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94 vuotta
täyttävä sai
suunnistuksessa
kultaa (sivu 3)
Veteraanijärjestöt
vetosivat
ministereihin
(sivu 4)

Uusi hallituksen
puheenjohtaja
haastattelussa
(sivu 8)

Sotiemme veteraanit -keräys 2008 aktiviteetteja on ollut läpi kesän. Oulun suurmessuilla elokuussa Tuomo Salo Oulun sotaveteraaneista ja Heikki Miettunen Oulunseudun sotilaspoikien perinnekillasta olivat päivystysvuorossa, kun Riikka Harri ja Juha
Hentilä osallistuivat keräykseen. Kuva: Martti Lamminaho.

Heikki Talvela –
veteraaniperinteen
haasteita (sivu 9)

Veteraanien maksuton kotihoito Laukaassa (sivu 10)
Lahden Sotaveteraanit 50 vuotta (sivut 12–13)
Sotavankeudessa menehtyneitä muistetaan (sivu 25)
Taistelulentäjä Eino Jaurto (sivu 29)
Talvisodan muistomitaleita jakamatta (sivu 38)
Kirjasatoa (sivut 46–48)

Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien kesäpäivää vietettiin Parolassa.
Samassa yhteydessä oli valatilaisuus.
Heimoveteraani Reino Korpelainen toimi juhlallisen vakuutuksen ja sotilasvalan esilukijana. Reinon valasta on
kulunut 64 vuotta. Reinon rinnalla isännyyttä hoitanut Panssariprikaatin komentaja eversti Keijo Suominen. Kuva:
Hans Gabrielsson
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Helsingissä 10. syyskuuta 2008

Yhteistyöllä eteenpäin
Ensimmäisenä nuoremman polven
edustajana vastuulliseen hallituksen
puheenjohtajaan tehtävään valittuna
haluan vielä tässä kiittää saamastani
luottamuksesta. Pyrin tehtävässäni
parhaani mukaan osoittamaan olevani tämän luottamuksen arvoinen.
Turun liittokokous oli monessa suhteessa merkittävä, koska siellä tehdyillä päätöksillä määritettiin puitteet ja tavoitteet seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hyväksytty
sääntömuutos luo perustan valtuuston ja hallituksen väliselle vastuunjaolle. Kun valtuusto koostuu kaikkien piirien ja Naisjärjestön edustajista, on sen tekemillä päätöksillä jo
tältä pohjalta merkittävä painoarvo.
Sääntömuutos vielä lisää valtuuston
asemaa ja tehtäväkenttää päättävänä
elimenä liittokokousten välillä. Valtuuston on tehtävä liiton toimintaa
ohjaavat laajakantoiset ja periaatteellisia kannanottoja vaativat päätökset. Valtuuston asemaa ja merkitystä myös ulospäin ympäröivään
yhteiskuntaan osoittaa se, että valtuuston puheenjohtaja on yksiselitteisesti liittomme puheenjohtaja.
Hyväksytty sääntömuutos muuttaa merkittävästi hallituksen kokoonpanoa ensi vuoden alusta.
Sääntöjen mukaan siihen tulee kuulumaan liittokokouksen kaksivuotiskaudeksi valitsema puheenjohtaja
sekä valtuuston valitsemat 4-10 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä, jotka valtuusto valitsee
kahdeksi vuodeksi kuluvan syksyn
aikana. Hallitus valitsee keskuudes-

taan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Uuden valtuuston ja nykyisen ”vanhan” hallituksen ensimmäisenä yhteisenä tehtävänä on käydä keskustelut, joiden perusteella valtuusto
tekee päätöksen liiton uudesta hallituksesta.
Hallituksella tulee olla hyvät yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan,
mutta siinä tulee myös säilyä sotaveteraanien järjestötoimen hyvä tuntemus. Tähän tavoitteeseen päästään
tasapainotetulla hallituksen sotaveteraani- ja kannattajajäsenkokoonpanolla. Hallitus on luonteeltaan
operatiivinen, ja sen tehtävänä on
johtaa liiton toimintaa, hoitaa sen
asioita, omaisuutta ja taloutta sekä
omalta osaltaan edustaa liittoa. Toiminnan luonteen perusteella hallituksen jäsenmäärä muotoutunee
siten, ettei erillistä työvaliokuntaa
enää tarvita.
Uudessa tilanteessa voi syntyä
hiertymäkohtia. Se mikä säännöissä näyttää yksiselitteiseltä, voi sitten
käytännön työskentelyssä osoittautua pulmalliseksi. Olemme kaikki
uudessa tilanteessa, mikä vaatii kaikilta joustavuutta ja rohkeaa eteenpäin katsomista. Vain veteraanien
ja kannattajajäsenten ennakkoluulottomalla ja toisiaan kunnioittavalla yhteistyöllä on mahdollista päästä
niihin tavoitteisiin, jotka liittokokouksessa asetettiin alkaneelle kaksivuotisjaksolle.
Finn-Göran Wennström

Valtion talousarvioehdotus
pettymys sotiemme
veteraaneille
Valtiovarainministeriön heinäkuun lopussa julkistettu ensi vuoden talousarvioehdotus ei sisältänyt yhtään kohtaa veteraanijärjestöjen yhteisesti valmistelemasta
ja rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämästä yksimielisestä ehdotuksesta.
Hallituksen budjettiriihessä tilanne eteni samanlaisena. Veteraanien poistumaa
vastaava määrärahojen vähennys oli huomioitu täysimääräisenä.
Vuosia sitten oli esillä periaate vapautuvien resurssien käyttämisestä sotiemme
veteraanien, kunniakansalaistemme erilaisten etuuksien parantamiseen. Rintamaveteraanien kohdalta tilanne on kuntoutuksen osalta parantunut verrattuna
esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen
aikaan. Samalla tapaa kuin osa lievävammaisista sotainvalideista saa kunnallisia,
Valtiokonttorin korvaamia palveluita, tarve kotipalveluihin kasvaa rintamaveteraaneilla ja muilla lievävammaisilla sotainvalideilla. Tähän pulmaan veteraanijärjestöt
esittivät ratkaisuna kuukausittain maksettavaa veteraanilisää, jolla veteraani olisi
voinut hankkia tarvitsemiaan palveluita.
Ehdotukseen sisältyi vielä kaksi merkittävää rajausta, ylimääräisen rintamalisän
saaminen sekä Kelan ylimmän tai korotetun hoitotuen saaminen. Ehdotus oli hyvin sosiaalinen ja tasoltaan kohtuullinen.
Kuntoutukseen ehdotettu määrärahan
aleneminen on 5,8 milj. euroa (13,5 %).
Veteraanijärjestöjen suurena pelkona on
kuntoutusmäärärahojen riittämättömyys
ensi vuonna. Vaikka kuntoutukseen oikeutettujen kokonaismäärä laskee, kuntoutettavien kunnon heikkenemisestä ja
kuntoutuksen hintojen noususta johtu-

va kehitys edellyttäisi määrärahan säilyttämistä aikaisemmalla tasolla. Lisäksi
osa veteraaneista on vasta tulossa vuosittaiseen kuntoutuskiertoon. Valtiokonttorin ilmoittamasta lisämäärärahasta
haki 130 kuntaa varoja järjestääkseen
varojen loppumisen vuoksi vuosittaisen
kuntoutusjakson kuntoutusta hakeneille veteraaneille.
Eduskunnalla on syksyllä talousarvion käsittelyn aikana mahdollisuus korjata puutteita. Veteraanijärjestöjen yhteinen
ehdotus sisälsi vain keskeisimmät ehdotukset. Pienempiä ehdotuksia olisi lisäksi
ollut useita. Ulkomaalaisille vapaaehtoisille, lähinnä virolaisille ja inkeriläisille maksettava rintama-avustus on jäänyt vuositasostaan 70 euroa suomalaisille rintamaveteraaneille maksettavasta rintamalisästä.
Se olisi suuri raha vaikka Virossa asuvalle
Suomen-pojalle. Määrärahatarve ensi vuodelle olisi ainoastaan 16 000 euroa.
Edellinen hallitus linjasi kautensa veteraanipoliittiset linjaukset 2004-2007.
Samanlainen linjaus voisi helpottaa asioiden käsittelyä, kun ohjelmaa rakennettaisiin yhteistyössä veteraanijärjestöjen ja
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Nykyinen hallitus on korottanut mm.
pienimpiä kansaneläkkeitä. Näistä ovat
päässeet osalliseksi eläkeläisväestön lisäksi osa rintamaveteraaneista. Lisäksi
kansaneläkkeen nousu on nostanut ylimääräisen rintamalisän tasoa.
Sotiemme veteraanit ovat kuitenkin
nopeasti pienenevä erityisryhmä eläkeläisväestöstä. Ehdottamillamme asioilla
on kiire.
Markku Seppä

Ylimetsänhoitajan arvonimi Pentti Iisalolle

Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi 12.6.2008 ylimetsänhoitajan arvonimen Mannerheim-ristin
ritari Pentti Iisalolle (88) Lahdesta.
Kunnianosoituksen luovuttivat

Suomen Uittoperinneyhdistys ry:stä
ylimetsänhoitaja Veijo Tidenberg
(vas) ja uittoneuvos Kaarlo Palmroth
(oik.). Ylimetsänhoitajan arvonimeä
haki 8 yhteisöä.

Maanpuolustuskiltojen liitto myönsi veteraanijärjestöjen puheenjohtajille ja Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtajalle Kilta-ansiomitalin. Mitalit luovutettiin Pasilan Veteraanitalossa 27. elokuuta. Kuvassa (vas.) Aarno Strömmer (Sotaveteraaniliitto),
Veli Matti Huittinen (Sotainvalidien Veljesliitto), Onni Toljamo (Rintamaveteraaniliitto),
Kaarina Peltola (Rintamanaisten Liitto), Aulis Harju (Kaatuneitten Omaisten Liitto) sekä
luovuttajina Maanpuolustuskiltojen Liiton puheenjohtaja Erkko Kajander ja toiminnanjohtaja Henry Siikander. Kuva: Pirjo Jaakola
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Ajetaanko veteraanien
kuntoutusta alas?

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin
rahasto jakoi tunnustuspalkintoja
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin rahaston toimikunta sai keväällä jälleen esitykset tunnustuspalkinnon saajista JR 7:n perinnetoimikunnalta, Sotainvalidien Veljesliitolta ja veteraanijärjestöiltä.

Invalidi-kuvanveistäjäprofessori Armas Hutrin veistämä ”Myrskyn
jälkeen” -reliefi Kaunialan sotavammasairaalassa.

V

iime aikoina on julkisuuteen tullut hälyttäviä tietoja sotiemme
veteraanien kuntoutuspalvelujen heikentämisestä. Siitä muutamia esimerkkejä:
Laitoskuntoutushakemuksia
hylätään (Helsinki).
Ruokailupalveluja heikennetään (Siilinjärvi).
Pyörätuoliveteraaneja torjutaan (Naantali).
Veteraanipaikkoja
muutetaan paremmin tuottaviksi
asiakaspaikoiksi (Siuntio).
Palvelujen heikentämisestä
tiedotetaan veteraaneille joskus heitä nöyryyttävällä tavalla
jopa kesken kuntoutuskauden.
Muutama vuosi sitten lyhennettiin ”ohiammutuiksi” itseään kutsuvien ei-invalidien 14
vuorokauden kuntoutusjakso
10 vuorokaudeksi. Muutosta
perusteltiin sillä, ettei ohjattua
kuntoutusta anneta laitoksissa viikonvaihteessa. Ummistettiin silmät siltä, että omaaloitteisuutta edistävä liikunta
kuntosaleissa ja maastossa sekä
ruokailu ja seurustelu kohtalotoverien kanssa on varsinkin
yksinäisille veteraaneille sekä
fyysistä että henkistä kuntoutusta.
Kuntoutusaikoja tiettävästi porrastetaan jossakin määrin veteraanien kuntoluokan
mukaan hyväkuntoisimpien
saadessa lyhyimmät hoitoajat.
Eikö heillekin kannattaisi antaa täysiä hoitojaksoja, jotta
heidän kuntonsa heikkeneminen hidastuisi?
On hyvä, että tietyn invaliditeetin omaavat sotainvalidit
saavat joka vuosi kuukauden
mittaisen laitoskuntoutuksen.
Monet muut veteraanit saattavat olla heitä huonommassa
kunnossa. Eikö voitaisi invalidiveljien joukon vähenemisestä
vapautuvia varoja käyttää meidän muiden kuntoutuksen lisäämiseen?
Valtiovallan taholta on vakuuteltu, ettei veteraanien kuntoutusmäärärahoja vähennetä.

Veteraanien joukko sen sijaan
pienenee noin 8 000 vuosivauhtia. Tätä taustaa vasten kuntoutuspalvelujen heikentäminen
vielä jäljellä olevilta, iän lisääntyessä entistäkin enemmän
kuntoutusta tarvitsevilta veteraaneilta on vaikeasti ymmärrettävää. Se koetaan lupausten
pettämiseksi.
Keski-iältään nyt 86 vuotta
vanha tammenlehväsukupolvi
pelasti sotavuosina isänmaamme itsenäisyyden, maksoi sotavelat, jälleenrakensi maan,
asutti siirtoväen, koulutti uuden sukupolven ja torjui sotien jälkeisinä vaaran vuosikymmeninä demokraattisen
yhteiskuntajärjestelmämme
kumoamispyrkimykset. Se rakensi perustan nykyiselle hyvinvointiyhteiskunnallemme.
Mikään muu sukupolvemme ei
ole käynyt läpi samanlaista savottaa. Sen edustajia on tämän
ansiosta kutsuttu jopa kunniakansalaisiksi.
Kuntoutuksemme supistamissuunnitelmia ja -pyrkimyksiä tarkkaillessa joutuu kysymään: onko se ollut vain onttoa
juhlapuhetta?
Löytyykö valtion, kuntien ja
puolueiden johtoelimistä kansalaisia, jotka nousevat vastustamaan alkanutta veteraanipalvelujen alasajoa? Vai joutuvatko liikkumaan vielä kykenevät
veteraanit lähtemään keppeineen, rollaattoreineen, pyörätuoleineen ja taluttajineen mielenosoitusmarssille valtioneuvoston ja eduskunnan eteen?
Se olisi häpeäksi vallanpitäjillemme.

Tunnustuspalkinto myönnettiin tehtyjen esitysten perusteella
seuraaville:
Kirvesmies Reino Aittamaa, Helsinki
Agronomi Eino Halonen, Espoo
Liikuntaneuvos Tapani Jokihaara, Tampere
Maanviljelijä Antti Kiiskinen, Joensuu
Rehtori Hilda Laasonen, Espoo
Kapteeni evp Onni Lantta, Mikkeli
Toiminnanjohtaja Mauno Luukkonen, Kuopio
Dipl. insinööri, ekonomi Lauri Salminen, Helsinki
Maanviljelysneuvos Heikki Talvela, Tuusula
Puheenjohtaja Sipi Tilus, Ilmajoki
Entinen varastopäällikkö Veikko Venäläinen, Joutseno

Kyyhkylässä Savon Prikaatin vuosipäivän 13.6. juhlaviin
tapahtumiin liittyneessä jakotilaisuudessa paikalla oli saajista viisi. Tunnustuspalkintoihin
liittyvät kunniakirjat jakoi rahaston toimikunnan puheenjohtaja professori Veli Matti
Huittinen.

Jalkaväenkenraali Ehrnroothin rahaston tunnustuspalkinnon ansioituneista saajista Kyyhkylässä oli
paikalla viisi. Kuvassa vasemmalta lukien: Veikko Venäläinen, Heikki Talvela, Hilda Laasonen, Onni
Lantta.

Sotaveteraanille 12. maailmanmestaruus

U

u si k aupu n k i l a i s en
suunnistusseura Vakka–Rastin kunniajäsen, Vakka–Suomen Sotavete-

raanien jäsen, talvi- ja jatkosodan veteraani, marraskuussa
94 vuotta täyttävä Erkki Luntamo saavutti heinäkuussa

Antti Henttonen, 86

Ohiammuttu talvi- ja
jatkosodan veteraani

pitkän suunnistusuransa 12.
maailmanmestaruuden Portugalissa käydyissä veteraanien
MM-kilpailuissa.
Tällä kertaa kultamitali tuli
sprinttimatkalta, jonka finaali
kilpailtiin Praia de Veiran kaupungissa. Luntamo sai sarjansa
M90 ainoan hyväksytyn tuloksen. Sen sijaan MM-kilpailujen pitkällä matkalla, joka käytiin Pedrogaossa, Luntamon
oli tyytyminen hopeaan Ruotsin Rune Haraldssonin viedessä kultaa.
Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

Maailmanmestari kotioloissa palkintojensa keskellä kaulassaan
Portugalin kisojen kulta ja hopea.
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Veteraanijärjestöt
vetosivat ministereihin

SANA

Kiitos kesästä

K
K
N
I

iitä Herraa, minun sieluni ja kaikki, mitä
minussa on, Hänen pyhää nimeänsä.
iitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota,
mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt.
äillä jakeilla alkaa 103. psalmi, jonka otsikkona on Armollisen Jumalan ylistys.

stun saaristossa olevan kesäkotimme rappusilla katselemassa ympärillä olevaa luontoa.
Näen vanhoja ja nuoria puita; kuusia, koivuja, pihlajia sekä rannan leppäaitaa. Aivan uusia tulokkaita ovat nuori mänty sekä pari pienen pientä tammea. Koska nämä viimeksi mainitut lajit eivät kuulu huvilaamme ympäröivään
metsäkantaan, ne tulevat olemaan erityisessä
suojeluksessamme.

N

ousen ja kävelen kohti puutarhaa, jonka
kukkaloisto on parhaimmillaan. Porkkanatkin kasvavat tyytyväisinä, koska niillä har
vennuksen jälkeen on tilaa. Hieman hymyillen muistelen, miten tämän harvennustyön aina
työnsin vanhemmalle sisarelleni sota-aikana
talkoomerkkipisteitä kerätessämme.

J

atkan kävelyä rantaan ja istahdan laiturille.
Seuraan liplattavia laineita ja niiden päätymistä rantakiviin. Ja uudet ja jälleen uudet laineet seuraavat. Ja lokit kirkuvat.

Y

läpuolella untuvanpehmeät pilvenhattarat
liikkuvat muodostaen mitä erilaisimpia kuvioita. Haikeana muistelen aikaa, jolloin ensin
pienen tyttäreni ja myöhemmin hänen poikan-

H

niasian neuvottelukunnalle ja
sieltä edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle. Kesän aikana veteraanijärjestöjen edustajat tapasivat ministereitä

sa kanssa lepäilimme pihassa olevalla laakealla kivellä ja seurasimme samanlaisia hattaroita
ja kerroimme, mitä kuvioita me mielestämme
niistä löysimme.

T

ätä kaikkea ympärilläni katsellen ristin käteni ja kiitän suurta Jumalaani tästä kaikesta kauniista ympärilläni. Kiitän Häntä tästä
ihmeellisestä luomistyöstä. Miten täydellinen,
virheetön ja kaunis se on. Kiitän siitä, että minä
saan olla osa siitä. Me saamme olla.

H

engellisten runojen tulkki Mirjami Lähteenkorva on saman aiheen pukenut sanoiksi herkällä tavalla otsikolla ” Luojan ajatus”:
Maan kauniiksi teit ajan aamunkoissa,
Jumala, toteutit unelmaa.
Maa äärettömyyksien maailmoissa on
osa ajatustas valtavaa.
Sun ajatukses kauniit, täysin hyvät
sai muodon täydellisen ihanan.
Nyt keväisin, kun nurmet vihertyvät,
luot aina uuden, puhtaan maailman.
Jokainen kukka, jonka poimin maasta,
se muodon saanut ajatukses on.
Suon sammal, kivi, koivunvirpi haasta
on taideteos, ihme verraton.
Suo siksi, käsin varovin ja hyvin
maan multaa, kukkaa, puita kosketan
ja kuulen ajatuksin hiljentyvin
iloisen, hartaan linnun laulavan.

Suojeluskunta-järjestön
perustamisesta 90 vuotta
elsingin
Yliopiston
juhlasalissa järjestetään kansalaisjuhla
20. syyskuuta. Tilaisuuden avaa
kenraalimajuri Hannu Särkiö
ja juhlaesitelmän pitää dosentti
Martti Häikiö. Juhlassa esiinty-

V

eteraanijärjestöjen ehdotus veteraanimäärärahoiksi ensi vuoden
valtion talousarvioon jätettiin
maaliskuussa rintamaveteraa-

vät lisäksi Kaartin Soittokunta,
Viipurin Lauluveikot ja taiteilija Timo Närhinsalo. Tilaisuuden, johon on vapaa pääsy, järjestää Suojeluskuntien ja Lotta
Svärdin Perinteiden Liitto ry.

Kanadan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana
aloitti 1.7.2008 Ismo
Makkonen.
Hän on syntynyt 1941 ja
tehnyt elämäntyönsä Kanadassa metsäteknologian
alalla. Hän on toiminut
suomalaisten veteraanien
parissa jäätyään eläkkeelle.
Lausumme Ismon tervetulleeksi työyhteisöömme.

