Voitonparaati pidet-

tiin sen kunniaksi, että Helsinki
oli saatu punaisilta saksalaisten
toimesta. Heillä oli siihen tiettyjä poliittisia intressejä. Tähän
liittyy saksalaisen prinssin valitseminen hetkeksi Suomen kuninkaaksi.
Helsinkiä punaisilta vallatessaan saksalaiset etenivät nykyistä Mannerheimintietä eli silloista Turuntietä Helsinkiin. Ensimmäiset kovat taistelut käytiin
Turun kasarmissa, joka oli Lasipalatsin paikalla.
Kun saksalaiset eivät saaneet
punaisia antautumaan, saksalaiset sytyttivät Turun kasarmin
palamaan ja rauniot lepäsivät
paikalla vielä 30-luvun taitteessa ennen kuin Lasipalatsi rakennettiin.
Sanat elävät uudella tavalla
Heikki Paunosen kirjan välityksellä monien sotiimme ja sekä poliittisiin käänteisiin liittyvien sanojen taustat alkavat elää uudella
tavalla. Huumoripuolelta mainittakoon desantti, joka tarkoittaa sotilasslangissa ludetta, joka
pudottautuu katosta pahaa aavistamattoman nukkujan niskaan
kuin desantti.
Onkin taito tehdä lukemiseen
houkuttava monipuolinen ja elävä, lukemiseen innostava murreja slangi-sanakirja. Kirjasta löytyy yhä uudelleen ja uudelleen
mielenkiintoisia sanoja ja niiden
historiaa, joiden parissa lukija
saa kokea monia ahaa-elämyksiä.
Suositeltava kirja kaikille ja kaikenikäisille yli Helsingin rajojen.
Tarja Lappalainen
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Insinööritoimisto H.Eskelinen Oy
Kotka
www.heske.fi
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k e n tä ltä

Lapin sotaveteraanipiiri 50 vuotta

Sotaveteraaniliiton ansiomitaleilla palkitut vasemmalta Kaisa Ainasoja,
Teija Jestilä, Antti Lehtisalo, Markku Särkipaju ja Riitta Vihriälä, kuvasta puuttuu Reijo Korkala, joka oli estynyt osallistumasta tilaisuuteen.

L

apin Sotaveteraanit ry vietti 50-vuotisjuhlaansa Rovaniemellä 9.4.2016. Päivä aloitettiin
jumalanpalveluksella Rovaniemen
kirkossa sekä seppeleenlaskulla
Talvi- ja Jatkosodan sankarihaudalla sekä 6. Div muistomerkillä.
Päivän pääjuhla vietettiin Rovaniemen Varuskunnan Rykmenttisalissa, jossa Varuskuntasoittokunta viihdytti musiikkiesityksillään soittokunnan päällikön
musiikkimajuri Juha Ketolan ja
kapellimestarin musiikkimajuri
Jaakko Nurilan johdolla.
Päiväjuhlan avanneen Lapin
Sotaveteraanipiirin puheenjohtajan Pekka J Heikkilän tervehdyspuheessaan esittämän ajatuksen mukaan nyt vietettiin
viimeistä kertaa Lapin Sotaveteraanien juhlia tasavuosien merkeissä. Paikalla oli noin 150 osallistujaa, joista sotiemme veteraaneja noin 30.

Suomen Sotaveteraaniliitto
ry:n puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström vaati juhlapuheessaan yhteiskuntaa siirtymään veteraaniasioiden hoidossa veteraanilähtöiseen toimintaan vaikeaselkoisen ja byrokraattisen
toiminnan sijaan. Hänen mielestään olisi vihdoin päästävä eroon
yhtenä vakavana esteenä koetusta
vaivalloisesta hakemisesta ja anomisesta. Veteraanijärjestöjen yhteinen esitys on, että kaikille veteraaneille annetaan samanlaiset
kotiin tuotavat palvelut kuntien
taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Veteraanit olivat hyvin esillä myös ohjelmien esittäjinä. Piirin kunniajäseneksi tilaisuudessa
kutsuttu Jorma Savukoski esitti
Yrjö Jylhän kirjoittaman runon
”Hyvästi Kirvesmäki”.
Päiväjuhlan
kohokohdaksi
muodostui Lapin Sotilassoitto-

Sotaveteraani, kunniajäseneksi
kutsuttu Jorma Savukoski lausuu
Yrjö Jylhää.

kunnan ja Jääkärikuoron esittämä ”Veteraanin iltahuuto”, jossa
solistina toimi Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotollakin esiintynyt sotaveteraani Armas Ilvo.
Tilaisuudessa palkittiin monia
yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia toimijoita.
Suomen
Sotaveteraaniliiton ansioristillä palkittiin Reini
Kangas Kemistä, Heikki Kesti
Rovaniemeltä, Seija Rantanen
Rovaniemeltä ja Pentti Ylitalo
Rovaniemeltä.
Tilaisuudessa kutsuttiin Lapin
Sotaveteraanipiirin kunniajäseniksi Aarno Muotka Muoniosta,
Jaakko Ojanen Kemistä ja Jorma Savukoski Rovaniemeltä.
Teksti: Yrjö Säkkinen
Kuvat: Martti Koskela ja
Yrjö Säkkinen

Seppeleen laskijoina toimivat Arvi Räsänen, Niilo Koponen ja Hilkka
Meriäinen.
Lapin Sotaveteraanipiiri ry on perustettu 6.2.1966
Jäsenmäärä 1483, joista veteraanitunnuksen omaavia 532
Yhdistyksiä Lapin alueella 16
Puheenjohtaja Pekka J Heikkilä
Toiminnanjohtaja Yrjö Säkkinen
Yhteystiedot:
Lapin Sotaveteraanipiiri ry
Valtakatu 30 A, 96200 Rovaniemi
puh. 0400 601 634, sp: lapin.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Yhdessä kestimme, yhdessä jatkamme

A

kaassa vietettiin sunnuntaina
24.4.2016 Kansallisen Veteraanipäivän, Toijalan ja ympäristön sotaveteraanien 50-vuotis- ja
naistoimikunnan 45-vuotisjuhla.
Juhliva yhdistys laski seppeleen Akaan sankaripaadelle ja
kukkalaitteet edesmenneiden puheenjohtajien haudoille.

Jumalanpalveluksessa saarnasi kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Akaan seurakunnan tarjoamalla
soppalounaalla kenttäpiispa tervehti paikallisia sotaveteraaneja,
jotka kertoivat omista kokemuksistaan. Päiväjuhlassa Toijalan ja
ympäristön sotaveteraanien puheenjohtaja Seppo Valkama toi-

votti juhlaväen tervetulleeksi.
Juhlapuheessaan Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström sanoi mm., että veteraanijärjestöjen
yhteisen esityksen mukaan vuodesta 2017 alkaen kaikille veteraaneille annetaan samanlaiset
kotiin vietävät palvelut kuntien

Lempäälän Helkanuorten soitto- ja tanssiryhmä esiintyy.

Haurun Jäteauto
Oulu
www.haurunjateauto.fi

taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Puhuja arvosti Akaan hyvää toimintaa. Kaupungin ohella
veteraaneja tukevat seurakunta ja
reserviläisjärjestöt. Perinnetyöstä
Wennström muistutti, että Tammenlehvän Perinneliiton perustaminen vuonna 2003 pohjautui
veteraaniliittojen yksimieliseen
päätökseen ottaa perinnetyön
pohjaksi vuosina 1939-1945 yhteisiksi koetut tapahtumat ilman
mitään lisärönsyjä.
Toijalan ja ympäristön sotaveteraanit julkaisi kaksikymmentä
vuotta sitten 30-vuotishistoriikkinsä. Nyt julkistettiin 50-vuotishistoriikki, johon viimeiset
kaksikymmentä vuotta on kirjoittanut kannattajajäsen Markku Lapinleimu. Molemmat osat
painettiin yhteen kirjaan ja se sai
nimen Yhdessä kestimme, yhdessä
jatkamme.
Baritoni Julius Martikainen esitti laulua. Juhlassa esiintyi

myös Lempäälän Helkanuorten
soitto- ja tanssiryhmä.
Toijalan ja ympäristön sotaveteraanien juhlassa jaettiin tasavallan presidentin myöntämät Suomen Valkoisen Ruusun
1. luokan mitali Eeva Asikaiselle, Eevi Kaasiselle, Nanna Karille, Helga Kauppilalle, Liisa Laitiselle, Vilho Mastoselle, Arvo
Mäkiselle, Helvi Pakkaselle, Ilmari Saunamäelle, Eila Sulkavalle, Unto Tietäväiselle, Aino Torkolle, Alpo Tuomiselle, Annikki Vehmaalle, Heikki Välimäelle
ja Eila Pennaselle, joka sai myös
Suomen Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin.
Arvokkaan juhlan päätti juhlivan yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Kauko Alamäki toivoen
nyt julkistetun historiikin kulkeutuvan mahdollisimman moneen akaalaiseen kotiin.
Markku Lapinleimu

Koneurakointi Holtinkoski Oy

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Ylikiiminki

Oulu, Helsinki
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Kurikan Sotaveteraanit juhlivat 50-vuotiasta taivaltaan Kihniö 50 vuoden ikään

K

urikan Sotaveteraanit ry
juhli 50-vuotiasta taivaltaan Kansallisena veteraanipäivänä. Päivä alkoi kirkossa hartaudella lähes kolmensadan hengen
voimin. Hartauden piti Kurikan kirkkoherra Heikki Sariola.
Kirkossa esiintyivät myös Kurikan Lauluveteraanit johtajanaan
Aatos Ilomäki. Oopperalaulaja
Mika Nisula ja säestäjänään Anton Ylikallio esittivät kaksi kappaletta.
Kolehdin keräsivät Porin prikaatin Niinisalon varuskunnan
palvelevat 12 kurikkalaista varusmiestä.
Juhla alkoi sotaveteraani
Onni Kivistön alkutervehdyksellä. Hän kertasi yhdistyksen
taivalta sekä kertoi omakohtaisia kokemuksiaan Tali-Ihantalan
osalta ollessaan vasta 18-vuotias
nuorukainen.

