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Veteraanityön rakennemuutok-
sesta on puhuttu lehtemme pals-
toilla jo kyllästymiseen saakka. 
Silti aion kirjoittaa asiasta. Kol-
mesta syystä: ensimmäinen on se, 
että veteraanityön muutos etenee 
todella nopeasti, toinen se, että 
kentällä on jossain määrin epä-
tietoisuutta aikatauluista ja kol-
mas, että pelkään edunvalvonnan 
ja tukityön jäävän perinnetyön 
jalkoihin.

Huhtikuussa 2021 rintamali-
sää sai 5 409 veteraania. Edelli-
sessä kuussa veteraaneja oli ollut 
130 enemmän. Kun seuraava vuo-
si alkaa, on veteraaneja keskuudes-
samme enää 4 500. Väistämättä 
tämä vaikuttaa myös veteraani-
järjestöjen organisaatioon. Paikal-

lisia yhdistyksiä ja osastoja pur-
kautuu. Niin sotaveteraani- kuin 
rintamaveteraanipiiritkin muutta-
vat toimintansa alueellisten perin-
neyhdistysten alle. Sotainvalidien 
piirit ovat muutoksessa mukana. 
Nykyisten linjausten mukaan vuo-
teen 2025 mennessä lähes kaikil-
le nykyisten sotaveteraanipiirien 
alueelle on perustettu perinneyh-
distys ja perinteiset veteraanijär-
jestöjen organisaatiot ovat lopet-
taneet toimintansa. Tähän kuluu 
aikaa 3,5 vuotta. Se ei ole paljon.

Voisi jopa sanoa, että perinne-
työn käynnistämisellä on jo kiire. 
Tähän liittyy kaksi keskeistä asi-
aa: järjestöjen yhteistyö ja uusien 
toimijoiden löytäminen. Molem-
mat aivan keskeisiä, jotta tulevai-

suudessa perinnetyö toimii niin 
kuin sen kuuluu.

Jonkinasteista hämmennystä 
kentällä on herättänyt keskuste-
lu alueellisten perinneyhdistysten 
valtakunnallisesta järjestäytymi-
sestä. Perinnetyön suunnittelussa 
on rakennettu mallia, jossa alueel-
liset perinneyhdistykset liittyisivät 
aluksi Sotaveteraaniliiton jäsenik-
si. Näin ovat tehneet jo neljä pe-
rustettua yhdistystä. Tämä menet-
tely on herättänyt epätietoisuutta 
ja vastustustakin Rintamavete-
raaniliiton hallinnossa ja olen 
ymmärtänyt, että myös Sotainva-
lidien Veljesliitossa. Monien kes-
keisten vaikuttajien mielipide on, 
että perinneyhdistysten tulisi liit-
tyä suoraan Tammenlehvän Pe-

rinneliittoon, nyt kun se TaPen 
uusien sääntöjen myötä on mah-
dollista.

Tammenlehvän Perinneliitto 
tulee johtamaan niin valtakunnal-
lista kuin alueellista perinnetyötä. 
Sille lankeaa myös vastuu viimeis-
ten veteraanien sekä heidän puoli-
soidensa ja leskiensä edunvalvon-
nasta ja tukityöstä. Auki on vain 
kysymys siitä. milloin tämä konk-
reettisesti tapahtuu. Tämäkin asia 
ratkeaa varmasti kuluvan vuoden 
aikana. Tämän kysymyksen käsit-
tely ei ole esteenä alueellisen pe-
rinnetyön kehittämiselle.

Viime vuosina olemme saavut-
taneet paljon vammautumattomi-
en veteraanien edunvalvonnassa. 
Tehtävää kuitenkin on. Saavutetut 
edut on turvattava maamme joka 
kolkassa. Paikallisilla toimijoilla 
on tästä suuri vastuu. Valtakun-

nallisesti rintamalisä on saatava 
nostettua ikiaikaisen vaatimuksen 
tasolle, 200 euroon. Vammautu-
mattomien veteraanien puolisoil-
le ja leskille on saatava itsenäinen 
kuntoutusoikeus. Nämä asiat eivät 
saa unohtua aiempien saavutus-
ten tyytyväisyyteen ja perinneajan 
päälle kaatumiseen. Työ jatkuu.
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Selviytymisemme raskaista sotavuosista perustui 
kansan yhtenäisyyteen. Suomalaiset kokivat maan-
sa ja yhteiskuntajärjestyksensä puolustamisen ar-
voiseksi.

Tuon tahtotilan rakennuspalikat olivat moninai-
set. Merkittävää oli kansalaisten tasa-arvoinen koh-
telu. Yleinen äänioikeus, yleinen oppivelvollisuus, 
yleinen asevelvollisuus sekä lait ja normistot olivat 
kaikille samat. Harvassa Euroopan maassa päästiin 
nauttimaan tällaisesta asetelmasta 1900-luvun al-
kupuoliskolla.

Maanpuolustustahto lujittui Talvisodan torjun-
tavoitoissa ja kansa tottui sodan karuihin oloihin 
viitenä ankarana vuonna. Sotien patinoima kan-
san henkinen mielentila mahdollisti maamme jäl-
leenrakennuksen.

Sotien harventama veteraanisukupolvi johti maa-
tamme pitkälle 1980-luvulle ja loi nykyisen yh-
teiskuntamme rakenteet ennen siirtymistään elä-
kevuosien lepoon. Harvan sukupolven osaksi on 
tullut vastata koko aikuisikänsä näin merkittävis-
tä asioista.

Samalla sotasukupolvi kasvatti jälkipolvensa seu-
raamaan viitoittamaansa tietä. Olemme onnistuneet 
luovimaan 1990-luvulta perin juurin muuttuneissa 
eurooppalaisissa tilanteissa veteraanisukupolvelta 
saatujen oppien ja kokemusten pohjalta.

Näiden tekojen ansiosta Suomi nousi ryysyis-
tä rikkauksiin sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Päivittäisissä kiireissämme ja askareissamme tu-
lee kuitenkin harvoin ajatelleeksi, kenen ansiosta 
asiamme ovat näin hyvin.

Veteraanit eivät elämöi saavutuksillaan, mutta 
ymmärtävät hyvin työnsä merkityksen. He halua-
vat, että heidän arvojensa ja tekojensa muistot eivät 
himmene. Kyse ei niinkään ole rintaman sankari-
töistä, vaan kokonaisuudesta, johon koko kansam-
me joutui. Tavalla tai toisella sota koski ja kosket-
ti jokaista.

Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 2003 
vaalimaan sotasukupolven perinnettä. Perinneliitto 
päivitti vuoden alussa sääntönsä ja alkaa nyt 22 jä-
senjärjestönsä voimalla valmistautua toteuttamaan 
veteraanien tahtoa myös alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Perinnetyön tilannekatsaus on esitetty täs-
sä numerossa omassa artikkelissaan.

Perinnetyössä ei ole kyse ainoastaan tarinoista ja 
muisteloista. Kyse on jostain paljon syvemmästä: 
kansamme sielun syövereihin ja DNA:han juurtu-
neista hengestä ja asenteesta, minkä varaan olem-
me rakentaneet identiteettimme ja menestystari-
namme.

Kansa oli 1930-luvun lopulla yhtenäisenä val-
mis puolustamaan maatamme. Meidän pitää yhtä 
yhtenäisinä olla valmiita vaalimaan heidän arvo-
jaan ja tekojaan. Perinnetyön tulee koskea ja kos-
kettaa jokaista. Sotasukupolvi on sen totta tosiaan 
ansainnut.

Yhdessä ja yhtenäisesti 
perinneaikaan

 Svensk resume sidan 9

Edunvalvonta ei unohdu 
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”Tämän teemalehden kehitystyö on ollut pit-
kä prosessi. Teemalehtiä suunniteltiin jo siinä 
vaiheessa, kun Sotaveteraaniliiton ja Rintama-
veteraaniliiton lehdet yhdistyivät Kenttäpos-
tiksi. Halusimme ensin kuitenkin tehdä yh-
distämistyön perinteitä vaalien. Nyt oli sitten 
uuden aika”, puheenjohtaja Heikkinen sanoo.

Jatkosodan alkamisesta tulee kuluneeksi 
25. kesäkuuta 80 vuotta. Ensimmäinen teema 
siis iski tässä suhteessa tärkeään asiaan. Lehti 
kertoi Suomen vaikeasta välirauhan ajasta ja 
niistä syistä, jotka lopulta johtivat siihen, että 
jouduttiin uuteen sotaan. Lehden painos oli 
liki 50 000 kappaletta.

”Saimme asiantuntevia kirjoittajia, kuva-
aineisto on ainutlaatuista, ja ilme korkea-
tasoinen. Ei tässä voi olla kuin tyytyväinen 
lopputulokseen. Tärkeintä tietysti on, että pa-
laute kentältä on ollut yhtä kiittävää.”

Seuraava teemalehti ilmestyy marraskuus-
sa. Sen työnimenä on ”Naiset sodassa”. Heik-
kinen lupaa siitä tulevan aivan yhtä laaduk-
kaan kuin ensimmäinen oli.

”Perinteisessä Kenttäpostissa oli laaja sota-
historiallinen aineisto, joka nyt siis tavallaan 
siirtyy teemalehtiin. Näin ollen tämäkin leh-
ti ilmestyy tavallista hieman ohuempana.”

Viestinnän tärkeä rooli

Veteraanijärjestöt ovat siirtymässä kohti 
perinneaikaa. Se tarkoittaa, että viestinnän 
merkitys tulee entisestään kasvamaan.

”Perinneaikahan tarkoittaa, että on pidet-
tävä huolta siitä, että sodan muistot ja ve-
teraanien uhraukset eivät saa himmetä ja 
unohtua. Perinneaikana tiedottaminen on 
siis hyvin tärkeässä roolissa.”

Nykypäivänä viestintä ei ole enää 
vain perinteisiä lehtiä, vaan netin 
kautta tapahtuva tiedottaminen on 
yhä tärkeämmässä roolissa. Lehtien 
lisäksi olemmekin jo nyt panostaneet 
tähän”, Heikkinen sanoo.

”Sotaveteraaniliitto näkyy Face-
bookissa, Twitterissä ja Youtubes-
sa. Tänä vuonna mukaan tuli Insta-
gram. Viikkotasolla tavoitamme eri 
kanavissamme kymmenien tuhansi-
en ihmisten yleisön. Pelkästään Face-
bookissa liitolla on jo yli 60 000 seu-
raajaa. Järjestökentässä olemme siis 
koko maan kärkijoukossa.”

”Meitä seurataan ja käytetään läh-
teenä myös perinteisissä mediois-
sa ja etenkin kentältä löydetyistä 
sankarivainajista tehdyt juttumme 
nousevat säännöllisesti valtakunnal-
listen lehtien otsikoihin. Onnistu-
misestamme kertoo myös se, että 
veteraanit kiinnostavat silläkin puo-

lella nyt ihan eri lailla kuin vielä joitain vuo-
sia sitten, joka näkyy veteraaniasian suurem-
pana vuotuisena näkyvyytenä.”  

JUKKA HALONEN

Veteraaniliitoilta kunnianosoitus Muistille
Veteraanitalolla nähtiin 
toukokuussa harvinainen 
huomionosoitus, kun 
Mikkeliin avattavalle Sodan 
ja Rauhan keskus Muistille 
luovutettiin kaikkien liittojen 
pienoisliput Vapaudenristin 
tunnuksin.

Kyseessä on liittojen korkein kunnianosoitus.
”Yleensä nämä annetaan kiitoksena muu-

taman kymmenen vuoden ansioituneesta 
toiminnasta, tässä tapauksessa ne annetaan 
poikkeuksellisesti nyt; kannustuksen osoituk-
seksi ja menestyksen toivottamiseksi”, muis-
tutti Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohta-
ja Heikki Karhu.

Veteraanitalollakin on jo innolla odotettu 
perinnetyön suurteon valmistumista.

”Arvostamme sitä, että keskus tulee vaati-
maan sotien perinnettä ja sitä henkeä, mikä 
veteraanityössäkin on ollut läsnä: että vete-
raanien perinne tulisi elämään mahdollisim-
man pitkään ja se yhteishenki, joka sodan 
myötä Suomeen synty, heijastuisi myös tu-
leville sukupolville”, Sotainvalidien Veljeslii-
ton Seppo Savolainen lausui.

Huomionosoituksen vastaanotti Muisti 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Juva.

”Uskon, että näin tulee tapahtumaan. Sen 

lisäksi Muistin näkökulmasta on äärettömän 
tärkeää, että ihmiset perinteen kunnioitta-
misen lisäksi oppivat ajattelemaan näitä ta-
pahtumia ikään kuin suhteessa omaan elä-
määnsä: että mitä sen ajan sankaruus, niin 

rintamalla kuin kotirintamalla merkitsi, ja 
oppimaan siitä ratkaisuja tähän nykymaail-
maan ja itselleen”, hän arvioi.

”Yhteisellä asialla tässä perinnetyössä ol-
laan!”

ARIELA SÄKKINEN

Liput Ilkka Juvalle luovuttivat Sotaveteraaniliiton Sakari Martimo (vas.), Sotainvalidien Veljesliiton Seppo Savolainen sekä 
Rintamaveteraaniliiton Heikki Karhu.

Teemalehdelle lämmin vastaanotto
Veteraanijärjestöjen historiassa kääntyi kirjaimellisestikin 
uusi sivu, kun teemalehti ”Tie jatkosotaan” sai päivän-
valonsa Kansallisena veteraanipäivänä. Kentältä kuulunut 
palaute lehdestä on ollut kaikin puolin kiittävää, sanoo 
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja, lehdistöneuvos 
Erkki Heikkinen.
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Erkki Heikkinen.
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Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. 
100-vuotispäiväänsä viettänyt Mar-
ja-Terttu Toivakka syntyi Elsa ja 
Ensa Pynnösen esikoisena Orive-
den asemalla 27.4.1921. Rautatie-
läisperhe muutti pian Elisenvaaraan 
ja sieltä 1930 Harluun, jossa Ensa - 
isä sai asemakirjurin viran tuon lii-
kennepaikan päällikkönä.

Elsa-äiti oli Harlun Lottien pu-
heenjohtaja ja tytär pääsi jo 14–vuo-
tiaana mukaan tähän toimintaan. 
Nuoruus ja koulunkäynti päättyivät 
kuitenkin talvisodan syttymiseen.

Harlun tehtaan puhelinkeskus 
oli muutettu sotilaskeskukseksi ja 
nuori Marja-Terttu hoiti sitä vuo-
rollaan. Hän muistelee:

”Sain kokea erityistä Jumalan var-
jelusta. Sodan loppuvaiheessa olin 
juuri tullut pois työpaikaltani pu-
helinvaihteesta. Vuoron vaihtuessa 
toinen tyttö oli tullut tehtävää hoi-

tamaan minun paikalleni. Silloin vi-
hollinen taas alkoi pommittaa ja yksi 
pommi osui juuri siihen klubiraken-
nukseen, jossa puhelinvaihde sijaitsi. 
Tällöin kolme tyttö kuoli ja muitakin 
ihmisiä menehtyi. Minä olisin voi-
nut olla pommituksen aikana työs-
sä, mutta minun aikani ei ollut vie-
lä lähteä tästä maailmasta.

Puhelinvälittäjän työ jatkui myös 
sodan jälkeen. Tulevan puolisonsa 
Olavin hän tapasi jo Ylimääräisten 
Harjoitusten aikana kotikylässään. 
Sota-aikainen kirjeenvaihto johti 
avioliittoon, joka solmittiin Kou-
volassa helluntaina 1943.Yhteistä 
elämää päästiin aloittamaan sodan 
jälkeen Keski-Suomessa. Varsinai-
seksi kotipaikaksi muodostui Vii-
tasaari. Eläkkeelle Toivakka siirtyi 
kirjurina paikallisessa Tele-toimis-
tossa 1984. Leskeksi hän jäi 1994.