Anna-Liisa Tuomi

Sotilaspoikakuoro konsertoi
Helsingissä

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä ja peruspalveluministeri
Paula Risikko (oik. pöydän päässä) vastaanottivat Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan laatiman kirjeen. Sen luovutti Vevan puheenjohtajavuorossa oleva Rintamaveteraaniliiton puheenjohtaja
Onni Toljamo. Hänen vasemmalla puolellaan on Rintamanaisten
Liiton puheenjohtaja Kaarina Peltola, Sotaveteraaniliiton Aarno
Strömmer ja Finn-Göran Wennström.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (selin edessä) kuuntelee Onni
Toljamon puheenvuoroa. Ministerin vieressä Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Juhani Saari, Rintamaveteraaniliiton vt. toiminnanjohtaja Pirjo Jaakola, Aarno Strömmer, Kaarina Peltola ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailas.

P

ohjois-Kymen Sotilaspoikakuoro ja orkesteri solisteineen esiintyvät
Helsingin Kulttuuritalossa 9.
marraskuuta klo 15.00. Helsingin Sotaveteraanikuoro liittyy
suurkuoroon. He esittävät yhdessä Sillanpään marssilaulun
ja Veteraanin Iltahuudon.
Sininen ja valkoinen -aseveliiltaan on koottu sota-aikaisia ja
uudempia kappaleita. Musiikin
lomassa puheen pitää prikaatikenraali Kari Hietanen ja huumoria esittää Sulo Tuovinen.
Ohjelma 15 euroa (sotiemme veteraanit ja lotat 10 euroa).
Lippuja saatavissa ennakkoon
Lippupalveluista.

Ympäristöministeriössä järjestöjen huolena olivat pienenevät
määrärahat vanhusten asuntojen korjausavustuksiin. Ministeritapaamiseen osallistuivat vas. korjausneuvonnan päällikkö Jukka
Laakso Vanhustyön Keskusliitosta, Juhani Saari, asuntoministeri
Jan Vapaavuori, Kaarina Peltola, Seppo Savolainen Sotainvalidien
Veljesliitosta, Pirjo Jaakola ja Markku Seppä.
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Isänmaalliset arvot
yhdistävät yhä suomalaisia

Onnittelemme
Toivo Stenholm 100 vuotta
Sotaveteraani Toivo Eino Stenholm Kuhmoisista täytti 100
vuotta syyskuun 3. päivänä.
Hän syntyi Suomen suuriruhtinaskunnassa, Kuhmoisten
Puukkoisten kylässä perheensä
viidenneksi vesaksi syyskuussa
1908. Lapsuus- ja nuoruusvuodet vierivät Kotakosken maisemissa Isojärven vesireitin varrella, missä mm. taidemaalari
Pekka Halonen maalasi taulujaan 1920-luvulla.
Sotatoimiin Toivo Stenholm
osallistui kuhmoislaisten miesten joukoissa talvisodassa ja
jatkosodassa.
Sodan jälkeen Stenholm

työskenteli metsätöissä ja 1950luvulta lähtien eläkkeelle siirtymiseensä saakka Tielaitoksen
palveluksessa. Yhteisistä asiois-

ta vastuuta tuntevana toimen
miehenä hän toimi Kuhmoisten kunnanvaltuuston jäsenenä
1954-68 ja kunnanhallituksen
jäsenenä 1957-70.
Viime vuodet Toivo Stenholm on viettänyt Kuhmoisten
terveyskeskuksen vuodeosastolla liikuntakyvyn mentyä ja
muistin heikennyttyä.
Sodanaikaisista
ansioista
Toivo Stenholmille on myönnetty VM 1, VM 2, VM 2, Ts.
mm ja Js. mm.
Martti Stenholm
Kuva: Valokuvaamo Ylätalo,
Kuhmoinen

Veikko Kallio 90 vuotta

Kanadan Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja Veikko Kallio
täyttää 90 vuotta 2. lokakuuta.
Hän on syntynyt Salossa. Kanadaan Veikko Kallio muutti 1957. Eläkkeelle hän siirtyi
uusien autojen tarkastajan tehtävistä vasta parikymmentä
vuotta sitten.
Sotaveteraa nitoiminna n
vastuutehtävissä Veikko Kallio

on ollut vuodesta 1974, jolloin
hänet valittiin Toronton yhdistyksen hallitukseen ja puheenjohtajaksi 1984. Kanadan Sotaveteraanipiirin ansioituneena
puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 1991 ja Suomen
Sotaveteraaniliiton hallituksen
jäsenenä tai varajäsenenä vuodesta 1998. Veikko Kalliolle on
myönnetty sotaveteraaniansioista mm. Sotaveteraanien kultainen ansioristi ja VR 2 vuonna
1998. Sodan aikana Veikolle on
myönnetty VM 2, VM 1, VR 4,
VR 3 ja VR 3 tlk.
Kanadan Sotaveteraanipiiriin kuuluu seitsemän yhdistystä, joilla usealla on erityinen tausta. Vanhin yhdistyksistä, Montreal on perustettu
jo vuonna 1935. Virolaisten JR
200 aseveljien yhdistys kokoaa
lähes kaikki Kanadassa ja Yhdysvalloissa asuvat Suomenpojat. Kaikilla yhdistyksillä on

pitkät matkat yhteisiin tapaamisiin. Vaikka varsinaisten jäsenten määrä on laskenut 260:
een, on puolisojäsenten määrä
nousussa ollen lähes 80 ja kannattajajäseniä on yli 400. Kanadassa toimii kolme sosiaalineuvojaa, joiden voimin pidetään yhteyttä tukea tarvitseviin
veteraaneihin ja heidän puolisoihinsa ja leskiinsä. Erityisoloista huolimatta Kanadan
piiri puheenjohtajansa johdolla on päättänyt työskennellä
Kanadassa asuvien sotiemme
veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi niin
kauan kuin tukea tarvitaan.
Markku Seppä

Veikko Kalliolla on vastaanotto syntymäpäivänä Helsingissä, Laivastokatu 6 A 1/Mäenpää klo 14-17.

tiön hallintoneuvoston jäsen
sekä Sotaveteraanien tuki- ja
perinnesäätiön hallituksen jäsen ja puheenjohtaja.
Laajat sotaveteraanijoukot
toivottavat toimen miehelle
menestystä ja esittävät lämpimät onnittelut.
Päivänsankarilla on vastaanotto merkkipäivänä Helsingin Suomalaisella klubilla 1517. Lahjojen ja kukkien sijaan
päivänsankari toivoo muistettavan Sotaveteraanien tuki- ja
perinnesäätiötä, pankkiyhteys
Nordea 157430-15162, Sampo

mää: kansallismieliset, yhteisölliset ja tunnolliset. Näiden
ryhmien mielipiteet poikkesivat toisistaan selvästi.
Tutkimukseen haastateltiin
tuhatta 15–79-vuotiasta suomalaista alkuvuonna 2008.
Haastattelut tehtiin vastaajien
kotona.
Tutkimuksen tuloksia pyritään eri tavoin hyödyntämään
veteraanisukupolven perinteiden ylläpitämisen ja siirtämisen tavoitteita määritettäessä
ja perinnetyön toimintatapoja
suunniteltaessa.
Tammenlehvän Perinneliitto
on perustettu vuonna 2003 vaalimaan Suomen vuosina 1939–
1945 käymien sotien veteraaniperinteitä ja -arvoja. Liiton
jäseninä on tällä hetkellä 19 veteraani-, perinne- ja maanpuolustustyötä tekevää yhteisöä.

Tutkimusraportti
nettisivuilla
Tutkimusraportin tiivistelmä
on luettavissa osoitteessa www.
tammenlehva.fi. Tutkimuksen
tuloksia lainattaessa pyydetään
mainitsemaan, että tiedot perustuvat Tammenlehvän Perinneliiton Taloustutkimus Oy:llä
teettämään tutkimukseen.
Lisätietoja
tutkimuksesta
antavat Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja Pertti Suominen, puhelin 050 355
7222 tai pertti.suominen@
tammenlehva.fi ja Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, puhelin
050 375 9008 tai juho.rahkonen@taloustutkimus.fi.
Pertti Suominen

Kuntoutusmäärärahat eivät riitä
Niillä kunnilla, jotka ovat toimineet Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan
ja joiden määrärahat eivät ole riittäneet kaikkien veteraanien kuntouttamiseen, oli mahdollisuus hakea lisämäärärahaa elokuun loppuun
mennessä.

Risto Voipio 60 vuotta
Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiön puheenjohtaja, varatuomari Risto Voipio täyttää
60 vuotta 11. syyskuuta. Risto Voipio toimii sopimusjohtajana kirkon työmarkkinalaitoksessa. Luotettavalle toimen
miehelle on kertynyt runsaasti luottamustehtäviä mm. Eevi
ja Eemil Tannisen säätiön puheenjohtajuus, Sortavala-säätiö puheenjohtajuus ja Pukkiritarikunnan puheenjohtajuus.
Lisäksi hän on Karjalan Kulttuurirahaston asiamies, Karjalaisen kulttuurin edistämissää-

V

astuuntunnon, ahkeruuden ja itsenäisyyden kaltaiset viime sotiemme veteraanisukupolven
ihanteet koetaan omiksi laajoissa kansalaispiireissä tämän päivän Suomessakin. Toisaalta veteraaneille ominainen yhteisöllisyys arvona jää selvästi näiden
taakse. Tämä käy ilmi Tammenlehvän Perinneliiton Taloustutkimus Oy:llä maaliskuussa 2008 teettämästä tutkimuksesta Veteraanisukupolven arvot
nykysuomalaisten elämässä.
Nuoret suomalaiset ovat arvoiltaan selvästi yksilöllisempiä
kuin keski-ikäiset ja vanhemmat. Toisaalta nuoretkin suomalaiset ovat hyvin isänmaallisia ja kannattavat kansallisia
arvoja.
Tutkimuksen tarkoituksena
oli selvittää, missä määrin nykysuomalaiset kokevat omakseen veteraanien ja lottien kantavat arvot. Vastaajille esitettiin
13 arvoväittämää, joihin he saivat ottaa kantaa seitsemänportaisella asteikolla. Ne väittämät, jotka kuvasivat isänmaallisuutta ja veteraaniperinteen
arvostusta, saivat erittäin paljon kannatusta kaikissa ikäryhmissä sukupuolesta, ammattiasemasta ja asuinpaikasta
riippumatta. Sen sijaan yhteisöllisyyttä kuvaavat arvot, kuten naapurien auttaminen ja
yhteiskunnallinen ajattelu, saivat vähän kannatusta.
Tuloksille tehdyn faktorianalyysin avulla kävi ilmi, että
veteraaniperinteen arvot ilmenevät eri tavoin erilaisten vastaajien keskuudessa. Tuloksista
nousi selvästi esiin kolme ryh-

Kuntien tuli ilmoittaa hakemuksen yhteydessä kuntoutusta hakeneiden
rintamaveteraanien lukumäärä, joille ei ole voitu myöntää maksusitoumusta vuoden 2008 määrärahasta.
Valtiokonttorin mukaan 130 kuntaa haki lisämäärärahaa elokuun
loppuun mennessä. Haettavissa oleva määräraha on yhteensä
1 450 000 euroa.

800018-948706, Helsingin Op
554128-27301. Viestikenttään
merkintä Risto Voipio 60v.
Markku Seppä

Kaikkien kuntoutukseen oikeutettujen veteraanien kuitenkin tulisi tehdä
kuntoutushakemus, koska vain siten nähdään todellinen, valtakunnallinen kuntoutusmäärärahojen tarve. Kielteinen päätös kuntoutukseen
pääsystä on ymmärrettävästi veteraania loukkaava, kun kaikkialla on luvattu vuosittaisen kuntoutusoikeuden toteutuminen. Liitossa toivomme
tietoa näistä päätöksistä, jotta voimme hoitaa tätä asiaa yhdessä.
Anni Grundström
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Läntisen Suomen kirkkopäivää vietettiin Tampereella

N

oin 2 500 sotaveteraania avustajineen kokoontui viimeiseen
alueelliseen läntisen Suomen
kirkkopäivään
Tampereen
Messu- ja Urheilukeskukseen
12. elokuuta. Kirkkopäivän tee-

mana oli ”Sä autoit valoon tämän maan”.
Veteraanit jaksoivat vielä
tulla kirkkopäivää viettämään
pidemmänkin matkan takaa,
vaikka monelta paikkakunnalta lähtijöitä oli jo huomattavas-

Sotilaskotisisarten kenttäkeittiössä kahvi valmistui koko kirkkopäiväväelle. Kahvia olivat keittämässä (vas.) Marjatta Alastalo ja
Marja Hirvonen.

ti vähemmän kuin aiempina
vuosina. Edellisen kerran kirkkopäivää vietettiin Tampereella 2005, jolloin tapahtumaan
osallistui ennätykselliset 3 000
veteraania. Tällä kertaa osallistujia tuli Tampereelle kautta
läntisen Suomen mm. Teuvalta,
Kankaanpäästä, Riihimäeltä,
Salosta, Somerolta, Orivedeltä,
Hämeenkyröstä, Porista.
Päivän ohjelma oli hyvin arvokas ja kaunis. Se alkoi jumalanpalveluksella, jossa toimi liturgina rovasti Esa Eerola ja
saarnasi kenttäpiispa Hannu
Niskanen. Jumalanpalveluksessa musiikista vastasi Panssarisoittokunta aloittaen Suomen
sotilaan hymnillä.
Jumalanpalveluksen jälkeen
siirryttiin ruokailemaan. Panssariprikaatin varusmiehet vastasivat siitä, että palvelu pelasi
nopeasti ja maukas keittolounas tulikin melkein lennossa pöytiin. Ennen päiväjuhlan
alkamista oli myös aikaa vaihtaa kuulumisia veteraaniveljien
kanssa.
Päiväjuhla alkoi Taneli Kuusiston Suomalaisella rukouksella ja tervehdyssanat lausui Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja Matti Viitanen.
Juhlapuhujana oli ministeri
Marjatta Väänänen. Hän kä-

sitteli mielenkiintoisessa puheessaan Suomen historian
käännekohtia alkaen vuoden
1918 sodasta, edeten jälleenrakentamisen vuosikymmenistä
nykypäivään asti. Hänen mielestään historiankirjoituksessa
on jäänyt liian vähälle se suuri ja suomalaisella sisulla ja sinnikkyydellä toteutettu panos,
jonka sodan vasta käynyt sukupolvi antoi maallemme rauhanteon jälkeen jälleenrakentaessaan Suomen. Hän totesi,
että Suomen nostivat sotaa seuranneina vuosina jaloilleen sodanaikainen rintamamiesten,
lottien ja kotirintamanaisten
sukupolvi. Hän korosti puheessaan sitä, miten jättimäinen oli
veteraanisukupolven merkitys,
ei vain sodassa vaan myös rauhan töissä, jotta Suomi saatiin
jälleenrakennettua mahdollistaen nykyisen hyvinvoinnin.
Puheensa lopuksi hän totesi,
että sotien kovasti koettelema
kansakunta jaksoi ja onnistui
sisun ja luterilaisen elämänkäsityksensä ynnä työmoraalinsa avulla pelastamaan tämän
maan ja tänään kansakunta
kunnioittaa teitä, hyvät sodan
ja rauhan veteraanit!
Juhlassa kuultiin monia musiikkiesityksiä, joita esitti Panssarisoittokunta
johtajanaan

musiikkimajuri Raine Ampuja, Pirkanpojat johtajanaan
Jussi Kauranen, jotka esittivät
viimeisenä kappaleenaan yleisöä koskettavan Veteraanin iltahuudon. Lasse Heikkilän
ryhmän esitys oli ehkä mieleenpainuvin ja vauhdikkain.
He esittivät osia ”Suomalaisesta
messusta”. Soolo-kvartetin, johtajanaan dir.cant Maija-Leena Anttila esittämänä kuultiin
mm. Pirkanmaan maakuntalaulu ”Kesäpäivä Kangasalla”.
Lausuntaa esitti Reijo Vähälä
lausuen runoja mm. Yrjö Jylhän Kiirastuli-sarjasta. Juhlaan
toivat tervehdyksensä Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Paavola
sekä puolustusvoimain tervehdyksen Tampereen varuskunnan päällikkö kenraalimajuri Paavo Kiljunen. Arvokkaan
juhlan lopuksi, Narvan marssin saattelemana, pastori Antti Saarelma lähetti matkaan
seppelpartion Kalevankankaan
sankariristille.
Kirkkopäivää vietettiin tässä muodossa viimeistä kertaa
ja siksi tunnelmat olivat vähän
haikeat, vaikka päivän aikana
nähtiin monia iloisia jälleennäkemisiä ja kuulumisia vaihdettiin vilkkaasti. Tulevina vuosina kirkkopäivät järjestetään

Pohjoisen Suomen kirkkopäivä Kokkolassa

P

ohjoisen alueen sotaveteraanit ystävineen kokoontuivat
Kokkolan
jäähalliin viettämään viimeis-

tä alueellista kirkkopäiväänsä 11.6. Ei edes kolea, mereltä
puhaltava tuuli haitannut lämminhenkistä tilaisuutta. Pai-

kalla oli noin 1 200 sanankuulijaa eri puolilta Pohjois-Suomea.
Kirkkopäivän tunnukseksi
oli valittu Psalmin sanat:

Pohjoisen alueen kirkkopäivä 11.6.2008 Kokkola. Kirkkopäivän alttari. Metropoliitta Panteleimon ja
kirkkoherra Erkki Murtomäki suorittamassa jumalanpalvelusta.

”Syvyydestä minä huudan
sinua Herra, Ur djupen ropar
jag till dig Herre”.
Päivän ohjelma aloitettiin
ekumeenisella jumalanpalveluksella, jossa saarnasi asessori Raimo Aspfors. Saarnan
tekstinä oli Jeesuksen vertaus
tuhlaajapojasta ja saarnan sanomaksi muodostui Jumalan
rakkaus ja armo kaikille niille,
jotka sitä häneltä sydämessään
pyytävät.
Johdantosanat ja päätösrukouksen toimitti Oulun metropoliitta Panteleimon. Liturgina toimi kirkkoherra Erkki
Murtomäki sekä kanttorina
opettaja Timo Himanka. Tekstiä lukivat Anna-Liisa Sydänmetsä ja Olavi Erikkilä. Jumalanpalveluksessa avustivat
lisäksi Pohjanmaan Sotilassoittokunta johtajanaan musiikkiluutnantti Sami Salmivuori
sekä Veteransångarna.
Jumalanpalveluksen jälkeen
seurasi ruokailu Kokkolan Urheilutalolla. Emäntiä avusta-

massa oli joukko varusmiehiä
Kainuun Prikaatista ja järjestelyt olivat erinomaiset.
Pääjuhlan Kokkolan Jäähallissa aloitti Pohjanmaan Sotilassoittokunta soittamalla Teuvo Laineen sävellyksen Rukous.
Avaussanat lausui rovasti Eero Palola ja hän lähetti
seppelpartiot sankarihaudoille. Seppelpartiot muodostivat
maakuntajoukkojen miehet.
Tämän jälkeen esiintyi
Gamlakarleby Manskör johtajanaan Karl Sundman. Heidän
ohjelmanumeronaan oli Sibeliuksen Finlandia-hymni.
Oulun emerituspiispa Olavi Rimpiläinen kertoi juhlapuheessaan Härmän häijyn Isontalon Antin pojanpojan Antti Isotalon kirjeenvaihdosta
vankilassa istuvan presidentti Risto Rydin kanssa. Piispa
toi esille myös muita Suomelle
elämäntyönsä uhranneita henkilöitä, joista hän erityisesti
sanoi kunnioittavansa Keski-
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Itäisen Suomen kirkkopäivä Kouvolassa

I

Kuvassa vas. Kaarina Lukkaroinen, Pertti Siira, Toivo Sundqvist ja
Timo Salokannel.