Juhlapuheen piti kurikkalaislähtöinen everstiluutnantti evp.
Tapio Luukainen.
Sotaveteraaniyhdistyksien tehtävä on alusta alkaen ollut luoda
veteraaneille ja heidän puolisoilleen mahdollisuus selviytyä kotioloissa niin pitkään kuin se on
mielekkäästi mahdollista, Tapio
Luukkainen kertoi puheessaan.
Meidän jälkipolvien on pidettävä huolta Teidän hyvinvoinnistanne mahdollisimman hyvin, sillä sen te olette ansainneet.
Luukkaisen mukaan on tärkeää
saattaa loppuun veteraanien perinnön ja tarinoiden taltioiminen paitsi sotahistoriallisesta näkökulmasta niin myös siksi, että
tulevatkin sukupolvet ymmärtäisivät niitä arvoja ja ihanteita, joilla Suomi sotien jälkeen rakennettiin.
Tervehdyksiä esittivät vt. kau-

SVR M1 –merkin saajat (vas.) Aune Seppänen, Reino Hautaniemi, Oiva
Elomaa, Tauno Harjamäki, Eila Panttila, Toivo Sillanpää.

K

Alkutervehdyksen esitti sotaveteraani Onni Kivistö.

punginjohtaja Juha Luukko,
kirkkoherra Heikki Sariola sekä
Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin pj Esko Petäjä.
Juhlassa luovutettiin SVR M1
kunniamerkit kuudelle henkilölle. Sotaveteraanien ansioristin
saivat: Aili Ala-Hulkko, Annikki
Haapamäki, Väinö Hakala, Mikko J Keski-Saari, Jorma Kohtanen, Väinö Koskela (USA), Arvi
Koskimäki, Lauri Tuomisto, Väinö Vataja, Markku Vuolle ja Juha
Yli-Hakuni.
Lopuksi Kurikan sotaveteraanien puheenjohtaja Mikko S.
Säntti kiitti sotaveteraaneja, juhlayleisöä, kurikkalaisia varusmiehiä, Kurikan kaupunkia, kaikkia
juhlantekijöitä sekä keittiöhenkilökuntaa.
Teksti: Mikko S. Säntti
Kuvat: Tiia Pentinmäki

Veteraanityön 50-vuotistaivalta juhlittiin Loimaalla

L

oimaan seudun sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa
24. huhtikuuta kaupunkineuvos
Timo Honkala muistutti kuulijoiden mieleen ajan, jolloin itsenäinen Suomi joutui 1. kerran
sotaan. Juhlaa vietettiin Heimolinnassa, vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinteikkäässä
tyyssijassa, joka valmistui vuonna 1925.
Veteraanityön alku oli
hankalaa
Honkala totesi, kuinka yli-inhimillisen raskaissa oloissa Suomi
taisteli säilyttäen silti itsenäisyytensä. Tätä taustaa vasten katsoen tapahtui suuri vääryys, kun sotaveteraanien aineellisia tarpeita
ja henkistä huoltoa ei saatu hoitaa alun alkaen, vaan järjestötasolla vasta 20 vuoden odottelun
jälkeen. Puhuja viittasi myös pitkään jatkuneeseen, veteraanivihamieliseen suhtautumiseen.
Jäsenmäärä on vähentynyt
Yhdistyksessä oli suurimmillaan
580 jäsentä vuonna 1985, nyt

80 jäsentä. Naisjaosto perustettiin vuonna 1974 ja perinnejaosto vuonna 1986. Perinnejaostoon
kuuluu peräti 600 jäsentä. Naisjaostolla on suuri merkitys huollossa, kun veteraanipuistossa vierailee paljon tutustumisryhmiä.
Toiminnan alussa kerättiin rahaa
ja avustettiin aseveljiä sekä rakennettiin kerrostalo Myllykorsu.
Veteraanipuisto iso
kokonaisuus
Loimaan veteraanipuiston rakentaminen on ollut valtava voimainponnistus, jonka rakentaminen vaati paljon talkootyötä.
Puistoon kuuluvat iso veteraanimaja, huoltorakennus museoineen, keppiverstaineen ja saunoineen. Lisäksi alueelle on rakennettu erillinen savusauna, korsu
ja kk-pesäke. Yhdistyksen erityinen projekti on edelleen keppiverstas; veteraanikeppejä on tehty vuodessa enimmillään yli 600
kpl, tällä haavaa runsaat 200 kpl
vuodessa. Veteraanipuisto on säätiöity ja siitä tulevat pitämään
huolen reserviläisjärjestöt, joilla

ihniön Sotaveteraanien viimeinen suuri juhla. Näin
luonnehti yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Risku sunnuntaina 17.4. vietettyä 50-vuotisjuhlaa, jossa oli vielä paikalla viisi sotaveteraania.
Kaikkiaan yhdistykseen kuuluu yksitoista sotaveteraania.
Yhdistys ja sen tukijat pitävät
kykyjensä mukaan huolta myös
sotaveteraanien puolisoista ja leskistä. Työ siis jatkuu, vaikka yhdistyksen 60-vuotisjuhlia ei nykyisessä laajuudessa todennäköisesti enää pidetäkään.
Parhaimmillaan 220 jäsentä
Tapani Riskun laatima katsaus
yhdistyksen vuosikymmeniin todistaa, että tilanne on joskus ollut
toinen. Jäseninäkin oli Kihniön
yli 600 veteraanista parhaimmillaan 220. Toiminta oli voimallis-

on vastuu myös veteraaniperinteen säilyttämisestä ja näkyvillä
pitämisestä.
Juhlassa esiintyivät Laivaston soittokunta, Korsulaulajat ja
nuoret musikantit Fanni ja Viola Varho. Suomen valkoisen ruusun 1. luokan mitalilla palkittiin
Elsa Koskinen, Aune Torkkeli ja
Anna Hämäläinen.

Teksti ja kuva:
Veli-Matti Heinisuo,
Ylä-Satakunnan Sanomalehti

Sotaveteraanien puheenvuoron käytti Sulo Porrassalmi, joka sai seurakseen muut juhlaan osallistuneet kihniöläiset sotaveteraanit eli Lauri
Niemistön, Olavi Ojalan, Johannes Koskisen ja Smertsi Välimäen.

Pohjaslahden Sotaveteraanit ry juhli
50-vuotista matkaansa Kansallisena
Veteraanipäivänä

I

Veteraanijuhlassa puhui kaupunkineuvos Timo Honkala.

ta heti alkuvuosina, jolloin veljien
asuntoja korjattiin talkoovoimin.
Vuosien kuluessa painopiste siirtyi kuntoutukseen.
Vuodesta 1979 yhdistyksen
työtä on ollut tukemassa naisjaosto, jonka työn tärkeyden olemme
saaneet tänäänkin nähdä muun
muassa lounaasta nauttiessamme,
sanoi Tapani Risku.
Pitkään jatkunut Lions Club
-yhteistyö sai uuden muodon
vuonna 2011, jolloin puheenjohtajaksi tuli ensimmäistä kertaa eiveteraani. Leijonien riveistä tehtävään tarttui Markus Tuomela.
Hänen työtään on jatkanut Tapani Risku, jonka isä Martti Risku oli yhdistyksen kaikkien aikojen ensimmäinen puheenjohtaja.

ltajuhlaan Pohjaslahden kylätalolle kokoontuivat veteraanit, lesket ja sotaorvot tukijoukkoineen aterioimaan, kuuntelemaan ohjelmaa ja muistelemaan
kuluneita vuosia. Arvokasta oli,
että kanssamme juhlimassa ja yhdistyksen alkuvaiheita muistelemassa oli yhdistyksen perustajajäsen, veteraani Yrjö Soranummi.
Puheenjohtaja Jaakko Majaranta kiitti puheenvuorossaan ve-

teraanisukupolvea ja erityisesti
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin saanutta Väinö Mäkistä. Mitali käydään luovuttamassa hänelle Kaunialassa 7.5.
Haapamäen Pelimannit Emilia
Mäkelän johdolla ja Vox Pohjaslahti Anne Hyödynmaan johdolla esittivät musiikkia.
Teksti ja kuva: Sirpa Timonen

Teksti ja kuva: Kari Nummila

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja facebook.
www.sotaveteraanit.fi
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto

Pohjaslahden Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsenet rouva Kerttu Lahti ja sotilasmestari evp. Matti Pennala laskivat seppeleen Pohjaslahden
sankarihaudoille.
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Lahden Sotaveteraanipiiri 50 vuotta Satakunnan Sotaveteraanipiiri 50 vuotta

S

Lahden Upseerikerholle kokoontui 22.5.2016 arvokas ja näyttävä joukko juhlimaan 50 vuotta täyttävää Lahden Sotaveteraanipiiriä. Kerhon
juhlasali täyttyi sotaveteraaneista, heidän läheisistään ja kutsuvieraista.

S

otaveteraanipiirin puheenjohtaja Jukka Simola toivotti vieraat tervetulleeksi juhlaan.
Kirkkoherra Miikka Hämäläisen
pitämän hartauden jälkeen rauhanturvaajista koostuva seppelpartio laski havuristin Vapauden
Hengettären patsaalle.
Tunteellisessa ja isänmaallisessa puheessaan valtiopäiväneuvos
Mikko Pesälä vei kuulijat värikkäälle matkalle menneeseen. Sanoja ei säästelty kun kerrottiin,
ketkä Suomen puolesta taistelivat
ja sen uudelleen rakensivat.
Matti Kuukka kertoi Sotaveteraanipiirin toiminnasta tähän
päivään.