Kolmen lapsen perheenäidin 

elämän suuri tapahtuma oli uskon 
lahjan saaminen 1950-luvun alus-
sa. Seurakunnan toiminta ja erityi-
sesti lähetystyö ovat olleet hänelle 
rakkaita tehtäviä. 

Tätä nykyä Toivakka asuu Lehto-
lan palvelukodissa.

LAURI JAAKKOLA
Marja-Terttu Toivakan vävy

Henrik Rudolf Nikander syntyi 
6.6.1921 Lohjalla Sally ja Hjalmar 
Nikanderin esikoisena. Jo ennen 
varsinaista asevelvollisuutta hän 
osallistui Talvisotaan työskennellen 
asetehtaassa. Siitä hänelle myönnet-
tiin Talvisodan muistomitali.

Henrik astui asevelvollisek-
si 3.4.1941 Korialla Pioneeripatal-
joona 6:n komppaniaan. Sieltä siir-
ryttiin kesäkuussa sodan sytyttyä 
Ähtäriin saamaan lisäkoulutusta. 
Ähtäristä hän meni Suojoelle ja otti 
osaa taisteluihin Äänislinnan tien 
suunnassa ja Karhumäessä. Rau-
han tultua siirryttiin sitten Saimaan 
kanavalle. Sen jälkeen hän oli vielä 
Lapin sodassa ajamassa saksalaisia 
pois maasta. Vuotsosta he pääsivät 
lähtemään kotiin päin, ja kotiutus 
tapahtui 26.11.1944 Salossa. Hen-

rik muistelee olleensa lomalla noin 
kuusi kertaa kaikkien sotavuosien 
aikana.

Henrik työskenteli yli 40 vuot-
ta puutavaratöissä ja oli vuodesta 
1965 alkaen itsenäisenä liikenteen-
harjoittajana. Työuran katkaisi ta-
paturma 1980-luvun alkupuolella. 
Henrik jäi leskeksi kaksi vuotta sit-
ten oltuaan yli 70 vuotta avioliitossa 
Hilkkansa kanssa. Perheeseen syn-
tyi kolme lasta, lastenlapsiakin on 
kolme ja lastenlastenlapsia neljä.

Tietokone, lehdet ja televisio 
kuuluvat päivän ohjelmaan sekä 
jälkipolvien tapaamiset.

Nikander kuuluu Lohjan Rinta-
maveteraanien johtokuntaan osal-
listuen aina kokouksiin.

Virkeä Lohjan vanhin sotiemme 
veteraani voi katsella koti-ikkunas-

taan syntymäpaikkaansa ja muis-
tella elettyä sataa vuotta, josta on 
jälkipolville paljon kerrottavaa ja 
opittavaa.

MARJATTA NIKANDER
miniä

Virolahtelainen sotaveteraani Leo 
Päiviö Kurko täyttää 29.6.2021 100 
vuotta. Vironlahdella syntynyt Kur-
ko aloitti työuransa paimenpoikana 
ja sitten maatöitä tehden Kattilais-
ten kylässä sijainneessa kotitalos-
saan.

Talvisodan alettua hän joutui lin-
noitustöihin Viipurin koillispuolel-
le Taliin.

Varusmiespalveluksen Kurko 
aloitti 20.9.1941 Jalkaväen koulu-
tuskeskus 18:ssa Lahdessa.

Varsinaiset sotatoimet alkoivat 
tammikuussa 1942 kranaatinheitin-
miehenä Jalkaväkirykmentti 45:ssä 
Maaselän kannaksella. Kesäkuussa 
1943 Leo ylennettiin korpraaliksi.

Kesällä 1944 tuli siirto Punamus-
tarykmenttinä tunnettuun JR 4:ään 

ja sijoituspaikaksi Aunuksen kan-
naksen läntinen lohko.

Kurkon sotilaspassissa on sota-
aikainen merkintä määräyksestä 
osastoon, jonka tehtävä oli hank-
kia ruokapulasta kärsiville joukoil-
le riistaa ja kalaa. Leo kertoi, kuin-
ka esimies oli kysynyt häneltä, onko 
hän koskaan kalastanut. Leo vasta-
si käyneensä joskus ongella. Se riitti 
osoittamaan pätevyyden tähän teh-
tävään.

Sodan jälkeen Kurko hankki ko-
tikylästään maatilan, meni naimi-
siin, perusti perheen ja toimi maan-
viljelijänä eläkkeelle siirtymiseen 
saakka. Hyvän kunnon perustana 
on ollut ahkera liikunta. Myös met-
sästys ajokoiran kanssa oli pitkään 
kestänyt läheinen harrastus.

Leskeksi Kurko jäi 2005 ja on sen 
jälkeen hoitanut kotitaloaan yksin, 
lähellä asuvien lasten avulla.

MATTI LEIKKONEN
Virolahden Sotaveteraanikerho

Leo Kurko 100 vuotta

Henrik Nikander 100 vuotta

Marja-Terttu Toivakka 100 vuotta

®

www.comatec.fi
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Sotaveteraaniliitto ykkössijalle 
Voitto-mainoselokuvakilpailussa

Maaliskuussa pidetyn vuotuisen 
Voitto-mainoselokuvakilpailun 
palkintogaala nähtiin tänä vuon-
na poikkeusoloista johtuen netin 
kautta välitettynä suorana lähe-
tyksenä.

Tänä vuonna jo 26. kertaa jär-
jestetyn kilpailun tarkoituksena on 
edistää suomalaisen mainoseloku-
van tasoa ja arvostusta sekä kehittää 
tekijöiden ammattitaitoa. Kaikki-
aan palkintoja jaettiin yhdeksäs-
sä kategoriassa, joista gaalan ehkä 
suurimmaksi yllättäjäksi nousi Yh-
teiskunta ja kulttuuri- sarjan voit-
taja: Sotaveteraaniliiton Veteraanin 
päiväkäsky. Elokuva nostettiin eh-
dokkaaksi myös Yleisön parhaat se-
kunnit- äänestykseen.

Mainoksessa muistutetaan, mi-
ten vakavasta asiasta koronatilan-
teessa on kyse ja kannustetaan jo-
kaista tekemään oma osansa sen 
päihittämiseksi.

Tuomariston mukaan mm. sen 
ajankohtaisuus teki siitä selkeän 
voittajan.

Palkitussa mainoksessa 94-vuoti-
as espoolaisveteraani Eino Luosta-
rinen antaa päiväkäskyn, jossa hän 
vetoaa Suomen kansaa toimimaan 
”yhteisessä rintamassa, jotta tämä-
kin taistelu voitetaan vielä.”

Liikuttaneen ja koskettaneen elo-
kuvan idea tuli Luovan toimiston 
Folkin Tommi Laiholta ja Tommy 
Mäkiseltä, kertoo Ari Laitinen elo-
kuvan tuottaneesta Otto Producti-

onista, jossa ideaan tartuttiin vä-
littömästi.

”Poikkeusolojen alettua oli pal-
jon hämmennystä ja 'kansalaistot-
telemattomuutta'. Ajateltiin, että 
94-vuotias sotaveteraani on pakos-
takin auktoriteetti 70+ vuotiaille ja 
myös heidän omaisilleen. Hänen 
sanomanaan viestillä on riittävä 
painoarvo”, hän kertoo menestyk-
sen taustoista.

Mainos on katsottavissa Sotave-
teraaniliiton Youtube-kanavalla.

TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN
KUVA: RIINA LILLFORS

Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo (vas.) vastaanotti 
palkinnon kisan järjestävä APFI ry:n Olli Nurmiselta.

Palosuojamaalarit
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E.M.Pekkinen Oy
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Suomen
Ratsastajainliitto ry

Helsinki

Talkkaripalveluja
pääkaupunkiseudulla

040 160 4230, www.senioritalkkarit.fi

Lasihemmo Oy
Helsinki

Sotaveteraani Eino Luostarisen koskettava 
päiväkäsky toi voiton vuotuisessa mainoselokuvien  

kilpailussa. (Kuvakaappaus mainoksesta)
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Keskikesän ja valon juhla
Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä. Korkeudesta saapuu luoksem-
me aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville, se ohjaa jalkamme 
rauhan tielle. (Luuk 1:76-79)

Juhannukseen liittyy monia merkityksiä. Vietämme täällä Pohjolassa juhannusta yöttö-
män yön ja luonnon juhlana. Päivä on pisimmillään ja yö lyhimmillään. Pohjoisen napa-
piirin pohjoispuolella aurinko ei laske ollenkaan. Valon määrä on suurimmillaan. Kesän 
luonto ja sen runsaus ympäröivät meidät. Haluamme viettää juhannusta luonnon hel-
massa. Juhannuskokot ovat osa juhannuksen viettoa ja perinne ajalta ennen kristinus-
kon tuloa. Juhannuspäivä on myös kansallisen juhlan, Suomen lipun päivä ja yleinen li-
putuspäivä. Liput ovat saloissaan koko juhannusyön.

Juhannus saa nimensä Johannes Kastajasta. Nimi Johannes merkitsee ”Jumala on ar-
mollinen”. Juhannuksen raamatullinen perusta on Johanneksen sanoissa: Minä kastan 
vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Ja kiinnittäen katseen-
sa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: Katso, Jumalan Karitsa! (Joh 1: 26, 36). Juhan-
nuksen toinen ja myös raamatullinen merkitys on Luojan ja luomisen voima, joka näkyy 
vuodenaikojen vaihtelussa, luonnon runsaassa rikkaudessa, kedon kukkien kauneudes-
sa ja myös lakastumisessa. Juhannuspäivän sanoissa Jesaja viittaa odottavaan ja lohdu-
tusta kaipaavaan Jumalan kansaan: ”Lohduttakaa minun kansaani”. Kaikessa elämää 
kohtaavissa muutoksissa on jotain pysyvää, Jumalan sana, joka pysyy iäti. Lohdutus mer-
kitsee tuen antamista ja saamista. Olemme tarvinneet tukea ja rohkaisua jaksamiseen 
ja selviytymiseen.

Juhannuksesta on puoli vuotta jouluun. Sakariaan, Johanneksen isän ylistysvirren sa-
noissa viitataan jouluun: ”Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Sinä johdat hä-
nen kansansa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksiantamisen”. Johannes oli kutsut-
tu tien raivaajaksi Vapahtajalle, joka tuo pelastuksen, syntien anteeksiantamisen, se on 
Jumalan armon ja hyvyyden. Iäkäs Sakarias koki elämänsä illassa suuren laupeuden. Va-
pahtaja oli tulossa maailmaan. Sakarias kuului niihin ihmisiin, joiden vanhuutta ympä-
röi turvallisuus ja rauha.

Mummoni kirjoitti kirjeessään kesällä 1944 juhannuksen aikaan huolestuneena: Miten 
Suomen käy? Kolme poikaa olivat Tali-Ihantalassa. Tämä kysymys oli paljon esillä. Suo-
men lippu nostetaan juhannusaattona salkoon. Suomen on käynyt hyvin monin tavoin 
ja monilla mittareilla. Mitä tänä juhannuksena ajattelemme? Juhannuksen viesti on meil-
le: saamme katsoa luottavaisesti eteenpäin. Tähän on sanan lupaus myös silloin, kun elä-
mää ympäröivät pimeys ja varjot. Hän antaa luonnon valon loistaa kaikille ja antaa ar-
monsa valon ihmisille, joita ympäröi pimeys. Jumala on armollinen.

Juhannus on kalenterivuoden taitteessa. Usein ajattelemme ajankulkua ja matkaa ju-
hannuksesta jouluun ja joulusta juhannukseen. Luonnon valo lisääntyy matkalla juhan-
nukseen, matkalla jouluun päivät alkavat lyhetä. Juhannuksen Johannes kertoo meille 
Kristuksesta, joka on enemmän kuin hän, Johannes. ”Hänen tulee kasvaa ja minun vä-
hetä”. Hän viittaa siihen valoon, joka tulee Kristuksen syntymässä. ”Korkeudesta saapuu 
luoksemme aamun koitto”. Armollista juhannusta.

SEPPO VÄÄTÄINEN
Rovasti

Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivän 

kunniamerkit
Ritarikuntien suurmestari, Tasavallan presidentti palkitsi Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä 4.6. puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja 
puolustusministeriön henkilökuntaa sekä maanpuolustustyössä ansioi-
tuneita henkilöitä.

Veteraaniliitot onnittelevat seuraavia liiton vapaehtoiskentän toimijoi-
ta 4.6.2021 myönnettyjen kunniamerkkien johdosta:

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

Viitanen, Pauli Hannu Olavi, kauppatieteiden maisteri, Espoo
Laine, Esko Olavi, rovasti, Turku

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Haavikko, Hannu Heikki, työpäällikkö, Rovaniemi
Heikkilä, Aarne Matti, kunnallisneuvos, Seinäjoki
Lepänhaara, Leo Eero, puheenjohtaja, Seinäjoki

Wright, Tia Maria, Humanististen tieteiden kandidaatti, 
Lake Worth, Yhdysvallat

Suomen Valkoisen Ruusun 1 lk mitali kultaristein

Hinkkanen, Arja Kaarina, diplomi-insinööri, Kouvola
Kaasalainen, Sari Hannele, johdon sihteeri, Helsinki
Kamppi, Tapio Ilmari, tuotantoneuvoja, Kankaanpää

Puumalainen, Erkki Kalervo, toimitusjohtaja, Helsinki
Uotila, Paula Kaarina, talouspäällikkö, Pöytyä

Ylitalo, Tarja Maria, artisti, Pello

Suomen Valkoisen Ruusun 1 lk mitali

Alo, Timo Jorma Pellervo, myyntineuvottelija, Virolahti
Kestilä, Ritva Kyllikki, kirjanpitäjä, Rovaniemi

Korhonen, Antero Johannes, nuorisonohjaaja, Kouvola
Leimu, Merja Leena, kirjanpitäjä, Ristijärvi
Malinen, Reijo Kauko, myyntimies, Kajaani

Nieminen, Eila Annikki, kassanhoitaja, Tervola

Suomen Valkoisen Ruusun mitali

Korkalainen, Kari Antero, betonimies, Kouvola

Suomen Leijonan 1 luokan ritarimerkki

Harakka, Paavo, kunnallisneuvos, Nurmes

Suomen Leijonan ritarimerkki

Mellenius, Pentti Niilo August, paikallisjohtaja, Kempele

Suomen Leijonan ansioristi

Kukkonen, Jorma Juhani, myyntipäällikkö, Oulu
Lindroth, Hannu Olavi, toimitusjohtaja, Helsinki

Ylärivissä vasemmalta Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, 
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi, Suomen Valkoisen Ruusun 1 lk 
mitali kultaristein, Suomen Valkoisen Ruusun 1 lk mitali sekä 
Suomen Valkoisen Ruusun mitali. 
Alarivissä vasemmalta Suomen Leijonan 1 lk ritarimerkki, 
Suomen Leijonan ritarimerkki sekä Suomen Leijonan ansioristi.
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Viimeiseen iltahuutoon

Viljo Ryynänen 1925–2021 Eero Soikkanen 1921–2021

Jatkosodan veteraani, professori emeritus 
Viljo Aulis Ryynänen kuoli Vantaalla 25. 
helmikuuta 95-vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Pielisjärvellä 8.3.1925.

Ryynänen kasvoi Kolilla seitsenlapsisen 
perheen keskimmäisenä. Opintie jäi nuorena 
kansakouluun. Talvisodan aikana hän kuu-
lui suojeluskunnan poikaosastoon. Hänen 
vuoronsa lähteä maata puolustamaan huh-
tikuussa tuli 1943. Aliupseerikoulun jälkeen 
tuli siirto Rukajärven suunnalle.

Sodan jälkeen alkoi opintie ja maatalous-
ala veti puoleensa: agrologiksi hän valmis-
tui 1950, minkä jälkeen toimi maatalous-
neuvojana Liperissä. Työn ohessa hän luki 
yo-tutkinnon, minkä jälkeen lähti opiske-
lemaan Helsingin Yliopistoon, valmistuen 

agronomiksi 1959. Tohtoriksi hän väitteli 
1967. Maanviljelystalouden professoriksi hä-
net nimitettiin 1971, mitä virkaa hän hoiti 
aina eläkkeelle jäämiseensä 1992.