seutukunnittain. Koska veteraanit ovat jo iäkkäitä, on huonompikuntoistenkin helpompi
matkustaa lähiseudulle. Hengellisiä päiviä tullaan kuitenkin järjestämään niin kauan,
kun niille riittää tulijoita, lupasi Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Seija
Vehmas.
Panssariprikaatista
Hämeenlinnasta ja Satakunnan
Lennostosta Pirkkalasta oli tullut avustamaan yhteensä seitsemänkymmentä varusmiestä,

jotka suorittivat mallikkaasti
mm. ruokatarjoilun sekä liikenteenohjauksen. Seitsemäntoista
sotilaskotisisarta keitti kenttäkeittiössä sekä tarjoili lähtökahvit munkkien kera koko
kirkkopäiväväelle. Paikalliset
reservijärjestöt antoivat myös
apunsa päivän onnistumiseksi.
Sääkin suosi päivää ja kotimatkalle voitiin lähteä hyvillä mielin auringon paistaessa.
Teksti ja kuvat Sirkka Ojala

täisen Suomen sotiemme
veteraanien kirkkopäivä
oli 6.6.2008 Kouvolassa.
Ekumeenisessa jumalanpalveluksessa saarnasi kenttäpiispa
Hannu Niskanen ja liturgina
toimi pastori Mikko I. Niskanen Kouvolan seurakunnasta. Ortodoksisen pastori Aarne Ylä-Jussilan tehtävänä oli
siunata kolehti ja suorittaa esirukous. Aurinkoiseen kirkkopäivään osallistui noin 1 600
henkilöä. Veteraanien matkustaminen matkojen takaa muodostuu liian rasittavaksi. Tapahtuma järjestetään tulevaisuudessa seutukunnittain.
Päiväjuhlan avasi järjestelytoimikunnan puheenjohtaja,
eversti Arto Mikkonen. Juhlapuheen piti valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä. Mikon ilman papereita pitämä juurevan
suomalaisen isännän puhe oli
vaikuttava esitys. Kirjoitettuna
tekstinä puheeseen ei saa sitä
isänmaan rakkautta ja sodan
käyneiden, maan jälleen rakentaneiden veteraanien kunnioitusta, mikä huokui Mikon jokaisesta sanasta ja eleestä puheen aikana. Puhe sai Itäisen
Suomen Sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri Jukka
Pennasen tervehdystä esittäessään kiittämään Pesälää erin-

Suomalainen isäntä, valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä ja juhlapuhe.

omaisesta puheesta. Kaupungin tervehdyksen toi valtuuston
puheenjohtaja, rakennusneuvos Juhani Pousi. Veteraanien
kiitoksen juhlasta esitti Kouvolan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja, eversti Panu
Loikkanen. Päätössanat hyvää kotimatkaa toivottaen esitti Kouvolan Sotainvalidien puheenjohtaja, prikaatikenraali
Kari Hietanen.
Musiikillisesta ohjelmasta
vastasivat Rakuunasoittokun-

ta, johtajanaan musiikkimajuri
Kari Westman, Kouvolan Sotaveteraanien sekä Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoro ja orkesteri.
Teksti ja kuva
Roope Nieminen

Veteraanijumalanpalvelus luonnossa
Pohjanmaan suurta poikaa Viljami Kalliokoskea.
Linnea Hovi esitti lausuntaa ja nuorten puheenvuoron
käytti tämän kevään ylioppilas
Joonas Koskela. Pohjanmaan
Sotaorpojen lauluryhmä esiintyi johtajanaan Jussi Wirkkala. Säestyksestä vastasi Pohjanmaan Sotilassoittokunta.
Päätössanat lausui opetusneuvos Pentti Tapio. Tilaisuus
päättyi kuorojen ja yleisön yhdessä laulamaan Maamme-lauluun.
Vielä ennen kotiin lähtöä
Kokkolan kaupunki tarjosi
munkkikahvit Kokkolan Urheilutalossa.
Juhlava tilaisuus oli ohi ja
sieltä poistuttiin vähän haikeissa tunnelmissa, sillä tästä
eteenpäin kokoonnutaan seutukunnittain niin kauan, kuin
voimia veteraaneilla riittää.
Teksti Matti Isomaa
Kuva Seppo Yli-Norppa

Y

li 120 sotien veteraania Kouvolasta ja Valkealasta oli mukana jumalanpalveluksessa Veteraani-

majalla 6. elokuuta Valkealan
Miettulassa.
Luonnon helmassa, Rapojärven rannalla oltiin lähellä Luo-

jaa. Tilaisuuden harras tunnelma oli aistittavissa kovia kokeneiden iäkkäiden veteraanien
olemuksesta.

Kouvolan kirkkoherra Keijo Gärdströmin saarnatekstinä
oli Matt. 21. luku. Kanttorina
toimi Pekka Ainali. PohjoisKymen Sotilaspoikien Perinnekillan vahvistettu kvartetti
lauloi Pekka Suomalaisen johdolla ja konserttimestari Arvo
Saaristo esitti viulusooloja.
Kirkkoherra Gärdström jakoi
ehtoollisen Kouvolan Sotaveteraanit ry:n hengellisen jaoston
puheenjohtajan Helinä Hartikaisen avustamana.
Jumalanpalveluksen jälkeen
nautittiin kirkkokahvit. Veteraanit toivoivat, että ”luontokirkosta” tehtäisiin perinne.
Kirkkoherra suhtautui päätökseen myönteisesti, sillä veteraanien runsaus oli hänelle mieluinen yllätys.
Kuva ja teksti:
Erkki Vitikainen
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Sotilasura pohjusti veteraanitoimintaan
höyrylaivamatkalla Kööpenhaminaan 1951: Porkkalan edustalla laivan eteen ja taakse ilmaantui neuvostoliittolaisia
partioveneitä hidastaen aluksen vauhtia äänimerkeistä piittaamatta.
Finn-Göranin vanhemmat
olivat virkailijoita Tampellassa Inkeroisissa. Sodan aikana hänen ahvenanmaalainen
isänsä vastasi yhtiön konttorin
toiminnasta, josta tehtävästä
hänelle myönnettiin Vm 2 kansalaisansioista.

Veteraanitapaamisia
sotilastehtävissä

Sotaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström kotinsa ulkokuistilla Helsingin Paloheinässä.

Finn-Göran Wennström valittiin Sotaveteraaniliiton 23.
liittokokouksessa ensimmäiseksi hallituksen puheenjohtajaksi, joka ei ole sotaveteraani. Liiton hallituksen
tehtävien ohella hän jatkaa ruotsinkielisen Södra-Finlands krigsveterandistriktin puheenjohtajana. Toiminta
sotiemme veteraanien hyväksi niveltyy hänen kokemustensa mukaan luontevasti hänen palvelusuraansa
puolustusvoimissa.

S

otaveteraaniliiton ja sotiemme veteraanien tulevaisuutta käsittelevän
keskustelun eväiksi Finn-Göran tarjoilee teetä lisukkeineen
2. heinäkuuta kotinsa ulkokuistin vehreydessä Helsingin Paloheinässä. Liittopäiviin palaten hän muistuttaa hallituksen
roolin muuttuneen liittokokouksen hyväksyessä sääntömuutoksen: Suuret linjaukset päättää valtuusto. Hallituksessa yhdistyvät nyt entisen hallituksen

ja työvaliokunnan tehtävät.
Finn-Göran
Wennström
kuuluu sodan ajan pienimpään
vuoden 1942 ikäluokkaan. Ensimmäisen vaikuttavan muistikuvansa sotilaista hän ajoittaa 1940/1950-luvun vaihteen
tienoille: pienenä poikana oli
vaikuttavaa nähdä komppanian verran aseistettuja sotilaita pitämässä taukoa Inkeroisten kirkon tuntumassa. Toisena muistikuvana mieleen jäi
vuokratun Porkkalan tilanne

Kaikki proteesityöt

nopeasti ja kivuttomasti - myös kukkarollesi!
Olemme neuvotelleet
puolestasi osamaksusopimuksen joten voit
halutessasi maksaa
laskumme myös itsellesi
sopivissa kuukausierissä.
Tervetuloa maksuttomaan
tarkastukseen.

Hämeentie 10 A 1, Helsinki, Puh. (09) 56 58 560
Keskuskatu 9, Riihimäki, Vaahteratie 13, Oitti
Puhelinvarauksella (019) 76 55 66

Sotilasurallaan Finn-Göran tutustui lukuisiin sotaveteraaneihin. Tilaisuuksia sotaveteraanien tapaamisiin tarjoutui
etenkin Turussa Turun ja Porin
sotilasläänin komentajan tehtävässä.
- Varsinais-Suomen ja Satakunnan sotaveteraanipiirien
johtoon tulin tutustuneeksi hyvin konkreettisella tasolla, samoin muiden veteraaniliittojen
johtoon veteraanitilaisuuksissa
keskustelujen ja tervehdyksien
merkeissä.
Varusmiespalveluksen ja reservinupseerikoulutuksen jälkeen (1962) Wennström aloitti
Kadettikoulun, josta hän valmistui 1965 ja astui palvelukseen Karjalan prikaatiin. Vuodesta 1966 hän toimi RUK:ssa
joukkueen johtajana, komppanian varapäällikkönä ja
päällikkönä. Sotakorkeakoulu
oli vuorossa 1973–1975. Seuraavat viisi vuotta hän työskenteli Vaasassa sotilaspiirin ja sotilasläänin esikunnassa. Paluu
Sotakorkeakouluun operaatiotaidon ja taktiikan opettajaksi
seurasi 1980–1984.
Kahden vuoden palvelun
jälkeen Jääkäripataljoonan komentajana Dragsvikissa Wennström toimi suomalaisen valvontajoukon komentajana Golanilla 1986–1987 ja tämän
jälkeen puolustusministeriössä
YK-toimiston vanhempana toimistoesiupseerina ja toimistopäällikönä 1987–1989. Opiskeltuaan vuoden Washington DC:
ssä Yhdysvaltain Maanpuolustusyliopistossa hän toimi Sotakorkeakoulun strategian opettajana ja yleisesikuntaupseerikurssien johtajana vuoteen
1995. Seuraavat kolme vuotta
kuluivat Saksan liittotasavallassa sotilasasiamiehen tehtävissä Bonnissa ja akkreditoituna myös Sveitsiin 1996-1998.

Kotimaahan palattuaan hänet
määrättiin Turun ja Porin sotilasläänin komentajaksi, josta
hän jäi täysin palvelleena reserviin 2002.
Perhettä Tuula-vaimon ohella Finn-Göranille on siunaantunut kaksi tytärtä ja poika.

Tehtävät uudistuneessa
Sotaveteraaniliitossa
Syksyllä 2003 Wennströmiltä tiedusteltiin, olisiko hän
käytettävissä Södra Finlands
Krigsveterandistriktin varapuheenjohtajan tehtävään, jossa
tehtävässä hän sitten aloittikin
seuraavan vuoden alusta. Vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut ”Södran” puheenjohtajana. Liiton hallitukseen hän
tuli vuoden 2007 alusta ja hallituksen puheenjohtajaksi hänet
valittiin tänä vuonna 2. varapuheenjohtajan paikalta.
Sotaveteraaniliiton rakenteen muutoksen jälkeinen aika
vaatii oman totuttelemisensa
ja oppimisensa, toteaa Wennström.
- Hallituksen tehtävänä on
toteuttaa Turun liittokokouksen hahmottamat tavoitteet ja
välitavoitteet Kuopiossa 2010
järjestettävään liittokokoukseen mennessä. Oleellisinta on
tehdä liitosta joustavasti toimiva. Liiton ja sen hallituksen tulee toteuttaa eri tehtäviään veteraanien toivomalla tavalla. Kesän jälkeen edessä on yhdessä
valtuuston ja hallituksen kesken selventää säännöissä mainitut tehtävät ja toimivaltuudet
konkreettisen työnjaon tasolle.

”Kaveria ei jätetä”
Kannattajajäsenten rooli järjestötoiminnassa tulee kasvamaan; hehän toimivat jo tänään liiton organisaation eri
tasoilla veteraanien tukena hoitamassa käytännön rutiineja.
Veteraanien keski-ikä on kohta
86 vuotta. Seuraavaan liittokokoukseen mennessä tavoitteena
on kasvattaa kannattajajäsenten määrää nykyisestä 25 000:
sta 30 000:een. Heistä enenevä
määrä ottaa kasvavasti vastuuta yhdistysten käytännön asioiden hoidosta ja yhdistysten
puheenjohtajina veteraanien
toiveiden mukaisesti. Samalla
veteraanien luottamus nuoren
polven henkiseen kanttiin kasvaa, Finn-Göran tähdentää.
Kuntoutuksen
saatavuus
kaikille siihen oikeutetuille veteraaneille on turvattava; julkinen rahoitus on perusedellytys

kuntoutuksen ja kotipalveluiden mahdollistamiseen. Veteraanijärjestöjen yhteisellä varainhankinnalla, johon puolustusvoimat antavat tukensa
varusmiesten lista- ja lipaskeräyksen muodossa, voidaan oikein kohdennettuna tukea eniten avun tarpeessa olevia.
”Kaveria ei jätetä” omaksuttiin sankoin joukoin johtavaksi veljien ja sisarten huolenpitoohjeeksi. Veteraanikaverit ovat
voimiensa mukaan pitäneet
huolta siitä, että varsinkin yksin eläviin kavereihin on pidetty yhteyttä. Tämän perinteen
jatkuminen organisaation kaikilla tasoilla on edelleen ajankohtainen mm. nuoremman
polven ottaessa lisääntyvässä
määrin vastuuta.
Kunnilta sotiemme veteraanit odottavat etenkin kuntoutuksen ja kotipalveluiden
joustavaa yhteen sovittamista.
Sotaveteraanipiirien sosiaalineuvojat ovat tärkeitä käytännön neuvojen antajia, Wennström muistuttaa.
Meneillään olevassa kuntien yhdistämisbuumissa Wennström perää tarkkaa kuntakohtaista seurantaa. - Tässä on
pidettävä huoli siitä, että kuntaliitosten paljon puhutut edut
tulevat näkymään myös parempana huolenpitona veteraaneista.

Yhteistyöllä eteenpäin
Yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa toiminnassa ratkaisevana Finn-Göran korostaa
yhteistyötä muiden veteraanijärjestöjen ja heitä lähellä olevien organisaatioiden kanssa.
Vaikutusvaltaisina toimijoina hän painottaa Suomen veteraaniliittojen valtuuskuntaa
(VEVA) sekä sosiaali- ja terveysministeriön rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa
(RINE). Yhdessä muiden veteraanijärjestöjen kanssa Sotaveteraaniliitto esittää neuvottelukunnan työn jatkamista uuden
neuvottelukunnan asettamisella syyskuussa 2009 päättyvän
toimikauden jälkeen.
Veteraanipolven merkittävimpiin lukeutuvana perintönä Finn-Göran pitää ”periksi ei
anneta” –henkeä, sitä, etteivät
puheet, vaan teot ratkaisevat. On ollut ilo kuunnella iäkkäitä
veteraaneja ja rouvia, jotka ovat
puhuneet elämänkokemuksella
elämän perusasioista.
Markku Rämö
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Heikki Talvela – veteraaniperinteen ahkera vaalija
Sotaveteraaniliiton valtuuston jäseneksi 2008–2010
valittu Heikki Talvela tunnetaan aktiivisena sotaveteraanivaikuttajana ja veteraaniperinteen ylläpitäjänä.
Kotitilalla keräämälleen monipuoliselle esineistölle hän
sai vuonna 2000 puolustusvoimien myötävaikutuksella
museohuoneen Suojeluskunnan päällystökoulun perinnetiloista Tuusulan Rantatien varrelta.

M

a a nv i lj e l y ne u vo s
Heikki Talvela on
syntynyt kotonaan
Malmarin tilalla Tuusulassa
1924. Hän jatkoi isänsä työtä
maanviljelijänä avioituen 1951
Mirja-vaimonsa kanssa. Hän
asuu edelleen samassa paikassa. Molemmat ovat agronomeja, samoin heidän kaksi poikaansa. Tytär jatkaa 30 vuotta
kestänyttä uraansa eduskunnan puhemiehen sihteerinä.
Kahdesta pojasta nuorempi on
usein matkoilla konsulttiyrityksensä puitteissa. Vanhemmalla pojalla on virkansa maaja metsätalousministeriössä ja
hän on sukupolvenvaihdoksen
jälkeen ottanut vastuun myös
tilan töistä.

Sota katkaisi
koulunkäynnin
Talvisota keskeytti Heikin koulunkäynnin Järvenpään yhteiskoulussa. Tuolloin 15-vuotiaana
hän toimi kotiinsa sijoitetun sairaalan talonmiehenä ajaen mm.
vettä hevosella vesijohtojen jäädyttyä ja perämetsästä halkoja. Järvenpään suojeluskunnan
poikaosastosta hänet hyväksyttiin 16-vuotiaana suojeluskunnan varsinaiseksi jäseneksi.
Liikekannallepano tapahtui
17.6.1941. Heikki komennettiin
jakamaan käskykortteja paikkakuntansa reserviin kutsutuille ja seuraavaksi vuorokaudeksi jakamaan sotavarusteita
perustettaville joukoille.
Sotaan lähtö Heikillä tuli lokakuussa 1942 – ensin alokkaaksi Riihimäelle tykistön koulutuskeskukseen, josta korpraalikouluun. Helmi-maaliskuun
vaihteeseen 1943 tuli rintamalle lähtö. Yöllä matkattiin härkävaunuissa Viipurin asemalle,
seuraavana yönä kuorma-auton
lavalla Terijoelle Rajajoen lohkolle. Kuukauden kovan koulutuksen jälkeen Haukijärvellä
hänestä tehtiin kenttätykistöpatterissa tykin suuntaaja.
- Kuuden tuuman raskaita
haupitsejamme vetivät kahdeksan hevosen valjakot. Tykit olivat asemissa rautatien varressa
Kuokkalan tuntumassa. Tulitoiminta puolustamallamme
Suomenlahti-Leningrad -loh-

kolla oli vilkasta. Touko-kesäkuun vaihteessa 1943 sotaretki
jatkui, kun yksikkö siirrettiin
Aunuksen rataa pitkin Mäkriän asemalle.

”Pirunsaarella”
neljä kuukautta
Matka jatkui marssien Pisin
kylän kautta Kuuttilahteen.
- Täältä Ruben Laguksen
panssaridivisioonan alaisina
minut yhdessä nuoren vänrikin Erkki Aholan kanssa komennettiin viikon päästä erilliseen patteriin. Muodostimme kilometrin päähän Syvärin
rannasta eteen työnnetyn aseman – suon peittämän saarekkeen muutamine mäntyineen.
Sanoimme sitä Pirunsaareksi.
Kaksin ”johtamallamme” tulitoiminnalla kesäkuun puolivälistä lokakuun puoliväliin ammuimme neljällä keveällä rykmenttikanuunalla keskimäärin
viidesti vuorokaudessa. Välillä jouduin yksinkin hoitamaan
ammunnan alusta loppuun.
Silloin 18-vuotiaalle uskottiin
paljon vastuuta, Heikki toteaa.

”Ihmettelimme
ukkosen jyrinää”
- Lokakuun puolivälissä 1943
Laguksen joukot lähtivät takaisin kohti Äänislinnaa. Meidät
liitettiin 15. prikaatiin eversti Aloys Kuistion alaisuuteen.
Patterimme siirtyi samanaikaisesti lähemmäksi Laatokan
rantaa ns. Iloisen kulman lohkolle kesäkuun 1944 puoliväliin asti. Kesäkuun 9. päivästä alkaen ihmettelimme, kuinka ukkonen jyrisee jatkuvasti.
Ääni kantautui Laatokan vettä pitkin. Täydellisessä uutispimennossa joku oli Ruotsin radion kautta saanut tiedon Kannaksen kovista hyökkäyksistä.
- Venäläiset ylittivät Syvärin
21.6. Lotinapellossa. Parin vuorokauden kovien taistelujen jälkeen linjamme petti. Jouduimme kiertämään venäläisten
maihinnousukohtaa, jokivarsiniittyjä upottavassa maastossa hevosten vetäessä raskaita
haupitseja, joista puolet jäi taipaleelle. Maihinnousukohdan
kiertäminen oli patteriston historian raskain taival.

Talvela kertoo elämänsä kiperimmästä hetkestä aseveljiensä kanssa Aunuksessa:
”Kymmenen
kilometrin
matkalla ei ollut mitään suojaavaa puustoa. Keskellä päivää
jouduimme ylittämään aukeita.
Kymmeniä maataistelukoneita
ilmaantui muutaman kymmenen metrin korkeudella ampumaan meitä konekivääreillä ja
pikatykeillä. Pidimme selviytymistä mahdottomana. Mutta
kiitos alkaneen rankkasateen
selvisimme hengissä.
Muistan hetken, kun maataistelulaivue tuli, heittäydyin
maahan ja rupesin siinä epätoivoisesti kynsin kaivamaan
päälle koloa. Eihän se ylhäältä ammuttaessa olisi auttanut.
Koneiden molemmissa siivissä
oli kiinteät konekiväärit. Suihkut menivät kohdallani molemmin puolin niin, että jäin
suihkujen väliin.”