Tervehdyksen tilaisuuteen toivat Puolustusvoimista aluetoimiston päällikkö Ville-Veikko Vuorio, Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika
Kari ja Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström.
Musiikista vastasivat Veteraanisoittokunta ja Seppo Soittila
värikkäällä esityksellään. Päätössanat lausui sotaveteraani Yrjö
Torikka.
Teksti: Jarmo Laine
Kuva: Aki Harju

Lapin sota sai muistokiven
Ähtärin Sotaveteraanit 50 vuotta

Ä

htärin Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhlaa vietettiin
veteraanipäivää edeltävänä sunnuntaina. Juhlapäivä aloitettiin
paljastamalla Lapin sodan muistokivi Ähtärin sankarihautausmaalla. Muistokiven paljastuspuheen piti everstiluutnantti Petri
Riihijärvi. Juhlapäivän vietto
jatkui Jumalanpalveluksella, josta lähetettiin seppelpartiot sankarihaudalle ja yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan Vilho
Humalamäen haudalle.
Pääjuhla oli Sedu Koulutien
juhlasalissa. Tervehdyssanat lausunut Veikko Hallila on yhdistyksen kahdeksas puheenjohtaja. Juhlapuheessa kenraalimajuri
Harri Ohra-aho kiitti veteraane-

ja isänmaan hyväksi tekemästään
työstä. Heidän ansiostaan Suomessa on ollut turvallista elää.
Ohra-aho viittasi tutkimukseen,
joka osoitti suomalaisten huolen
tulevaisuudesta kasvaneen: huolta aiheuttaa Venäjä, maahanmuutto sekä tietokoneverkkoihin
kohdistuneet hakkeroinnit.
Lapin sodan veteraani ja muistokivihankkeen alulle panija
Osmo Talasmo muisteli juhlassa omaa Lapin sodan retkeä sekä
juhlivan yhdistyksen alkuaikaa.
Juhlan päätössanat lausui kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.
Teksti: Heikki Makkonen
Kuva: Esko Petäjä

Kuvassa aikanaan pitkään yhdistyksen sihteeri-rahastonhoitajana toiminut Aaro Rajala (vas.) sekä Lapin sodan veteraanit Taito Metsäluoma,
Veikko Kangas-Tuhkio , Eino Ruha ja Osmo Talasmo.

atakunnan Sotaveteraanipiiri vietti 260 juhlavieraan voimin 50-vuotisjuhlaansa Harjavallassa 17.5.2016. Piirin perustava kokous oli lähes päivälleen
puoli vuosisataa aikaisemmin
15.5.1966.
Juhlapäivän vietto aloitettiin klo 10 messulla Harjavallan
kirkossa. Palveluksessa saarnasi kenttäpiispa Pekka Särkiö, liturgina Harjavallan kirkkoherra
Tuomo Lindgren. Sankarihaudalla järjestetyssä kunnianosoituksessa puhunut Porin sotaveteraanien puheenjohtaja Heino
P. Paavilainen piti välttämättömänä tällaisten juhlatapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista. Nuoren polven tulee olla
kiitollinen siitä, mitä veteraanit
ovat tehneet.
Siirryttäessä sankarihaudalta
läheiseen koulukeskukseen lounaalle ja 50-vuotisjuhlaan vieraat
tutustuivat kirjastossa olevaan
Kun käsky kävi-veteraaniperinteen näyttelyyn.
Laivaston soittokunta vastasi
juhlan orkesterimusiikista kapteeniluutnantti Timo Kivistön
johdolla. Tervehdyssanoissaan
sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Seppo Juhola totesi tämänkaltaisen tilaisuuden olevan myös
kiitostilaisuus veteraaneille, –
miehille ja naisille – joiden ansiosta saamme elää rakkaassa, itsenäisessä isänmaassamme omaa
elämäämme.
Veteraanin tervehdyksen juhlaan toi 98-vuotias talvi- ja jatkosodan virkeä euralainen veteraani Markus Aaltonen. Hän kertoi veteraaniliikkeen vaikeista ja
monivaiheisista alkutaipaleista.
Humoristisella laulullaan korpraali Kalle Tappisesta Aaltonen
sai yleisöltä voimakkaat suosionosoitukset.
Sibelius-akatemiassa opiskeleva nakkilalainen bassobaritoni
Pasi Nieminen esitti laulut ”Vartiossa” ja ”Äänisen aallot”. Häntä säesti harmonikalla Harjavallan seurakunnan kanttori Leena
Kivi.
Vuorineuvos Tauno Matomäki käsitteli juhlapuheessaan mm.
suurvaltojen historiankirjoitusta,
veteraanien arvostusta eri aikoina, maailmanpolitiikkaa ja demokratian olemusta. Voittaneet

Veteraani Timo Äimänen, puheenjohtaja Seppo Juhola ja kunniapuheenjohtaja Väinö Vilponiemi laskemassa seppelettä Harjavallan sankarihaudalla.

Rina Palmroth, Saimi Seilo ja Katariina Lindgren soittamassa 6-kätisesti Arieli-satua.

suurvallat kirjoittavat historian
omalla tavallaan. Viime sodissa Suomi jätettiin yksin Pariisin
rauhanneuvotteluissa. Ulkomaiset tutkijat ovat todenneet, että
he saisivat hävetä oman maansa
menettelyä tässä asiassa. Onneksi Suomessa on ollut suuria valtiomiehiä. Suomella on varaa ja halua ottaa historiasta selvää. Talouden ja turvallisuuden pulmat
ovat pieniä verrattuna niihin pulmiin, mitä veteraaneilla oli, totesi
Matomäki.
Juhlan erikoislaatuisimman
musiikkiesityksen loihtivat kuultavaksi harjavaltalaiset yläkouluikäiset, Huittisten musiikkiopistossa opiskelevat Katariina Lindgren, Rina Palmroth
ja Saimi Seilo. He esittivät flyy-

gelillä 6-kätisesti Harri Sarvelan
mukaansa tempaavan Arieli-sadun.
Tervehdyksensä tilaisuuteen
toivat Suomen Sotaveteraaniliitosta puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström sekä Puolustusvoimien Lounais-Suomen aluetoimistosta majuri Pasi Lehtonen.
Veteraanikuoro Rauman Isku
esitti Fredrik Paciuksen Suomen
laulun ja Kalervo Hämäläisen Veteraanin iltahuudon. Kuoroa johti Kalle Hermonen ja säesti Olli
Luntamo.
Päätössanat lausui Harjavallan sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Suontausta.
Teksti: Mauri Paavilainen
Kuvat: Pasi Annala
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Muistonsa unhoittua ei konsaan saa

Kirkkojuhlaa Kymenlaaksossa

T

K

oukokuun 10. päivä 1966
perustetun Luopioisten Sotaveteraanit ry:n 50-vuotista taivalta juhlittiin aamusta iltaan
helluntaina kaatuneiden muistopäivänä 15.5.2016.
Päivän ohjelmalla rakennettiin 80 vuoden silta sukupolvien välille teemalla ”Muistonsa
unhoittua ei konsaan saa”. Juhlan ohjelman esittäjinä olivat yli
90-vuotiaat veteraanit sekä Rautajärven 30 oppilaan ala-asteen
bändi ja eri ikäluokkia siitä väliltä.

Mitali yhdeksälle
veteraanille
Tasavallan presidentin antaman
Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 1 luokan mitalin kiinnitti Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström
Pentti Evikosken, Erkki Lindholmin, Eero Rauhamaan ja
Erik Tulokkaan rintaan. Eino
Bärling, Jalmari Lehtinen,

ymenlaakson sotiemme veteraanien kirkkojuhla pidettiin 20.5. Sippolan kirkossa. Juhlaan osallistui noin 260 henkilöä.

Finn-Göran Wennström kiinnittää kunniamerkkiä Pentti Evikosken
rintaan.

Väinö Rajala ja Matti Tuoresjärvi saivat mitalinsa kotonaan.
Vieno Koivulahden mitali luovutettiin hänen muistotilaisuudessaan omaisille. Sotaveteraanien
ansioristin saivat pitkään veteraanityötä tehneet Leila Pahkamäki ja Elma Sihvonen.

Hybridisotilaita
ylijäämäreserviläisistä
Juhlapuhuja kenraaliluutnantti
Mika Peltonen oli huolestunut
puolustusvoimien leikkauksista
ja piti niiden tason suuruutta pahana strategisena virheenä. Hänellä oli myös ajatus, miten hyödynnetään sodanajan joukkoihin
sijoittamattomien reserviläisten
taitoja, hybridisota voisi toimia
aktivoijana tuolle joukolle, hän
totesi.
Suomen Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja, prikaatikenraali
Finn-Göran Wennström toi tervehdyksessään terveiset kansallisen veteraanipäivän pääjuhlasta
pääministeri Juha Sipilältä, jonka mukaan veteraaneille viedään
kotiin maksuttomat avopalvelut,
mieluisaa kuultavaa.
Timo Ailio

Juhlassa soitti Rautajärven ala-asteen koulun oppilaiden bändi.

Kankaanpään sotaveteraaneilla juhlavuosi

K

ankaanpäähän perustettiin
Sotaveteraaniyhdistys 1966.
Keväällä tuli siis kuluneeksi 50
vuotta yhdistyksen perustamisesta, jota kankaanpääläiset veteraanit sekä arvokas kutsuvieras- ja juhlaväki kokoontuivat
juhlimaan Kankaanpään Yhteislyseolle.
Laivaston Soittokunta aloitti
Muistoja sotavuosilta -kappaleella kapteeniluutnantti Pekka Nybergin johdolla.
Avaussanoissaan yhdistyksen
puheenjohtaja Olavi Rajala mainitsi yhdistyksen tarkoitusperien
olleen alusta pitäen tukea kaikkien pärjäämistä. Edelleenkin periaate nyt ikääntyvien veteraanien kohdalla pitää paikkansa, että
veljeä ei jätetä. Vuonna 1966 perustettiin Suomessa Kankaanpään lisäksi 149 sotaveteraaniyhdistystä. Kankaanpäässä jäseniä
oli enimmillään noin 500 luvun
ollessa tänään vähän alle 50. Tehtävämme on luoda jäljellä oleville jäsenille niin hyvät puitteet kotioloissa selviytymiseen kuin se
mielekkäästi on mahdollista, totesi Rajala.
Suomen Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja Markku Sep-

pä mainitsi juhlapuheessaan siitä,
että nyt on viimeinen voimainponnistus ennen perinneaikaan
siirtymistä, koska veteraanien
keski-ikä on 91 vuotta. Sen takia kannattajajäsenten ja vapaaehtoisten veteraanityö on entistä
tärkeämpää.
Juhla sai arvokkaan lisän Matti Palokankaan kirjoittamasta
Kankaanpään sotaveteraaniyhdistyksen historiikista, jonka jokainen sotaveteraani saa muistoksi. Kirja käsittelee runsaan
kuvituksen lisäksi vuosikymmen-

ten ajalta erilaisia veteraaniveljien
harrastuksia aina kuorolaulusta
aurausviittatalkoisiin asti. Juhlan lopuksi palkittiin ansioituneita jäseniä sotaveteraanien kultaisella ansioristillä, jonka saivat
Ahti Hämäläinen ja Martti Peltomaa. Sotaveteraanien ansioristillä palkittiin Lahja Ihanamäki, Anssi Joutsenlahti, Mauno
Pajuniemi, Anna-Liisa Vesterinen ja Jaakko Tuominen.
Teksti ja kuva:
Hannu Vettenranta

Messussa saarnasi kenttärovasti
Kari Heikkinen ja päiväjuhlassa juhlapuheen piti kenttäpiispa
Pekka Särkiö.