Ryynänen oli monessa mukana: mm. 
Helsingin yliopiston tutkimus- ja koetilo-
jen johtokunnan puheenjohtajana kehittä-
mässä yliopiston tutkimustoimintaa. Hän 
toimi Suomen Maataloustieteellisen Seuran 
puheenjohtajana ja oli perustamassa Suo-
men Kiinteistöarviointiyhdistystä. Opetta-
jana hän oli vaativa, mutta suhtautui opis-
kelijoihinsa ystävällisesti ja inhimillisesti.

Irma-puolisonsa kanssa Ryynänen sai nel-
jä lasta. Perhe ja suku pysyivät hänelle lähei-
sinä ja tärkeinä. Hiihto, kalastus, marjastus 
sekä kotipihalla ja mökillä puuhailu pitivät 
kunnosta huolta. Eläkkeelle jäätyään hän toi-
mi aktiivisesti Ryynästen sukuseurassa sekä 
Vantaan Sotaveteraanijärjestössä. Hänelle 
myönnettiin tunnustuksena mm. Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan 
ritarimerkki sekä Suomen Sotaveteraanilii-
ton kultainen ansioristi.

SUVI RYYNÄNEN
tytär

Eero Ilmari Soikkanen syntyi Helsingissä 
2. kesäkuuta 1921 ja kuoli Turussa 7.5.2021. 
Jatkosodan ensimmäisenä päivänä hän sat-
tui eräiden Helsingin uuden yhteiskoulun 
luokkatovereidensa kanssa pommitusten ai-
kana paikalle, jossa kerrostalo paloi. Kadul-
la itki hysteerisesti nuori nainen, jonka lap-
si oli sisällä palavassa talossa. Pojat pyrkivät 
parhaansa mukaan hakemaan lapsen, mutta 
liekit löivät vastaan porraskäytävän kolman-
nessa kerroksessa. Seuraavana päivänä Eero 
ilmoittautui koulun penkiltä vapaaehtoisena 
sotaan ja ehti mukaan mm. Sortavalan valta-
ukseen. Asemasotavaiheessa hänet julistettiin 
ylioppilaaksi ja hän sai vänrikin arvon. Eero 
toimi tulenjohtajana Raskas Patteristo 21:ssä 
eli niin kutsutussa Tammelan patteristossa.

Sodasta tultuaan hän aloitti lakitieteen 
opinnot Helsingin yliopistossa ja suoritti 
ylemmän oikeustutkinnon 1949. Saadessaan 
Anna-Liisa-vaimonsa kanssa ensimmäisen 
lapsensa perhe asettui Turkuun, missä hän 
1953 auskultoi Turun raastuvanoikeudessa 
ja sai varatuomarin arvon. Myöhemmin hän 
toimi mm. notaarina, lääninreviisorina sekä 
Turun viimeisenä pormestarina, mistä teh-
tävästä jäi eläkkeelle 1991.

Sotakaverit vierailivat Soikkasilla ja lap-
set oppivat tuntemaan heitä. Sotajuttuja isä 
vältti kertomasta meille pojilleen, mutta las-
tenlapsille hän kyllä kertoi niitä 2000-luvul-
la. Heidän avustuksellaan Eero-vaarin sota-
kuvien taakse kirjattiin aikoja ja paikkoja.

Turkulaisille Eero Soikkanen tuli tutuksi 
kahdella tavalla. Maistraatinsihteerinä hän 
julisti juhlavasti joulurauhan 1960-luvulla. 
Kunnallispormestarina hänen tehtäviinsä 
kuului vuosikymmeniä siviilivihkimiset, joi-
ta hän hoiti valtavan määrän – noin 6500 pa-
ria. Se merkitsi 13 000 henkilöä, jotka vas-
taan tullessaan usein hymyilivät, tervehtivät 
ja ryhtyivät muistelemaan ”sitä päivää” ja 
mitä elämä oli sen jälkeen eteen tuonut.

TIMO SOIKKANEN
Kirjoittaja on Eeron poika ja 
poliittisen historian professori emeritus.
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”Kaikki mukaan perinnetyöhön”

Kun Matti Louekoskea luonnehtii 
nuorekkaaksi ja vireäksi, ei kyse ole 
turhasta koreilusta. Häneltä kehtaa 
kysyä, miltä nyt tuntuu, ja siihen 
saa selkeän vastauksen.

”Muuten mukavalta, mutta lii-
an isoja numeroita.” Matille tuli 
80 vuotta mittariin 14. huhtikuu-
ta. 2021.

Matti sanoo olevansa sotapako-
lainen Kuusamosta. Omakohtaisia 
muistikuvia hänellä ei sieltä juuri-
kaan ole, koska siviilit evakuoitiin 
syksyllä 1943 turvaan Neuvostolii-
ton pommituksilta.

Äiti vei Matin ja pikkuveljen van-
hempiensa kotitilalle Pyhäjärvelle. 
Nimismies-isällä riitti virkatehtä-
viä, kun hänet nimettiin valvomaan 
saksalaisten poistumista syyskuussa 
1944 Neuvostoliiton kanssa tehdyn 
välirauhansopimuksen edellyttä-
mää määräystä saksalaisjoukkojen 
poistumisesta maasta. Tilanteen 
kärjistyessä entisten aseveljien vä-
lillä joutui Kaarlo-isä jopa pakene-
maan kavereidensa kanssa heidät 
kyytiinsä komentaneita saksalaisia, 
joiden tarkoituksena oli mitä ilmei-
semmin surmata heidät.

Kerimäeltä maailmalle
Kerimäestä tuli Louekosken per-
heen koti vuonna 1946. Äiti katsoi 
viisaaksi kieltää Mattia menemäs-
tä poikien kanssa ”korttikuopalle”. 
Se oli sorakuoppa, jonne veteraanit 
kerääntyivät viikonloppuisin nuo-
tion ääreen muistelemaan, maiste-
lemaan ja pelaamaan korttia. Kiel-
lot tietysti vain innostivat poikia.

”Meille pikkupojille tuli selväksi, 
että veteraanit ja sotainvalidit kuu-
luvat suomalaiseen yhteisöön.”

Sen sijaan 1960-luvun opiskelija-
piireissä tilanne oli toinen.

”Tulin 1960-luvun alussa opiske-
lemaan lakia Helsingin Yliopistoon 
ja havaitsin, että jotkut halusivat 
syrjiä veteraaneja, tehdä henkisen 
’isänmurhan’. En tähän koskaan 
lähtenyt. Pidin tärkeänä opiskella 
nopeasti ja tehokkaasti ja toimin 
aktiivisesti myös osakunnassa ja 
ainejärjestössä, mutta SDP:n jäse-
neksi liityin vasta 1968.”

Tie vei Suomen Ylioppilaskun-
tien liiton pääsihteeriksi. Ammat-
tipoliitikon urasta Louekoski kiis-
tää koskaan haaveilleensa.

”En kokenut, että itseni tyrkyt-
täminen olisi minun lajini, mutta 
niin siinä vain kävi. Ehdin aloittaa 
SYL:n jälkeen monessakin eri mi-
nisteriössä virkamiehenä, mutta se 
oli menoa, kun tuli kutsu vuonna 
1971 Teuvo Auran virkamieshal-
litukseen opetusministeriksi.”

Matin matka eteni kolmeen 
muuhun hallitukseen oikeus- ja 
valtiovarainministeriksi, neljäksi 
kaudeksi eduskuntaan, kolme ker-
taa presidentin valitsijamieheksi, 
ja lopulta takaisin virkamieskun-
taan Suomen Pankin johtokunnan 
jäseneksi ja pääjohtajan varamie-
heksi. Kaiken muun keskellä meni 
Espoon valtuustossakin 25 vuotta. 
Kunnallispolitiikka jäi, kun Mat-
ti muutti Helsinkiin vuonna 2002.

Veteraanityön vaikuttaja

Veteraanien etujen ajaminen on 
ollut Matille tärkeää uran kaikissa 
vaiheissa. Hän on johtanut Maan-
puolustuskiltojen liittovaltuustoa, 
Rintamaveteraaniliiton kannatus- 
ja perinnesäätiötä ja Rintamavete-
raaniliittoa vuodesta 2011. Rinta-
maveteraaniliiton toiminta päättyy 
ensi vuonna. Mattia harmittaa se, 
että Rintamaveteraaniliittoon on 
lyöty vasemmistolainen leima.

”Puoluekirjoja ei ole koskaan ky-
selty. Liiton johtopaikoiltakin on 

löytynyt ja löytyy väkeä poliittisen 
kentän eri laidoilta.”

Jatkossa veteraanien perinnetyö-
tä koordinoi Tammenlehvän Perin-
neliitto. Tavoitetilan lähestyessä 
veteraaniliittojen kesken on Loue-
kosken mielestä syntynyt paljon-
kin keskustelua ja mielipiteen vaih-
toa Tammenlehvään siirtymisestä. 
Emme ole ohjaamassa jäseniämme 
Tammenlehvään Sotaveteraanilii-
ton kautta. Alueelliset perinnejär-
jestöt liittyvät suoraan Tammen-
lehvään.

Perinnetyö on kaikkien suoma-
laisten yhteinen asia. Louekoski ha-

luaa korostaa erityisesti koulujen 
merkitystä.

”Jos kouluissa ei kerrota veteraa-
neista, mikään perinnetyö ei onnis-
tu. Opetuksen ei pidä olla putin-
maista hehkutusta, mutta veteraanit 
pitää saada osaksi historian ja yh-
teiskuntaopin opetusta.”

TEKSTI: KARI MÄNTY
KUVA: RINTAMAVETERAANILIITTO

Historianopetuksesta ei ole pitkän linjan 
veteraanityön puolestapuhujan mukaan varaa 
tinkiä tulevaisuudessakaan.

80 vuotta täyttänyt Rintamaveteraaniliiton puheenjohtaja Matti Louekoski:

Takana neljännesvuosisata veteraanityötä
Jo yli neljännesvuosisadan veteraa-
nityössä mukana olleen Toivo Har-
tikaisen pestistä ei alun perin ol-
lut tarkoitus tulla ihan näin pitkää.

”Piirin edellinen toiminnanjoh-
taja oli sairastunut vakavasti ja pois-
tui riveistä vuoden 1995 alkupuo-
lella. Eräässä tilaisuudessa tapasin 
jo entuudestaan tuntemani, puo-
lustusministerinäkin toimineen so-
taveteraani Sulo Suorttasen, joka 
kertoi veteraanipiirin etsivän uut-
ta toiminnanjohtajaa. Hän kysyi 
kiinnostustani. Sanoin harkitseva-
ni asiaa, ja silloisen puheenjohtajan 
kanssa käydyn tapaamisen jälkeen 
teimme sopimuksen vuodeksi. Jo 
muutaman kuukauden kuluttua 
minulle sanottiin, ettei näin lyhyt-
tä sopimusta ole tehty”, hän nau-
rahtaa.

”Sen umpeutuessa sovimme jat-
kavani tehtävääni toistaiseksi. Jo 
seuraavana vuonna minulle tuli 
hoidettavaksi myös Kouvolan So-
taveteraanien taloudenhoitajan 
tehtävät kirjanpitoineen, ja muu-
taman vuoden kuluttua myös Kou-
volan yhdistyksen toiminnanjohta-
jan tehtävät.”

Väki vähenee

Vielä tuolloin neljännesvuosisata 
sitten oli Kymenlaakson piirissä ve-
teraaneja liki 5900, puoliso- ja leski-
jäseniäkin liki 2500. Tällä hetkellä 
määrä on laskenut 264 veteraaniin 
ja 418 puolisojäseneen. Veteraani-
en määrän lasku ja iän kasvu ovat 
näkyneet toiminnassa vuosien saa-
tossa tapahtuneissa muutoksissa, 
mutta yhä Hartikainen luonnehtii 

työtään mielenkiintoiseksi.
”Vielä ennen paikallisyhdistykset 

järjestivät pääsääntöisesti omia ret-
kiä, kesäpäiviä ja tapahtumia. Vii-
meiset 20 vuotta järjestäjänä on toi-
minut piiri. Pitkälti yli kymmenen 
vuoden ajan Kymenlaakson Opis-
tolla järjestetyille virkistysviikoil-
le on osallistunut yhteensä tuhat-
kunta veteraania ja puolisoa. Enää 
näitä ei järjestetä, sillä iän ja terve-
ystilanteen myötä veteraaniväestö 
haluaa mieluummin nukkua koto-
naan, omassa sängyssään.”

Suosituiksi ovat nousseet päivän 
mittaisiksi muuttuneet virkistys-
päivätkin.

”Parhaimmillaan osanottajia on 
ollut yli 800 henkeä! Nämä ovat 
odotettuja tapaamisia, jossa toi-
sensa ovat tavoittaneet yli 50 vuot-
ta aikaisemmin samassa joukossa 
palvelleet veteraanit”, hän kertoo.

Kaikki veteraanit eivät sotavuosi-
en jälkeen halunneet palata niihin 
edes tulemalla mukaan veteraa-
niliittojen toimintaan. Moni taas 
on liittynyt yhdistyksiin vasta van-
hemmalla iällä. Kymenlaakson pii-
rissä veteraanien järjestäytymisaste 

on ollut perinteisesti varsin korkea.
”Tänä päivänä piirissä alun pe-

rin olleet 14 yhdistystä ovat supis-
tunut kuuteen yhdistykseen sekä 
kahdeksaan kerhoon. Seuraavak-
si, 1.7.2021, puretaan Iitin Sotave-
teraanit, joka liittyy Kouvolan Sota-
veteraaneihin kerhona. Tässäkin on 
kyse valmistautumisesta perinneai-
kaan. Hallinnon vastuun vähene-
minen mahdollistaa myös aktiivi-
semman osallistumisen kerhoissa”, 
Hartikainen avaa.

Kohti perinneaikaa

Perinneaikaan valmistautuminen 
on Kymenlaaksossa aloitettu ajois-
sa.

”Valmistelin piirin ensimmäisen 
suunnitelman jo 2008. Siinä lähdet-
tiin kolmen yhdistyksen pohjalta. 
Nyt on päätetty, että piiriin perus-
tetaan kaksi perinneyhdistystä: toi-
nen pohjoiseen ja toinen eteläiseen 
Kymenlaaksoon. Aika näyttää onko 
tämä pysyvä tilanne, vai yhdiste-
täänkö ne myöhemmin.”

Tähän saakka veteraanitoimin-
taan on Kymenlaaksossa saatu mu-

kaan nuorempaa polvea, hän kiitte-
lee ja toivoo tämän jatkuvan myös 
perinneaikana.

”Perinne on hyvä siirtää ja tuo-
da esille tavalla tai toisella jo perus-
kouluissa. Jokaiselle koululaiselle 
tulee kertoa, miten Suomi on säi-
lyttänyt itsenäisyyden. Perinneyh-
distysten onkin pidettävä yhteydet 
kunnossa paikallisiin kouluihin ja 
rehtoreihin. Käytännössä perinne-
työ voi olla esim. retkiä historialli-
siin kohteisiin, kaikkialta Suomesta 
löytyvän perinne-esineistön koko-
amista näyttelyiksi ja juhlapäivien 
seppeleenlaskuina, joihin on otet-
tu mukaan kyseisten tapahtumien 
historiaa ja kulkua laajemminkin. 
Nettisivut ja muu sähköinen vies-
tintä on myös saatava ja pidettävä 
kunnossa”, hän kannustaa.

TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN
KUVA: SOTAVETERAANILIITTO

Veteraanityössä mukana olemisen 
Toivo Hartikainen kertoo olleen 
mielenkiintoista.
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ledare

Omstruktureringen av veteranar-
betet har diskuterats i denna tid-
ning en längre tid, till lust och 
leda. Ändå ämnar jag ta upp frå-
gan i denna spalt. Detta av tre or-
saker: För det första för att föränd-
ringen sker snabbt, för det andra 
föreligger okunskap om tidtabell, 
för det tredje befaras att intresse-
bevakningen och stödarbetet ham-
nar i fötterna på traditionsarbetet.