Ikääntyminen kasvattaa
hoitotarvetta
Heikki Talvela korostaa tarvetta vastata sotiemme veteraanien ikääntymisen aiheuttamiin
liikuntakykyä ja muita toimintamahdollisuuksia rajoittaviin
haasteisiin.
-Yhteydenpito veteraaniveljiin ja -sisariin korostuu. Lehtemme tulee entistä tärkeämmäksi yhdyssiteeksi. Kannattajajäsenten
lisääntyvää
mukanaoloa tarvitaan. Veteraanien seurana ja heitä auttamassa käyvät nuoremman polven edustajat voivat tuoda arvaamattoman paljon piristystä
ja intoa ikääntyneiden elämään.
Tärkeää on huolehtia yhteydenpidosta siitä huolimatta, että se
alkaa olla yksipuolista: veteraani ei enää itse pääsekään tulemaan, vaan hänen luokseen on
tultava.
Heikki pitää kunniapuheenjohtajamme Aarno Lammen
johdolla aikaansaadun tulevaisuussuunnitelman ideaa yhdistystemme voimien yhdistämisestä hyvänä, kun tarve vaatii:
se palvelee tavoitetta huolehtia
jokaisesta veteraanista loppuun
asti.
Kunnallisissa veteraanipalveluissa vallitsee edelleen paljon kirjavuutta. Oman kotikuntansa Tuusulan Heikki mainitsee myönteisenä esimerkkinä:
Täällä kuntoutuksesta on huolehdittu erinomaisesti. Toivottavasti veteraaniasiansa hyvin
hoitavien kuntien esimerkit
rohkaisevat vähemmän kun-

Heikki Talvela syntymäkodissaan kesällä 2008.

nostautuneita kuntiakin kilvoittelemaan asian puolesta.

Koululaiset tärkeä
kohderyhmä
Talvela on huomannut kouluikäisten olevan hyvin kiinnostunut väestöryhmä kuuntelemaan sotiemme veteraanien
kokemuksia.
Kouluvierailut, joihin
meitä veteraaneja on kutsuttu, ovat olleet erittäin antoisia.
Henkilökohtaisesti olen saanut kummisuhteita muutamiin
kouluihin, joihin minua jatkuvasti kutsutaan mukaan. Tällaisella vuorovaikutuksella monet meistä veteraaneista voivat
vielä tälläkin iällä hyödyttää
isänmaatamme.
Nuoret vaikuttavat monen
veteraanin mukaan eläytyvän hyvin sodan ja jälleenrakennusajan henkilökohtaisesti
kokeneiden kerrontaan ja kysymyksiinsä esittämiin vastauksiin. Näin veteraanipolven
henkinen perintö siirtyy elävästi yli sukupolvien.

Veteraaniperinteen
haasteita
Heikki Talvelan ensimmäinen
rintamalta tuoma esine oli venäläisen
panssarikranaatin
kärki ”Pirunsaarelta”. Keräily
jatkui kirpputoreilla ja keräilyinnostuksesta tietävät aseveljet toivat hänelle erilaisia

esineitä. Kirpputoreilla häntä
askarruttivat näkemänsä puhdetyöt ja lukuisat kunniamerkit lojumassa hyllyillä. - Kävi
sääliksi se alennustila, mihin
perikunnat olivat saattaneet
veteraaneille mitä arvokkaimmat esineet ja symbolit.
Tuusulalaiset sotiemme veteraanit saavat käyttöönsä
huoneen ilmatorjuntamuseon
vieressä olevasta ”kapteenin
puustellista”, paikkakunnan
vanhimmasta v. 1721 rakennetusta talosta. Tänne omaiset
voivat luovuttaa veteraaniensa
kunniamerkit arvoiselleen paikalle.
Heikkiä huolestuttaa myös
lopetettavien koulujen Pro Patria -sankaritaulujen kohtalo.
Itse hän onnistui pelastamaan
perinnehuoneeseensa kaatopaikalle osoitetun Hankkijan
Pro Patria -taulun.
- Tällaisten veteraaneille arvokkaiden esineiden pysyvälle tallettamiselle tulisi löytää
sopivat tilat eri puolilla maata,
hän toteaa.
Heikki Talvelan kokoamaan yli 600 esineeseen Tuusulassa voi käydä tutustumassa sopimuksen mukaan hänen
asiantuntevalla opastuksellaan,
puh. 050 530 9958.

puh. 010 254 3901

Teksti ja kuva:
Markku Rämö
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Sain luvan kirjoittaa
Lehdessä 3/2008 oli pyyntö saada kuntoutuspalautteita
veteraaneilta. Useat kirjeistä oli aloitettu ”olipa hyvä,
kun kerrankin kysytään ruohonjuuritasolta tai kun sain
luvan kirjoittaa”. Palautetta voi antaa aina, kun siltä
tuntuu, eli jokainen kirje ja mielipide on meille tärkeä
jatkossakin.

P

alautteissa oli hyvin paljon henkilökohtaisia kokemuksia ja tervehdyksiä hoitajille ja kuntouttajille.
Henkilökunnan palvelualttius korostuukin monessa kirjeessä, ja se on yksi osa onnistunutta kuntoutuskokemusta.
Samoin ruokailu jakoi mielipiteitä, yleisesti monipuoliseen
ruokailuun oltiin tyytyväisiä ja
yhteisten ruokahetkien merkitys korostui.

Paikkauksen tarvetta
kuntoutuskäytännöissä
Kuntoutuksen hakumenettely koettiin vaikeaksi. Ongelmia on aiheuttanut tarvittavan
lääkärintodistuksen saaminen.
Lääkäreitä saattaa olla vähän, ja
jonot vastaanotolle -ei kiireellisissä tapauksissa ovat pitkät.
”Vuonna 2007 olin lääkärintarkastuksessa helmikuussa,
jolloin anomus tehtiin. Monen
tiedustelun jälkeen sain kiel-

teisen päätöksen heinäkuussa.
Joulukuussa sain kuitenkin ilmoituksen peruutuspaikasta
viikoksi”. ”Vuonna 2008 helmikuussa olen jättänyt hakemuksen, mitään tietoa en ole
vielä saanut”.
”En minä enää jaksa niitä
kaavakkeita täytellä, pyydellä
ja anoa”.
Mielipiteet ja kokemukset
laitos- ja avokuntoutuksesta jakautuivat lähes tasan.
”Olen niitä veteraaneja, jotka eivät enää jaksa olla mukana laitoskuntoutuksessa, mutta
avokuntoutus on hyvä”.
”Meidän joukko on kohta
pieni ja toimintakyky sitäkin
pienempi, emme oikein pysty
omia asioitamme hoitelemaan,
niin eikö tätä kuntoutusasiaa
voisi automatisoida, että me loput jo saisimme ilman mitään
anomista yhden tunnin lihaskuntoutusta kerran viikossa
läpi vuoden. Korostan tätä avo-

kuntoutusta sillä, että me puolisot, jotka olemme vielä elossa molemmat, pärjäämme kyllä yhdessä, mutta kumpikaan ei
pärjäisi yksin”.
”Yksin elävä vanha veteraani kaipaa sosiaalista toimintaa,
jota laitoskuntoutus tarjoaa”.
”Laitoskuntoutuksessa huonetoveri ja veteraaniveljet ovat
hyvä lääke yksinäisyyden kipuihin”. ”Pitäisi olla oma huone kuntoutuksen aikana, kun
tarvitsee käydä yöllä usein WC:
ssä ja toinen häiriintyy. Yhden
hengen huoneesta lisähinta on
45 euroa vuorokaudessa”.
”Laitoskuntoutus on parasta nyt, kun vaimo pääsee sinne
samaksi ajaksi vapauttaen hänetkin talouden hoitoon liittyvistä asioista kotona”.
Palautteissa tulivat esille toiveet siitä, että veteraani voisi itse osallistua haluamaansa
kuntoutukseen.
”Tehdäänkö kuntoutuspäätökset kuuntelematta ollenkaan
veteraanin mielipidettä”?
Yksilöllisten hoitojen merkitystä korostettiin niin avokuin laitoskuntoutuksessakin.
Monen mielestä hoitoaikoja on
lyhennetty ja epätietoisuutta

oli siitä, miksi jotakin haluttua
hoitoa ei voi saada.
Toivottiin, että olisi sama
hoitaja koko kuntoutusjakson
ajan. Kuntoutusohjeita lääkäriltä kuin muulta henkilökunnalta kaivattiin myös kuntoutusjakson jälkeiseen elämään.

Yksilöllisyys korostuu
kuntoutustoiveissa
Yhteenvetona palautteista voidaan tuoda yleisesti esille muutamia asioita, jotka olivat riippumattomia siitä, missä veteraani oli kuntoutuksessa ollut.
Henkilökunnalla on erittäin
suuri merkitys onnistuneessa
kuntoutuskokemuksessa.
Sosiaalisen kuntoutuksen
tarve korostuu yksinäisillä veteraaneilla.
Kuntoutukseen hakumenettelyssä toivottiin siirryttäväksi
ns. kutsujärjestelmään.
Veteraanin kuntoutustarpeet
tulisi huomioida yhä enemmän
kuntoutuspaikkaa valittaessa.
Kuntoutuksen
säännöllisyyttä myös kaivattiin, eli varmuutta vuosittaisen kuntoutuksen toteutumisesta.
Henkilökohtaisista
kokemuksista, jotka liittyvät hoito-

jen vähentämiseen, ruokailuun,
huonetoveriin, altaan veden
lämpötilaan, ryhmän kokoon
ym. asioihin ja kokemuksiin,
on syytä keskustella kuntoutusjakson aikana henkilökunnan kanssa. Useimmat asiat
voidaan järjestää paikan päällä,
ja näin ollen ne eivät jää vaivaamaan mieltä ja pilaa ehkä koko
kuntoutusjaksoa.
Voisiko veteraanin omaa
ääntä kuulla siinä vaiheessa,
kun maksusitoumuksia kuntoutukseen tehdään? Virkamiespäätöksillä ”50 % avokuntoutukseen ja 50% laitoskuntoutukseen” on olemassa nyt se
vaara, että veteraani ei saa välttämättä tarvitsemaansa kuntoutusta. Ja yhä enemmän on
painoarvoa lisättävä myös sosiaaliselle kuntoutukselle. ” Jos
mieli on maassa, niin jalatkaan
eivät lähde liikkeelle”, totesi eräs veteraani kuntoutuksen
merkityksestä yksinäisyydestä
johtuvan masennuksen lievittämisessä.
Kiitämme palautteista, joita
voi edelleen meille liittoon lähettää.
Anni Grundström

Veteraanien maksuton
kotihoito Laukaassa
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duskunnan
vahvistaman lain mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut
muuttuivat valtakunnallisesti
elokuun 2008 alusta ja useimmissa kunnissa uudet maksut
otettiin käyttöön erillisillä päätöksillä. Laukaan kunnanhallitus vahvisti uudet asiakasmaksut kokouksessaan 23.6.2008
ajalle 18. – 31.12.2008 ja päätti siinä yhteydessä sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen
mukaisesti, että tilapäisestä
tai jatkuvasta hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvasta kotipalvelusta ja/tai kotisairaanhoidosta ei peritä asiakasmaksua, jos perheen jollakin
jäsenellä on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus.
Maksuton kotihoito on erityiskiitos veteraaneille heidän
työstään maan hyväksi sotien aikana ja tarkoituksena on
myös tukea veteraanin ja samalla hänen puolisonsa kotona
selviytymistä ja myöhentää tai
kokonaan estää palveluasumiseen tai laitoshoitoon siirtymis-

tä. Maksuttomalla kotihoidolla
halutaan tukea tämän erityisryhmän kotona selviytymistä
niin, ettei veteraanin ainakaan
asiakasmaksun vuoksi tarvitse kieltäytyä vastaanottamasta
tarpeellisia kotihoidon palveluja. Terveyskeskuksen käyntimaksusta veteraanitunnuksen
omaavat laukaalaiset oli vapautettu jo aiemmin ja myös tämä
käytäntö jatkuu.
Aloitteen kotihoidon asiakasmaksun poistamisesta teki
Laukaan kunnan veteraaniasiain neuvottelukunta helmikuussa 2008 antaessaan lausuntoa Laukaan kunnan vanhusten
uudesta palvelustrategista ”Kotona kaiken paras”. Veteraaniasian neuvottelukunta Laukaassa on kunnanhallituksen
nimeämä toimielin, jossa ovat
jäsenenä edustajat Sotainvalidien Veljesliiton Laukaan osasto ry:stä, Sotainvalidien Veljesliiton Lievestuoreen osasto ry:
stä, Laukaan Sotaveteraanit ry:
stä ja Lievestuoreen Sotaveteraanit ry:stä sekä kunnan edustajina sosiaalijohtaja, johtava

lääkäri sekä keskushallinnosta johdon sihteeri.
Maksuttomuuspäätös koskee laukaalaista veteraania ja
myös hänen puolisoaan, koska kotihoidon maksu on perhekohtainen. Päätös koskee
kotiin annettavaa hoito- ja
palvelusuunnitelman
mukaista tarpeellista kotihoitoa eli kotipalvelua ja /tai kotisairaanhoitoa, joita myönnetään samoilla kriteerillä ja
joiden palvelusisältö on sama
kuin muillekin ikäihmisille.
Maksuttomuus ei kuitenkaan
koske kotihoidon tukipalveluja esim. ateriapalvelua tai turvapuhelinpalvelua, päiväkeskus- ja päiväsairaalapalveluja,
palveluasumista, laitoshoitoa,
omaishoitoa ja muita ikäihmisten palveluja, joten maksuttomien palvelujen kirjo ei
ole niin laaja kuin vähintään
20 %:n haitta-asteen sotainvalideilla.
Vuokko Hiljanen
Sosiaalijohtaja,
Laukaan kunta
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Sotiemme veteraanien keräys 2008 vauhdissa

M

Veteraanivastuu ry:n hallitus
on nimennyt Sotiemme Veteraanit -keräyksen kenttäpäälliköksi ensi kevääseen asti Kari Korhosen Jyväskylästä. Kari
Korhonen on ollut keskeisesti
mukana Keski-Suomen keräyspiirin tehtävissä. Hän on myös
Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja.

aaliskuussa
alkanut Sotiemme Veteraanit keräys 2008:n
kevätkausi päätyi keräyspiirien osalta 1,2 milj. euron tulokseen. Piireistä parhaat tulokset
on Etelä-Pohjanmaalla, Helsinki-Vantaalla ja Keski-Suomessa, joilla kullakin on yli 100 000
euroa. Keräyksessä maa on jaettu 24 keräyspiiriin.
Parhaita suhteellisia kuntakohtaisia tuloksia on Suodenniemellä 2 700 euroa (1,94 euroa/asukas), Viitasaarella 12
000 euroa (1,60 euroa/asukas)
Kiukaisissa 4 500 euroa (1,32
euroa/asukas) ja Kerimäellä
6 400 euroa (1,08 euroa/asukas).
Aluepalavereissa palkittiin
sormustauluilla pitkään ja an-

siokkaasti hyviin tuloksiin yltäneitä piirien keräyspäälliköitä ja muita piirin vastuuhenkilöitä.

Palautetta
aluepalavereista
Sotiemme Veteraanit keräyksen
alueelliset vuoden 2008 palaute- ja vuoden 2009 suunnittelupalaverit järjestettiin elokuussa
Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Mikkelissä. Tilaisuuksissa alueiden keräyspäälliköt
esittivät keräysjohdolle raporttinsa tämän vuoden keräyksen
kokemuksista. Kaikki palaute
tullaan käsittelemään ensi vuoden suunnitelmia laadittaessa.
Keräyksen uusi kenttäpäällikkö Kari Korhonen alusti ensi
vuoden suunnitelmista.

Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton toiminnanjohtajat kokoontuivat neuvottelupäiville 20. 8. Hämeenlinnaan. Varainhankkija Silja Lehti ja kenttäpäällikkö Kari Korhonen kertoivat tämän vuoden
keräyksestä ja ensi vuoden suunnitelmista.

Pohjois-Suomen keräysalueiden johdossa menestyksekkäästi toimineita palkittiin Oulussa. Kuvassa
vas. Antti Roiko-Jokela, Seppo Yli-Norppa Keski-Pohjanmaalta, Martti Lamminaho Pohjois-Pohjanmaalta, Seppo Tähkäpää Kainuusta ja Martti Koskela Lapista. Keräyksen piiri- ja paikallisjohdossa
toimivat vapaaehtoiset ovat perusedellytys keräyksen onnistumiselle.

Veteraaniheijastin - loppuvuoden kampanjatuote

V

eteraanivastuu julkistaa Veteraaniheijastinkampanjan syyskuun
puolivälissä. Jakelukanavina
ovat Prismat, ABC-huoltamot,
R-kioskit ja Rahapaja Moneta.

Heijastimen
esittelijöinä
ovat maailmanmestarit Marcus
Grönholm ja Juha Kankkunen.
Veteraaniheijastin on korkeatasoista suomalaista työtä ja
se täyttää kaikki turvallisuus-

normit. Mukana olevat yritykset ovat mukana asevelihengessä korvauksetta. Kokonaistavoitteena on saada heijastimilla
miljoona euroa avustustyöhän.
Heijastimen hinta on 12 euroa.

Vuoden 2008 keräyspiirien
tuoton arvioidaan yltävän 1,7
milj. euroon ja lisäksi tulee keskuspaikan syksyn kampanjasta
kertyvä tuotto.

Tämän vuoden merkittävin
uudistus oli keräystuoton palautus niille paikkakunnille,
joista se on kerättykin.

Elsa Pyörälä Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiristä palkittiin
sormustaululla. Hän myi viime vuonna 29 taulua.

Keski-Pohjanmaan keräyspäällikkö Antti Roiko-Jokela esitti Oulussa voimakasta kritiikkiä eräistä keräysjohdon ratkaisuista. Keräysjohto huomioi kaiken rakentavan kritiikin.
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Lahdessa sotaveteraanityötä 50 vuotta

S

otien päätyttyä Lahden
kaupungilla oli suuria
vaikeuksia. Siirtoväkeä
tuli kaupunkiin noin 13 000.
Asuntopula oli huutava ja palveluiden järjestäminen suurentuneelle väelle lähes ylivoimaista. Taloudellista elpymistä vaikeuttivat Neuvostoliiton
vaatimat sotakorvaukset. Valvontakomission toiminta oli
halpamaista ja laitonta. Neuvostoliiton noottien painostuksella jouduttiin lakkauttamaan
maasta noin 2 500 yhdistystä. Raskain isku oli Talvisodan rintamamiesten 4.8.1940
perustaman sosiaalisen auttamisjärjestön Suomen Aseveljien Liiton lakkauttaminen. Siinä meni myös Lahden Aseveljet ry. ”Neuvostoliiton nootti
pakotti ratkaisuun, joka vei sodista palanneilta miehiltä yhden demokraattisista perusoikeuksista”, kuten akateemikko
Matti Kuusi on todennut. Valitettavasti liittoutuman toiset
osavaltiot, Yhdysvallat ja Englanti eivät puuttuneet väärinkäytöksiin.

Sotaveteraanit
yhteistoimintaan
Suomen Aseveljien Liiton lakkautumisesta ehti vierähtää 12
vuotta, ennen kuin rohjettiin
ryhtyä toimenpiteisiin, ensiksi Tampereella, jossa perustettiin 29.9.1957 Rintamamiesten
Asuntoliitto, joka 1964 rohkeni muuttua Suomen Sotaveteraaniliitoksi. Alkaneessa kilpajuoksussa Lahti ehti pronssille
eli kolmanneksi, kun 28.3.1958
perustettiin Lahden Rintamamiesten Asuntoyhdistys. Puheenjohtajaksi valittiin Aarne
A. Koivisto ja sihteeriksi Olli
Vihavainen.

Asuntojen rakentaminen
oli toiminnan ”täky”
Asuntojen puute oli Lahden kehityksen vaikein este. Tämän
oivaltaen sotaveteraanit näkivät uuden yhdistyksen tärkeimmäksi tehtäväksi uusien
asuntojen rakentamisen, mikä
näkyi jo yhdistyksen nimenvalinnassa, jossa oli kyllä myös
poliittinen tarkoituksenmukaisuus. Heti alusta lähtien tartuttiin ripeästi työhön. Yhdistys
rakennutti ja oli osallisena rakentamassa sekä omistus- että
vuokra-asuntoja sekä palvelutaloja eri puolelle kaupunkia
yhteensä toistakymmentä kivitaloa. Niissä lukemattomat sotaveteraanit saivat erinomaiset

Lahden maamerkkinä ovat hyppyrimäet.

asunnot itselleen ja perheilleen.
Kiitollisuus toiminnan tuloksista on vieläkin kuultavissa. Yhdistys toimi muissakin
asioissa tarmokkaasti tehden
aloitteita ja esityksiä sotaveteraanien asioissa sekä kaupungille että seurakunnille.

Uusia yhdistyksiä
Asuntoyhdistyksen tuloksellinen toiminta herätti innostusta kaupungin eri osissa. Alusta lähtien, tai oikeastaan sodan
ajoilta saakka, sotaveteraanien
yhteistyö seurakuntien kanssa
on ollut läheistä ja tarpeellista
sekä toivottavaa. Tämän vuoksi
syntyi suunnitelma, että jokaisen seurakunnan alueelle tulisi perustaa oma yhdistys. Tämän ajatuksen toteuttaminen
merkitsi kolmen uuden yhdistyksen perustamista. Mauno
Uusitalon tarmokkaan työn
tuloksina perustettiin 1967
Keski-Lahden, Etelä-Lahden ja
Länsi-Lahden Sotaveteraaniyhdistykset, jotka lähtivät ripeään yhteistoimintaan veljien
ja sisarten asioiden hoitamisessa. Monet asiat olivat yhteisiä,
mutta kullekin yhdistykselle
syntyi oma erikoinen ja mielenkiintoinen leimansa.