Juhlayleisöstä eturivissä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen, Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto
Mikkonen, Sotainvalidien Kymenpiirin puheenjohtaja Kari Hietanen
ja kenttäpiispa Pekka Särkiö. Kuva: Paavo Mikkonen

Sotiemme veteraanit
hiljentyivät Salossa

S

alonseutulaiset sotiemme veteraanit, puolisot ja lesket kokoontuivat vapunpäivänä Salon
kirkkoon. Tämä oli toinen kerta, kun Salossa järjestettiin veteraanien alueellinen kirkkopyhä.
Messussa saarnasi Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suomen
piirin luottamuspappi JuhaHeikki Myllylä. Liturgina toimi
Salon seurakunnan kirkkoherra,
rovasti Timo Hukka ja kanttorina Pirjo Lahti.
Messun päätyttyä tilaisuudessa puhunut Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Tero Tuomisto herätteli kuulijoitaan kysymyksillä: – Mitä kaikkea Suomen
lippu meille merkitseekään, mitä
kaikkea se edustaa, millaisia arvoja, tavoitteita tai haaveita se
kuvastelee? Tuomisto kohdisti sanansa sotiemme veteraaneille sanomalla, että ilman teitä sodan kokeneita ikäluokkia, ilman
uhrautuvaa toimintaanne ei lippumme liehuisi vapaan maan
tunnuksena.
Messun jälkeen tarjottiin

Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Tero Tuomisto puhui
Salon kirkossa veteraaneille.

kirkkoväelle seurakuntatalossa
lounas. Kirkkopyhän järjestelyissä olivat mukana Salon seurakunta, Sotainvalidien Veljesliiton Salon Seudun osasto, Salon Seudun
Sotaveteraanit, Salon Seudun
Rintamaveteraanit ja Salon Seudun Rauhanturvaajat.
Teksti ja kuva: Heimo Purhonen

www.tstopehkonen.fi

Sähkömopot
* Kotiin toimitettuna
* Hyvät maksuehdot

Sotaveteraaneja juhlassa Kankaanpään Yhteislyseolla.

P. 0500 567 104 www.potkupyora.com
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Uudenmaan sotaveteraanipiiri juhli Mäntsälässä

M

inisteri Elisabeth Rehn
oli juhlapuhujana Uudenmaan Sotaveteraanipiirin Mäntsälän kirkossa 16.4.2016 järjeste-

Nuorten tervehdyksen tuojat Milla Tuominen ja Patrik Mörsky

tyssä piirijuhlassa. Juhlapuheessaan Rehn muisteli, kuinka hän
pikkulottana seisoi kunniavartiossa viereisellä sankarihautausmaalla, kun maan lepoon laskettiin paikkakuntalaisia sankarivainajia.
Tilaisuuden alussa pidetyssä hartaushetkessä rovasti Pekka Panula kertoi poikansa muistoja isoisästään. Pienenä poikana tämä oli kulkenut isoisänsä
kanssa Tuusulan sankarihautausmaalla, jossa isoisä oli polvistunut
eräälle haudalle hiljentymään.
Pojalle hän oli kertonut, kuinka
hän oli ollut tuon haudan levossa olevan kanssa suojassa samassa
kranaattikuopassa. Toinen heistä
lähti ja hän itse sai jäädä.
Mäntsälän kunnan tervehdyksen tuonut kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Anna Helin va-

Eturivissä everstiluutnantti Juho Raulo, rovasti Pekka Panula, ministeri
Elisabeth Rehn ja puheenjohtaja Olavi Kurko.

lotti siviilityönsä, opettajan kannalta lasten maailmaa. Lasten
kanssa hän käy usein kirkossa järjestetyissä koululaisten tilaisuuksissa. Usein lapset esittävät pyynnön, voisiko samalla vierailla sankarihautausmaalla.
Everstiluutnantti Juho Raulo
kertoi puolustusvoimien tervehdyksessään maanpuolustuksessa
tapahtuneista muutoksista, jossa sotilasläänit on lakkautettu ja
tehtävät siirtyneet muille organisaatioille.
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström
piti erittäin valitettavana sitä, että
edelleen monissa kunnissa ei kyetä käyttämään veteraaneille tarkoitettuja varoja, vaan niitä palautetaan Valtiokonttorille.
Mäntsälän lukiolaiset Milla Tuominen ja Patrik Mörsky
kertoivat nuorten olevan solidaarisia ja kantavan huolta niin toisista ihmisistä kuin ympäröivästä
luonnosta.
Sotaveteraanipiiri kutsui kunniajäseneksi pukkilalaisen sotaveteraanin Jaakko Karjalaisen.
Sotaveteraanipiirin pienoislipun
saivat Karjalainen ja sotaveteraanipiirin entinen puheenjohtaja
Heikki Lindroos. Tilaisuudessa esiintyi Mäntsälän mieskuoro
Arvo Räsäsen johdolla.
Jouko Kaivonurmi

Kemijärven veteraanikeräys
tuotti reilut 5300 euroa

O

velta ovelle -keräykseen
osallistui 45 Lapin Jääkäriprikaatin varusmiestä Sodankylästä paikallisten auto-oppaiden opastuksella 23. huhtikuuta.
Lisäksi suoritettiin lipaskeräystä
mm. paikallisten kauppaliikkeiden edustoilla. Tuotto oli runsaat
5 300 euroa.
Keräyskeskus oli Kemijärven
Palvelutalolla, jossa tarjottiin keräysväelle kahvia ja ruokaa sekä
palkittiin parhaat kerääjät tuotepalkinnoilla.
Keräyksen organisaatio Erkki Kiviniemen johdolla kiittää
lämpimästi varusmiehiä, emäntiä, auto-oppaita ja Koillismaan
Osuuskauppaa, joka tarjosi kerä-

ysväelle ruoat sekä lahjoittajia käden ojentamisesta veteraaneille.
Keräyksen tuotto käytetään lyhentämättömänä kemijärveläisten veteraanien hyväksi pieniin
kuntoutusmenoihin ja kotona
asumisen tukemiseen.
Kemijärvellä on veteraaneja
noin 130 lesket ja puolisot mukaan lukien. Huolenpidon tarve
ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin tukea tarvitaan enemmän
erilaisista vaivoista ja askareista
selviämisessä elämän ehtoopuolella. Varusmiesten reipas toiminta sai jälleen kansalaisilta kiitosta.
Timo Käkilehto

Auto-opas Esko Marttinen kiitti kokelaita Aholaa ja Huhtalaa hyvin
suoritetusta keräyksestä.

Pohjois-Savossa edetään yhdessätuumin
Veteraanijärjestöjen välinen sopimus edesauttaa
perinneaikaan siirtymistä

P

ohjois-Savossa puhalletaan
sotiemme veteraaniperinteiden vaalimisessa jo yhteen hiileen. Sotaveteraani-, Rintamaveteraani- ja Sotainvalidipiirien
välinen yhteistoimintaa jäsentävä sopimusluonteinen suunnitelma allekirjoitettiin piirien kesken
toukokuun alussa Kuopiossa. Sen
allekirjoittivat piirien puheenjohtajat Jouni Perälä, Hannu Savinainen ja Heikki Lahtela.
Pohjois-Savon alueella toimii nelisenkymmentä sotiemme
1939-45 veteraaniyhteisöä, niistä runsas puolet on sotaveteraaniyhdistyksiä. Valmistautuminen
Tammenlehvän
Perinneliiton
linjaamaan veteraanien perinneaikaan on aiheuttanut pientä epävarmuuden tunnetta veljesjärjestöjen keskuudessa, jota yhteisellä
sopimuksella pyritään näin hälventämään. Nyt allekirjoitetulla
sopimuksella tähdennetään ”veteraanineutraaliutta” yhteiseen
perinneaikaan valmistauduttaessa. Yhteisenä tavoitteena pyritään
liudentamaan muun muassa järjestöjen erilaisista toimintakulttuureista ja päämääristä mahdollisesti johtuneita ennakkoasenteita ja huolehtimaan siitä, että

veteraaniperinteen keskeisimmät
henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot säilyisivät ja kantaisivat
nousevien sukupolvien yhtenä arvoperustana.
Pohjois-Savossa nykyisten veteraaniyhdistysten ja osastojen
lukumäärä on voimakkaassa laskussa. Sotaveteraanipiirin perinnetyöryhmä, joka perinneaikaan
siirtymistä on valmistellut, on
jäsentänyt tulevaisuutta viiden
elinvoimaisimman alueellisen yhdistyksen varaan.