I april 2021 erhöll 5 409 veteraner 
frontmannatillägg. Föregående må-
nad var veteranerna 130 fler. När 
nästa år inleds finns kvar endast 4 
500 veteraner. Detta leder oundvik-
ligen till förändringar inom vete-
ranorganisationerna. Lokala fören-
ingar och organisationer upplöses. 
Såväl krigsveteranernas som front-
veteranernas distrikt ändrar verk-
samheten under sina traditions-
sorganisationer. Krigsinvalidernas 
distrikt följer också samma möns-
ter. Enligt nuvarande riktlinjer 
kommer samtliga distrikt att fram 
till 2025 ha grundat traditionsför-
eningar och de traditionella vete-
ranorganisationerna har upphört. 
Detta inom en tidsrymd på tre och 
ett halvt år. Detta är en kort tid!

Man kan säga att det redan brådskar 
med att starta traditionsarbetet. 

Här föreligger två centrala frågor - 
samarbetet mellan organisationer-
na och att utveckla nya verksam-
hetsformer. Båda viktiga frågor för 
att traditionsarbetet skall fungera 
i framtiden. På fältet har det upp-
stått osäkerhet om hur de regiona-
la organisationerna skall organise-
ras nationellt.

I planeringen av traditionsarbe-
tet har man utgått från att regio-
nala traditionsföreningar först an-
sluts till veteranförbundet, och så 
har också redan skett i fyra fall. 
Detta förfarande har rönt diskus-
sion och även motstånd i frontve-
teranförbundet, enligt uppgift ock-
så bland krigsinvaliderna. Många 
centrala påverkare anser att tradi-
tionsföreningar ansluts direkt till 
traditionsförbundet Eklövet. Sär-
skilt nu när stadgeändring inom 
Eklövet gjort detta möjligt.

Förbundet Eklövet bör leda så-
väl regionala som nationella tra-
ditionsarbetet. På detta förbund 
ankommer också att ansvara för 
de sista veteranernas, deras än-
kors och makors intressebevak-
ning och stöd. Tills vidare är det 
endast öppet när detta sker. Den 
frågan kommer att få sitt svar ock-
så under detta år, och utgör inte 

hinder för utvecklande av det re-
gionala traditionsarbetet.

De senaste åren har vi åstadkom-
mit mycket vad gäller de icke inva-
lidiserade veteranernas förmåner, 
men ännu återstår arbete. Erhållna 
förmåner måste bevakas i landets 
alla hörn, och däri har lokala ak-
törer en viktig uppgift. Nationellt 
måste frontmannatillägget höjas 
till 200 euro, vilket länge krävts. 
Icke sårade veteraners makor och 
änkor måste få rätt till individuell 
rehabilitering – dessa saker får inte 
glömmas i fötterna på förnöjdhe-
ten och traditionstidens ankomst. 
Arbetet fortsätter.

HEIKKI KARHU
Verksamhetsledare 
Frontveteranernas förbund

SVENSK ÖVERSÄTTNING
BERTEL WIDJESKOG

från verksamhetsledaren

Att vi klarade krigsårens stora på-
frestningar kan härledas till folkets 
enighet. Finländarna upplevde att 
landet med dess samhällsordning 
var värt att försvara.

Försvarsviljan byggde på flera 
olika grundstenar. Stor betydelse 
tillmättes medborgarnas jämlika 
bemötande. Allmän rösträtt, all-
män läroplikt, allmän värnplikt 
samt lagar och förordningar gällde 
alla medborgare på likvärdigt sätt. 
I få andra europeiska länder kun-
de medborgarna åtnjuta samma 
rättigheter i början av 1900-talet.

Försvarsviljan stärktes av vin-
terkrigets avvärjningssegrar, och 
medborgarna härdades ytterliga-
re under fem tunga krigsår. Det av 
kriget patinerade folkets andliga 
styrka möjliggjorde återuppnygg-
naden av vårt land.

Den av krigen prövade vete-
rangenerationen ledde vårt land 
långt in på 1980-talet och skapa-
de vårt samhälles strukturer innan 
de gick in i pensionstillvarons vila. 
Få generationer har tvingats bära 

så stort och betydelsefullt ansvar 
under hela det vuxna livet.

Samtidigt fostrade de sina ef-
terkommande att följa samma ut-
stakade väg. Vi har lyckats anpas-
sa oss till det föränderliga Europa 
tack vare de lärdomar och erfaren-
heter veterangenerationen gav oss.

Tack vare dessa uppoffringar 
reste sig landet från armod till ri-
kedom i ordets verkliga betydel-
se. I vår vardagliga stress och verk-
samhet kommer vi dock sällan att 
tänka på vems förtjänst det är att 
vi har det så väl ställt.

Veteranerna framhäver inte sina 
insatser, men inser betydelsen av 
vad de åstadkommit. De önskar att 
minnet av deras insatser inte för-
bleknar. Och då är det inte enbart 
fråga om hjältedåd vid fronten, 
utan allt det som vårt land måste 
utstå. På ett eller annat sätt beör-
det krigen allt och alla.

Traditionsförbundet Eklövet 
grundades 2003 för att värna om 
krigsgenerationens traditioner. 
Förbundet förnyade sina stadgar 

i början av detta år, och har nu be-
redskap att med 22 medlemsor-
ganisationers fönade krafter för-
verkliga veteranernas vilja även 
regionalt och lokalt. En genom-
gång av traditionarbetets nuläge 
görs på annan plats i denna tid-
ning.

Traditionsarbetet är inte enbart 
en fråga om berättelser och min-
nen. Det gäller en mycket djupare 
i vårt folks själ och DNA förbor-
gade anda och inställning, på vil-
ken grund vi byggt vår identitet oh 
framgångssaga.

Vårt folk var i slutet av 1930-ta-
let samlat och enigt inför uppgif-
ten att fösvara bårt land. Vi mås-
te själva som en man vara redo att 
värna om deras värderingar och 
åtaganden. Traditionsarbetet gäl-
ler alla och envar. Krigsgeneratio-
nen har vekligen förtjänat detta.

SVENSK ÖVERSÄTTNING 
BERTEL WIDJESKOG

Tillsammans och enade 
mot traditionstiden

Stödarbetet glömts inte bort 

KAIKKI 
PAKKAUKSEEN
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 Seppo Suihko: Sodasta ja 
rakkaudesta

Books on Demand 2021: 173 s.

Päällimmäisenä Seppo Suihkon, Sibe-
lius-Akatemian emeritus hallintojohtajan 
ja kanslianeuvoksen teoksesta jää sen lu-
ettuaan mieleen sama tunne, jolla siihen 
tartuin: hämmästys. Miten paljon voikaan 
näin pieneen kirjaan mahtua!

Näennäisen kevyin siveltimenvedoin 
loihditut lauseet päähenkilöistä, heidän per-
soonallisuuksistaan, taustoistaan ja elämän 
taustakankaana toimineista tapahtumista 
kätkevät sisäänsä yllättävän syvyyden.

Kirja on kahden toisiinsa tutustuvan 
nuoren intiimiydessään yllättävänkin re-
hellinen rakkaustarina komplekseineen, 
epävarmuuksineen ja riittämättömyyden 
pelkoineen, johon nykylukijankin on help-
po samaistua. Samalla se on myös armoton 
muistutus sellaisista olosuhteista ja tulevai-
suudensuunnitelmiin vaikuttavista skenaa-
rioista, joita me emme osaa kuvitellakaan. 
Lisäksi se dokumentoi onnistuneesti so-
tiemme, etenkin toisen päähenkilön jouk-
ko-osaston Rajajääkäripataljoona 4:n vai-
heita, joka muutamin harkitusti poimituin 
detaljein ankkuroidaan sodan myös muu-
alla maailmassa saamiin traagisiin kääntei-
siin. Siinä sivussa se onnistuu olemaan vie-
lä paljon muutakin.

Kuin vaivihkaa luotu katsaus maassamme 
tuolloin vaikuttaneisiin aatteisiin, tuuliin ja 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kieh-
tova väläys luokkayhteiskuntaan ja maail-
maan, joka monella tapaa tuli sodan myötä 
päätökseensä. Humaani sukellus rintama-
arjen yksityiskohtiin humalaisine upsee-
reineen, väsymyksineen ja Pervitineineen, 
karmein seurauksin järkkyneisiin mieliin, 
elämään jatkuvan kuoleman varjossa ja sat-
tumuksiin, joista ei kotona eikä virallisis-

sa päiväkirjoissa kerrottu. Muistutus siitä, 
kuinka sota toi yhteen ihmisiä niin erilaisis-
ta taustoista ja elämänpiireistä, etteivät hei-
dän polkunsa olisi ”oikeassa elämässä” var-
masti edes kohdanneet ja kurkistus siihen, 
miten elämä siviilissä pyrki jatkumaan niin 
normaalina kuin sodan rinnalla oli mah-
dollista ja ajoittaisesta syyllisyydestäkin sen 
”helppoudesta ja turvallisuudesta”.

Monipuolinen, valokuvien lisäksi kirjeis-
tä, asiakirjoista, kartoista ja lehtileikkeistä 
koostuva kuvitus pitää tarinan elossa ja lu-
kijan otteessaan.

Niin intiimille tasolle kirja menee, että on 
toki mahdotonta arvioida, kuinka paljon 
siitä perustuu päähenkilöiltä kuultuun ja 
kuinka paljon on kirjailijan itsensä tarinal-
listamaa, mutta ehkä sillä ei ole väliäkään? 
Tuloksena on sujuva, mukaansatempaava 
teos, josta olisi mielellään niin lukenut kuin 
kirjoittanut enemmänkin.

ARIELA SÄKKINEN

 Heikki Väisänen: 
Valkeissa arkuissa

Ketterät kirjat 2021: 448 s

Diplomi-insinöörinä uransa tehneen Heik-
ki Väisäsen toinen Talvisota-aiheinen kir-
ja, joka sai syntynsä Kansa Taisteli-lehden 
julkaisemattomien tekstien arkistosta löyty-
neistä hirvensalmelaisen Mikko Liukkosen 
muistiinpanojen innoittamana. Myöhem-
min niistä alkanut tutkimusretki täyden-
tyi vielä samassa pataljoonassa taistelleen 
Lauri Siivosen kirjeenvaihdolla.

Teoksessa miesten omat kirjoitukset kul-
kevat rinta rinnan Väisäsen sodan eri vai-
heita taustoittavan tekstin kanssa, jotka eri-
ävien fonttien ansiosta erottuvat selkeästi 
toisistaan. Väisäsen aikamuotovalinta on 
onnistunut: preesensissä kirjoitettu ja ete-
nevä teksti saa lukijan seuraamaan sodan 
etenemistä ikään kuin reaaliajassa, joka pi-
tää jännitteen ja mielenkiinnon hyvin yllä.

Liukkosen ja Sivosen mietteitä ei ole ty-
pistetty statistin rooliin, vaan Väisänen on 
ymmärtänyt antaa niille niiden ansaitseman 
tilan – juuri heidän äänensä ja kokemuk-
sensahan jälkipolville on haluttukin ikuis-
taa. Lopputuloksena on kiinnostava kur-
kistus elämään, jota toivon mukaan kukaan 
meistä ei itse joudu koskaan kokemaan. Kii-
tosta myös kirjan loppupuolelle kootusta 
Jalkaväkirykmentti 37:n sotapolun vaihei-
den, samoin kuin Liukkosen ja Siivosen elä-
män vaiheiden tiivistelmistä.

Kuvia olisin kirjaan kaivannut enemmän, 
sillä ne olisivat tuoneet henkilöt ja tapah-
tumat entistä lähemmäs ja auttaneet pitä-
mään lukijan entistä paremmin otteessaan. 
Voi toki olla, ettei niitä ollut juurikaan saa-
tavilla: vielä Talvisodassa TK-toiminta ei 
ollut läheskään niin laajamittaista ja jär-
jestäytynyttä kuin Jatkosodassa, joten eipä 
otoksia tästä joukko-osastosta ole SA-ku-
va-arkistoonkaan tallentunut.

ARIELA SÄKKINEN

 Kaija Sepponen: Sururisti

Warelia 2020: 242 s

Sotaorvot ovat viime vuosina yhä ene-
nevässä määrin tuoneet julki tunnettaan 
siitä, kuinka heidän sodistamme maksa-
maa hintaa on ylenkatsottu. Ja niin vaiettu 
asia sotaorpous onkin, että heidän rekiste-
röintinsä aloitettiin Suomessa vasta 2009. 
Tätä nykyä 1939-1945 jälkeensä jättämistä 
55 000 sotaorvosta on elossa alle puolet. 
Viime vuosina on aiheesta myös alkanut 
ilmestyä kirjallisuutta, joista Kaija Seppo-
sen teos on uusin. Aihe on hänelle tärkeä 
myös henkilökohtaisesta syystä: myös hä-
neltä sota vei isän.

Sotaorpojen tarinat, kohtalot ja koke-
mukset ovat hyvin erilaisia, kertoo hän itse-

kin. Kahteen osaan jakaantuva kirja esitte-
lee näistä kymmeniä, joiden taustalla kulkee 
hänen omat kokemuksensa ja se, miten se 
vertautuu yleiseen kokemukseen.

Taistelukenttä-osassa tarkastelun kohtee-
na ovat rintamalta tulleet ilmoitukset kaatu-
misesta, joita taustoitetaan niin kuvauksilla 
silloin käynnissä olleista taisteluista kuin ot-
teilla kaatuneilta saaduista viimeisistä kir-
jeistä. Kotirintama-osuudessa käydään läpi 
sotaleskeyden taloudellista ja sosiaalista to-
dellisuutta. Ääneen pääsevät myös sotaor-
voiksi jääneiden muistot, jotka ovat karua 
luettavaa.

Monelle on jäänyt kannettavakseen isän 
ikävän lisäksi myös uupunut ja katkeroitu-
nut äiti sekä tunne huonommuudesta. Pa-
himmassa tapauksessa sotaorpous on joh-
tanut kiusatuksi ja halveksituksi tulemiseen. 

Se on hirvittävän paljon kenelle tahansa, 
saati sitten lapselle kestettäväksi.

Kirjoittajan tausta kasvatustieteiden 
maisterina näkyy asiallisesti ja kiihkotto-
masti kirjoitettuna tekstinä, joka tarjoaa 
paljon faktaa, tilastoja, tutkimustuloksia ja 
viitekirjallisuutta. Hyödyllinen tietokirja 
tämä on, sanan jokaisessa merkityksessä. 
Muutamat tekstissä esitellyt esimerkkita-
paukset onnistuvat silti koskettamaan sy-
däntä, kuten tarina vaimonsa jo menettä-
neestä isästä, joka Talvisotaan lähtiessään 
joutui jättämään kotiin omilleen yhdeksän 
alaikäistä lasta…. vain kaatuakseen sodan 
viimeisenä päivänä.

ARIELA SÄKKINEN

Rakkaustarina… ja niin paljon muuta

Talvisotaa Laatokan Karjalassa

Raskas taakka lapsen kannettavaksi 
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Veteraanijärjestökentän rakennemuutos etenee
Koronapandemia kokoontumisrajoituksineen 
on haitannut veteraanityötä jo yli vuoden ajan. 
Siitä huolimatta perinneaikaan siirtymisen 
valmistelut etenevät eri puolilla maata.

Suunnittelussa ja valmistelussa syn-
tyy alueille sopivia, omannäköisiä, 
ratkaisuja. Kaikilla on kuitenkin 
kirkkaana mielessä veteraaneilta 
saatu perinnetyön yhteinen tavoi-
te: uhraukset muistetaan ja sotasu-
kupolven arvot Suomen kansan tari-
nassa säilytetään ja niitä vaalitaan.