Terveydenhoito ja
kuntoutus
Sotien henkiset ja fyysiset arvet yhdessä ankaran raatamisen kanssa alkoivat näkyä sotaveteraanien terveydessä kaivaten hoitoja ja kuntoutusta.
Hyvin monet kokivat kohtalon,
jota kuvaa silloinen sananparsi:
Kun talo on valmis, niin silloin

mieskin on ”valmis”. Kuitenkin
kaupungille osoitettujen aloitteiden pohjalta sotaveteraanien
kuntoutus aloitettiin vasta 1974
terveystarkastuksilla ja varsinaisilla kuntoutushoidoilla
1977. Myöhemmin Lahden kaupungin myöntämät kuntoutusmäärärahat nousivat 1980-luvulla enemmän kuin minkään
muun kaupungin maaassamme. Sotaveteraaneille myönnettiin ilmaiset lääkärintarkastukset ja hammashoidot sekä
vapautus uimahallimaksuista.
Lisäksi tehtiin päätös hautausavustuksista sekä palkattiin
sairaanhoitaja ja veteraanikuraattori hoitamaan sotaveteraanien asioita.
Laitoskuntoutus hoidettiin
aluksi kotimaassa, mutta halvempia kuntoutuslomia saatiin
ulkomaiden laitoksista. Kun
valtio alkoi myöntää määrärahoja, tuli ne käyttää kotimaassa. Tämän jälkeen ulkomaisia
kuntoutuslomia ei ole myönnetty myöskään kaupungin
varoin. Sitä mukaa, kun valtio on nostanut määrärahoja,
kaupunki on niitä vähentänyt
ja lopettanut ne viime vuonna
kokonaan.

Rintamamiesten
Asuntoyhdistys
Ensimmäinen ja tärkein tehtävä oli asuntojen ja palvelutalojen rakentaminen, rakennuttaminen ja asuntojen jakaminen niitä tarvitseville. Se vaati
paljon asiantuntemusta, yritteliäisyyttä ja sitkeyttä. Tekijöiden antamien tietojen mukaan
vaikeimpia asioita oli rahoitus-

ten hankkiminen taloudellisesti vaikeina aikoina. Sen jälkeen
toiminnan painopiste siirtyi
jäsenistön henkisen, hengellisen, fyysisen ja taloudellisen
toiminnan tukemiseen. Merkittävä toimintamuoto oli retkien tekeminen Itä-Karjalaan,
kuten Pietariin, Syvärille, Äänisjärvelle, Petroskoihin ja Kizin temppelisaarelle saakka
sekä vielä entisille taistelupaikoille. Huomattava erikoisuus
oli myös naisten kuuluminen
yhdistyksen jäsenyyteen suoraan ilman erillistä naisjaostoa. Aluksi naisia oli vain pieni
määrä, mutta myöhemmin heitä on ollut runsaasti, mikä on
vireyttänyt ja rikastuttanut toimintaa. Yhdistyksen kaksi merkittävintä toimihenkilöä olivat
puheenjohtaja Tenho Iikkanen
(9 vuotta) ja ensimmäinen sihteeri Olli Vihavainen (8 vuotta
ja lisäksi vielä hallituksen jäsenenä 37 vuotta).

Etelä-Lahden
Sotaveteraanit
KOTI-USKONTO-ISÄNMAA
– tunnus on ollut alusta asti
yhdistyksen johtavana asiana. Sama nimi on myös muistopaadella, joka yhdistyksen
aloitteesta pystytettiin Helkalan torille ja joka paljastettiin
juhlallisesti minuutilleen 50
vuotta ensimmäisten pommien putoamisesta eli 30.11.1989
klo 11.40. Aloitteen merkin
pystyttämisestä teki yhdistyksen silloinen sihteeri Levi Forsström. Kynttilöiden sytyttäminen muistomerkille jatkuu
perinteenä. Samoin on perin-

teenä jatkunut Pyhäinpäivän
kirkkojuhla Launeen kirkossa
ja Kilpiäisten majalla vietettävä
kenttäehtoollinen, johon kirkkoherra Aatto Ruohonen haki
luvan Tuomiokapitulista. Laulavan kaukopartion (sotilaspukuisen mieskuoron) perustaminen oli yhdistykseltä merkittävä oivallus (Eemil Timonen).
Kuoro, jossa on 15 laulajaa ja
hanuristi, on ollut 12:n toimintavuoden aikana hyvin kysytty
ja haluttu esiintyjä hyvin erilaisissa juhlissa, tilaisuuksissa
ja kokouksissa. Esiintymisiä on
ollut myös eri puolilla Suomea
ja tilaisuuksia vuosittain 30-35,
parhaimpana vuonna 42 esiintymistä. Etelä-Lahden sotaveteraaniyhdistyksen kaksi merkittävintä henkilöä ovat pitkäaikaisin puheenjohtaja Niilo
Aaltio (18 vuotta) ja naisjaoston puheenjohtaja Helvi Savutie (18 vuotta).

Länsi-Lahden
Sotaveteraanit
Yhdistykseen liittyi perustamisvuonna 54 jäsentä, mutta 30:n vuoden kuluttua jäsenmäärä oli 252. Tuo aika
oli voimakkaan kehityksen ja
muuttuvien olosuhteiden aikaa. Toiminta oli alusta lähtien monipuolista ja omaehtoista yhteistyötä kaikilla toiminnan aloilla. Yhdistys hankki
varoja hoitamalla tilaisuuksien
parkkipaikkoja ja vartiointeja sekä suorittamalla keräyksiä
ja tarjoiluja. Näin hankituilla
huomattavilla varoilla yhdistys
järjesti jäsentensä kuntoutusta
tarjoten heille hierontaa ja jalkojenhoitoa. Lisäksi yhdistys
järjesti monia retkiä eri puolille maatamme aina Suomussalmelle saakka. Hyvin suosittuja ovat olleet teatterimatkat ja
erittäinkin Lemin ”Särä”-retket. Merkittävin ja perinteeksi
tullut on kahden viikon kuntoutusmatka Pärnun Tervisiin,
josta on saatu hyvät hoidot ja
ylläpito edullisesti. Seuraava
retki on jo tilattu 7.-20.9.2008.
Yhdistyksen naisjaosto perustettiin 1993. Naisilla on aina
ollut tärkeä asema ja tehtävä
yhteistoiminnassa juhlien, kokousten ja retkien järjestelyissä sekä tarjoilujen hyvässä hoidossa. Erikoisesti on vielä mainittava naisten Tanhukerhon
toiminta ja sen kauniit esitykset erilaisissa juhlissa ja kokouksissa. Yhdistyksen merkittävimmät toimihenkilöt olivat
puheenjohtaja Aarne Kölli (16
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Kävelytapahtuma lähestyy
vuotta), puheenjohtaja Pentti
Koskinen (11 vuotta) ja naisjaoston puheenjohtaja Raija Koskinen (11 vuotta).

Yhdentyminen
Sotaveteraanien keski-ikä on
noin 86 vuotta. Heitä on vielä
lähes 70 000. Jo monina vuosina ”viimeinen iltahuuto” on
harventanut rivejämme divisioonan verran eli lähes 12 000:
lla vuodessa. Näiden tosiasioiden vuoksi on jo vuosia jouduttu keskustelemaan toiminnan
keskittämisestä. Lahdessa neuvottelut aloittivat neljän yhdistyksen puheenjohtajat ja tulivat
sellaiseen tulokseen, että nuorimmat yhdistykset sulautuisivat vanhimpaan yhdistykseen
ja että neuvotteluun osallistuneista puheenjohtajista kukaan
ei olisi käytettävissä uudistetun puheenjohtajan vaalissa.
Luottamukselliset ja sopuisat
neuvottelut käytiin Tenho Iikkasen johdolla. Hän valmisteli asiat ja laati sopimukset. Uudistetun yhdistyksen nimeksi
hyväksyttiin LAHDEN SOTAVETERAANIT ry ja säännöt
laadittiin liiton suositusten
mukaisiksi. Lopuksi säännöille
haettiin rekisteriviranomaisen
vahvistus. Sitten tuli päätösten
aika. Kolme yhdistystä hyväksyivät vuosikokouksissaan yhdentymisen ja Etelä-Lahden ja
Länsi-Lahden sotaveteraaniyhdistykset päättivät lakkauttaa yhdistyksensä. Sen sijaan
Keski-Lahden Sotaveteraanien
hallitus katsoi, että heillä ei ole
vielä valmiutta liittyä tähän yhdistykseen.

Toiminta uusissa
puitteissa
Kolmen yhdistyksen yhdistymiskokous pidettiin 11.3.2004.
Yhdentymisen
tarkoituksena oli ryhtyä tehokkaampaan
ja monipuolisempaan toimintaan kuin aikaisemmin kolmena yhdistyksenä. Liittyneiden yhdistysten toiminnot yhdistettiin. Jokainen yhdistys toi
mukanaan hyviksi havaitut toimintamuotonsa. Täten lisääntyivät uuden ”ryhmittymän”
jäsenten mahdollisuudet entistä monipuolisempaan toimintaan. Näin onkin tapahtunut.
Tosin ensimmäisen ns. sisäänajovuoden toiminnassa korostui ryhmittymistä ”oman” yhdistyksen muotoihin. Toiminta
kuitenkin niveltyi nopeasti ja
saumattomasti yhteen.
Yhdistyminen on todet-

tu onnistuneeksi ratkaisuksi.
Toiminta on kuluneen neljän
vuoden aikana vuosi vuodelta
tehostunut ja uusiutunut. Yhdistyksen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja taloudellinen asema on hyvä. Yhdistys
on valmis ottamaan suuriakin
haasteita, kuten viime keväänä
pidetyt Sisar-päivät, joiden järjestelyistä valtaosa hoidettiin
tämän yhdistyksen naisjaoston
voimin. Uudistettu yhdistys on
nyt toiminut neljä vuotta. Sen
puheenjohtajana on toiminut
Tenho Iikkanen. Hänen työllään saatiin sotaveteraaneille ilmainen linja-autolippu ja
henkilöautoille ilmainen pysäköintikortti, joita oli jo pitkään
yritetty. Muutenkin hän toimi tehokkaasti ja tuloksellisesti. Sairauden vuoksi Iikkanen
kieltäytyi jatkamasta puheenjohtajuutta. Hänen tilalleen yhdistyksen puheenjohtajaksi valitttiin Juhani Honkaniemi.

Uuteen aikaan
Sotaveteraanit ovat häviävä
luonnonvara. Tämän vuoksi tulevaisuuden toimintoja on
jouduttu ratkomaan uudelta
pohjalta, kun tahdomme jättää
sotaveteraanien perinnön jatkumisen tuleville polville voimavaraksi itsenäisyyden säilyttämisessä ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Myönteinen ratkaisu tähän kysymykseen löytyy sotaveteraaneja nuorempien ikäpolvien innostuneesta
mukaantulosta sotaveteraaniyhdistysten toimintaan. Näin
onkin jo tapahtunut omassa
yhdistyksessämme, kun jäsenistöstä on jo lähes puolet nuorempia kuin sotaveteraanit ja
eräänä selkeänä ratkaisuna puheenjohtajuuden antaminen
Juhani Honkaniemelle, joka on
sotaveteraaneja nuorempi. Onnittelut ja menestyksen toivotukset!
Veikko A. Leinonen

V

eteraanien kansainvälinen rauhan päivän kävely järjestetään sunnuntaina 21. syyskuuta. Rauhan puolesta kävellään
yhtä aikaa 51 maassa ja samalla
tehdään tunnetuksi YK:n rauhantyötä. Suomessa tapahtumapaikkakuntia on yli 30. Tapahtuman suojelijana on presidentti Mauno Koivisto.
Kävelystä on tarkoitus tehdä
koko kansan yhteinen tapahtuma. Kävelyn pituutta ei ole
määrätty, vaan tarjolla on vapaavalintaisia reittejä ja matkoja. Päivän aikana jaetaan jokaiselle kävelijälle pinssi muistoksi
kävelyyn osallistumisesta. Tapahtuman järjestävät Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten
liitto sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto.
Tapahtuman
alullepanija
on Maailman veteraanijärjestö
(World Veterans Federation).
Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne.

Veteraanikävely
21.9.2008

Veterans Walk for Peace
Juliste_UUSI_14_8.indd 1

25.8.2008 9:19:30

Suomen Rauhanturvaajaliiton nimeämät yhteyshenkilöt:
HELSINKI
ESPOO
VANTAA
JÄRVENPÄÄ
TUUSULA
LOHJA
SALO
TURKU
LAHTI
KOTKA
KOUVOLA
HÄMEENLINNA
TAMPERE
PORI
SEINÄJOKI
JYVÄSKYLÄ
KUOPIO
MIKKELI
OULU
ROVANIEMI
SODANKYLÄ
VAASA
LAPPEENRANTA
JOENSUU
KEMI/TORNIO
KOKKOLA

Helsingin SB
Pääkaupunkiseudun RT
Pääkaupunkiseudun RT
Keski-Uudenmaan RT
Keski-Uudenmaan RT
Länsi-Uudenmaan RT
Salonseudun RT
Varsinais-Suomen SB
Päijät-Hämeen RT
Kymen SB
Kymen SB
Kanta-Hämeen RT
Pirkanmaan RT
Satakunnan SB
Pohjanmaan RT
Keski-Suomen RT
Pohjois-Savon RT
Suur-Savon RT
Oulun seudun RT
Lapin RT
Lapin RT
Vaasan seudun RT
Etelä-Karjalan RT
Pohjois-Karjalan RT
Länsi-Pohjan SB
Jokilaaksojen RT

Hannu Juvonen 040 543 4795
Kari Laitila 050 402 6180
Kari Laitila 050 402 6180
Pekka Kuosa 0400 467 853
Pekka Kuosa 0400 467 853
Ville Haverinen 0400 306 990
Heimo Purhonen 040 775 4458
Heikki Jansson 0400 596 921
Juha Orkomies 050 593 8847
Martti Laakso 040 506 4200
Mikko Kiehelä 044 277 0804
Jari Mononen 040 716 1152
Kimmo Wiren 0400 216 062
Veli Matti Männikkö 044 595 4272
Jari Ojala 040 866 5666
Hannu Piispanen 040 724 1365
Tuomas Oinonen 044 518 0937
Pentti Kuva 050 918 3165
Tapio Kauppi 040 726 6219, 0400 188 113
Ilkka Jänkälä 040 717 4924
Veijo Laine 040 764 8622
Lassi Pihlajamäki 050 557 2741
Petri Miettinen 050 3723 068
Esko Harjunen 050 584 4030
Antti Rämö 040 574 0808
Jussi Karkulahti 044 292 6772

Lisäksi tapahtuma järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:
Kiuruvesi
Jämijärvi
Kankaanpäänseudun RT Hannele Toivonen 040 861 1284
Orimattila
Päijät-Hämeen RT
Tervetuloa kävelemään.
Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Heikki Pietilä
puh. 040 5345 696, heikki.pietila@rauhanturvaajaliitto.fi
www.rauhanturvaajaliitto.fi
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Henkilöarkiston luovuttaminen arkistolaitokseen

M

oni havahtuu jossain
vaiheessa siihen, että
haltuun on kertynyt
omien kirjeiden, valokuvien,
todistusten, harrastuksiin liittyvien asiakirjojen lisäksi ehkä
vanhempien, isovanhempienkin tai jonkun muun henkilön
vastaavaa aineistoa. Tästä aineistosta nuorempi sukupolvi
ei vaikuta joko olevan kiinnostunut tai omista sellaista tilaa,
johon aineiston aikanaan voisi
jättää edelleen huolehdittavaksi. Aineiston säilyminen tuntuu kuitenkin tärkeältä oman
suvun tai paikkakunnan historian, ajan kuvan säilyttämisen tms. syyn vuoksi. Toisaalta moni ei ole varma hallussaan
olevan aineiston merkityksestä - etenkin jos kyse on ns.
tavallisen ihmisen asiakirja-aineistosta - ja niinpä se saattaa
tästäkin syystä päätyä saunan
pesään. Tällöin tapahtuu suuri
vahinko.
Ongelmana on se, ettei aineiston haltijalla - henkilöllä
itsellään tai tämän perikunnalla - ole tietoa, mihin aineistoa voisi tarjota säilytettäväksi,
jolloin tuhoaminen voi tuntua
ainoalta vaihtoehdolta. Muita
vaihtoehtoja on: arkistolaitos
ottaa mielellään vastaan henkilöarkistoja, myös ns. tavallisen
ihmisen asiakirja-aineistoja.
Myös muita henkilöarkistoja
säilyttäviä tahoja on olemassa
(mm. kotiseutuarkistot), mutta tässä keskitytään arkistolaitokseen.
Arkistolaitos koostuu Helsingissä toimivasta Kansallisarkistosta sekä seitsemästä
maakunta-arkistosta, jotka sijaitsevat eri puolilla maata: Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Mikkelissä, Vaasassa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Vanhin

eli Hämeenlinnan maakuntaarkisto on perustettu 1927. Arkistolaitos säilyttää arkistolain
(831/1994) mukaisesti valtion
viranomaisten pysyvästi säilytettävän aineiston, mutta se ottaa vastaan myös seurakuntien
arkistoja sekä erilaisia yksityisarkistoja. Vastaanottamansa
merkittävän aineiston arkistolaitos säilyttää pysyvästi eli inhimillisesti katsoen maailman
loppuun asti.
Kun pohtii hallussaan olevan henkilöarkiston merkittävyyttä ja mahdollista säilytyspaikkaa, kannattaa ottaa yhteyttä pääkaupunkiseudulla
Kansallisarkistoon ja muualla
maassa lähimpään maakuntaarkistoon, josta annetaan ohjeita luovutusmenettelystä.
Luovutussopimuksessa sovitaan aineiston käytön periaatteista. Aineiston arkistoon
toimittamisesta ei tarvitse luopua siitä syystä, ettei luovuttaja
halua aineistoaan heti tutkijoiden käyttöön, sillä luovutussopimuksessa sovitaan mahdollisista käyttörajoituksista. Esimerkkinä käyttörajoituksesta
voi mainita aikarajauksen: voidaan sopia, että arkisto on tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytössä vasta esimerkiksi 20 vuoden kuluttua. On
varsin tavallista, että henkilöarkistoihin liittyy käyttörajoitus, vaikka mitään varsinaista
salaista aineistoa ei arkistoon
sisältyisikään.
Vastaanotetut henkilöarkistot järjestetään, luetteloidaan ja
kuvaillaan arkistolaitoksessa,
ennen kuin ne ovat tutkijoiden
käytettävissä, vaikka käyttörajoituksia ei olisikaan asetettu.
Arkistolaitoksen arkistotietokanta Vakan internet-versiossa
(www.narc.fi/vakka) näkyvät

arkistolaitoksessa säilytettävät
tuhannet henkilöarkistot ja tietyt perustiedot näistä arkistoista (mm. laajuus ja rajavuodet),
mutta esimerkiksi tarkkaa luetteloa aineistosta, yksittäisiä
asiakirjoja skannattuina tai luetteloa kirjeitä kirjoittaneista
henkilöistä ei internetistä löydy alle 100 vuotta vanhoja asiakirjoja sisältävistä henkilöarkistoista. Tämä johtuu intimiteettisuojasta. Arkistolaitoksen
tutkijasaleissa on asiakkaiden
käytettävissä toki laajat hakemistot myös henkilöarkistojen
tietosisällöstä.
Henkilöarkiston ei edellytetä olevan järjestyksessä tai sen
haltijan järjestävän sekaisin
olevaa aineistoa ennen luovuttamista, koska arkiston järjestäminen on asiantuntijan työtä.
Mitä edellä on kerrottu henkilöarkiston luovuttamisesta,
koskee soveltuvin osin myös
muita yksityisarkistoja. Yksityisarkistot ovat mm. henkilöja sukuarkistoja, järjestöjen arkistoja, liikelaitosten arkistoja,
erilaisia kokoelmia jne. Niinpä
yksityisen hallussa olevat paikkakunnan Lotta Svärd-yhdistyksen tai suojeluskunnan asiakirjat otetaan myös vastaan
arkistolaitoksen
yksiköihin.
Esimerkiksi sotainvalidien, sotaveteraanien ja rintamaveteraanien eri yhdistysten arkistoja on jo runsaasti arkistolaitoksessa.