Esillä on ollut myös ajatus tiivistää toiminta jopa kolmeen
alueyhdistykseen. Ne olisivat Iisalmi Ylä-Savossa, Kuopio maakuntakeskiössä sekä Varkauden
seutu maakunnan eteläisessä
osassa. Toistaiseksi valmistelutyötä jatketaan viiden alueyhdistyksen pohjalta.
Teksti: Jukka Nykänen
Kuva: Eija Iivarinen

Pohjoissavolaiset veteraanijärjestöjen puheenjohtajat, vas. Sotaveteraanien Jouni Perälä, Rintamaveteraanien Hannu Savinainen ja Sotainvalidien Heikki Lahtela allekirjoittivat yhteiseen päämäärään, perinneaikaan tähtäävän piirien välisen toimintasuunnitelman.
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Sankareita arvostaen

K

ansallisena Veteraanipäivänä 27.4.2016 laskettiin seppele Punnuksen kivelle, joka on
entisen Anjalankosken kaupungintalon puistikossa Keltakankaalla. Kivi haettiin Punnuksen
kylästä nykyisen Venäjän puolelta vuonna 1992 nykyiselle paikalleen. Ennen seppeleen laskua sotakamreeri Reijo Pajuoja kertoi
Punnuksen taisteluista, joissa kymenlaaksolaiset miehet puolustivat Suomea. Seppelenauhaan oli
kirjoitettu otsikon sanat ja lisäksi ”Maanpuolustajat”. Laskijoina

olivat sotaveteraanit Tapio Mäkelä ja Pentti Sirén sekä reservin kapteeni, sotakamreeri Reijo
Pajuoja. Myllykosken Reserviupseerikerhon puheenjohtaja majuri Eero Mattila piti puheen, jossa hän kertoi Suomen viimeisimmistä sodista. Isänmaan virren
laulaminen päätti koruttoman ja
hartaan, vuosittain tapahtuvan
kunnianosoituksen Punnuksen
kivellä.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirille
uusi puheenjohtaja

P

Teksti ja kuva: Paavo Mikkonen

Piirin uusi puheenjohtaja Pertti
Laatikainen

iirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin huhtikuun lopulla ravintola White
Ladyn kokoustilassa. Paikalle oli
saapunut runsaasti piirin ja jäsenyhdistysten henkilöjäseniä.
Vuosikokouksessa puhetta johti Sotaveteraaniliiton valtuuston
puheenjohtaja Sakari Sippola.
Kokouksessa piiri sai myös uuden puheenjohtajan. 1990-luvulta aktiivisesti veteraanityössä mukana ollut ja vuodesta 2012 piirin
puheenjohtajana toiminut Erkki
Merikallio luopui tehtävästä. Piirin 13. puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti nuoremman ikäpolven edustaja Pertti Laatikainen.

Pertti on 58 –vuotias, pitkän
sotilasuran
Puolustusvoimissa tehnyt evp. upseeri, sotilasarvoltaan prikaatikenraali. Hänen
palveluspaikkansa ovat vaihdelleet mm. pääkaupunkiseudun
joukko-osastojen ja esikuntien
eri tehtävistä myös Lähi-Idässä
toimiseen. Tällä hetkellä hän on
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajana Helsingissä vastuualueena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestäminen kansalaisille.
Rauno Loukkola

Uudenmaan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja vaihtui

U
Sotaveteraanit Tapio Mäkelä ja Pentti Sirén (oik.) olivat Reijo Pajuojan
(kesk.) adjutantteina Punnuksen kivellä tapahtuneessa juhlatilaisuudessa.

Virikepäivä Siikaniemessä

V

irikepäivä toteutettiin rauhanturvaamisen ja Suomen
sotien jälkeisen ajan tapahtumien äärellä. Kutsu oli tavoittanut
lähes täyden salin kiinnostunutta yleisöä.
Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Paavo Kiljunen esitteli rauhanturvaamisoperaatiot kuuden vuosikymmenen ajalta ja niistä saadut
kokemukset. Lisäksi hän kertoi
valtiovallan myöntämästä kriisinhallintaveteraanistatuksesta,
jota valmistellaan rauhanturvaajille. Kriisinhallintaveteraanit eivät ole millään tavoin vähentämässä sotiemme veteraanien etuja. Päinvastoin rauhanturvaajien
yhtenä perustehtävistä on sotiemme veteraanien kaikinpuolinen
avustaminen ja tukeminen, sanoi
Paavo Kiljunen.

Eversti, valtiotieteen tohtori Pekka Visuri alusti aiheesta
Mannerheimin ja Paasikiven linjat, Suomi sodasta rauhaan 19441947. Hän toi esille ne poliittisen
johdon ja sotilasjohdon suuret
vaikeudet sodan loppuvaiheissa, sillä kesäkuussa 1944 Suomi
oli todella katastrofin partaalla.
Saksan apua tarvittiin suurhyökkäyksen pysäyttämiseksi, mutta
se taas vaikeutti sodasta irtautumista, joka lopulta onnistui syyskuussa. Myöhemmin syntyi ”Paasikiven linjana” tunnettu ohjelma, jolla Suomi selviytyi sodasta
rauhan aikaan.
Kapteeni Aki Harju kertoi
rauhanturvaamisen ruohonjuuritasolta yhdeksästä erityyppisestä
kansainvälisestä operaatiosta.

udenmaan Sotaveteraanipiiri ry:n vuosikokous järjestettiin Tuusulassa Taistelukoululla 5.4.2016. Piirin puheenjohtaja vaihtui järvenpääläisen
Heikki Lindroosin luovuttua
puheenjohtajan tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Olavi Kurko Hyvinkäältä.
Olavi Kurko on aktiivinen
maanpuolustusmies, joka on vuodesta 1996 toiminut aktiivisesti niin reserviläisissä, kuin myös
Maanpuolustuskoulutusyhdis- Uudenmaan sotaveteraanipiirin
tyksen toiminnassa. Erityisen uusi puheenjohtaja Olavi Kurko
tärkeäksi hänelle on tullut veteraanityö. Hyvinkään Sotavete- tuun keräyksissä vuodesta 2006
raaneissa hän on toiminut vuo- lähtien toimien piiripäällikkönä
desta 2003 eri tehtävissä. Kurko vuodesta 2013. Sotaveteraanipiion ollut mukana Veteraanivas- rin hallituksessa hän ollut vuo-

Teksti: Jouko Kaivonurmi
Kuva: Juhani Skyttä

Suomen Joutsenen laivalehdet

Pertti Vesenterä

L

Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kíljunen esitteli rauhanturvaamista kuudelta vuosikymmeneltä.

desta 2007 lähtien, viimeiset kaksi vuotta varapuheenjohtajana.
Uusina jäseninä piirihallitukseen valittiin Kalevi Päivinen
ja Juhani Skyttä Hyvinkäältä,
Markku E. Tuominen Nurmijärveltä sekä Risto Niklander
Riihimäeltä. Piirihallituksessa
on edelleen viisi veteraanijäsentä.
Viime vuonna Sotaveteraanipiiri täytti 50 vuotta. Hyvinkään
kirkossa pidetyssä piirijuhlassa julkistettiin tuusulalaisen FM Juhani Vakkurin kirjoittama piirin
historiateos ”Uudenmaan Sotaveteraanipiiri ry 1965-2015, Yhdessä kestimme – yhdessä kestämme”.

aivastomme
koululaivalla
Suomen Joutsenella julkaistiin kaikilla sen kahdeksalla valtameripurjehduksella laivalehteä
– sen nimi oli JOUTSEN.
Kaikki laivalehdet ovat taltioituina Forum Marinum -merikeskuksen arkistoihin. Niihin tutustuminen on mahdollista vain
arkiston tutkijakammioissa, joten Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys teetti lehdistä tutkimuksen ja julkaisi
sen kirjana kaiken kansan luettavaksi.

Teoksen tavoitteena on ollut
antaa lukijalle selvä mielikuva laivalehtien ulkonäöstä ja sisällöstä.
Lehti oli ulkomuodoltaan
useita sivuja sisältänyt moniste, joka tehtiin laivan monistuskoneella. Kone oli oman aikansa
toimistokäyttöön tarkoitettu painokone, jossa painolevynä toimi
vahas.
Lehtiä Joutsenen matkoilla
julkaistiin kaikkiaan 60 kpl.
Lehden sisältö oli laivan viidennen matkan lehden mukaan:
• kirjoituksia ajankohtaisista aiheista
• kirjoituksia ammattialalta
• kirjoituksia satamista ja maista, joissa käydään
• runoja
• pakinoita
• askartelutehtäviä
• huumoria sekä
• runsas kuvitus
Ajankohtaisia kirjoituksia olivat useinkin uutiset maailman
eri kulmilta. Niitä saatiin laivalle
radioteitse. Muita ajankohtaisia
kirjoituksia olivat edessä olevien
vierailukohteiden esittelyt ja toisaalta kertomukset niistä kohteista, jotka olivat jo jääneet taakse.
Lehdissä oli runsaasti piirrok-

sia, jotka liittyivät lehden kirjoituksiin tai muuten vain elämään
Joutsenella. Jotkin piirroksista ovat hyvinkin korkeatasoisia,
mm. piirrokset laivan henkilökunnasta muistuttavat selvästi
esikuviansa.
Tunnetuin piirtäjistä oli
Joutsenen neljännellä matkalla
Casablancasta Helsinkiin mukana ollut kirjailija ja taiteilija Aarno Karimo. Toinen kansallisesti
ja kansainvälisestikin tunnettu
piirtäjä, Joutsenen ensimmäisellä matkalla matruusina palvellut
oli alkujaan uusikaupunkilainen
Reino Harsti.
Kirjan julkaisija on Suomen
Joutsenen Valtameripurjehtijain
perinneyhdistys ry ja kirjoittaja
yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, ye-komentaja evp ja merikirjailija Visa Auvinen. Kirjan taittaja on Reima Orvasto.
Kirjaa myy julkaisija hintaan
25 € ja mm. Forum Marinum
Merikeskus Turussa.
Yhdistyksen kotisivut ovat
osoitteessa www.suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi
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Kirjat
Mouhijärvelle veteraanikirja
Mouhijärven Sotaveteraanit
1939–1945, Esko Lammi, ISBN
978-952-93-6421-3, 513 sivua