Tammenlehvän Perinneliiton 
päivitettyjen sääntöjen myötä liitto 
on pitänyt ensimmäisen liittokoko-
uksensa. Kokouksessa hyväksytys-
sä yleisessä toimintasuunnitelmas-
sa linjataan, että ”Tammenlehvän 
Perinneliitto valmistelee liittoko-
kouskaudella valtakunnallisen ja 
alueellisen perinnetyön eheäksi 
kokonaisuudeksi.”

Perinneliitolle siis muodostetaan 
alueellinen jäsen- ja toimintaver-
kosto. Nykyinen toiminta kattaa jo 
valtakunnallisen tason jäsenjärjes-
töineen. Tässä työssä sen perustaja-
jäsenet, veteraaniliitot, ovat apuna. 
Voidaankin todeta, että Tammen-
lehvän Perinneliitto tukeutuu ve-
teraaniliittojen järjestelmiin ja 
toimintoihin valmistautuessaan tu-
levaan perinneajan johtorooliinsa.

Paikallistaso ytimenä

Perinnetyön ydin on paikallinen 
ja alueellinen toiminta. Paikallis-
ten perinnekohteiden kartoitus on 
jatkuvaa työtä ja täydentyy jatku-
vasti uusilla tiedoilla ja kohteil-
la. Perinnekohteiden kartoitus on 
pandemiasta huolimatta jatkunut. 
Sehän ei tarvitse suuria joukkoja 
kokoon. Perinnetyön toimet ja ta-
pahtumat voidaan suunnitella nii-
den perusteella.

Ensimmäinen alueellinen perin-
neyhdistys perustettiin Hämeenlin-
naan jo vuonna 2019. Viime vuon-
na vuorossa olivat Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjois-Karjala. Tänä vuonna on 
perustettu perinneyhdistys Savon-
linnan seudulle ja vuoden loppuun 
mennessä saataneen ainakin kak-
si lisää.

Yhtenäisyyden ja tunnistettavuu-
den vuoksi perinneyhdistys tarvit-
see ”kotipesän”, josta se saa tarvit-
semansa ohjauksen ja resursoinnin 
sekä pääsee itse vaikuttamaan asi-
oiden valmisteluun.

Kotipesänä muodostettaville 
alueellisille yhdistyksille on toimi-
nut veteraaniliittojen sopimuksen 
mukaisesti Sotaveteraaniliitto. Ta-
voitteena on luovuttaa ”poikaset” 
pesästä Tammenlehvän Perinne-
liiton huomiin sitten, kun sillä on 
kyky ja resurssit alueellisen yhdis-
tystoiminnan ohjaamiseen valta-
kunnallisesti. Kun otetaan huomi-
oon alueellisten perinneyhdistysten 
muodostamistahti, niin tämä voisi 
tapahtua jo vuoden 2023 lopulla.

Missä mennään 
käytännössä?
Muutos ja uuden luominen vaativat 
vuorovaikutusta ja yhdessä tekemis-
tä. Perinnetyön kokouksia on edel-
leen järjestetty kaksi kertaa vuodessa 
alueittain (etelä-länsi-itä-pohjoinen), 
tosin viime aikoina etäkokouksina. 
Toukokuussa alkoi jo 11. kierros. 
Niissä luodaan yhdessä perusteita 
perinnetyölle, jaetaan hyviä käytän-
töjä, ajatuksia ja ideoita sekä muo-
dostetaan tilannekuvaa toiminnasta.

Toukokuun kokouskierros osoit-
ti, että valmistelut ovat alueilla hy-
vällä mallilla ja työtä tehdään yh-
teisin voimin. Perinnekokousten 
lisäksi on pidetty aluekohtaisia pe-
rinnetyön valmistelujen ohjausti-
lauksia. Esimerkiksi Kainuussa oli 
etätilaisuuteen saatu mukaan yli 
kolmisenkymmentä perinnetyös-
tä kiinnostunutta ja halukasta yh-
teisöä.

Alueellisen perinneyhdistyksen 
muodostamiseen ja toimintaan on 
laadittu ohje, johon on koottu par-
haita käytäntöjä eri alueilta. Tar-
koitus on, että perinneyhdistyk-
sen muodostamista valmistelevat 
voivat tukeutua siihen, eikä kaik-
kea tarvitse keksiä itse. Samalla saa-
daan toiminnasta yhdenmukaista, 
mikä helpottaa toimintaa tulevai-
suudessa.

Perinneyhdistyksiä tuetaan yh-
teisellä jäsenrekisterillä, joka on pi-
lotointivaiheen jälkeen jo käytössä. 
Se varmistaa, että siirtyminen pe-
rinneorganisaatioon sujuu jäsenis-
tön osalta sujuvasti.

Perinneyhdistysten tehtäviin 
kuuluu tulevaisuudessa tarvittaes-
sa myös veteraanien ja heidän puo-
lisoidensa sekä leskien tukityöstä 
huolehtiminen. Uusien perinne-
työn tekijöiden lisäksi on löydettävä 
alueellisesti ja paikallisesti uusia tu-
kityön tekijöitä nykyisten rinnalle.

Uusia kokonaisuuksia

Tukityön osaamisen varmistami-
seen on laadittu ”Veteraanien tu-
kityö” – kurssi sekä siihen liittyvä 
verkko-opetuspaketti. Kurssin tar-
koituksena on antaa tukityön te-
kemiseen sekä perusteita että käy-
tännön opastusta. Sitä voi käyttää 
myös uusien veteraanityöhön tule-
vien perehdytykseen. Kurssimateri-
aali löytyy Sotaveteraaniliiton netti-
sivujen materiaalipankissa.

Paikallisen, alueellisen ja valta-
kunnallisen perinnetyön yhdistä-
miseen on valmistumassa perin-
neportaali. Kuten termi ”portaali” 
kertoo, se on verkkopalvelu, joka 
omien toimintojensa lisäksi tarjo-

aa pääsyn useisiin muihin perin-
netyöhön liittyviin sivustoihin. Pe-
rinneportaali toimii myös tärkeänä 
viestintäkanavana esimerkiksi pe-
rinneyhdistyksille ja paikallisille 
perinnetoimikunnille. Asiaan on 
jo perehdytetty joitakin yhdistys-
ten viestintävastaavia.

Viestintään liittyen kaikille tuli 
tutuksi varmasti Kenttäpostia-leh-
den ensimmäinen teemanumero. 
Seuraava teemanumero julkaistaan 
marraskuussa. Teemalehti palvelee 
perinnetyötä, sillä sen sanoma ja 
juttu kirjo on ajatonta. Ehkä siitä 
löytyy mallia perinneajankin vies-
tintään?

Lopuksi täytyy muistuttaa, että 
ensisijaisesti liitot jatkavat toimin-
taansa edunvalvonta- ja tukityössä, 
mutta ohessaa perinneaikaan val-
mistautuen. Tärkeintä on yhdes-
sä tekeminen ja pitää veteraaneil-
ta saatu tehtävä kirkkaana mielessä.

PETTERI ROKKA
suunnittelupäällikkö

Perinnetyön kokouskiertueet jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Veteraanikentän rakennemuutosta käytännössä:

Tammenlehvän Perinneliiton säännöt uusiksi
Tarve Tammenlehvän Perinneliiton 
sääntöuudistukselle tunnustettiin 
keväällä pari vuotta sitten. Tuol-
loin liiton hallitus hyväksyi puheen-
johtaja Jukka Viinasen esityksen, 
jonka mukaisesti hän ottaisi tehtä-
väkseen laatia kuvauksen perinne-
työn organisoinnin uudistamiseksi 
2020-luvulla. Kesän mentyä alus-
tavat nuotit olivat selvillä: liiton jä-
senten ohjausvastuuta lisättäisiin, 
ja säännöissä otettaisiin huomioon 
syntyvien alueellisten perinneyh-
distysten merkitys.

Osansa sääntömuutokselle oli pe-
rustajajäsenjärjestöjen ja Tammen-

lehvän Perinneliiton hallitusten pe-
riaatepäätöksellä, jonka mukaisesti 
”…Tammenlehvän Perinneliiton toi-
mintaa kehitetään siten, että liitolla 
on viimeistään vuonna 2023 mah-
dollisuus alkaa ottaa alueellisia pe-
rinneyhdistyksiä jäsenikseen sekä 
ryhtyä tukemaan ja ohjaamaan nii-
den toimintaa. Tammenlehvän Pe-
rinneliitto valmistelee sääntömuu-
toksen vuoden 2020 aikana.”

Lopullinen sääntöversio esiteltiin 
liiton hallitukselle 22.10.2020. Hal-
litus päätti esittää säännöt liiton yli-
määräisessä kokouksessa, mikä hy-
väksyi ne yksimielisesti 19.11.2020. 

Patentti- ja rekisterihallitus puoles-
taan vahvisti säännöt maaliskuus-
sa 2021.

Lyhyt yhteenveto uuden sään-
töluonnoksen merkittävimmistä 
eroista edellisiin sääntöihin: ensin-
näkin ”päättäviä tasoja” on aiem-
man kahden (vuosikokous – hal-
litus) sijaan kolme (liittokokous 
– edustajisto – hallitus) ja toiseksi 
liiton jäseneksi voidaan hyväksyä 
rekisteröity yhdistys, kun aiemmat 
säännöt edellyttivät, että yhdistyk-
sen on oltava valtakunnallinen.

Liittokokousten välillä ylintä pää-
tösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuo-

dessa kokoontuva edustajisto, jossa 
on puheenjohtajan lisäksi 15 jäsen-
tä varajäsenineen. Edustajiston pu-
heenjohtajaksi valittiin Marja-Lii-
sa Taipale ja varapuheenjohtajaksi 
Pentti Hakala.

Liittokokous pidetään joka toi-
nen vuosi. Tavoitteena on, että or-
ganisaatiomuutos antaisi äänivaltaa 
nimenomaan myös alueellisille toi-
mijoille, koska alueilla käytännön 
perinnetyö myös tehdään.

PEKKA HOLOPAINEN
toiminnanjohtaja, Tammenlehvän 
Perinneliitto
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Autotarvike Marpa Oy
Viitasaari, www.marpa.fi

Realmar Oy
Järvenpää

ADS-Group Oy
Kalajoki

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala

Pesula Marko I.Lahtinen Oy
Kankaanpää

Rakennusinsinööritoimisto
JM-Rakenne Oy

Kauhajoki

Bruna Byrån Ab
Kauniainen

H & J Paavola Oy
Kaustinen

Lautta-Sähkö Oy
Kirkkonummi

Sisäilmasepät Oy
Kirkkonummi, www.sisailmasepat.fi

Koneurakointi
Aimo Tikkanen Oy

Kiuruvesi
Kolarin LVI-Tarvike Ky

Saitop Oy
Koski TL

Kymenlaakson Jäte Oy
Kouvola

Koneurakointi
Hermunen Oy

Kouvola

Valkealan
Sotilaskotiyhdistys ry

Vekara

Rakennuspalvelu
Heikki Hiltunen Oy

-sillanrakennustyöt-, Kuopio

Laskentakulma Ky
www.laskentakulma.fi

Kuopio

Manor Oy
Kuortane

Yli-Kaatiala Forest Oy
Kuortane

KL-Agri Oy
Kurikka

www.karirakenne.fi Nastolan Forest Huolto Oy 
Lahti

Finn Lamex Safety Glass Oy 
Laitila

Kuljetus Pentti Ahola Ky 
Ylämaa

FINN-VALVE OY 
Joutseno

Automaalaamo
Jukka & Hytti Oy 

Lappeenranta

Lappeenrannan
Kuljetusosakeyhtiö

KARTIOPUU OY 
Lappeenranta

Tarvasjoen
Metalli ja Teräsromu Oy

Kikaju Oy 
Lieto

Mapromec Oy Ab 
Mustasaari

Kalliokaivo Oy 
Mynämäki

Mäntän Rengaspiste Oy 
Mänttä

Maanrakennus
Maamyyrä Oy 

Perttula

Comarcon Oy
KIVIMYLLYN KONE 

Nurmijärvi

Josira Oy 
Orivesi, www.josira.fi

Ojan Autosähkö Oy 
Oulainen

LR-Palvelu Oy 
Oulu
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Tyrjän rykmentti 80 vuotta
Nimensä rykmentti sai Tyrjän ky-
lästä, jonka valtauksesta heinä-elo-
kuun vaihteessa 1941 muodostui 
rykmentin tulikaste. Kun ajetaan 
Parikkalan ohi junassa, matkustaja 
vilkaisee usein suomalaisten rajavar-
tioasemaan päin. Siitä voi päätellä, 
miten lähellä on valtakunnan raja.

Aseveljeys yhdisti

Keskeinen osa Tyrjän valtauksessa 
oli jääkäriupseeri Armas Kempin 
johtamilla, pääasiassa eteläsavolai-
silla JR 7:n miehillä. Tyrjässä haa-
voittui sodan alkupäivinä vaikeasti 
myös silloinen 2. Divisioonan esi-
kuntapäällikkö, majuri Adolf Ehrn-
rooth. Myöhemmin hän seurasi 
Kemppiä rykmentin komentajana.

Tyrjän Rykmentti on jäänyt his-
toriaan erityisesti saavutuksistaan 
mm. Siiranmäessä, Äyräpäässä ja 
Vuosalmella kesällä 1944, jolloin 

Suomen armeija joutui Neuvosto-
liiton aloitettua suurhyökkäyksen 
historiansa kovimmalle koetukselle 
moninkertaista ylivoimaa vastaan. 
Vastustaja ei silti onnistunut nujer-
tamaan Suomea.

Aselepo tuli voimaan 4.9.1944. 
Neuvostoliiton joukoille tuli etu-
linjaan tieto aselevosta ilmeises-
ti viiveellä, koska ne jatkoivat so-
timista vielä seuraavaan päivään. 
Ehrnrooth kokosi miehensä Vuo-
salmella pienelle peltotilkulle aivan 
juoksuhautojen tuntumassa ja il-
moitti aselevosta. Rykmentin lop-
pukatselmus nähtiin vähän myö-
hemmin Ruokolahdella, missä 
komentaja piti siviiliin lähteville 
miehilleen unohtumattoman jää-
hyväispuheen. Hänen arvoituksel-
lisista sanoistaan tuli miehille elin-
ikäinen yhdysside.

”Kohtaammepa kaupungin ka-
duilla, kylän kujanteilla tai Suomen 
suurilla saloilla, tulkaa sanomaan 
minulle: Olen Tyrjän Rykmentin 
miehiä.”

Ehrnrooth ei koskaan unohtanut 
miehiään. Rintamalla hän oli etu-
linjassa miesten keskellä , sodan jäl-
keen kenraalin kotiin olivat kaikki 
aseveljet aina tervetulleita. Kuvaa-
va on kenraalin oma kertomus siitä 
päivästä, kun hän täytti 90 vuotta.

Kotiin tuli puhelinsoitto:” Olen 
vain tavallinen sotilas ja työmies, 
mutta haluan onnitella entistä 
komentajaani.” Kenraali vastasi: 
”Kuule, meidän Herramme edes-
sä ei ole arvojärjestystä, on vain ar-
mojärjestys.”

Tyrjän Rykmentillä oli riveis-
sään useita kyvykkäitä miehiä, ja 
kun yleistä veteraanityötä alettiin 

rauhan ajan Suomessa organisoi-
da, kutsuttiin monia JR 7:n mie-
hiä avainasemiin. Aimo Raassina 
esimerkiksi toimi Sotaveteraanilii-
ton, Ensio Koivisto puolestaan So-
tainvalidien Veljesliiton toiminnan-
johtajana. Kaikkiaan 13 rykmentin 
miestä palkittiin Mannerheim-ris-
tillä, heidän joukossaan myös vii-
me vuonna kuollut ritareista vii-
meinen, Tuomas Gerdt.

Perinne elää

Aseveljien sekä heidän jälkipolvien-
sa yhteydenpitoa ja joukko-osaston 

muiston vaalimista hoitaa nyt JR 
7:n perinnetoimikunta, jonka ny-
kyinen puheenjohtaja on Juha Koi-
visto. Hänen isänsä, rykmentin 10. 
komppanian päällikkönä Äyräpään 
ja Vuosalmen taisteluissa kunnos-
tautunut Ensio Koivisto, oli yksi 
perinnetoimikunnan perustajista 
vuonna 1999.