Ohjeet luovuttajalle:
1.
Ota yhteys lähimpään
arkistolaitoksen yksikköön
ja kysy rohkeasti, kiinnostaako hallussasi oleva henkilö- tai
muu arkisto arkistoa. Arkistolaitoksen yksiköiden ja niissä
yksityisarkistojen luovuttajien
kysymyksiin vastaavien yhteystiedot ovat ohessa. Jos soitat
”väärään” maakunta-arkistoon,
ei huolta, sillä Sinut ohjataan
oikean tahon puoleen.
2. Toimi arkistosta saamiesi ohjeiden mukaan kootessasi luovutettavaa aineistoa
kasaan. Luovutuksesta pois jätettävästä asiakirja-aineistosta, aineiston järjestämisestä ja
korjaamisesta kannattaa aina
neuvotella etukäteen arkiston
asiantuntijoiden kanssa. Esineet (esim. mitalit ja standaarit) ja kirjat ja muut painotuotteet karsitaan pois aineiston
joukosta, sillä nämä eivät ole
asiakirjoja, eivätkä kuulu arkistoon. Sen sijaan esimerkiksi
kartat, piirustukset, valokuvat

tai itse kuvatut filmit esimerkiksi perheen kesän vietosta
kuuluvat arkistoon kirjeiden,
todistusten, päiväkirjojen yms.
kanssa. Saman henkilön arkistoa ei saa silpoa osiin ja luovuttaa eri arkistoihin. Esineiden
luovuttamisesta voi neuvotella paikallisen museon ja kirjojen luovuttamisesta kirjaston
kanssa.
3. Sovi tarkka luovutusajankohta, jolloin toimitat aineiston arkistoon, jotta samanaikaisesti ei olisi meneillään
sellaista, joka jopa estää vastaanottamisen juuri tuolla hetkellä.
4. Hanki kuljetus luovutettavalle aineistolle. Luovuttaja
maksaa periaatteessa kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.
Myös postitse voi toimittaa aineistoa, jos niin sovitaan. Muita kustannuksia ei henkilöarkiston luovuttajalle yleensä
koidu. Arkisto puolestaan huolehtii aineiston järjestämis-, lu-

ettelointi- ja kuvailu- sekä tietopalvelu- ja säilyttämiskuluista.
5. Sovittuna luovutusajankohtana aineisto otetaan
vastaan ja luovuttaja saa joko
vastaanottokuitin tai hänen
kanssaan laaditaan luovutussopimus, jossa sovitaan aineiston
käytettävyydestä sen jälkeen,
kun arkisto on järjestetty, luetteloitu ja kuvailtu. Käyttörajoitukset kirjataan luovutussopimukseen. Arkisto ottaa samalla
mielellään vastaan tietoja henkilön elämästä ja toiminnasta.
6. Luovutettu arkisto järjestetään, luetteloidaan ja kuvaillaan mahdollisimman pian
ja annetaan tämän jälkeen
kiinnostuneiden
käyttöön
tutkijasalissa ottaen huomioon
mahdolliset käyttörajoitukset.
Perustiedot henkilöarkistoista löytyvät Vakka-tietokannan
internet-versiosta (www.narc.
fi/vakka).
Vuokko Joki

Arkistolaitoksen yksiköt ja yhteyshenkilöt:
Hämeenlinnan maakunta-arkisto
Arvi Kariston katu 2 A, 13100 Hämeenlinna
Email: hameenlinna@narc.fi
yhteyshenkilö: Susanna Taipale, p. (03) 656 4628
Joensuun maakunta-arkisto
PL 146 (Yliopistonkatu 2), 80101 JOENSUU
Email: joensuu@narc.fi
yhteyshenkilö: Jarno Linnolahti, p. (013) 251 4600
Jyväskylän maakunta-arkisto
Pitkäkatu 23, 40700 JYVÄSKYLÄ
Email. jyvaskyla@narc.fi
yhteyshenkilö: Päivi Hirvonen, p. (014) 338 1010
Kansallisarkisto
PL 258 (Rauhankatu 17), 00171 Helsinki
e-mail: kansallisarkisto@narc.fi
yhteyshenkilö: Marja Pohjola, p. (09) 228 52247
Mikkelin maakunta-arkisto
PL 2 (Pirttiniemenkatu 8 A), 50101 MIKKELI
Email: mikkeli@narc.fi
Yhteyshenkilö: Petri Böök tai Eino Parviainen,
p. (015) 321 3139
Oulun maakunta-arkisto
Arkistokatu 6, 90100 OULU
Email: oulu@narc.fi
yhteyshenkilö: Vuokko Joki, p. (08) 514 5813
Turun maakunta-arkisto
PL 383 (Aninkaistenkatu 11), 20101 TURKU
Email: turku@narc.fi
yhteyshenkilö: Veli-Matti Pussinen, p. (02) 276 0840
Vaasan maakunta-arkisto
PL 240 (Sepänkyläntie 2), 65101 VAASA
Email: vaasa@narc.fi
yhteyshenkilö: Arja Rantanen, p. (06) 241 40401
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Euran suurkunnan yhdistyksillä lämpimät välit

V

uoden 2011 alusta syntyvän suurkunnan nykyiset neljä naapuriyhdistystä Eura, Kiukainen, Köyliö ja Säkylä ovat järjestäneet
kukin vuorollaan vuosittain tilaisuuksia, jonne naapuriyhdistysten jäsenet on kutsuttu vieraiksi. Yleisömäärä on hiljalleen pienentynyt, mutta vielä
saatiin koolle yli 130 henkilöä
Kiukaisten Seuratalolle huhtikuun alkupäivinä.

Musiik k iter vehdyksensä
Kiukaisiin toi vammalalainen
Aikapojat-kuoro, jota johti dir.
mus. Olli Simola. Hän sanoi
kuorolle olevan tärkeää veteraanityön jatkaminen. Se onnistuu
mainiosti musiikin kautta. Itse
asiassa musiikki voi tavoittaa
kuulijansa puhetta paremmin
ja tuoda muistoja monenlaisista elämän vaiheista
Veteraanitapaamiseen oli
saatu puhujaksi Suomen-poiki-

Neljän sotaveteraaniyhdistyksen yhteistilaisuuteen Kiukaisissa
osallistui 130 henkilöä. Vierailevana esiintyjänä oli Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Raul Kuutma,
joka kertoi Suomen-pojista sota-ajoista tähän päivään.

en kunniapuheenjohtaja Raul
Kuutma. Hän kertoi virolaisten
vapaaehtoisten värväytymisestä Suomen taisteluihin jatkosodan aikana. Raul Kuutma oli
yksi niistä rohkeista nuorista
miehistä, jotka lähtivät miehitetystä maasta etsimään omaa
ns. kolmatta tietä oman isänmaansa puolustamiseen.
Suomen-poikien kohtalot
toisen maailmansodan jälkiselvittelyissä ovat olleet monien kohdalla järkyttäviä, mutta usko oikeudenmukaisuuden
voittoon antoi heille uskoa ja
toivoa nähdä oman isänmaansa jälleen itsenäisenä eurooppalaisena valtiona.
Raul Kuutma kertoi myös
Suomen-poikien kunnian palauttamisesta uudelleen itsenäistyneessä Virossa. Oman
järjestötoiminnan käynnistämisessä on ollut suurena apuna Suomen Sotaveteraaniliiton
tuki ja kannustus. Hän sanoi
Suomen-poikien liikkeen olevan verrattavissa Suomen jääkäriliikkeeseen.
Tilaisuuden
isännöineen
Kiukaisten sotaveteraaniyhdis-

tyksen puheenjohtaja Esa Haarala sanoi: Nyt kun tämän alueen kunnat ovat muuttamassa
jo kauan toteuttamaansa yhteistoimintaa kuntaliitokseksi,
herää helposti kysymyksiä siitä, mitä samaan järjestöorganisaatioon kuluvien sotaveteraaniyhdistysten pitäisi tehdä.
Meillä kaikilla on vaalittavana oman paikkakuntamme perinteet, omat sankarihautamme, muistokivet ja
patsaat sekä yhtenäinen veljespiiri, jota puolisot aktiivisesti tukevat. Tätä yhteistä arvomaailmaa ei mielestäni ole
syytä lähteä särkemään, koska
sotaveteraaniyhdistykset jatkavat huolto- ja tukitoimintaansa
niin kauan, kun sotaveteraanit,
heidän puolisonsa ja leskensä
tarvitsevat tukitoimia. Lisäksi
kaikilla yhdistyksillä on kohtuullisesti kannattajajäseniä,
jotka ovat valmiita hoitamaan
yhdistysten käytännön tehtävät
veteraanien puolesta.
Silloin, kun huolto- ja tukitoimintaa ei enää ole, jatkavat
sotaveteraaniyhteisöt alueellista perinnetyötä, jota tarvitaan

vaalimaan ja puolustamaan itsenäisyytemme pelastajien, sotaveteraanien, muistoa ja perinnettä.
Mikään ei kiellä yhteistyön
tiivistämistä jo nyt. Yksi malli
voisi olla esimerkiksi neljän yhdistyksen puheenjohtajien yhteiset ja säännölliset palaverit,
joissa voitaisiin pohtia lähiajan
tavoitteita ja yhteistyöllä saavutettavia etuja. Onhan meillä
kaiken todennäköisyyden mukaan vuoden 2011 alusta samassa kunnassa neljän erillisen
Sotaveteraaniliittoon kuuluvan yhdistyksen ryhmä. Uuden
kunnan syntymiseen on aikaa enää kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Viimeisimpien tilastojen mukaan neljässä yhdistyksessämme on noin
260 tunnuksen omaavaa varsinaista jäsentä, puolisojäseniä
on tällä hetkellä rekisteröityinä noin 85 henkilöä ja kannattajajäseniä 425. Kaikkiaan meitä on virallisessa tilastossa noin
770 henkilöä.
Esa Haarala

60 vuotta täyttäneille
Kultainen Linja täyttää tänä vuonna 20 vuotta!
Juhlavuoden aikana järjestämme kerran kuukaudessa
ikimuistettavia Erikoislähtöjä erityisesti
Kultaisen Linjan asiakkaille.

Helsinki-Tukholma -reitillä
Syksyn lähdöillä on luvassa runsaasti tanssia, erikoisesiintyjiä ja -ohjelmaa:
11.11. Fredi & Kai Hyttinen - Kolmatta linjaa takaisin
3.12. Erkki Liikanen & Timo Tervo ja Slager

VIKING XPRS

Turku-Tukholma -reitillä
Luvassa hauskaa yötäpäivää! Amorella ja Isabella kutsuvat sinut ja ystäväsi Itämeren iloisimmille risteilyille.
Kultaisen Linjan Erikoisristeilyillä luvassa mm.
1.10. Amorella Kulkurin Taival
8.12. Amorella Legendat joulutunnelmissa sekä Tyyne &
Martta Show

Helsinki-Tallinna -reitillä
Uudella Viking XPRS:llä nautit hyvästä ruoasta ja juomasta, pyörähdät tanssiparketeilla, shoppailet edullisesti
merimyymälässä sekä viihdyt Viking tunnelmassa! Risteilyn myötä pikkuloma tuntuu pidemmältä kuin onkaan.

PAF-Bingoristeily Amorellalla 3.10., 3.11. ja 5.12.
Päävoittomahdollisuus 10.000 E. Mukana Riitta Väisänen.

Päiväristeilyt ma-to -lähdöillä 18 e/henkilö.
Hytit lisämaksusta.

Isabellalla tähtiartisteja joka ilta, kuten esimerkiksi Laura
Voutilainen, Danny ja Paula Koivuniemi.

Hintaesimerkkejä syksyn Erikoislähdöille
Helsingistä 80 E/B-hytti (FKGYLK)
Turusta 44 E/B-hytti (FRNGLI)
Varaukset
lähimmästä matkatoimistosta tai
www.vikingline.fi/risteilyvaraukset
puh. 0600 - 41577 (1,64 E/vastattu puhelu + pvm/mpm)
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Hanskitrans Ky

Pakkalan Liikenne

Trans Haajanen

Alavus

Alavus

Anjalankoski

Söderlångvik Gård

K&K Mustoset Ay

Dragsfjärd

Enonkoski

TEC Trans Energy
Consulting Oy
Espoo

Asianajotoimisto
Bergholm Oy

Rintekno Oy

Sun Chemical Oy

Espoo
Puh. 09-522 966

Espoo

Espoo

Ariel Palvelut Oy

Market-Visio Oy

Jatorak Oy

Espoo

Espoo

Espoo

Espoon
Sähköasennus Ky

Oy Sten Line Ab

Oy Suomen Geartool Ab

Espoo

Espoo

Motolla Oy

Sähköpalvelu
M.Järvenpää

Espoo

Ollasgård
Håkan Nyström

Espoo

Espoo

Espoo

Euran Pintakäsittely Oy

Suunnittelutoimisto
Hannu Viitala Oy
Forssa

Kotkanpesä 2000 Oy
Förby, Särkisalo

Jokilaaksojen
Turvatekniikka Oy
Haapavesi

Juhani Näppi Oy
Hamina

Peltisepänliike
PP-Kate Oy
Haukipudas

Uudenmaan
Pohjatutkimus Oy

Parkettiliike
Uudet Parketit Oy
Halkia

Harjavallan
Sairaankuljetus Oy

Ulefosnv Oy
Niemisen Valimo

Harjavalta

Harjavalta

Högfors Sahala Oy

Heinolan
Hydrauliikkapalvelu Oy

Heinola

Heinola

Brando Oy
Helsinki

Helsinki

Wilfa Suomi Oy Ab

Saha Consulting Oy

Finsherwood Group Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki
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CK Sähkö ja Rakennus Oy
Helsinki

Suomen
Energiaurakointi Oy

Rakennustoimisto
Altacon Oy

Hämeen KK-Urakointi Oy

Helsinki

Helsinki

Na-Pe Oy

Vuosaaren Lattiatyö Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Metsämiesten
säätiö
Helsinki

Räjäytyskonsultit Oy
Helsinki

Vanhustyön
Keskusliitto Ry

Kiinteistöalan Kustannus Oy
-REP Ltd

Modio Oy
Helsinki

Helsinki

Insinööritoimisto
Alinikula Oy
Helsinki

Korn/Ferry
International Oy
Helsinki

Primaca Partners Oy
Strategisen henkilöstöohjauksen edelläkävijä
www. arctechno.com
Puh. 09 4242 990

Helsinki

Kuljetus Oy Veto-Harri

Kuljetusrinki Oy

Helsinki

Helsinki

Oy Konwell Ab
Helsinki

Helsingin kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunta(KY)

Biosim Networking
Group Ab

yli 30 v sähköurakointia pääkaupunkiseudulla

Helsinki

Sentico Oy

Trans Pepper Oy

Onnin Auto Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Insinööritoimisto
Pohjatekniikka Oy
Helsinki

Logistiikkayritysten
liitto ry

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A, 00130 Helsinki
Puh. 010 616 8920
www.silvennoinen.fi

Ilmastointityöt Ramiair
Helsinki
Puh. 040-544 8345

Helsinki

Sanrum Oy
Helsinki

Helsingin Dataclub Oy
Toivottaa Hyvää Syksyä Sotaveteraaneille

Vallilan Kopio-Team Oy
Helsinki
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Lisätaakkaa kerrakseen			

SOTAKORVAUKSET 1944 - 1952

N

euvostohyökkäyksellä
30.11.1939 alkaneiden
sotavuosien aikana –
talvi-, jatko- ja Lapin sodissa kaatui tai sai muuten surmansa
kaikkiaan 96 000 suomalaista.
Sotien seurauksena yli 50 000
sotainvalidia vammautui pysyvästi. Suuren henkilökohtaisen menetyksen olivat kärsineet myös 50 000 sotaorpoa ja
30 000 sotaleskeä. Alueluovutusten mukana 420 000 henkeä
menetti kotinsa.
Välirauhassa 1944 Suomi
joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle Karjalan, Sallan ja Petsamon alueet sekä joukon itäisen
Suomenlahden saaria – yhteensä runsaat 12 prosenttia maamme pinta-alasta. Luovutusten
myötä menetettiin muun muassa lähes kolmasosa vesivoimasta ja neljäsosa selluloosatuotannosta, Viipurin, Käkisalmen ja Sortavan kaupungit
sekä Petsamon nikkelikaivos
ja jäätön satama. Jouduimme
myös erikseen korvaamaan
luovutetuilta alueilta evakuoidun omaisuuden. Kaikki saksalaisomaisuus ja sotasaalis oli
luovutettava. Myös Suomen velat Saksalle peri nyt Neuvostoliitto – ei edes Lapin tuhoja voitu niistä kuitata.
Ilman sotakorvauksiakin
nukkavierulla Suomella oli yllin kyllin haasteita – saksalaisten hävittämä Lappi oli jälleenrakennettava ja kotirintaman
vauriot korjattava, siirtoväelle
oli löydyttävä työtä ja asuinsijat, oli huolehdittava sotainvalideista, -orvoista ja -leskistä
sekä sijoitettava sodasta palaavat rintamamiehet yhteiskuntaan. Kaikesta tuosta olisi yritettävä selvitä - ilman muualta
Euroopasta sittemmin niin tuttuja pakolaisleirejä.

Kuinka paljon on paljon
Maaliskuussa 1944 venäläiset
ilmoittivat vaativansa Suomelta sotakorvauksia 600 miljoonan dollarin arvosta. Rauhaa
tuolloin Moskovassa tunnustelemassa käyneen J. K. Paasikiven mukaan summa oli ”hirvittävä”. Syyskuussa vaatimus
oli puolittunut 300 miljoonaksi
dollariksi. Ensimmäinen korvausvuosi kuudesta luettaisiin alkavaksi välirauhan voimaanastumispäivästä 19.9.1944. Vuoden 1945 lopussa maksuaika
pidennettiin kahdella vuodel-

Viimeinen sotakorvauksia kuljettava juna lähtee Vainikkalasta kohden Viipuria 30.8.1952 kello 17.00. Kaikkiaan rautateitse itään lähetettiin runsaat 141 000 vaunullista sotakorvaustuotteita.

la. Vähän ennen vuoden 1948
eduskuntavaaleja Moskova ilmoitti antavansa anteeksi puolet jäljellä olevasta saldosta,
joka oli tuolloin 147 miljoonaa
dollaria. Kaiken kaikkiaan sotakorvausten kokonaismääräksi tulisi 226,5 miljoonaa ”sotakorvausdollaria” vuosina 19441952.
Lainausmerkit edellä ovat
paikallaan sillä hinnoittelu tapahtuisi suomalaisten täydelliseksi yllätykseksi vuoden 1938
hinnoilla, joita voitiin sittemmin korottaa 10-15 prosenttia. Maailmanmarkkinoiden jo
nousseesta ja jatkossa yhä edelleen nousevasta hintatasosta
huolimatta Moskova tulisi pitämään tiukasti kiinni mainitulla tavalla lasketuista hinnoista
aina loppuun saakka. Suomalaisten käsityksen mukaan käypien hintojen mukaan sotakorvauslasku tulisi olemaan hyvin
lähellä keväällä vaadittua 600
miljoonan dollarin määrää.
Jo lähtökohtaisesti hyvityshintojen määrittelyssä oli vaikeuksia, jotka koituivat suomalaisten tappioksi. Luovutettavien teollisuustuotteiden
luettelossa oli koneita ja laitteita, joille ei ollut vastineita vuodelta 1938. Sormituntumalla
sanellut hinnat olivat pahasti
alihinnoitettuja hinnoitusohjeeseenkin verrattuna. Toinen
suuri ongelma oli tavaranimikkeiden todellisen sisällön jatkuva muuttuminen aina vain kal-

liimmaksi. Koneet, laitteet ja
kokonaiset tehtaat oli toimitettava ”täydellisinä” Niinpä toimitettavien teollisuuslaitosten
koneistusta oli aikaa myöten
jatkuvasti lisättävä ja parannettava. Hyvityshinta pysyi samana, vaikka vuoden 1945 laitoksella ei ollut juuri muuta yhteistä vuonna 1952 tehdyn kanssa
kuin nimi.

Pääpaino
metallituotteissa
Joulukuussa 1944 allekirjoitettiin perussopimus ja samalla
sovittiin ensimmäisen vuoden
toimituksista.
Sopimuksessa oli pari sataa tuoteryhmää.
Varsinaisessa välirauhansopimuksessa oli ollut vain ylimalkainen luettelo suorituksista – puutavaraa, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia,
erilaisia koneita - eli pääosaltaan perinteisiä vientituotteitamme. Niin oletettiin. Suuri oli suomalaisten hämmästys
kun kävi ilmi, että kaksi kolmasosaa korvauksista jouduttaisiin maksamaan metalliteollisuuden tuotteilla
Ensimmäisestä
korvausvuodesta selvittiin venäläisten
suostuessa ottamaan vastaan
etupainoisesti metsäteollisuuden tuotteita. Lisäksi luovutettiin 104 alusta. Muun muassa kaksi jäänmurtajaa sekä
parhaat ja suurimmat rahti- ja
matkustajalaivat menetettiin.
Ensimmäisen korvausvuoden

päättyessä syyskuussa 1945
voitiin todeta Suomen mainittuna vuonna kertyneistä vientituloista käytetyn vain parikymmentä prosenttia tuonnin
maksamiseen. Leijonanosa oli
mennyt sotakorvauksiin. Ulkomaisten luottojen tarve oli
mitä ilmeisin.
Ruotsin myöntämillä luotoilla oli selvitty talvesta 19441945. Jatkossa Ruotsi jatkoi luotottamistaan, mutta sen mahdollisuudet olivat kuitenkin
rajalliset. Monen neuvotteluvaiheen jälkeen vuoden 1945
lopulla kauppatiet myös Yhdysvaltoihin avautuivat ja hyvänä lainanmaksajana tunnettu Suomi saisi jatkossa dollariluottoja, joita kipeästi tarvittiin
metalliteollisuuden investointitarpeisiin sekä raaka-aineiden
hankintaan. Vuoden 1948 loppuun mennessä olimme saaneet Yhdysvalloista lainoja jo
135 miljoonan dollarin edestä.
Kipeästi tarvittavia dollareita olisi saatu myös lahjaksi,
mutta kuten Paasikiven päiväkirjan sapekkaista huomautuksista käy ilmi jouduimme
kieltäytymään Marshall-avusta Neuvostoliiton painostuksesta 1947. Moskovan mukaan
kysymyksessä oli hyökkäys Euroopan valtioiden itsenäisyyttä
vastaan. Pohjoismaiset naapurimme saivat apua seuraavasti Tanska 271, Norja 254 ja vieläpä
Ruotsikin 107 miljoonaa dollaria. Joka tapauksessa Yhdys-

valloista saadut dollariluotot
viimekädessä auttoivat omalta
osaltaan Suomea selviytymään
sotakorvaussuorituksista.