Kansallisena
veteraanipäivänä
27.4.2016 julkistettiin Mouhijärven sotaveteraanien veteraanipäivän juhlassa” Mouhijärven sotaveteraanit 1939–1945”. Kirja kertoo
tarinaa mouhijärveläisistä veteraa-

neista – miehistä ja naisista, tytöistä
ja pojista – jotka tavalla tai toisella
ottivat osaa tapahtumiin sotavuosina 1939–1945. Teoksen kohderyhmäksi on ajateltu ensisijaisesti veteraanien lastenlapsia ja heidän lapsiaan. Aineiston kokoaminen kirjaa
varten käynnistyi keväällä 2013,
kun Mouhijärven sotaveteraanien
vuosikokous päätti hankkeen aloittamisesta. Pohjana oli jo paikallisen
sotaveteraanin, Eino Purasen keräämät 330 veteraanin nimi- ja sotatiedot. Hanketta toteuttamaan
nimettiin viisihenkinen Veteraanikirjatoimikunta ja sen puheenjohtajaksi everstiluutnantti evp. Matti Soini. Kirjan toimittajaksi valikoitui aikanaan tietokirjailija Esko
Lammi.
Lisäaineiston keruu alkoi. Jo
vuonna 2001 Mouhijärven lukion oppilaiden suorittamat veteraanihaastattelut olivat ääninauhoilla
taltioituina. Paikkakunnalta löytyi joukko Mouhijärven historiaan perehtyneitä ”tietopankkeja”,
joilta saatiin runsaasti arvokasta

pohjatietoa. Sitten lähdettiin kiertämään. Talo talolta kierrettiin ja
kerättiin muistikuvia niin omista
kuin naapureistakin. Suurena apuna olivat aikaisemmin ilmestyneet
Mouhijärven historiaa käsitelleet
teokset ja julkaisut. Myös hautausmailta löytyi arvokasta aineistoa.
Monien käyntien ja tuntien uurastus sota-arkistossa täydensi vielä todella merkittävällä tavalla aineistoa.
Erinäisiä lähteitä yhdistelemällä alkoi pohjatietous kirjan kokoamista
varten olla koossa.
Erityiseksi kohderyhmäksi mietittyä nuorisoa ajatellen päädyttiin
laatimaan kirjaan historiaosa, jossa
käsitellään itsenäisyytemme aikaa
suojeluskunta- ja lottayhdistysten
toiminnasta talvi-, jatko- ja Lapin
sodan tapahtumiin mouhijärveläisestä vinkkelistä. Tämän historiaosan kirjoittamisesta on vastannut kirjan toimittaja Esko Lammi. Historiaosaan on lisäksi koottu
22 mouhijärveläisen haastattelut
tai elämäkerrat. Seuraavana löytyvät lyhyet kuvaukset veteraanijär-

jestöistämme sekä Mouhijärvellä sijaitsevat sotiemme muistomerkit. Mouhijärven sankarihaudoilta
löytyvät 134 sankarivainajan nimet. Kaikkiaan sodissa kaatui noin
180 mouhijärveläistä. Ainoastaan
yhden miehen kohtalo on jäänyt
hankkeen osalta epäselväksi.
Matrikkelitiedot löytyvät kaikkiaan yli 1200 miehestä ja 78 rintamalotasta. Todella merkittävä
määrä henkilöitä noin 4000 asukkaan pitäjästä on ollut sodissamme osallisena. Tietoina on heistä
kerätty mahdollisuuksien mukaan
suku- ja etunimen lisäksi syntymäaika ja -paikka, sotilasarvo ja siviiliammatti, perhesuhteet, asuinpaikka ja sotahistoria sekä mahdollinen
kuolinaika, nämä valokuvan kera,
mikäli sellainen on saatu. Matrikkeliin pääsyn edellytyksenä on ollut
side Mouhijärveen, syntymäpaikka,
pitkäaikainen asuinpaikka tai työ
Mouhijärvellä tai osallistuminen
kutsuntoihin. Yhtenä merkittävänä tekijänä on ollut osallistuminen asepuvussa rintamapalveluk-

seen verrattaviin tehtäviin. Myös
rintamatehtävissä ja sotatoimialueella palvelleet lotat ja sotilaspojat
ovat mukana matrikkelissa. Lähes
1300 henkilön em. yksityiskohtaisten taustatietojen löytäminen on ollut ylivoimainen tehtävä, mutta lopputulos on kyllä kiitettävää tasoa.
Matrikkelitietojen lisäksi nimensä
ovat kirjaan saaneet yli 300 muuta
lottaa tai pikkulottaa sekä 160 sotilaspoikaa.
”Mouhijärven
sotaveteraanit
1939–1945”, yli 500-sivuisena ja
noin 700 kuvaa käsittävänä kirjana
on arvokas ja juhlava perinneteos
sekä kunnianosoitus Mouhijärven
veteraanisukupolven työlle ja toiminnalle. Samalla se kertoo tuleville sukupolville heidän merkittävästä osuudestaan maamme itsenäisyyden ja vapauden puolustamisessa
sekä turvaamisessa ja täydentää hienolla tavalla lukuisten muiden sotaveteraaniyhdistysten julkaisemia
matrikkeliteoksia sankareistaan.

vangeiksi. Kahdeksan heistä oli merivartijan, merivartioaseman emännän ja majakanvartijan tehtäviensä
vuoksi saarilla. Loput 23 olivat paikallisia siviilejä, jotka olivat noutamassa saarilla vielä olevaa omaisuutta. Vangiksi joutuneista kolme
oli naisia ja 28 miehiä.
Neuvostoliittolaisten sotavangeiksi luokittelemat neljä merivartijaa siirrettiin Grjazovetsin leirille,
mihin muutkin talvisodan aikana
sotavangeiksi jääneet suomalaiset
pääasiassa sijoitettiin. Sotavangeiksi katsottiin myös naisista kaksi,

jotka sijoitettiin Oranienbaumin
sotasairaalaan. Molemmat olivat
haavoittuneet vangitsemisen yhteydessä. Siviilisotavangit puolestaan
sijoitettiin aluksi Seiskariin vankileirin kaltaisiin oloihin ja myöhemmin helmikuussa 1940 Terijoelle.
Terijoella nämä siviilivangit,
neljä majakanvartijaa, merivartioaseman emäntä ja 22 siviiliä, saivat
huhtikuun lopulla sivusta seurata
suomalaisia sotavankeja palauttavien junien kulkua Neuvostoliitosta
Suomeen. Heille vapaus koitti vasta kuukautta myöhemmin. Tätä en-

nen heitä oli painostettu jäämään
Neuvostoliittoon.
Risto Anttilan kirja on seikkaperäinen kuvaus Suomenlahden ulkosaarten evakuoinnista, vähemmän tunnetuista sotatapahtumista sekä eri vankiryhmien elämästä
omilla sijoituspaikoillaan. Erikoisia
episodejakin kirjan sivuille mahtuu, kuten erään Seiskarissa olleen
vangin pakomatka ja päätyminen
useammaksi viikoksi Viipurin poliisiputkaan desantiksi epäiltynä.

Pasi Alho

Kirja Seiskarin sotavangeista
Risto Anttila: Seiskarin sotavangit 1939-1940. Oy Nantucket Ab/KR-Kirjat, 172 s,
ISBN 978-951-9387-70-3, Print
Best OÜ 2016. Suomenlahden
saarilta sotavankeuteen.
Petsamo ja Suojärven Hyrsylä tunnetaan ehkä parhaiten Suomen alueista, joissa evakuoimatta jäänyttä
väestöä joutui sodan jalkoihin talvisodan syttyessä marraskuun lopulla
1939. Tuottelias sotakirjailija Risto
Anttila avaa nyt julkaistussa kirjassaan uuden, Suomenlahden ulko-

saaria Suursaarta, Tytärsaarta, Lavansaarta ja Seiskaria käsittelevän
näkökulman näihin tapahtumiin.
Siviiliväestö oli kaikilta näiltä
saarilta saatu pääosin evakuoiduksi ennen sotatoimien alkua, vaikka
järjestelyissä oli monenlaista epäselvyyttä ja kitkaa. Tytärsaari oli kokonaan tyhjennetty sodan syttyessä
ja viimeiset Suursaaren puolustajat
vetäytyivät joulukuun alussa pommien jo pudotessa saarelle.
Lavansaaressa ja Seiskarissa sen
sijaan kävi toisin. Yhteensä 31 henkilöä jäi neuvostojoukkojen sota-

HT-Maalaus Oy
Oulu

Kiitos Sotaveteraaneille
Oulusta!nro:20

Pertti Suominen

Pikapaja Oy
Pyhäsalmi, Oulu

Oulun Mekapolar Oy

Oulun Palvelusäätiö

Hämeen Moreenijaloste Oy

Tiemerkintä Ritamäki Oy

Oy Potoj Trading Ab

Björklund Båtslip Kb

Paimio

Parainen

Iniö

Kuljetusliike Trans-Mantila Ky

Alamettälä Oy

Rakennuspalvelu Pihlajamäki

Parkano

Parkano

Parkano

Tarhaturkis Jorma Lannetta Oy
Parkano

PE LASER Oy
Pertunmaa

Perniön Saunapalvi Oy
Pieksämäen Seudun
Talohuolto Oy
Pieksämäki

Padasjoki

Kiitos Sotaveteraaneille
Pertunmaalta!nro:192

Oy Herrfors Ab
Pietarsaari
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Terramek Oy

Niemi-Korpi Oy

Oy Johnson Metall Ab

Pirkkala

Pirkkala, Turku, Oulu ja Kokkola

Pirkkala

Porin Puutuote Oy

Tiilimäen Romuliike Oy

Man Project Oy

Pori

Pori

Pori

Auto-Kirmola Oy

AK-Raudoitus Oy

Lindgren CE Oy Ab

Pori

Porvoo

Porvoo

Kavinkoneurakointia
Petri Mälkiä T:mi

Malmirannan Tili Ky

Kiitos Sotaveteraaneille
Porvoosta!nro:195.

Pyhäsalmi

Pukkila

Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee
Toimisto avoinna ma–pe 8.30–16.00 (suljettu vuosilomien vuoksi 4.–29.7.2016)
Soita Riinalle (09) 6126 2015 tai Marjalle (09) 6126 2016
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi • marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

11 Laulukirja
Veteraanin omassa
laulukirjassa on toista
sataa isänmaallista,
kotiseutu-, maakuntaja marssilaulua.

4
Liiton standaari

1 Sotaveteraanimitali
Myös kannattajajäsenille

Hinta 35 euroa

Hinta 15 euroa

Hinta 10 euroa

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille

6
Suomen lippu
Hinta 30 euroa

Hinta 15 euroa

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

8 Liiton virallinen
hautakivimerkki

Hinta 7 euroa

Hinta15 euroa

Halkaisija 60 mm.
Myös uurnamerkkinä.

9 Tammenlehvähautakivimerkki
Korkeus 90 mm

Hinta 20 euroa

5 Isännänviiri
Kotipihalle tai mökille.
Sinivalkoisen viirin pituus
neljä tai viisi metriä.

Hinnat 60 ja 70 euroa

KÄYNTIOSOITE: Kellosilta 4 C, Itä-Pasila. Raitiovaunu 7 B kulkee Kellosillan pysäkille.

43 Sama kaiku on askelten -CD

TILAUSKORTTI

Sotaveteraani- ja perinnekuorot
Helsingin Jäähallissa 14.3.2010.
Arvokas DVD
Talvisodan
muistojuhlasta.

Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

Hinta 25 euroa
Kymmenen sotaveteraanikuoron ja
Haminassa sotaveteraanien konsertissa taltioiduista äänitteistä on
koottu 38 laulua sisältävä tupla-CD.

Hinta 20 euroa

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki tai tilaa puhelimitse.

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

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

✂

12 juhla-DVD

3/16
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Poimintoja Suomen Sotaveteraani 3/1966 lehdestä
Liittokokous Jyväskylässä
Kesäkuussa 1966 pidetty liittokokous on raportoitu tarkasti. Paikalla oli monisatapäinen joukko. Jyväskylän
kaupunki, maaherra, puolustusvoimat ja monet ulkomaiset vieraat tervehtivät liittokokouksessa. Hyvin ovat
samanlaiset juhlamenot nykyään kuin 50 vuotta sitten.
Ainoastaan marssi kaupungin halki on jäänyt pois.
_______
Varatuomari Aarne Kesänen
Keväällä 1966 liiton toiminnanjohtajaksi valittu Aarne
Kesänen kirjoittaa sotaveteraanien eläkkeistä, vuosilomista ja yleisesti palkkauksesta otsikolla Sotaveteraanihuollon lähiajan tavoitteet II.
_______
Sotaveteraaniliiton lähetystö tapasi päättäjiä
Lähetystö tapasi pääministeri Rafael Paasion, sisäministeri Matti Viitasen, maatalousministeri Nestori Kaasalaisen ja sosiaaliministeri Esa Timosen. Pääministerin

vastaus on sisällytetty lehtijuttuun. Hän suhtautui lähetystön esittämiin toivomuksiin suopeasti, mutta viittasi kuitenkin valtion nykyiseen heikkoon taloudelliseen
tilaan.
_______
Etelä-Pohjanmaalla perustettu sotaveteraaniyhdistyksiä
Jokaiseen alueen kuntaan on perustettu oma sotaveteraaniyhdistys ja naisjaostojen perustaminen on aloitettu.
_______
Sotaveteraanitaloja valmistuu
Lehdessä esitellään kerrostalohankkeita eri puolilta
maata mm. Kokkolassa, Oulussa, Imatralla, Joensuussa, Jyväskylässä, Raahessa, Rovaniemellä, Suolahdessa,
Espoossa, Kemissä, Turussa ja Valkeakoskella. Halvimmillaan omarahoitus on 7 % rakennuskustannuksista.
_______

ARKKITEHTITOIMISTO
NURMINEN ANTILA & CO OY

Ensimmäinen naisjaosto
Ensimmäinen naisjaosto perustettiin Lempäälään. Lehdessä esitellään jaoston keskeiset toimijat.
_______
Sotaveteraaniliitolle valtuuskunta
Liitto sai arvovaltaisista henkilöistä, naisista ja miehistä
koostuvan 62-henkisen valtuuskunnan.
_______
Sotaveteraaneja kylvötalkoissa
Yhdentoista talon kevätkylvöt on tehty talkoilla Kärsämäellä. Paikallinen sotaveteraanien yhdistys on tällä
tavalla auttanut vaikeissa oloissa eläviä perheitä. Yhdistys on lisäksi auttanut heitä kylvösiemenen ostamisessa. Avustuksen kohteeksi on valittu yksi perhe jokaisesta yhdestätoista kylästä. Talkootyötä on tarkoitus jatkaa
tästä lähtien joka kevät.
Markku Seppä

Koy Ideapark Ab
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä

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

Er-Ra Metalli Oy

Kalatuote Annunen Oy

Pöytyä

Pattijoki, Raahe

Tankkipojat Oy

Masara Oy

RTK Palvelu Oy

Raisio

Nousiainen

Rauma

HSP-Putkitustekniikka Oy

Kuljetus J.Raijas Oy

Rauma

Rautjärvi

Riihimäki
www.muoviura.fi

Trukkipalvelu Jukka Turja Oy

Sähkötyö Matti Tennilä Ky

Riihimäki

Asianajotoimisto
Isomaa & Kinnunen

Salon Seripaino Oy

T:mi Janne Valaskari

Pensi Rescue Oy

Salo

Salo

Sastamala

Puutavaramyynti Sami Koivu

Rovaniemi

Kaivu ja Kuljetus Terävä Oy

www.etelavartiointi.fi

Muoviura Oy

Rovaniemi

K & K Mustoset Ay

Sastamala

Savonlinna
www.teravaoy.fi

Pohjanmaan Tutkimuskeskus Ky

Ojala-Yhtymä Oy

EHMP-Engineering Oy

Seinäjoki

Sievi

Sipoo

RKP Sorioin Oy

Stainless Team Finland Oy

T:mi Ari Jortikka

Siuntio

Suonenjoki

Säkylä

Enonkoski
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Lukijoilta-palstalle lähetettyjen kirjoitusten enimmäispituus n. 2 500 merkkiä.

Lukijoilta

Sanakilpa
Lehdessä 2.2016 kilpailusanamme oli ”Sinivuokko”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi 75 kpl, jotka ovat alla olevassa luettelossa:

Vuoden 1948 kaappaushanke
Sotaveteraani-lehden huhtikuun
numerossa oli kiinnostava artikkeli kommunistien suunnittelemasta ja epäonnistuneesta vallankaappaushankkeesta.
Kaappauksen epäonnistumiseen liittyvä muistuma tuolta
ajalta on tässä:
Olin kesällä 1948 Teknillisen korkeakoulun neliviikkoisella pääsykoekurssilla. Onnistuin saamaan asunnokseni tuoksi ajaksi kesälaitumelle lähteneen
sukulaispojan käytössä olevan
osuuden vanhassa teekkarilassa.
Kahden opiskelijan huoneen toisena asukkaana oli keväällä valmistunut diplomi-insinööri. Jokailtaisilla rupattelutuokioilla
käsiteltiin myös usein tilannetta
valtakunnassa. Insinööri kertoi
olevansa aktivinen jäsen akateemisessa sosialidemokraattisessa
yhdistyksessä. Toinen vasemmistolainen yhdistys, akateeminen

Kesäkuun krypto

sosialistiseura oli kommunistien.
Totesimme olevamme monissa isänmaan asioissa yhtä mieltä.
Itse en kuulunut em. seuroihin.
Eräänä viimeisistä yhteisistä illoistamme insinööri sanoi yllättäen, että jos annan sanani, että en
kerro kenellekään, hän kertoo salassa pidettävän asian. Lupasin ja
pidin lupaukseni. Vasta aivan viime aikoina olen sen rikkonut joillekin. Tarina oli seuraava.
Helsingin poliisipäällikkönä
oli tuolloin Erik Gabrielsson ja
liikkuvan poliisin Eero Hautojärvi, kommunisti. Viimemainittu oli Gabrielssonin sijaisena
tämä ollessa estynyt, lomalla tms.
Käytännössä he myös vuorottelivat ympärivuorokautisissa päällikkyystehtävissä.
Vallankaappaus oli sovittu tapahtuvaksi yönä, jolloin Hautojärvi oli päällikön asemassa.
Edelleen insinööri kertoi, että

akat.sos.dem yhdistyksen jäsen oli akateemisen sosialistiseuran hallituksessa tai vastaavassa. Henkilön nimeä insinööri ei
paljastanut. Kyseinen henkilö
oli välittänyt tiedon kaappauksen suunnitellusta ajankohdasta poliisipäällikkö Gabrielssonille. Tämä oli sitten ilmoittanut
Hautojärvelle ottavansa poliisipäällikkyyden ts. vaihtavansa
vapaavuoroja siksi yöksi, jolloin
kaappauksen oli määrä tapahtua.
Hautojärven oli alistuttava, kaappausorganisaatio sekosi ja kaappausyritys kuivui kokoon.
Oliko asiankulku näin, en tiedä, koska relata refero, kerron
vain, mitä olin kuullut. Tuon asian julkisuuteen, koska se on todella ainakin voinut olla juuri
niin.
Erkki Kantonen

Ikoni, Ioni, isku, isukki, (4)
Kiisu, kino, kinos, kinuski, kioski, kisko, kisu, kivi, koiso, koivu, koko, kokous, koksi, koni, kosini, kosio, koski, kovis, kukko, kuono, kuosi, kuovi, kusi, kuski, kuvio, (25)
Niksi, nisu, nivus, noki, nukki, (5)
Oikku, onki, osinko, osio, (4)
Siivo, siivu, sini, sinkki, sinkku, sinko, sivu, siivu, skini, soikio,
soikko, sokki, sokko, souvi, suoni, suvi, (16)
Uisko, ukki, ukko, uksi, unikko, usko, (6)
Viikko, viisu, vinkki, vinku, vino, vinous, visio, viski, voikko,
vokki, vosu, vuokko, vuoksi, vuono, vuosi, (15)
Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme CD-levyä
”Sama kaiku on askelten”. Palkinnon saavat Ilma Laitinen,
Kuusamo, Seppo Lahtinen, Elimäki ja Liisa Virnes, Jyväskylä. Seuraava kilpailusanamme on ”KESÄKEITTO”. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 12.8. mennessä kirjeessä
tai postikortilla: PL 600, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen
kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme pakkausta Suomen lippukortteja.
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Brödtorp Plantskolor

Säkylän Sorapojat Oy

Maansiirtoliike Matti Knaapi Oy

Säkylä

Tammela

Tammisaari
www.brodtorp.fi

Maanrakennus Möller

AV-Palvelut Tykkimies Oy

Viljakkala

Tampere

Mepco Oy

Turtolan Kaivin Oy

Tampereen Messut Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Insinööritoimisto Comatec Oy

France-Moteur Oy

Metallisorvaamo Sunila Ky

www.comatec.fi

Tampere

Tampere

Automaalaamo P.Oinonen Oy

Kuljetusliike PG-Trans Oy

Tampere

Tampere

Tampere
www.eatech.fi

Kalevan Lukio

Kalevan Isännöinti Oy

Tampere

Tampere

Arkkitehtitoimisto
AR-Vastamäki Oy

Kilsa Tools Oy

Kuljetusliike Antikainen Juhani

Ykkösvaihde

Toijala

Tornio

Tornio

Kiitos Sotaveteraaneille
Tammisaaresta!nro:199.