Perinnetoimikunta kokoontuu 
vuosittain niin juhlavasti kuin va-
paamuotoisemminkin. Sillä on 
myös oma perinnelippu, joka tuo-
daan yhteisiin tilaisuuksiin, ku-
ten aseveljen siunaustilaisuuksiin 
ja kunniakäynteihin Hietanie-
men Sankariristillä sekä Marsalk-
ka Mannerheimin ja kenraali Ehrn-
roothin hautapaadelle aselevon 
solmimisen vuosipäivänä, 4.9.

Vuonna 2003 käyttöön vihityn 
lipun ensimmäisen naulan iski it-
seoikeutetusti Adolf Ehrnrooth. 
Tämän jälkeen kenraali piti pe-
rinnetoimikunnan läsnä olleil-
le edustajille yksitoista minuuttia 
kestäneen ”testamenttipuheensa”, 
joka on kuunneltavissa perinne-
toimikunnan kotisivulla osoittees-
sa www.jr7.fi.

Rykmentin veteraanien ja heidän 
jälkipolviensa kanssa on myös teh-
ty lukuisia matkoja JR 7:n pahim-
mille 1941-1944 -taistelupaikoille.

ASTA HEICKELL
Kirjoittaja on Ylen Perheradion
eläkkeellä oleva toimituspäällikkö

Everstiluutnantti Ehrnrooth (edessä) ja majuri Olanterä tarkastamassa joukkoja Termolassa kesäkuussa 1944. 
(kuva: SA-kuva)

Tyrjän taisteluiden muistomerkki 
paljastettiin niiden päättymisen 
50-vuotispäivänä Parikkalan kirkon 
lähellä 4.8.1991. 
(kuva: JR 7 perinnetoimikunta)

Rykmentin sotapolku oli niin tuhoisa, että yhdestä komppaniasta 
selvisi sodan loppuun vain yksi mies. Hänen pysäyttävän tarinansa 

löydät nyt Sotaveteraaniliiton sivulta www.sotaveteraanit.fi

Oulun Kone ja Terä Oy 
Kiiminki

Oulun Betoniporaus Oy Oulaskankaan Sairaala 
Oulainen

HT-Maalaus Oy 
Oulu

Maakasi Oy 
Oulu

Virtasen Maalitehdas Oy 
Parainen

Pernajan Rakennus Oy Pesupalvelu Hans Langh Oy 
Piikkiö

Heikki Laiho Oy 
Noormarkku

AK-Raudoitus Oy 
Porvoo

Kettumäki Oy 
Pudasjärvi

Er-Ra Metalli Oy 
Pöytyä

Raahen seudun
asuntosäätiö RSA 

www.rsa.fi

Muoviura Oy 
Riihimäki, www.muoviura.fi

Lapin Kumi Oy 
Rovaniemi



14      KENTTÄPOSTIA 3/2021

Maanrakennusliike
Manninen Oy 

Ruovesi

Salon Tilipalvelu Oy 
Salo

NurMetal 
Kalakoski

www.venesailytys.fi HYVÄÄ KESÄÄ SOTIEMME
VETERAANEILLE SIPOOSTA!

Maanrakennus
Lindqvist Oy 

Sipoo

Saukrast Oy 
Soini

Kourla Oy 
Somero

Farmilaite Oy 
Lempäälä

Hämeen Kuljetus Oy 
www.hameenkuljetus.fi

Kilsa Tools Oy 
Toijala

Korja-Kumi Oy 
Tampere

Ympäristöpalvelu
Pasi Nissinen 

Tampere

DECOlight Oy 
Tampere

Tammer-Puhallin Oy 
Tampere

Sähkö-JoRe Oy 
Turenki, www.sahko-jore.fi

Rakennuspalvelu
Teknorak Oy 

Turenki

HYVÄÄ KESÄÄ SOTIEMME
VETERAANEILLE TURUUST!

Asennus Misso Oy 
Turku

HUISKULA OY Kuljetus T. Lemström 
Tuusula

www.alco.fi Tamitech Automation Oy 
Kellokoski

Tilipäät Ay 
Jokela

Konekorjaus Laaksonen Oy 
Tuusula

Kuljetus Leppälät Ay 
Urjala

Geotrim Oy 
Vantaa

Circulation Oy 
Vantaa

Mapei Oy 
Vantaa

JT-Export Oy Ltd 
Varkaus

Sorakuljetus
Timo Torssonen

Vieremä

Juvatec Oy 
Ylitornio

E.T.Listat Oy 
Ylivieska

Kuljetukset ja maanrakennustyöt
Yhtymä-Tahlo Oy

Ylöjärvi, www.yhtymatahlo.fi

Leguan Lifts Oy 
Ylöjärvi

Rakennus ja Remontti
Pasi Koivunen

Ylöjärvi

AV-Palvelut Tykkimies Oy 
Ylöjärvi

Tilipalvelu Marja-Leena 
Äänekoski
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Juttusarja avaa 
veteraanien 
sotakokemuksia 
omaisten silmin
Jokaisessa Kenttäpostia-lehdessä 
yksi suomalainen kertoo veteraa-
nista hänen elämässään. Tällä 
kertaa mäntyharjulainen Tiina 
Väisänen jakaa ukkinsa tarinan.

 

Kolmen kuntoisuusluokan mies
Kutsunnoissa 1937 ukkini, Virtasal-
mella 24.10.1917 syntyneen Erkki 
Johannes Väisäsen varusmiespal-
velusta lykättiin vuodella "hento-
kasvuisuuden ja yleisen heikkouden 
vuoksi". Vuoden päästä 1938 palve-
lukseen astumista lykättiin samojen 
syiden vuoksi kahdella vuodella.

Talvisodan lopulla, kun miehistä 
alkoi olla pulaa, pääsi ukkikin uu-
delleen kutsuntoihin ja palveluskel-
poisuusluokaksi määriteltiin B II. 
Varusmiespalvelus kesti 350 päivää.

Ukin sotapolku

Jatkosotaan reservin sotamies Väi-
sänen ilmoittautui 18.6.1941 Jalka-
väkirykmentti 49:n III Pataljoonan 
8. komppaniaan Virtasalmen suoje-
luskuntatalolla. JR 49 kuului 2. Di-
visioonaan, joka keskitettiin rajan 
pintaan Simpelejärven ja Pyhäjär-
ven väliselle alueelle. JR49 oli kesä-
heinäkuun armeijakuntansa reser-
vinä Torsanjärvellä eikä osallistunut 
taisteluihin.

Elokuussa ukin komppania ylit-
ti valtakunnan rajan toisen päi-
vän aamuna. Kolmantena päivänä 
komppania sai tulikasteensa ja en-
simmäiset miehet kaatuivat. Tästä 
alkoi raskas taisteluiden sarja, jos-
sa ukin komppania taisteli Kilpo-
lassa, Kirvosessa ja Ala-Koppolas-
sa. 13.8.1941 alkoi siirtymä Hiitolan 
asemalta kohti Karjalan kannaksel-
la sijaitsevaa Vuoksenrannan kir-
konkylää. Vihollinen kohdattiin 
Taljassa 15. elokuuta. Eteneminen 

jatkui Oravakytöön, jossa vihollisen 
vastarinta murrettiin 19.8. Vuoksen 
pohjoisranta puhdistettiin viholli-
sista seuraavana päivänä.

Vuoksi ylitettiin 21.8 ja matkaa 
jatkettiin Äyräpäästä Kylä-Paak-
kolan kautta lounaaseen. Lauan-
taiaamuna 23.8 ukin komppania 
käskettiin avuksi Heikurilan tien-
risteyksen pitämiseksi. Ukin jouk-
kue joutui vihollisen kranaatti-
keskitykseen, jossa kaatui yksi ja 
haavoittui kymmenkunta miestä. 
Yksi haavoittuneista oli ukki, joka 
sai sirpaleita päähän ja oikeaan jal-
kaan.

Ukin vammoja hoidettiin kuu-
kauden ajan. Lääkärintarkastukses-
sa 24.9.1941 palveluskelpoisuudeksi 
määriteltiin A II. Myöhemmin, ase-
masodan aikana tuolloin linnoitus-
korjauspajassa palvellut ukki louk-
kasi tapaturmaisesti vasemman 
nilkkansa, minkä vuoksi oli hoi-
dettavana useissa sotasairaaloissa. 
Heinäkuun lopulla 1943 tehdyssä 
lääkärintarkastuksessa palvelus-
kelpoisuusluokka oli noussut nyt 
jo A I:een. Rintamalle hän palasi 
elokuussa. Venäläisten suurhyök-
käyksen alettua kesäkuussa 1944 
hänet siirrettiin lähetiksi Saimaan 
suojeluskuntapiiriin, missä hän pal-
veli kotiutumiseensa saakka. Syy tä-
hän oli perheen jo tuolloin sodasta 
maksama hinta.

Perheen kohtalo 
kuin elokuvasta
Ukin vanhemmilla oli torpassaan 
seitsemän lasta: kolme tyttöä, jois-
ta yksi kuoli lapsena keuhkotautiin 
ja neljä poikaa. Pojista vanhin, Arvi, 
haavoittui Tyrjän taistelussa ja kuo-
li saamiinsa vammoihin. Hän oli 
21-vuotias. Seuraava, Urho, kaatui 
Mustilassa Kannaksen suurhyökkä-
yksen alettua kesäkuussa 1944. Kol-
mas ukin isoveljistä, vihkilomalta 
juuri palannut Leo, haavoittui Äyrä-
pää-Vuosalmen taistelussa 4.7.1944. 
Hän kuoli seuraavana päivänä.

Kun tieto Leonkin kuolemasta 
oli saavuttanut vanhemmat, lähti 
isä Hannes Päämajaan Mikkeliin, 
”Marskin puheille.”, toiveenaan saa-
da ainoa jäljellä oleva poika pois 
rintamalta. Reissu herätti kuulem-
ma kotikylällä melkoisesti hälyä. 
Hanneksen saavuttua portille, oli 
häneltä tivattu lupalappua, jota il-
man ei sisään olisi asiaa. ”Kolome 
poekaani on sovassa tapettu ja koh-
ta on neljäskin. Ampukee minut-
kin, mutta minähän mänen!”, oli sa-
navalmiudestaan tunnettu Hannes 
tulistunut.

Hannes pääsi sisään ja asia tuli 
hoidettua. Saara-siskon kertoman 
mukaan Erkille tuli niin kiire läh-
tö rintamalta, että puuron syöntikin 
jäi kesken. Kun hän sitten rauhan 

tultua palasi kotiin, niin lapset kä-
vivät kuin ihmettä katsomassa, kun 
Erkki oli tullut elävänä takaisin.

Ukki meni mummon kanssa so-
dan aikaan naimisiin ja heille syn-
tyi kaikkiaan kuusi lasta. Hän työs-
kenteli Montolan kalkkikaivoksen 
vaakaajana ja harjoitti pienviljelyä. 
1930-luvun lopulla hän oli velji-
neen ostanut Otusmäen tilan, ja 
veljien kaaduttua sodassa ukki jäi 
yksin pitämään tilaa.

Ukki itse ei puhunut kokemuk-
sistaan muuten kuin korkeintaan 
miesten kesken. Nenänsä hän ker-
toi palelluttaneensa sodan aikaan, 

muuta en muista kuulleeni. Edes 
isälleni tai sisarilleen hän ei kuu-
lemma näistä asioista kertonut. 
Hän kuoli, kun olin vielä pieni, 
5-6-vuotias. Muistan lapsena istu-
neeni ukin sylissä, kun hän opet-
ti minulle erilaisia sormitemppuja.

Sukututkimusta harrastavana ja 
sukumme asioita kaivelleena ukin 
perheen tarina liikuttaa minua sy-
västi. Eihän tämmöistä tapahdu 
kuin elokuvissa! Olen lukenut vain 
muutamasta vastaavasta tosielämän 
tapauksesta. Onneksi ukki saatiin 
pois rintamalta, muuten ei minua-
kaan olisi.

On jollain tapaa surullista ajatel-
la, että pian edessä on aika, kun ve-
teraaneja ei enää keskuudessamme 
ole, eikä tulevilla sukupolvilla ole 
mahdollisuutta heitä koskaan ta-
vata. Omille lapsille kerron sota-
ajasta sen minkä tiedän ja pidämme 
ukin sekä hänen veljiensä muistoa 
yllä varsinkin itsenäisyyspäivänä.

TEKSTI: TIINA VÄISÄSEN 
HAASTATTELUSTA 
ARIELA SÄKKINEN
KUVAT: JENNY REPO

Sisarukset ensimmäisenä kaatuneen veljen Arvin hautajaisissa: Kerttu (vas.), Erkki, Urho, Leo ja Saara Väisänen.

Tiina Väisäsen veteraani on hänen Erkki-ukkinsa, veljeksistä ainoa henkiin jäänyt.
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Sotaveteraanipiirien 
myyntituotteet

T-paita tunnuksella
tummansininen,
koot L, XL ja XXL

Hinta 17 euroa

Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.

Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.

Hinta 150 euroa

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),

kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

Tilaukset: Solveig Hyöty, 09 612 7003,
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi

Toimisto on avoinna klo 10.00-14.00.

Henkselit
Kotimaiset, veteraani-

tunnuksella. Saatavana
on viininpunaista ja

tummansinistä.

Hinta 23 euroa

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kääntövyö,

nahkaa väri musta/viininpunainen.
Soljessa liiton tunnus, solkea

saatavana myös hopeanvärisenä.

Hinta 25 euroa

Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä

varustettu kävelykeppi. 
Sotaveteraanien perinne-

yhdistyksen jäsenten 
käsityönä valmistama.

Tilatessasi ilmoita pituutesi.

Hinta 60 euroa

Tilaukset:
Loimaan Seudun Sotaveteraanien
Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa,

puh. 050 566 0456,
risto.jaakkola@saunalahti.fi

Toimitus postiennakolla.

Rauhanturvaajat linnoitustalkoissa Salpalinjalla

Talkooperinne alkoi Miehikkä-
län Salpalinja-museolta vuon-
na 2013, jonka jälkeen linnoitus-
talkoita on tehty pääasiassa joko 
Miehikkälän Salpalinja-museolla, 
Virolahden Bunkkerimuseolla tai 
molemmissa. Viime vuonna ko-
ronapandemiasta johtuen talkoi-
ta ei voitu järjestää.

Tänä vuonna Miehikkälässä 
kunnostettiin taistelu- ja yhteys-
haudan sekä konekiväärikilpipe-
säkkeen puuverhouksia sekä ase-

pesäkkeitä. Myös Virolahdella työt 
kohdistuivat taistelu- ja yhteyshau-
dan puuverhouksiin. Virolahdella 
saatiin aikaan valmista taistelu- ja 
yhteyshautaa peräti yli 20 metriä.

Linnoitustalkoisiin on touko-
kuisin vuosittain osallistunut 15-
20 rauhanturvaajaveteraania eri 
puolelta Suomea. Tänä vuonna 
osallistujamäärä rajattiin koronas-
ta johtuen 10 mieheen, joista kau-
kaisimmat tulijat olivat Kuopiosta 
ja Helsingistä.

Talkootunteja kertyi viikonlopun 
aikana yhteensä 117 tuntia. Miehik-
kälän ja Virolahden kuntien mak-
saman korvauksen rauhanturvaa-
jat lahjoittavat lyhentämättömänä 
paikallisille veteraaniyhdistyksil-
le. Tänä vuonna veteraanien kun-
toutus- ja virkistystoimintaan ker-
tyi lahjoitettavaa yli 1500 euroa. 
Työllään rauhanturvaajat haluavat 
kunnioittaa Salpalinjan rakentajien, 
viime sotien veteraanien ja sodan-
jälkeisten sukupolvien työtä.

ARMI OINONEN
museotutkija, Miehikkälän kunta

Rauhanturvaajaveteraanit saapuivat 
toukokuussa kahdeksatta Kaakonkulmalle 
kunnostamaan Salpalinjan kenttälinnoitteita.