Sotevan johdolla
Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta – Soteva - väliaikainen keskusvirasto perustettiin
johtoportaaksi hoitamaan sotakorvaustuotannon käytännön järjestelyjä Sen henkilöstö
palkattiin pääosaltaan talouselämästä. Laajoilla valtuuksilla
varustetun Sotevan yhteistoiminta elinkeinoelämän kanssa onnistui pääosiltaan vapaaehtoisuuden pohjalta – pakkomääräyksiä tarvittiin harvoin.
Suomen onneksi 1930-luvun
toisella puoliskolla oli investoitu runsaasti paitsi puu- myös
metalliteollisuuteen. Tuolloin
muun muassa telakoiden kapasiteetti oli kasvanut merkittävästi. Myös sodan aikana nimenomaan metalliteollisuuteen oli jouduttu panostamaan
ja samalla oli opittu tehokkaasti käyttämään ja keskittämään niukkoja resursseja. Sotakorvauksien kannalta välttämättömät lisäinvestoinnit sekä
raaka-ainehankinnat tultaisiin
pääosin rahoittamaan edellä mainituilla ulkomaisilla lainoilla sekä metsäteollisuudesta
tulevilla vientituloilla. Suomi
hyötyi sodanjälkeisinä vuosina
vientituotteittemme edullisesta
vaihtosuhteesta. Puutavaralla,
selluloosalla ja paperilla riitti
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yllin kyllin kysyntää.
Koko sotakorvausajan kunkin vuotuisen sotakorvaussaldon täyttämistä vaikeutti teollisuuden riippuvuus ulkomailta
tuotavista raaka-aineista sekä
koneistojen-osa ynnä muista
vastaavista toimituksista. Ulkomaalaista toimittajaa suojeli force majeure – ylivoimainen este –lauseke, mutta siihen
ei voitu vedota sotakorvaustoimituksissa. Alkuvuosina vajaus voitiin täyttää korvaavilla
metsäteollisuuden tuotteilla –
esimerkiksi etukäteen tehdyillä
puutalotoimituksilla. Myöhemmin, kun toimitukset olivat
vain metalliteollisuuden tuotteita, vajaus täytettiin toisilla
metallituotteilla. Täsmälliset
vuotuiset toimitukset – vaikkakin joissa tapauksissa osin
korvaavin tuottein – palkittiin
Moskovan luopuessa sakkokorkojen perimisestä.

Vastikkeeton
tavaravirta itään
Sotakorvausten kokonaissaldosta 226,5 miljoonasta sotakorvausdollarista käytettiin lähes 31 prosenttia kokonaisiin

tehdastoimituksiin, koneisiin
ja laitteisiin. Uusien aluksien
osuus oli vajaat 30 prosenttia.
Kun edellä mainittuihin lisätään kaapelituotteet sekä 1944
luovutetut laivat päädytään
runsaaseen 70 prosenttiin. Loput olivatkin sitten metsäteollisuuden tuotteita.
Jonkinlaisen
aavistuksen
tuosta tavaramäärästä saa kun
tietää sen kuljettamiseen tarvitun kaikkiaan 141 490 tavarajunanvaunua. Lisäksi tulevat rakennetut alukset, joiden
yhteenlaskettu vetoisuus oli
365 155 bruttorekisteritonnia.
Peräkkäin kytkettynä laivajonolle on arvuuteltu parin- kolmenkymmenen kilometrin pituutta.
Tavaraluetteloista voi poimia esimerkiksi täydelliset laitetoimitukset kaikkiaan 30
tehtaaseen. Itään lähetettiin
17 puutalo-, yhdeksän vaneri-,
kaksi puujauho- ja yksi lankarullatehdas sekä kartonkitehdas puuhiomoineen. Lisäksi muun muassa kapearaiteisia
vetureita vietiin 700 kappaletta ja tavaravaunuja lähes 6 200.
Siirrettäviä sähkövoima-asemia

oli ohjelmassa 1 000, muuntajia yli 1 100, puutavaran kuljetustrukkeja 200, sähkömoottoreita yli 27 000 kappaletta ja
niin edelleen. Telakat rakensivat sotakorvauksina 14 höyryja moottorialusta, erityyppisiä
hinaajia 139, suuria meriproomuja 260, merikalastustroolareita sekä –kuunareita 101 kappaletta. Lisäksi 104 valmista
alusta oli luovutettu jo 1944.
Jälkikäteiset
hinta-arviot kulloisiakin päivän hintoja
käyttäen ovat vaihdelleet laskutavasta riippuen välillä 480
- 600 miljoonaan dollaria. Joka
tapauksessa on selvää, että on
paikallaan todeta erästä tutkijaa lainaten: ”paljonpa tosiaan
tavaraa mahtui 226,5 milj. dollariin.”
Suomi selvisi tuostakin valtavasta urakasta, jonka onnistumisen taustalla on nähty lännestä saadut luotot ja toisaalta
myös tietyt kriittisenä hetkinä idän tekemät myönnytykset, ulkomaankaupan edulliset
vaihtosuhteet sekä hellittämätön kaikilla tasoilla hyvin tehty työ. Jatkossa varsinkin raskas metalliteollisuus ja laivan-

Juuri valmistunut 3200 tonnin merihöyryalus odottaa luovutusta uusille isännille. Rakennettujen sotakorvausalusten yhteen laskettu bruttorekisteritonnimäärä oli hieman yli 365 000 tonnia.

Kapearaiteisia vetureita jouduttiin luovuttamaan 700 kappaletta. Sarja juuri valmistuneita vetureita
odottaa koeajoa ennen luovutusta.

rakennus tulisi näyttelemään
merkittävää roolia idän kaupassa. Myös länsiviennissä tapahtuisi rakennemuutos paljon
osaamista vaativien raskaan
metalliteollisuuden tuotteiden
osoittautuessa kilpailukykyisiksi.
Suomen kansalla oli vuonna 1952 monta syytä tyytyväisyyteen – onnistuneet Helsingin Olympialaiset, sotakorvausten jättiläisurakan loppuun
saattaminen – sekä Armi Kuuselan valinta Miss Universumiksi.
Antti Hannula

Kirjallisuutta:
Auer, Jaakko: Sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle. Kokoomateos Suomi tahtoi elää II. Helsinki
1958.
Blinnikka, Aulis: Valvontakomission aika. Porvoo 1969.
Harki, Ilmari: Sotakorvausten aika.
Jyväskylä 1971.
Kallenautio, Jorma: Suomi katsoi
eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917-1955. Helsinki 1985.
Suomi kautta aikojen. Kokoomateos Seppo Zetterberg ja Allan Tiitta. Keuruu 1992.
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TULVITUKSILLAKIN TAISTELTIIN!

T

alvisodan lopputaistelut
käytiin helmi-maaliskuussa 1940, jolloin säät
olivat tilastojen mukaan varsin
kylmät. Pakkaslukemat Karjalan kannaksella vaihtelivat
suuresti, väliin lukemat laski
vat aina -30 pakkasasteeseen.
Jo 1930-luvulla eri esikunnissa alettiin suunnitella eräitä veden juoksutuksia tulvien aikaansaamiseksi puna-armeijan liikkeen hidastamiseksi
pehmentämällä veden avulla maaperää sekä päästämällä
vettä hyökkääjän etenemisurille etenkin talvella. Panssarivau
nujen liike pehmeällä maaperällä vaikeutui ja jalkaväen
liikkuminen jääsohjossa saattoi estää etenemistä tai ainakin vaikeuttaa sitä. Köyhän oli
pakko käyttää vihollisen torjuntaan kaikkia mahdollisia
keinoja.

Talvisodan tulvituksia
Työt tulvituksien aikaansaamiseksi aloitettiin tehokkaammin YH:n aikana syksyllä 1939.
Länsi-kannaksella tulvitettiin
kahdella padolla Rokkalanjoen
ja Työppölänjoen latvat. Padot
tehtiin puusta ja maasta ja tarkoitus oli, että ne korvattaisiin
talvella rakennettavalla betonipadoilla. Sota esti niiden rakentamisen. Edellinen ulottui
Hatjalandenjärvestä
pohjoiseen melkein Karhulaan asti ja
jälkimmäinen tulvitus Kaukjärvestä samoin pohjoiseen. Sa
notaan pienen Summajärven
pintaa nostetun padolla metrin
verran. Kun jääpeite oli noin
tuuman vahvuinen, pato avattiin ja vesi laskettiin pois, jolloin
järveen jäi jääpinnan alle ontto
tila, joka ei kestänyt miehenkään painoa, jolloin tulvituksen estearvo kasvoi. Perojokeen
Summan itäpuolelle rakennettu pato aiheutti jonkinlaisen
tulvan Leipäsuon aseman kohdalla Viipurin-Leningradin radan molemmin puolin.
Karjalan kannakselle suunniteltiin ja rakennettiin padot
esimerkiksi Raudun Saijanjokeen jo 1936 Samana vuonna
oli esillä Äyräpäänjärven laskuaie, mutta se toteutettiin vasta vuoden 1939 lopulla, jolloin
väliaikaiset padot Salmenkaitajoen molemmissa päissä valmistuivat ja näillä saatiin Äyräpäänjärven ja Salmenkaitajoen
pintaa nostetuksi.
Kannaksen puolustuksesta
vastannut II Armeijakunnan
komentaja, kenraaliluutnant-

ti Harald Öhquist ei ollut kovin ihastunut alueensa pato- ja
tulvitushankkeisiin, koska hän
piti niiden vaikutuksia vähäisinä ja katsoi niiden rakentamiseen käytetyn ajan menneen
hukkaan linnoittamiselta.
Saimaan kanavan patoaminen aloitettiin marraskuussa
1939. Kanavan sulkujen alapuolelle rakennettiin niin sanotut settipadot, joilla veden
virtausta voitiin säännöstellä
poikkipalkkeja lisäämällä tai
poistamalla. Kun pato oli valmis, voitiin sulkuportti avata,
jolloin jatkuva voimakas virtaus esti veden jäätymisen. Kanavan järvien kohdalla ajeltiin
aluksilla ja moottoriveneillä
uoman pitämiseksi avoimena.
Kanavaan liittyi myös suuri
keinotekoinen tulva siten, että
Juustilanjärven Kivikoskeen
rakennettiin noin 400-metrinen ja yli viisi metriä korkea
maavalli, johon tehtiin neljä
betonista valettua vesiaukkoa.
Kun tuo maavallipato suljettiin
helmikuun lopulla 1940, veden juoksutus peitti alleen noin
35 km2 alueen Ventelänjärven,
Kärstilänjärven ja Lyykylänjärven alueella. Tämä tulvitus
ei suurestikaan estänyt punaarmeijan toimintoja, mutta se
vaikeutti hieman omia huoltokuljetuksia. Öhquist kertoo,
että sen mukaan kuin myöhemmin kuulin oli venäläisten
puolella ollut hyökkäämässä jokin valiojoukko - eräänlainen
upseerikoulu tai sentapainen
- joka vähääkään häikäilemättä kahlasi yli äyräidensä tulvi-

Kivikosken padon tulva-allas.

neen Leitimopuron poikki jääkylmän veden ulottuessa rintaa
asti. Kieltämättä kovia poikia!
Kova pakkanen jäädytti varsin pian tämänkin tulvituksen. Kuitenkin tulvituksella oli
oma merkityksensä Kannaksen
puolustuksen keskustalle, sillä
tulva-alue suojasi sitä aina Saimaan kanavaan asti.
Viipurinlahden jää sahattiin
railoille tammikuussa 1940,
kun oli todettu puna-armeijan
valmistelut hyökkäyksensä jatkamiseksi. Railo ulottui Kivisalmelta Suonionsaaren kohdalle, eli noin parikymmentä
kilometriä. Työt teki alusta alkaen kaksi työryhmää, toinen
Suonionsaarelta alkaen ja toinen Viipurinlahden yli Pappi
lanniemestä Keihäsniemeen.
Työtä oli tehtävä öisin punailmavoimien ilmatoiminnan takia ja töitä vaikeuttivat myös
ankarat sääolot.
Railot tehtiin siten, että jäähän - se oli noin 60 cm paksua tehtiin kolme uraa, joiden välit
olivat metri ja viisi metriä. Kapeampi suikale rikottiin ja telit
työnnettiin jään alle. Leveämpi
suikale työnnettiin railon keskelle siten, että sen molemmin
puolin jäi puoli metriä avovettä. Railoja koetettiin pitää sulina kasaamalla niiden päälle
insuliittilevyjä, havuja ja lunta. Koko railotussuunnitelmaa
ei ehditty toteuttaa, koska kova
pakkanen jäädytti tehtyjä railoja ja ne piti avata uudelleen,
jotta niiden estearvo olisi säilynyt. Lisäksi rintaman siirtyminen Viipurinlahdelle pa-

kotti lopettamaan railotuksen.
Jokin merkitys railoilla Viipurinlahdella oli, sillä tiettävästi
railoihin vajosi kolme neuvostopanssaria. Tämä sai vaunut
varovaisiksi.
Lähteiden perusteella näyttää siltä, ettei tulvitustöihin ollut varauduttu eikä niitä talvisodan aikana suoritettu
Laatokan Karjalassa eikä yleensäkään pohjoisella rintamalla.
Tosin siellä ei ollutkaan etelän
kaltaisia jäälakeuksia tulvituksille eikä railotuksille.

Jatkosodan tulvituksia
Moskovan rauha 13.3.1940 siirsi
Suomen ja Neuvostoliiton rajan
Virojoelta koilliseen Ilomantsin
Vellivaaraan ja edelleen vanhal
le rajalle jättäen rajan turvattomaksi ja linnoittamattomaksi.
Puolustuksemme Salpausselän
pohjoispuolella joutui tukeutumaan laajoihin vesistöihin, järviin, jokiin, kannaksiin ja muihin kapeikoihin.
Talvisodan kokemusten perusteella pääteltiin, että talvisin
railot avoimilla jääkentillä olisivat olennainen osa puolustusta. Laajalla kokeilutoiminnalla Kirkkonummella ja Rovaniemellä pyrittiin selvittämään
keinoja railojen avaamiseksi ja
kätkemiseksi esimerkiksi jääsahoilla, erilaisilla jyrsimillä, räjäyttämällä sekä paineilman ja
erilaisten kemikaalien käytöllä.
Kokeissa jäämiina osoittautui
erinomaiseksi puolustustaisteluvälineeksi: erikoissytyttimellä varustetussa pullossa oli runsas kilo räjähdysainetta. Tällai-

set miinapullot laskettiin noin
viiden metrin välein poratuista rei`istä veteen jään alle. Samaan reikään voitiin pudottaa
useitakin pulloja eri syvyyksille ripustettuna reiän poikki
asetettuun säleeseen tms. Jäämiinakenttä voitiin räjäyttää
sähkösytytyksellä tietystä kohdasta, jolloin paineaalto eteni miinasta miinaan räjäyttäen ne. Tuloksena oli muutaman
metrin levyinen ja kentän pituinen railo. Miinarivejä saattoi olla useita, jolloin lähestyvät hyökkääjät voitiin päästää
rivien väliin ja sitten räjäyttää
koko kenttä.
Jo ennen talvisotaa mietittiin
meillä mahdollisuutta tulvittaa Salpausselän eteläpuolella
Luumäen Suur-Urpalanjärven
alue nimenomaan panssarivaunujen kulun estämiseksi
tai ainakin vaikeuttamiseksi
Salpausselän ja Viipurin-Haminan tien välimaastossa. Ki
vijärven ja Suur-Urpalanjärven
korkeusero on noin 15 metriä.
Kivijärven veden laskemiseksi
kanavan kaivaminen ehdittiin
aloittaa, mutta Moskovan rauha keskeytti työt. Kesällä 1940
hanke sitten toteutettiin rakentamalla Luumäelle Salpalinjan yhteyteen Kivijärven rantaan Kouvolan-Lappeenrannan tien ali betonikouru veden
juoksuttamista varten. Kouvolan-Lappeenrannan radan alle
rakennettiin suljettava rumpu. Arvioitiin, että noin viikossa tulvitus olisi täydessä ”torjuntakunnossa” Koko järjestelmään kuului kuusi patoa, joista
Multialan pato esti tulvaveden
virtaamisen alueelta. Talvella
oli tarkoitus rikkoa tulva-alueen jääpeite vaihtelemalla veden korkeutta Luumäen betonikourun avulla. Lähellä Virojokea olevan Säkäjärven pintaa
voitiin tarvittaessa nostaa pari
metriä samoin kuin lähellä Haminaa olevan Ravijärven pintaa. Näillä kahdella katsottiin
olevan paikallista merkitystä
ja vain Luumäen tulvitussuunnitelmalla nähtiin olevan jopa
operatiivista merkitystä.
Kolmen sotatalven aikana
kaikkien kolmen kannaksen
puolustuksen sivustojen suojaamiseksi Seesjärvellä, Äänisellä, Laatokalla ja Suomenlahdella käytettiin jäämiinoituksiin
ehkä noin 550 000 jäämiinaa.
Joskaan niissä ei tuhoutunut
merkittäviä vihollismääriä, ne
osoittautuivat varsin tehokkaiksi hyökkäysten ennalta eh-
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käisijöiksi, kun neuvostoliittolaiset olivat niihin tarkemmin
”
tutustuneet”.
Asemasodan aikana 19411944 Karjalan kannakselle palasi melkoinen määrä talvisodan evakkoja. Monin paikoin
talvisodan aikaiset padot, maavallit ja muut rakenteet muodostuivat esteiksi siviilitoiminnoille. Sotilasjohdon olikin annettava lupa purkaa ainakin
Lintulanjoen, Kaivannonjoen, Vuottaanjoen ja Rokkalan
joen padot. Puolustusministeriö kielsi Muolaanlammen ja
Äyräpäänjärven pinnan laskun viljelysmaan valtaamiseksi evakkojen anomuksista
huolimatta. Sen sijaan jäi toteuttamatta Lempaalanjärven
patoaminen; se olisi voinut nostaa järven pintaa jopa kuutisen
metriä ja tehdä puolustusasemiemme etumaastosta kulku
kelvottoman.
Aunuksen kannaksella mietittiin mahdollisuuksia Jandebajoen tulvittamiseksi liki Syvärin voimalaitosta, mutta aikeista luovuttiin jostain syystä.
Kuitenkin Syvärin etelänpuoleisessa sillanpäässä padottiin

yksi joki, mutta se oli turha rakennuskohde, sillä joukot irtautuivat itäisen Syvärin sillanpäästä kesällä 1944 neuvostoliittolaisten huomaamatta.
Maaselän suunnalla kokeiltiin
niin sanottua poreilumenetelmää, jossa vesistön - salmen pohjaan lasketun rei ’itetyn putken kautta pumpattiin paine
ilmaa, joka sai pohjassa olleen
lämpimän veden virtaamaan
ylöspäin ja näin pitämään kapean salmen avoimena.
Oikeastaan viimeinen vesistöestetyö oli sotien aikana padotustyö U-asemassa Laatokan
pohjoispuolella Lemetissä. Koirinojan runsaat 200 metriä pitkän ja kolmisen metriä korkean pengerpadon ansiosta rintamaan syntyi sen suuntaisena
nelisen kilometriä leveä vesi
este Lemetin ja Vuortanajärven
välille.
Vielä aivan ennen sodan
päättymistä syyskuussa 1944
harkittiin esimerkiksi Vilajoen patoamista Viipurinlahden luoteispuolella sekä vä
hävetisen Vaalimaanjoen patoamista yläjuoksulla ainakin
kahlaamoiden käytön vaikeut-

tamiseksi. Tämä aie raukesi
sodan päättymiseen. Samoin
raukesivat Koitajoen patoamissuunitelmat Ilomantsissa. Salpa-asemassa kuitenkin testattiin Luumäen padon toimintaa laskemalla Kivijärven vettä
Suur-Urpalanjärveen Salpausselän läpi. Testi paljasti joitakin heikkouksia, mutta niiden
korjaaminen jäi tekemättä, sillä Salpa-aseman kestävyyttä ei
tarvinnut taisteluissa koetella
rauhan tultua.
Anssi Vuorenmaa
Lähteitä: Reino Arimo: Suomen
linnoittamisen historia 1918–1944,
Otava 1981 (kuvat), Eero-Eetu
Saarinen: Pioneeriaselajin historia 1918–1968, Pioneeriupseeriyhdistys ry 1975, Harald Öhquist:
Talvisota minun näkökulmastani,
WSOY 1949, Matti Koskimaa:Syväriltä Nietjärvelle, WSOY 1998,
Viktor Stepakov ja Dmitri Orehov:
Paraatimarssi Suomeen. Talvisota venäläisin silmin, WSOY 1999,
Toimituskunta: Koivisto ja Viipu
rinlahti 1939–1944. WSOY 1958,
Talvisodan historia 1. osa, WSOY
1977 ja Suomen sota 1944–1945
10. osa, Kustannus Oy Sotateos
1961.