Vesijohtoliike Järviset Oy
Turenki

Sähkö-Jore Oy
Turenki
www.sahko-jore.fi

Eatech Oy

Tampere

Insinööritoimisto Arcus Oy
Turku

Trans Aarnio Oy

MK-Kassamasiina Oy

Turku

Turku

Seepsula -Yhtiöt

Yrityspalvelu Kreditte Ky

Lemmelän Koneet Oy

Tuusula

Tuusula

Tuusula

HIO-MEX OY

Telenoil Oy

Tuusula
www.hio-mex.com

Tuusula
www.telenoil.fi

Finvacon Oy

Rakennuspalvelu Tuimala

Vaasa

Valkeakoski

Paul Rehn Oy Ab

Autohuolto T.Ahokas Ky

Alf Lökström Oy

Vantaa

Vantaa

Vantaa

Varkauden Tehokaivu Oy

Beisa Oy

T:mi Heikki Hytönen

Kuvansi

Varkaus

Vesanto

JJ-Konehuolto Oy

E.T.Listat Oy

-kuljetukset ja maanrakennustyöt-

Ylistaro

Ylivieska

Rakennus ja Remontti
Pasi Koivunen

Puuwatti Oy

Kiitos Sotaveteraaneille
Turusta!nro:200.

Ylöjärvi

Nokia, Ylöjärvi
www.puuwatti.fi

ACF Uussaari Oy
Uusikaupunki

www.valovirta.fi

Yhtymä-Tahlo Oy
Ylöjärvi, www.yhtymatahlo.fi
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Krypton ratkaisu

Kokoonnutaan
Sodanajan rajamiesten kokoontuminen Immolassa 12.8.2016
Kaikki sodanajan rajajoukoissa palvelleet veteraanit saattajineen toivotetaan tervetulleiksi Immolaan perjantaina 12.8.2016. Tilaisuuden
järjestelyistä vastaa Raja- ja merivartiokoulu.
Ohjelma 12.8.2016
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
Erikoisrajajääkärikomppanian valatilaisuus
11.00 – 12.30 Valalounas
12.30 – 14.00 Mahdollisuus tutustua Rajamuseoon, kahvitarjoilu
Rajasotilaskodissa
13.30
Paluukuljetukset rautatieasemalle
(tai erikseen sovittuna aikana)
Raja- ja merivartiokoulu järjestää kuljetukset Imatran rautatieasemalta juhlapaikalle ja takaisin. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus myös
majoitukseen 11.-12.8. ja aamupalaan 12.8.
Raja- ja merivartiokoulu toivoo saavansa ilmoittautumiset viimeistään 31.7.2016.
Ilmoittautumiset pyydetään osoittamaan tiedotussihteeri Sari Ahvoselle puhelimitse 029 542 9036, sähköpostina sari.ahvonen@raja.fi
tai kirjeitse osoitteeseen Raja- ja merivartiokoulu, Niskapietiläntie 32
D, 55910 Imatra.
Ilmoittautumisessa pyydetään tuomaan esille seuraavat asiat:
- nimi
- pataljoona /osasto jossa on palvellut
- osallistuminen ruokailuihin (päivällinen, iltapala, aamupala, lounas)
- kuljetus- ja majoitustarve
- saattajien nimet
Tervetuloa!
Rajavartiolaitos
*****
Laatokan puolustuksen perinneyhdistys ry kokoontuu Upinniemen
varuskunnassa 12.8.2016. Tilaisuus järjestetään Rannikkoprikaatin
sotilasvalaan liittyen. Tervetulleita ovat kaikki Laatokan ja Äänisen
veteraanit, heidän omaisensa ja ystävänsä sekä kaikki maanpuolustuksen kalliista perinnöstä kiinnostuneet. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Ohjelma
Perjantai 12.8
- Kokoontuminen Upinniemen varuskunnan juhlakentällä, jossa sotilasvalatilaisuus alkaa kello 10.00. Varuskuntaan saapuu arviolta 4000
vierasta, joten kannattaa lähteä ajoissa! Kirkkonummen asemalle junilla tuleville järjestetään yhteiskuljetus, joka lähtee viimeistään klo
09.40. Imatralta/Lappeenrannasta järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus, yhteyshenkilönä Seppo Vainikka, puh 050 541 0198.

- Sotilasvalajuhlallisuudet kestävät noin klo 13
asti sisältäen mm. ohimarssin, kalustoesittelyn ja
kenttälounaan.
Yhdistyksen oma ohjelma alkaa klo 13.30 todennäköisesti Rannikkoprikaatin esikuntarakennuksen luokassa
- Esitelmä Laatokan Konevitsasta, Konevitsa ry:n
puheenjohtaja Heikki Jääskeläinen
- Yhdistyksen vuosikokous 15.00 - 17.00, sääntöjen mukaiset asiat.
- Päivällinen joko Upinniemen varuskuntakerholla tai varuskunnan ruokalassa 17.30-18.00
Seppeleenlasku tai seppelpartion lähettäminen
erikseen ilmoitettavin järjestelyin päivällisen jälkeen.
Suositus: tumma puku.
Kustannukset: Päivällinen 10-25 euroa toteutustavasta riippuen. Yhdistys maksaa sotaveteraanien ja mahdollisten saattajien kulut.
Mahdollisesta yhteiskuljetuksesta Imatralta tai
Kirkkonummen asemalta veloitetaan niihin osallistujia kohtuuden mukaan.

Lehden tilaukset ja hinnat
Julkaisija

Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands
Krigsveteranförbund rf

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

Päätoimittaja Markku Seppä

Puheenjohtaja Kari Mänty
Jäsenet: Anni Grundström, Antti Henttonen, Raili Leino,
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Panu Pokkinen, Markku Seppä,
Aarno Strömmer, Eeva Tammi, Finn-Göran Wennström, sihteeri Marja Riukka

Toimitus

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

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

Ilmestyminen 2016

1/16: 24. helmikuuta • 4/16: 14. syyskuuta
2/16: 20. huhtikuuta • 5/16: 2. marraskuuta
3/16: 22. kesäkuuta • 6/16: 21. joulukuuta

Ilmoitushinnat

1,60 euroa/pmm. Väri- ja määräpaikkailmoituksista
sovitaan erikseen.

Ilmoittautuminen sihteeri Kyösti Rantaselle
1.8. mennessä. Puh 0400 825 346, sähköposti kyosti.rantanen (at) gmail.com. Ilmoita, mikäli tarvitset kuljetuksen Kirkkonummen asemalta.
*****
Jatkosodan alkamisen 75-vuotismuistotapahtuma
Parikkalan Tarnalassa 30.6.2016 klo 12.00-16.00
Alustava ohjelma
• Kenttähartaus
• Parikkalan kunnan tervehdys
• Alueen evakuointi ennen sotaa
• Evl Ilmari Hakalan esitelmä:” Sodan syyt, Tyrjän
taistelu ja Lahdenpohjan valtaus”
• Eversti Blickin hyökkäyskäsky
• Maksuton kenttälounas
• Lausuntaa: ”Kuoleman juoksu” (Matti Kuusi)
• Seppelpartion lähettäminen
Paikalla on nähtävänä JR7:n aseistusta ja muuta
Tyrjän taisteluun liittyvää aineistoa.

Lehti CD-levynä

Sotaveteraani-lehden pääsisältö on kuunneltavissa CD-levynä
(ns. Daisy-äänite), jonka vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa
ja muille 17 euroa. Näkövammaisten Keskusliitto lainaa kuunteluun
tarkoitettuja Daisy-soittimia. CD-levyjä voi tilata Sotaveteraaniliiton
myyntitoimistosta: PL 600, 00521 Helsinki, puh. (09) 6126 2015,
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Ilmoitusmyynti

Yes We Can Oy
Isoharjantie 4 C rak. 3
71800 Siilinjärvi
Isto Valkeapää
puh. 040 735 7571

Taitto

Taittotalo PrintOne
Vehkalahdentie 12 A
00950 Helsinki
puh. 050 320 8972
sähköposti minna.komppa@printone.fi

Painopaikka

SLY-Lehtipainot Oy
ISSN 0782-8543

48

3/16 k e s ä k u u n 22 . pä i vä n ä 2016 | s o ta v e t e r a a n i • k r i g s v e t e r a n e n

LEIJONASKOOTTERIT.FI

Leijona-sähköskootterilla ilman ajokorttia
Tiesitkö, että kolmipyöräisellä Skand Leijona -sähköskootterilla ajamiseen et tarvitse ajokorttia sekä saat ajaa sillä jalka- ja pyöräkäytävillä?
Leijonasta on tullut lyhyessä ajassa Suomen suosituin sähköskootteri,
eikä ihme! Se on tyylikäs sekä ajo-ominaisuuksiltaan vakaa ja miellyttävä. Loppukokoonpano ja laadunvarmistus tehdään Suomessa. Normaalisti huippunopeus on 12 km/h, mutta voit tilata myös tehokkaamman mallin joka on hiukan ärhäkkäämpi ja huippunopeus on 25 km/h.
Nauti kesästä kulkemalla liki äänettömästi Leijonalla! Tunnet raikkaan
kesäisen ilmavirran kasvoillasi, kuulet lintujen laulun ja lasten naurun.
”Sähköskootterilla ajaminen on erittäin helppoa. Se käynnistyy, liikkuu
ja jarruttaa käsikahvoistaan. Käsikahvojen käyttö vaatii normaalia puristusvoimaa, joten jos se on huono tai hiipumassa, sähköskootteri ei kenties sovellu. Kaikkia skoottereitamme saa kuitenkin kokeilla vapaasti 10
päivää ennen ostopäätöstä. Jos ajaminen ei onnistukaan, skootterin voi
palauttaa”, kertoo Skand Oy:n toimitusjohtaja Jussi Utoslahti.
Leijona-sähköskootterin saa omakseen huokeimmillaan alle 2 000 eurolla ja sen voi hankkia myös osamaksulla. Esitteen voi tilata nettisivuilta www.leijonaskootterit.fi tai puhelimitse 02 480 9060.

Kotimaista kokoonpanotyötä! Leijonat toimittaa
koko Suomeen kotimainen perheyritys Skand Oy

Skand Oy
Varasto: Ovakonkatu 1, 20200 Turku
Puh: 02 480 9060