Uutta yhdyshautaa valmistui Virolahden Bunkkerimuseolle parikymmentä 
metriä. (Kuva: Erkki Rikkola)
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Sotaveteraaniliiton kevään 
2021 huomionosoitukset

Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt Sotaveteraanien kultaisen an-
sioristin 34 ja Sotaveteraaniliiton ansiomitalin 22 sotaveteraanityön päämäärien 
hyväksi toimineelle henkilölle.

Liitto luovuttaa ansiomitalejaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään huomionosoituk-
set annetaan valtakunnallisen sotaveteraaniviikon tietämillä, syksyn ansiomerkit 
taas liiton vuosipäivän yhteydessä.

Sotaveteraanien kultainen ansioristi voidaan 
myöntää tunnustuksena liiton tarkoitusperi-
en hyväksi tehdystä erittäin merkittävästä ja 
pitkään jatkuneesta työstä.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan 
puolestaan myöntää sotaveteraanityön pää-

määrien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai 
muutoin merkittävästi toimineelle henkilöl-
le, joka ei ole sotaveteraani, sekä sotaveteraa-
nille, joka on sanotuin tavoin toiminut muus-
sa yhteydessä kuin liiton tahi sen jäsen- tai 
tukiyhteisön antamissa luottamustehtävissä.

Sotaveteraaniliiton 
ansiomitali 
Pia-Maria Ahonen, kansalaisopiston rehtori, Orivesi 
Jaana Aitta, vanhustyönohjaaja, Uusikaupunki 
Jukka Anteroinen, kommodori, Tampere 
Matti Astola, kappalainen, Miehikkälä 
Harri Helminen, maakuntaneuvos, Kouvola 
Tuomo Horsma, Taivalkoski 
Tarja Hynninen, asiakasohjaaja, Pirkkala 
Kaisa Kelkka, palvelualuepäällikkö, Kouvola 
Pekka J. Korvenheimo, Helsinki 
Seppo Laalahti, toimitusjohtaja, Tampere 
Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari, Tampere 
Sirpa Marttila, fysioterapeutti, Oulu 
Seija Nieminen, Juupajoki 
Esko Orrenmaa, puheenjohtaja, Salo 
Paula Penttilä, toimittaja, Lappeenranta 
Pekka Peräkylä, betonimies, Ylämaa 
Tatu Ryyti, kappalainen, Suomussalmi 
Tiina Snellman-Saarinen, varainhoitaja, Rusko 
Heimo Vakkilainen, sotaveteraani, Helsinki 
Maria Vesala, sosiaalipalvelujohtaja, Marttila 
Maija-Liisa Veteläinen, kaupunkineuvos, Haapajärvi 
Eero Vuokila, Helsinki

Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi
Eero Ahtikari, Piikkiö
Osmo Antola, Nousiainen
Mati Blumfelt, Tallinna
Jorma Hanhiala, Paimio
Arto Heikkilä, Lohja
Torsti Heikkilä, Kangasala
Lauri Hemmi, Hämeenlinna
Antti Honkasaari, Piikkiö
Heikki Jaakkola, Nousiainen
Jaanus Jahilo, Tallinna
Juhani Kallio, Nurmijärvi
Lembit Kaselaan, Tallinna
Väinö Kirjonen, Sauvo
Jorma Kiviranta, Saarijärvi
Tuula Korjala, Heinola
Kari Korkalainen, Kouvola
Eino Korri, Lappajärvi
Pertti Kortesniemi, Seinäjoki
Hannu Koski, Virolahti 
Irene Kupari, Mänttä-Vilppula 
Maiju Käki, Nousiainen 
Solmu Laulumaa, Haapajärvi 
Lyyli Lehtinen, Orivesi 
Matti Leikkonen, Virolahti 
Martti Manninen, Toivakka 
Mauri Mattila, Valkeakoski 
Veli Merentie, Imatra 
Esko Petäjä, Isokyrö 
Martti Pyykkönen, Hankasalmi 
Hanna Pyymäki, Salo 
Hannu Riikonen, Lempäälä 
Timo Salonen, Kangasala 
Simo Stocklin, Salo 
Sinikka Watjus, Helsinki

F Ä L T P O S T

Seuraava lehti 
ilmestyy 

16.9.2021

Etelä-Pohjanmaan 
perinneyhdistys piti 
ensimmäisen vuosikokouksen
Sotien 1939-1945 Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys piti veteraa-
nipäivänä ensimmäisen vuosikokouksensa Hotelli Fooningissa 
Seinäjoella. Paikalle oli saapunut koronarajoitukset huomioiden 
20 kokousedustajaa. Kokousesitelmässään Sotaveteraaniliiton 
puheenjohtaja, lehdistöneuvos Erkki Heikkinen käsitteli laajas-
ti sotiemme perinnetyötä ja sen tulevaisuutta.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa yksimielisellä päätök-
sellä väitöskirjatutkija Teppo Ylitalo. Uusina hallitukseen valit-
tiin erovuoroisten tilalle Jarkko Perkiö Ylistarosta ja Timo Fors 
Seinäjoelta.

TEKSTI: PERTTI KORTESNIEMI

Kokouksen puheenjohtajanakin toiminut Erkki Heikkinen luovutti 
Sotaveteraaniliiton kultaiset ansioristit Eino Korrille (vas.), 
Esko Petäjälle sekä Pertti Kortesniemelle.

Martti Manniselle
kultainen ansioristi
Toivakan vanhin asukas ja toi-
nen kunnassa jäljellä olevista 
veteraaneista Martti Manni-
nen täytti 25.5.2021 kunnioi-
tettavat 102 vuotta, mitä juhli 
kotonaan Toivakan Ruuhimä-
essä. Päivänsankari on yhä erit-
täin hyväkuntoinen, mieli on 
reipas ja korkealla.

Paikallisen sotaveteraaniyh-
distyksen onnittelukäynti teki 
päivästä entistä juhlavamman, 
sillä Manniselle luovutettiin 
hänen liiton tarkoitusperien 
hyväksi tekemästään erittäin merkittävästä ja pitkään jatku-
neesta työstään Sotaveteraanien kultainen ansioristi.

KALEVI JÄÄSKELÄINEN
puheenjohtaja, Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri

Oulussa vuosikokoustettiin
Oulun Sotaveteraanit ry pääsi 
pitämään vuosikokouksensa 
1. kesäkuuta keskustan seura-
kuntatalolla. Koronasuositus-
ten ja rajoitusten sen salliessa 
oli kokouksessa osanottajia 18. 
Turvavälit, kasvosuojat ja muut 
varotoimenpiteet otettiin silti 
hyvin huomioon.

RAIJA FRÖJD
sihteeri, Oulun Sotaveteraanit ry

Valter Bäckström oli kokouksen 
ainoa veteraani.
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Kansallista veteraanipäivää
vietettiin ympäri Suomea

Veteraanipäivän juhlallisuudet alkoivat 
Haapavedellä lipunnostolla.

Taivalkosken Sotaveteraanien ja 
Rintamaveteraanien puheenjohta-
jat Raimo Aro ja Tuomo Horsma 
pitivät yläkoulun ja lukion aamun-
avauksen Kansallisena veteraani-
päivänä, muistuttaen vuoden tee-
masta ”Ihmisten välillä hyvä tahto”. 

”Kunnioitetaan veteraanipäivän 
rauhanomaista luonnetta ja nos-
tetaan esiin veteraaneilta perintö-
nä saatua, puolustettua itsenäisyyt-
tä. Tälle perustalle sukupolvet ovat 
voineet yhteistyössä rakentaa va-
paata ja yhdenvertaista yhteiskun-
taa, joka mahdollistaa moniarvoi-
sen vuoropuhelun ja toistemme 
kunnioittamisen yksilöllisistä erois-
tamme huolimatta”, Horsma eväs-
ti puheessaan koululaisia ja opis-
kelijoita.

Veteraanijärjestöt toteuttivat yh-
deksäsluokkalaisten kanssa veteraa-

niperinnettä koskevan kirjoitusteh-
tävän, jossa palkittujen lahjoituksia 
sponsoroivat Taivalkosken Osuus-
pankki ja Taivalkosken Veteraa-
nijärjestöt. Kirjoitukset liitetään 
osaksi Koillismaan Leaderin ra-
hoittamaa Sota-ajan perinnehuo-
ne -hanketta. 

Lippukortit Haapavedellä

Haapaveden kaikille veteraaneille 
sekä heidän leskilleen lähetettiin 
Kansallisen veteraanipäivän ter-
vehdyksenä Suomen lippu-kortit 
kiitoksen ja kunnioituksen osoi-
tuksena.  

Varsinainen päivän vietto alkoi 
aamuyhdeksältä, kun Veteraanilau-
lajien laulaessa Lippulaulua nostet-
tiin siniristilippu kirkon edessä ole-
vaan tankoon, lyhyiden puheiden 

saattelemana. Sotaveteraaniyhdis-
tyksen hallituksen lisäksi paikalla 
oli myös muutama vieras sekä leh-
distöä. 

Iltakuudelta Haapaveden kirkos-
sa oli kunniakansalaisille osoitettu 
Isänmaallisen musiikin konsertti, 
joka lähetettiin suorana lähetyk-
senä Haapaveden seurakunnan si-
vuilla, jossa se on yhä katsottavissa.

Autokyytiä Vaasassa

Vaasan Setlementtiyhdistys ja 
Vaasan Veteraaniautoseura veivät 
Setlementtikeskuksen päivätoimin-
taan osallistuvat veteraanit Kansal-
lisen veteraanipäivän kunniaksi au-
toajelulle. Päivän juhlallisuuksiin 
kuului autoajelun lisäksi osallistu-
minen Puolustusvoimain, Vaasan 
kaupungin ja seurakunnan yhtei-
seen seppeleenlaskuseremoniaan 
Vaasan kauppatorilla sijaitsevalle 
Vapaudenpatsaalle. 

”Tämä on suuri kunnia meil-
le veteraaniautoseuralaisille. Tei-
dän ansiostanne meillä on vapaa 

isänmaa”, Tor Nygreniä kuljettanut 
Leevi Udelius kiitti.

Kuopiossa kuohuvaa

Kuopion Sotaveteraanien jo vuo-
sikymmenien ajan tiistaisin järjes-
tettävä, tätä nykyä Sotaveteraani-
museolla kokoontuva juttupiiri oli 
huhtikuun viimeisenä tiistaina hie-
man tavanomaista juhlavammissa 
tunnelmissa – olihan Kansallinen 
veteraanipäivä! 

Merkkipäivän kunniaksi paikal-
le kokoontuneet veteraanit pääsi-
vät kahvien lisäksi kippistelemään 
kuohuvalla. Aikaisemmin juttupiiri 
kokoontui Kuopion klubilla, mut-
ta koronatilanteen myötä uudeksi 
kokoontumispaikaksi otettiin mu-
seo, mistä osallistujat ovat kovas-
ti tykänneet.

Tataareille seppeleenlasku

Myös tataariyhteisö kokoontui 
kunnioittamaan merkkipäivää las-
kemalla seppeleen Helsingissä si-

jaitsevalta Suomen Islam-seura-
kunnan hautausmaalta löytyvälle 
Pro Finland-muistomerkilleen.  

“Vuodessa veteraanien määrä 
Suomessa vähenee noin 2500 ve-
teraanilla, mikä tarkoittaa noin 
seitsemää veteraania per päivä. 
Kunniavelan maksulla on jo kiire”, 
muistuttaa seurakunnan puheen-
johtajanakin toiminut Atik Ali. 

”Rintamalisää korotettiin viime 
vuonna 50,29 eurosta 125 euroon 
kuukaudessa, mutta se jäi silti ve-
teraaniliittojen alkuperäisestä esi-
tyksestä eli 200 eurosta. Tämä on 
yhä liittojen tavoitteena: he toivo-
vat määrän tulevan voimaan vielä 
kuluvan vuoden aikana. Sitä samaa 
toivon minäkin.”

RAPORTIT: AINI VÄÄRÄNIEMI 
(TAIVALKOSKI), PERTTI 
HANKONEN (HAAPAVESI), 
ANNE KYTÖLÄ (VAASA), 
ARIELA SÄKKINEN 
(KUOPIO JA HELSINKI)

Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksia 
vietettiin 27. huhtikuuta moni tavoin 
veteraanijärjestöissä ympäri Suomea.
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Tuomo Horsma piti 
veteraanipäivän puheen-
vuoron, joka välitettiin 
Taivalkosken yläkoulun ja 
lukion luokkahuoneisiin. 
(Kuva: Aini Vääräniemi)

Syvärillä lääkintämiehenä toiminut Tor Nygren saapui Vaasan torille vuoden 
1937 Pontiacin kyydissä.

Veteraanit Panu Muraja (vas.) ja Aku Korhonen sekä Maire Rautakoski 
juhlatunnelmissa Kuopiossa. (Kuva: Eija Iivarinen)

Tataariyhteisön edustajat laskivat veteraaniseppeleen Helsingin Islamilaisen 
seurakunnan hautausmaalle. (Kuva: Tarik Kafiatulla)
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Evakkoasiakirjoja luovutettiin
Taivalkosken perinnehuoneeseen

Koillismaalla kokoustettiin 
veteraaniperinneasioissa

Seppo Karppinen, Vuokko Kalaoja, Taivalkosken Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Raimo Aro ja Sota-ajan perinnehuone -hankkeen 
työntekijä Jorma Räisänen tutkivat Kestilän evakkoajan aineistoa 
Päätalo-keskuksessa Taivalkoskella.

Kokoukseen osallistuivat Raimo Aro (vas.), Tuomo Horsma, Reijo Sallinen, 
Hilkka Paloniemi, Raimo Sevon, Eero Ahonen, Eero Talala, Antti Pesälä, 
Kalevi Hirvonen sekä Jarmo Käkelä. (Kuva: Julia Afflekt)

Taivalkoskelta lähdettiin evakkoon Talvisodan sytyttyä joulukuussa 
1939, Jatkosodassa puolestaan syyskuussa 1944. Evakkoreissut olivat 
raskaita lapsille ja vanhuksille, ja kymmeniä taivalkoskelaisia meneh-
tyi. Kuivaniemelle haudattiin evakon aikana 23, Haukiputaalle kym-
menen ja Siikajoelle kolme taivalkoskelaista. Kestilään on pystytetty 
muistokivi evakossa kuolleille taivalkoskelaisille.

Taivalkoskella meneillään oleva, Koillismaan Leaderin rahoittama 
Sota-ajan perinnehuone –hanke sai Kestilän evakkoajasta paljon uut-
ta tietoa, kun Seppo Karppinen ja Vuokko Kalaoja luovuttivat evak-
koasiakirjoja hankkeen käyttöön.

TEKSTI JA KUVA: AINI VÄÄRÄNIEMI

Kuusamossa oli paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen vuoro järjestää 
Koillismaan perinnetyön palaveri, jossa paikalla olivat niin paikal-
lisyhdistysten, piirin kuin Kuusamon veteraanityön toimikunnan ja 
Kansainvälisen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassun edustajat.

Kokouksessa käytiin kunnittain läpi tähän mennessä tehtyä työtä 
sekä luotiin katsaus tulevaan, jossa mielenkiintoisia mahdollisuuksia 
tarjoaa mm. Karhuntassun tuleva historiakeskus näyttelytiloineen. 
Koillismaalla veteraaniperinneyhteistyö on sujunut mallikkaasti ja 
vähintään kaksi kertaa vuodessa on kokoonnuttu eri paikkakunnal-
la keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

TEKSTI: JARMO KÄKELÄ

Kutsu liittokokoukseen, 
siirretty kokousaika

Rintamaveteraaniliitto – Frontveteranernas förbund ry
XXX sääntömääräinen liittokokous pidetään 

lauantaina 21.8.2021 klo 13.00 alkaen
Kylpylähotelli Peurungassa, Peurungantie 85, Laukaa. 

Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla klo 10.00 - 12.30. 

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen liittokokoukselle määräämät asiat, 
liiton sääntömuutosasiat, osastojen ja piirien tekemät aloitteet sekä 

liittohallituksen esittämät muut asiat. Kokouksessa keskustellaan liiton 
toiminnan lopettamisesta sekä liiton purkamistoimista.

Kutsu järjestäytymiskokoukseen

Liittokokouksessa kaudelle 2021 - 2023 valittavan 
liittohallituksen ja liittovaltuuston sekä Kannatus- ja perinnesäätiön 

hallituksen ja -valtuuskunnan järjestäytymiskokoukset pidetään 
lauantaina 21.8.2021 klo 15.00 alkaen

Kylpylähotelli Peurungassa, Peurungantie 85, Laukaa.

LIITTOHALLITUS

Liittokokouspäivän 21.8.2021 ohjelma

10.00-12.30 Valtakirjojen tarkastus
      Kokousedustajia muistutetaan ottamaan mukaan kopio valtakirjastaan.

10.00-12.30 Kokouskahvi

13.00 alkaen Liittokokous Peurunka Areena

15.00-17.00 Liittokokouksessa kaudelle 2021-2023 valittu 
uusi liiton hallinto järjestäytyy. Paikka ilmoitetaan Peurungassa.

15.00 Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun
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kesäkuun RISTIKKO

50 vuotta sitten

Veteraani-lehdessä 50 vuotta sitten

Puheenjohtaja Aulis Kosonen esitti liittohal-
lituksen katsauksen kuluneeseen kaksivuo-
tiskauteen ja sinä aikana tapahtuneeseen 
toimintaan. Hän totesi kuluneen ajanjakson 
olleen voimakkaan kehityksen ja liiton ra-
kentamisen aikaa ja samalla tavoitteellisella 
tasolla saavutetut merkittävät ensi askeleet 
pyrkimyksissämme lakisääteiseen kokonais-
ratkaisuun. Paljon on saatu aikaan, mutta 
paljon on vielä tehtävää, ennen kuin voim-
me katsoa tavoiteohjelmamme toteutuneen. 
Rintamamiesveteraanien liittoa näytään tar-
vittavan vielä pitkän aikaa.

Rintamamiesten ja liittomme pyrkimykset 
ovat saaneet osakseen yhä lisääntyvää huo-
miota julkisuudessa, mikä puolestaan on joh-
tanut yleisen mielipiteen kehittymiseen myön-
teisemmäksi. Yhteistoiminta eri kansalais- ja 
järjestöpiirien sekä viranomaisten kanssa on 
kiinteytynyt. Tässä yhteydessä mainittakoon 
Eläkejärjestelmäkomitean puitteissa tapah-

tunut yhteistyö Sotainvalidien Veljesliiton 
kanssa sekä lopullisten toteutussuunnitelmi-
en asteelle kypsynyt työ Korsuveljesten kun-
tosäätiön puitteissa kuntoutuslaitoksen ai-
kaansaamiseksi Laukaaseen.

Jalkaväenkenraali Yrjö Keinonen juhlapu-
heessaan: Rintamamies ei saa olla yhteiskun-
nan rasite vaan kunniakansalainen. Nyt rin-
tamamies nostakoon päänsä!

Myös rintamanaiset on saatava osalliseksi 
lain suomista edusta. Kun yli 200 000 vete-
raania on jo sodan jälkeen siirtynyt ikuisen 
rajan taakse saamatta edes tietää yhteiskun-
nan muuttuneen myötämielisemmäksi hei-
dän asiaansa kohtaan ja kun joka vuosi vete-
raaneja poistuu joukostamme sodanaikaisen 
divisioonan verran, heidän auttamisensa ei 
siedä enää viivyttelyä.

Katkelmia liittokokousselostuksesta 
Veteraani 6/20.7.1971

Rintamamies nostakoon päänsä

Kaatuneitten muistopäivä 
vietettiin koronarajoissa

Kaatuneitten muistopäivän viet-
to alkoi Helsingissä perinteisellä 
seppeleenlaskulla Hietaniemen 
hautausmaan Sankariristille. 
Myös veteraani- sekä maanpuo-
lustusjärjestöjen edustajat kävivät 
laskemassa seppeleensä tilaisuu-

dessa, joka vallitsevista olosuh-
teista johtuen järjestettiin taval-
lista pienemmällä kokoonpanolla 
ja turvaohjeistus huomioiden.

TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN

Seppelettä olivat laskemassa Sotaveteraaniliiton 1. varapuheenjohtaja 
Pertti Suominen (vas.), Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, eversti 
Petteri Tervonen, Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtaja 
Mervi Liimatainen, Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen jäsen 
Sami Kesäjärvi sekä kapteeni Mika Romppanen. (Kuva: Seppo Liimatainen)
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RISTIKON ratkaisu

WWW.SOTAVETERAANIT.FI
WWW.RINTAMAVETERAANILIITTO.FI

Savonlinna sai 
oman perinneyhdistyksen

Veteraaniensa määrän laskettua en-
nalta sovitun rajan alle lopetti Sa-
vonlinnan Sotaveteraanit ry toi-
mintansa vuoden vaihteessa. Työ 
jäljellä olevien veteraanien tukemi-
seksi ei kuitenkaan pääty.

Samoin jatkuu työ veteraanien 
perintönnön vaalimiseksi ja siirtä-
miseksi eteenpäin seuraaville su-
kupolville, Savonlinnasta muistu-
tetaan. Tästä eteenpäin siitä kantaa 
vastuun maaliskuun lopulla perus-
tettu Sotien 1939-1945 Savonlinnan 
seudun perinneyhdistys ry, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin aikai-
semmin mm. Savonlinnan Sota-
veteraanien puheenjohtajana toi-
minut Tuukka Toiviainen.

”Myös Savonlinnan kaupunki on 
päättänyt liittyä nyt perustetun pe-
rinneyhdistyksen jäseneksi, mikä 

on hieno osoitus siitä, että myös 
kaupungin taholla arvostetaan ve-
teraaneja ja heidän eteensä tehtä-
vää perinnetyötä”, uusi puheenjoh-
taja kiittelee.

Veteraanien huoltotyön lisäk-
si suunnitelmissa on aktiivinen jä-
senhankinta.

”Toivomme, että itäsuomalainen 
nuoriso ottaisi veteraanisukupol-
ven teot omakseen ja sisäistäisivät 
heidän arvonsa. Vain näin soihdun 
vienti jatkuu meidänkin jälkeen”, 
hän muistuttaa.

Perinneajassa on kyse nimen-
omaan veteraaniliittojen sekä nii-
den perustaman, valtakunnallista 
perinnetyötä koordinoimaan pe-
rustaman Tammenlehvän Perin-
neliiton vastauksesta veteraanien 
omaan toiveeseen siitä, ettei heidän 

sukupolvensa puolustamia arvoja, 
urhollisuutta tai myös tulevien pol-
vien itsenäisyydestä maksettua kal-
lista hintaa unohdettaisi siinäkään 
vaiheessa, kun veteraanit itse eivät 
enää ole keskuudessamme niistä 
kertomassa. Uuden perinneyhdis-
tyksen hallituksessa istuukin myös 
kaksi sotaveteraania: savonlinna-
laiset Aatos Kiiski ja Martti Repo, 
jotka ovat hyvillään veteraanityön 
jatkumisesta perinneaikana.

”On tärkeää, että jälkipolvet saa-
vat tietää mitä on tapahtunut”, ve-
teraanit painottavat.

“Suomen itsenäisyydelle olisi ol-
lut todella suuri uhka, jos emme 
olisi taistelleet. Koko kansa taisteli 
yksimielisenä ja oli halu mennä so-
taan. Nykyään se ei toimisi. Venäjä 
on meille ainoa vainolainen.” (AS)

Niin puheenjohtaja Tuukka Toiviainen 
(takana) kuin veteraanit Martti Repo (vas.) 

ja Aatos Kiiski kokevat tärkeäksi lisätä 
tietoutta veteraanisukupolven työstä 

Suomen hyväksi. (Kuva Kari Tegelberg)

LUKIJALTA

TAPAHTUMAT

Suomi ei ole enää yksin

Veteraanien Pohjois-Pohjanmaan 
Kirkkopäivä 5.9.2021

Uudenmaan ja 
pääkaupunkiseudun kirkkopyhä

Vasa Krigsveterandistrikt rf

Vaasan Sotaveteraanipiiri ry

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin puhe Suomen ja 
Ruotsin yhteisestä puolustuksesta tuo mieleen historiasta Suo-
men ja Ruotsin välisen kohtalon yhteyden.

Suomalaiselle sotaveteraanille puhe oli vuosisadan puhe. Jos 
sota syttyy, Suomi ei ole yksin vaan Ruotsi taistelee Suomen rin-
nalla. Sodan uhka voi olla ilmassa leijuva mahdollisuus.

Toivottavasti Suomen kansa ei joudu kokemaan enää sodan jul-
muutta!

SAKARI HAIKALA
sotaveteraani, Kouvola

Messu klo 10.00, Raahen kirkko
Ruokailu klo 11.30, Raahen seurakuntakoti
Päiväjuhla klo 13.00, Raahen kirkko

Kirkkopäivän messuun ja päiväjuhlaan voi osallistua 
virtuaalisesti osoitteessa www.raahenseurakunta.fi

Yhteiskuljetus Oulu-Raahe-Oulu

Tiedustelut: Raimo Sevón/ 040 587 5827

Nurmijärven Klaukkalan kirkossa sunnuntaina 5.9.2021

Messu Klo 10.00 Klaukkalan kirkossa, saarnaa 
piispa Teemu Laajasalo.

Messun jälkeen juhlahetki kirkossa ja sen jälkeen 
lounasruokailu ja kahvi.

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoittain 19.8.2021 mennessä: 
Jouko Kaivonurmi, uudenmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi, 
Annikinkatu 4 B 27, 04230 Kerava, puh 044 302 8708.

Kyrkdag To 23.9.2021 kl. 12.00
Högmässa i Trefaldighetskyrkan i Vasa.
Biskop Bo-Göran Åstrand predikar.
Kranspatrull till Hjältegravarna.
Lunch på Hotell Scandic Waskias restaurang.

Kirkkopäivä To.23.9.2021 klo. 12.00.
Messu Vaasan kirkossa.
Piispa Bo-Göran Åstrand saarnaa.
Seppelpartio sankarihaudoille.
Lounas Scandic Hotelli Waskian ravintolassa.

Lisää tietoa liittojen toiminnasta 
löydät myös nettisivujen kautta
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22.4. ilmestyneen Kenttäpostia-lehden kilpailusana oli ”ERILLISSOTA”. 
Hyväksyttyjä sanoja löytyi tällä kertaa pökerryttävät 227 kpl, jotka on 
lueteltu alla olevassa luettelossa.

E  erota  eloisa  elossa  erossa  esto  etoa

R  rillit  riisto  riisa  rasti  risti  railo  raitis  raito  
 ralli  rasi  rasisti  rasite  rassi  realisti  reisi  rela 
 reti  rial  riesa  rietas  riista  riita  riite  risa 
 risoa  rita  ritsa  roisi  rosti  roti  rotsi  relissi

I  isota  iloita  ilta irstas  isotella  itsari  itse  irti

L  liota  lato  lossi  loosi  liirto  lasi  lasti  lista 
 lassi  lasso  laisto  laite  laitos  lari  laser  lasite 
 listeria  lati  leiri  leso  lesti  lieri  liero  liesi 
 lietsoa  liila  liira  liirto  liite  liitos  liossa  liri 
 liro  liti  lito  litsi  litra  loisia  loiste  loistelias 
 loitsia lorista  lossi leili  lolita

L

I

S  sota  seota  silli  siilo  selli  sola  salo  sato 
 seos  siirto  silta  sari  sali  saos  saoste  sars 
 satsi  seili  seis  seisoa  seita  sello  sellisti  sestoa 
 seto  setri  sial  sisal  siera  siesta  sieto  siilo 
 siira siirto  siirtola  siitos  silla  silote  silsa  siro 
 sirote  sisar  sitar  sitra  sitoa  sitsi  soeta  soitella 
 solista  solisti  sorea  sora  soratie  sori  sorista  sorsa 
 sorsia  sose  sote  sotia  sotilas  staili  stallo  stola 
 seiti  silat 

S

O  osteri  otsa  orsi  oieta  oire  oireilla  oitis  olas 
 olla  ossi  oras  ositella  ostari  ostella  otella

T  taso  tosi  tola  tilli  tissi  tori  talli  tali 
 tela  tila  talo  taos  tase  tasseli  tassi  teili 
 tela  teli  teloa  teos  terssi  tesla  tessi  tiera 
 tiira  tieosa  tili  tilsa  tisle  tolar  tora  tralli 
 trial  trilli  trio  trolli  teoria  terassi  trioli  trasseli

A  asteri  alli  asti  aioli  airo  aisti  aitio  alio 
 alitse  aloite  aito  altis  aresti  aste  atolli

sanakilpa

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme 
kirjapalkintoa. Onni suosi seuraavia henkilöitä: 
Eeva Kallio Jokioisista, Sirkku Helenius 
Pukkilasta ja Heikki Linna Askolasta.

Seuraava kilpailusana on 
hieman haastavampi ”TYKKITULI”.

Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 27.8.2021 
mennessä osoitteeseen Sotaveteraaniliitto, 
PL 600, 00521 Helsinki tai sähköpostilla 
osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.

Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen 
lähettäjän nimi ja osoite. Kuoreen 
merkintä ”sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa.

Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen 
vakiintuneet Kielitoimiston sanakirjan hyväksy-
mät substantiivit perussijansa yksikössä (esim. 
koti, sukka), ellei sana ole monikollinen (sakset) 
sekä perusmuotoiset verbit, adjektiivit, prono-
minit, konjunktiot ja adverbit. Emme hyväksy 
erisnimiä tai apusanoja. Sanassa on oltava vähin-
tään neljä (4) kirjainta.

Hovioikeudenpuistikko 7 C  
Hovrättsesplanaden 7 C, 65100 Vaasa / Vasa

06-320 2700

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi

Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala
puh. 0207 411 420

Joensuun
bunkkerimuseo
Virrantaus 7, Joensuu
Näyttelyt avoinna 30.6.–30.7.2021
ke–pe klo 10–16. Vapaa pääsy!

Tutustu toisen maailmansodan aikaisiin bunk-
kereihin ja linnoitusrakenteisiin alkuperäisellä 
paikalla! Bunkkerien sisällä näyttelyt Salpalinjan 
historiasta ja linnoitustyömaan arjesta. Alueella 
voi vierailla itsenäisesti myös bunkkerien ollessa 
suljettuina.

pohjoiskarjalanmuseo@joensuu.fi, 050 520 2762
pohjoiskarjalanmuseo.fi/joensuun-bunkkerimuseo



Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

8. Liiton virallinen
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm
Myös uurnamerkkinä
Hinta 15 euroa

1. Sotaveteraanimitali
Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

2. Jäsenmerkki
Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

9. Tammenlehvä-
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Myös uurnamerkkinä
Hinta 20 euroa

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

.....................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:

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

Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00. Soita Riinalle: 041 315 0196
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

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

12. Juhla-DVD
Sotaveteraani- ja perinnekuorot 
Helsingin jäähallissa 14.3.2010. 
Arvokas DVD Talvisodan muistojuhlasta.
Hinta 25 euroa

40. Sotahistoriakirja
Kirjassa on yli 20 arvostetun 
suomalaisen sotahistorioitsijan 
kirjoittamaa artikkelia.
Hinta 30 euroa

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

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

4. Liiton 
standaari
Hinta 35 euroa

6. Suomen 
lippu
Hinta 30 euroa

5. Isännänviiri
Kotipihalle tai mökille. 
Sinivalkoisen viirin 
pituus neljä tai viisi metriä.
Hinnat 60 ja 70 euroa

Hyvää kesää lukijoillemme!Hyvää kesää lukijoillemme!
Veteraaniliittojen toimistot ovat kiinni

Sotaveteraaniliitto 1.7.-1.8.
Rintamaveteraaniliitto 5.7.-1.8.