Kivijärven – Suur-Urpalanjärven tulvitussuunnitelma.
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Framåt i samarbete

Budgetförslaget, besvikelse
för krigsveteranerna

I min egenskap av den första av en
yngre generation som valts till den
ansvarsfyllda posten som ordförande för Förbundets styrelse vill
jag även tacka för det förtroende jag
fått. I detta mitt uppdrag strävar jag
till att så väl som möjligt ådagalägga
att jag är förtroendet värd.
Förbundsmötet i Åbo var i många
avseenden betydelsefullt, emedan
genom där fattade beslut fastställdes ramarna och målsättningarna
för följande tvåårsperiod. Den godkända stadgeändringen skapar en
grundval för ansvarsfördelningen
mellan fullmäktige och styrelsen.
Då fullmäktige nu består av företrädare för alla distrikt och Kvinnoorganisationen, är dess beslut redan
därför av betydande vikt. Därtill utökar stadgeändringen fullmäktiges
ställning och åligganden som beslutande organ mellan förbundsmötena. Fullmäktige bör sålunda fatta
beslut om vittsyftande och principiella ställningstaganden. Om fullmäktiges viktiga roll även utåt i relation till det omgivande samhället
vittnar det faktum, att fullmäktiges
ordförande entydigt är ordförande
också för vårt Förbund.
Den ovannämnda stadgeändringen förändrar avsevärt även styrelsens sammansättning från och
med början av nästa år. Enligt de
nuvarande stadgarna skall den bestå av en av förbundsmötet utsedd
ordförande för två år i sänder samt
av fullmäktige valda 4-10 medlemmar och samma antal personliga
suppleanter; dessa skall tillsättas
under loppet av den innevarande

Det var finansministeriet i slutet av juli offentliggjorda budgetförslaget innehöll inte
en enda punkt ur det av veteranorganisationerna samfällt färdigställda, av delegationen för frontmannaärenden till social- och hälsovårdsministeriet insända enhälliga förslaget. I regeringens budgetria
förblev det på samma sätt. En anslagsminskning motsvarande veteranernas numerära avgång hade genomförts helt och
fullt.
För åratal sedan föreslåg till behandling
principen att friblivna resurser skulle användas till förbättring av våra hedersmedborgare krigsveteranernas förmåner. För
frontveteranernas del har läget vad rehabiliteringen beträffar förbättrats i jämförelse
med vad det var för exempelvis tio år sedan. På samma sätt som en del av de lindrigt skadade krigsinvaliderna nu erhåller
kommunal, av Statskontoret ersatt service,
tillväxer behovet av hemservice för frontveteranerna och övriga lindrigt skadade
krigsinvalider. Till lösning av denna fråga föreslog veteranorganisationerna ett
månatligen utbetalt veterantillägg, medelst vilket veteranen skulle ha kunnat anskaffa behövlig service. I förslaget ingick
därtill två betydande propåer: erhållande
av extra fronttillägg samt FPA:s högsta eller förhöjda vårdunderstöd. Förslaget var
synnerligt socialt och måttligt.
Minskningen av det till rehabilitering föreslagna anslaget är 5,8 milj.euro (=13,5%).
En orsak till stora farhågor inom veteranorganisationerna är rehabiliteringsanslagens hotande otillräcklighet nästa år. Trots
att helhetsantalet till rehabilitering berättigare minskar, skulle de rehabiliterades försämrade kondition och rehabiliteringens
prisförhöjning förutsätta att anslaget bibehålls på tidigare nivå. Dessutom är en del

hösten. Styrelsen utser inom sig en
första och en andra viceordförande för ett år i gången. Det nya fullmäktiges och den nuvarande “gamla” styrelsens första gemensamma
uppdrag är att rådpläga om basen
för fullmäktiges beslut om den nya
styrelsen.
Styrelsen bör ha goda kontakter
till det omgivande samhället, men
också bevarad god kännedom om
krigsveteranernas organisationsverksamhet. Denna målsättning
uppnås genom en jämvikt i styrelsens sammansättning mellan krigsveteran- och understödande medlemmar. Styrelsen är till sin natur operativ och har till uppgift att
leda förbundets verksamhet, sköta
dess ärenden, egendom och ekonomi samt för sin del representera förbundet. På grund av verksamhetens
natur torde styrelsens medlemsantal komma att gestalta sig sålunda,
att något särskilt arbetsutskott inte
längre behövs.
I den nu rådande situationen kan
tänkas uppstå friktionsmoment. Saker och ting som i stadgarna förefaller entydiga kan i det praktiska arbetet visa sig vara problematiska. Vi
är ju i ett nytt läge, som av alla och
envar kräver smidighet och frimodig framåtsyn. Blott genom ett fördomsfritt och ömsesidigt respektfullt samarbete mellan veteraner
och stödmedlemmar är det möjligt
att nå de mål, som vid förbundsmötet ställdes för den nu påbörjade
tvåårsperioden.
Finn-Göran Wennström

veteraner först nu i färd med att inträda i
en årlig rehabiliteringsrotation. 130 kommuner har anhållit tilläggsanslaget från
av Stadskontoret reserverade medel för att
kunna ordna årlig rehabiliteringsperiod åt
veteraner, som inlämnat ansökan, men för
vilka inte ännu kunnat ordnas, do medlen
inte räckt till.
Riksdagen har vid sin budgetbehandling nu i höst möjlighet att korrigera bristerna. Vetranorganisationernas samfällda
förslag innehöll blott det allra mest centrala. Därtill kunde ha funnits skäl till ett
flertal mindre omfattande propåer. Det
till utländska frivilliga, närmast estländare och ingermanlänningar utbetalda frontunderstödet har på sin årsnivå i budgetförslaget stannat på 70 euro mindre än det
fronttillägg som ges åt fnländska frontveteraner. Detta skulle vara en stor peng till
exempel för en “ Suomen-poika” i Estland.
Anslagsbehovet därvidlag för nästa år vore
inte mer än 16 000 euro.
Den närmast föregående regeringen
uppdrog de veteranpolitiska linjerna för
åren 2004-2007. En likadan linjedragning
nu skulle underlätta behandlingen, om den
gjordes i samarbete med veteranorganisationerna och social- och hälsovårdsministeriet.
Den nu sittande regeringen har höjt
bl.a. de minsta folkpensionerna. Delaktig
av denna ha blivit också en del frontveteraner. Dessutom har folkpensionsförhöjningen höjt nivån på det extra fronttillägget.
Våra krigsveteraner är dock en snabbt
minskande specialgrupp inom pensionärsbefolkningen.
Det är bråttom med våra förslag!
Markku Seppä
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Jag fick löfte att skriva
I denna tidning nr 3/2008 fanns uttalat en önskan att av
veteranerna få kommentarer angående rehabiliteringen.
Många brev, som inkommit, har börjat med “det var då
bra att frågan nu en gång ställs till oss på gräsrotsnivå
eller att jag fick löfte att skriva” Kommentarer får vem
som helst ge: varje brev är viktigt och varje åsikt likaså,
också i fortsättningen.

I

de inkomna kommentarerna fanns det mycket av personliga erfarenheter och
också hälsningar till både skötare och alla dem, som i praktiken utför rehabiliteringsåtgärder. Personalens villighet att ge
service poängterades i många
brev och detta är förvisso en
betydande del av en lyckad rehabiliteringserfarenhet. Beträffande måltiderna var meningarna delade. I allmänhet var
man nöjd med måltidernas olika innehåll. Att få ha gemensamma måltidsstunder upplevdes som betydelsefullt.

Behov av korrigeringar
vid förverkligandet av
rehabiliteringen
Ansökningsförfarandet upplevdes som svårt. Det har funnits problem att få behövligt
läkarintyg. Antalet läkare kan
vara litet och köerna till mot-

tagningen för icke brådskande
fall är lång. “Jag var på läkarundersökning i februari 2007
och skrev ansökan då. Efter att
ha tagit kontakt flere gånger,
fick jag avslag i juli. I december
fick jag dock besked om en enveckas rehabilitering tack vare
att en annulering gjorts” “I februari 2008 lämnade jag in ansökan, men något svar har jag
ännu inte fått.”
“Inte orkar jag mera fylla i
dedär blanketterna, begära och
ansöka.”
Åsikterna och erfarenheterna av anstalts- resp. öppen rehabilitering fördelar sig ganska
jämnt.
“Jag hör till de veteraner,
som inte längre orkar vara med
om anstaltsrehabilitering, men
öppen rehabilitering är bra”.
“Vår grupp är ganska liten
och funktionsförmågan ännu
mindre, vi är inte mera riktigt i

stånd att sköta våra egna ärenden, så skulle inte denhär rehabiliteringen kunna automatiseras så att vi, som ännu är kvar,
skulle utan ansökan en timme i
veckan under hela året få muskelträning. Jag understryker dethär med öppen rehabilitering,
för så länge vi, man och hustru
ännu lever, så klarar vi oss nog
tillsammans, men var och en ensam skulle inte klara sig.”
“En ensam gammal veteran
saknar social verksamhet. Sånt
erbjuder anstaltrehabiliteringen”.
“I anstaltrehabilitering är
rumskamraten och veteranbröderna bra medicin för ensamhetens smärtor”.
“Under
rehabiliteringen
borde man få ha eget rum, då
man så ofta på natten måste gå
på WC och den andra blir då
störd. Tilläggspriset för enpersonsrum är 45 euro per dygn”.
“Anstaltsrehabilitering är
bäst, när hustrun får komma
med för samma tid och slipper
därigenom hushållsarbetet där
hemma”.
Ur kommentarerna framgick
önskemålet att veteranen själv
skulle få välja i vilken slags rehabilitering han önskar delta.”Görs
rehabiliteringsbesluten utan att
alls höra veteranens åsikt”.

Betydelsen av individuella
vårdåtgärder, särskilt planerade för varje enskild veteran, underströks både vad gällde öppen
och anstaltsrehabilitering. Enligt mångas mening har vårdtiderna förkortats och oklarhet
råder, varför man inte kan få
en önskad vård. Man önskade
också få ha samma skötare under hela rehab-tiden och önskade även av läkare och övrig
personal rehabiliteringsanvisningar för tiden efter rehabiliteringsperioden.

Individuell behandling
poängterades i de
framförda önskemålen
Som sammandrag av kommentarerna kan framföras några
synpunkter, oberoende av var
veteranen fått sin rehabilitering. Personalen har stor betydelse för en lyckad rehabilite
ring. Behovet av social rehabilitering för ensamma veteraner
bör poängteras.
Ansökan om rehabilitering
bör ersättas med kallelse till rehabilitering.
Veteranens rehabiliteringsbehov bör mera beaktas vid bestämmandet av rehabiliterings
platsen.
Man saknade regelbundenhet i rehabiliteringen, d.v.s.

Linnamäki Steel Oy

Kuljetusliike Laurell Oy

Lammi

Lammi

man ville vara säker på att årligen få rehabilitering.
På basen av personliga erfarenheter är det skäl att under
rehabiliteringsperioden diskutera med personalen om:minskning av vårdåtgärder, måltiderna, systemet med rumskamrat,
vattnets temperatur i bassängen, gruppernas storlek och övriga erfarenheter. De flesta saker kan ordnas på platsen. Då
belastar sådana saker inte sinnet under hela rehab-perioden.
Kunde veteranen få sin röst
hörd i det skedet, då betalningsförbindelsen för rehabilite
ringen skrivs ut. Då tjänsteinnehavarna fördelar veteranerna
”50% till öppen rehabilitering
och 50% till anstaltsrehabilitering”, föreligger faran att veteranen inte får den individuella
vård, han skulle vara i behov
av. Större tyngd bör ges åt den
sociala rehabiliteringen. ”Om
humöret är nere, så startar inte
benen”, konstaterade en veteran på tal om rehabiliteringens
betydelse för att få bot med depressionen.
Vi tackar för kommentarerna. Sådana får gärna sändas till
förbundet även framdeles.
Anni Grundström

Kaivinkoneyhtymä
Lindholm Oy
Lapinjärvi

Ekokivi Oy

Lohjan RakTek Oy

Liljendal

Lohja

AJS Sähkö ja
Automaatio Oy
Lohja

Parkettiexpertti
Mauri Kuivakangas Oy

Tomas Oy Ab
Loviisa

Lohja

Rakennusliike
Raktek Kukkia Oy
Luopioinen
puh. 040-540 9305

S&A Pakkaus Oy

T:mi Jouni Haimila

Transmar Ab

Luvia

Läyliäinen

Maarianhamina

Ablemans Oy

Etelä-Savon Laskenta
ja Konsultointi Ky

J. ja R.Laatikainen Ky

Masku

Mikkeli

Mikkeli

Lattiapäällysteliike
Ahti Lepistö
Mikkeli

S&P Kuljetus ja Kone Oy

Häijään Vihannes Oy

Mouhijärvi

Mouhijärvi
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Vilkon Oy
Hirvensalmi
www.koskisen.com

Hyvinkään Kone ja
Rautavälitys Oy

Pikajako
Huittinen

Kiljavan
Lääketukimus Oy
Hyvinkää

Lumenco Oy
Hyvinkää

Hyvinkään
Multajaloste Oy
Hyvinkää

Hyvinkää

Japera Ay
Hyvinkää

Kuljetusliike
R.Koljonen Oy

Fin Door Oy
Ii

Hyvinkää

Kuljetus
Timo Hartikainen Ky

Rakennuslaskenta
Rautalahti Oy

Iisalmi

Imatra

Björklund Båtslip Kb

Nikko Oy

Iniö

Jakkula

Kuusitunturi Oy
Imatra

Kuljetus
Risto Putkinen Oy
Joensuu

Tilijussila Ky
www.s-kanava.fi

Hyvää Syksyä

Joensuu

Koneyhtymä
Veljekset Lakkala

MVV Rakennus Oy
Joensuu

MCT-Tech Oy
Jyväskylä

Joutseno

Media Cabinet Oy
Jyväskylä

Flywell Ky

Jutias Ky

Tasoiteliike Jari Viilos

Jyväskylä

Jyväskylä

Erka Oy

Insinööritoimisto
Geohorisontti Oy

Jämsä

Järvenpää

VM-Team Oy

Helkama Bica Oy

Jääli

Kaarina

Järvenpää

Rakennus-ja
Perustyö Vuorinen Oy
Kaarina

Pirkanmaan
Puusuutarit Ky

Maanrakennuss ja Kuljetus
Pauli Lehtinen Tampere Oy

Kangasala

Kangasala

Rakennus
Jari Kupiainen Oy

Sähköasennus
Sähkökepu

Kangasala

Kankaanpää

Kuljetuspalvelu
Vatiala Oy
Kangasala

Karjaan Lukko Oy
Karjaa
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Emme unohda
Muistomerkki Orankissa

Hatsinassa sijaitsevassa muistomerkissä on Suomen leijona ja teksti: Sotien 1939-1944 sotavankeudessa menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistoksi. Sama myös venäjäksi.

S

otavainajien muiston vaalimisyhdistys suoritti 3.–
9.8. tarkastus- ja muistokäynnit Venäjällä Vologdan
alueella Tsherepovetsissa, Niznij Novgorodin alueella Orankissa ja Leningradin alueella Hatsinassa sijaitsevilla sotavankeudessa menehtyneiden
suomalaisten sotilaiden muistoksi pystytetyillä muistomerkeillä.
Matkalle osallistuivat Pekka Pitkänen, Pentti Lehtimäki
ja Markku Kiikka Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksestä, Matti Hara Sotainvalidien Veljesliitosta, Finn-Göran
Wennström, Markku Seppä ja
Jaakko Valve Suomen Sotaveteraaniliitosta, Sulo Leivo ja Reino Toivio Rintamaveteraaniliitosta, Aulis Harju Kaatuneitten
Omaisten Liitosta, Ahti Sirkiä ja Eino Ketola Kaatuneiden
Muistosäätiöstä, Peter Küttner

Sotavahinkosäätiöstä ja Pertti
Suominen Tammenlehvän Perinneliitosta. Sotahistorian asiantuntijana ja tulkkina matkalla toimi Carl-Fredrik Geust.

Muistomerkki
Tsherepovetsissa
Seurueella oli tilaisuus keskusteluihin Tsherepovetsin kaupunginhallinnon ulkomaanosaston johtajan Dmitry V.
Danilichevin ja hänen kohdakkoin tulevan seuraajansa Sergei S. Beljajevin kanssa, jotka molemmat myös osallistuivat muistomerkillä pidettyyn
muistotilaisuuteen. Muistosanat muistomerkillä lausui puheenjohtaja Pekka Pitkänen,
joka myös laski kukkalaitteen
muistomerkille seurassaan varapuheenjohtaja Pentti Lehtimäki ja tulkki Carl-Fredrik
Geust. Rovasti Aulis Harju piti
paikalla hartaustilaisuuden.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen edustajat neuvottelivat Niznij Novgorodissa alueen kansainvälisten
suhteiden komitean johtajan sijaisen Igor A. Gadalovin ja alueen kansainvälisten suhteiden
osaston johtajan, tohtori Olga
Yu. Gusevan kanssa.
Erinomaista apua yhteyksien saamisessa aluehallintoon ja
opastuksessa niin Niznij Novgorodissa kuin Orankissakin
saatiin Inkerin Liiton Niznij
Novgorodin osaston puheenjohtajalta Vladimir Hukalta.
Ennen hautausmaalla käyntiä tutustuttiin Orankin luostariin, joka sodan aikana kuului vankileiriin. Tilaisuuteen
osallistuivat suomalaisdelegaation lisäksi Bogorodskin alueen
hallinnon päällikön sijainen
Vera Viktorovna Mamyshkina,
Orankin kylän hallinnon päällikkö Vera Viktorovna Shlemina, Niznij Novgorodin evankelis-luterilaisen seurakunnan
pastori Jaroslav Boychenko
sekä ortodoksipappi isä Mihail,
hänkin Niznij Novgorodista.
Orankissa vankileirillä menehtyneiden muistotilaisuus
hauta-alueella oli samankaltainen kuin Tsherepovetsissa.
Puheenjohtaja Pitkänen lausui
muistosanat ja laski kukkalaitteen seurassaan varapuheenjohtaja Lehtimäki ja sotiemme
veteraani Sulo Leivo. Hartaustilaisuuden piti poikkeuksellisesti Niznij Novgorodin evankelis-luterilaisen seurakunnan
pastori Jaroslav Boychenko venäjäksi.

Inkerin kirkon
pastorin puhe
Muistopuheessa
Boychenko
mainitsi mm. seuraavaa: ”Me
olemme kokoontuneet tänne
kumartaaksemme Jumalaa ja
muistaaksemme kaikkia vuosina 1942–43 menehtyneitä ja Jumalan rauhan löytäneitä Suomen kansalaisia.
Huolimatta siitä, että näiden
veljiemme maallinen elämä oli
hyvin lyhyt, vanhin menehtyneistä oli vain 42-vuotias ja
nuorin 20-vuotias, me kiitämme Jumalaa siitä, että Hän lahjoitti heille maallisen elämän...
Meidän elämämme salaisuus on Jumalassa, Hän meidät on luonut ja johtaa meitä. Me kiitämme Jumalaa, että
Hän lahjoitti noina traagisina
raskaina sotavuosina elämästä
poistuneille suomalaisille sotilaille uskoa, kärsivällisyyttä ja
toivoa...
Me tiedämme, että kuolemaa ei ole, että ihminen elää
ikuisesti, että ihmiset on Jumalan tahdosta tarkoitettu ikuiseen elämään. Me todistamme
koko maailmalle Kristuksesta,
joka voitti kuoleman.
Me uskomme kanssanne,
että kaikki täällä lepäävät sotilaat ovat nousseet Jumalan
luokse rauhaan ja iloon, sillä
olemme varmoja, kuten apostoli Paavali, ”ettei kuolema eikä
elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus
eikä syvyys, eikä mikään muu
luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän

Herrassamme.”(Room. 8:37–
39)…
Eikä mikään ihmiselämä ole
jättämättä jälkeä maan päälle. Kaikkien tänne haudattujen jälkeen on jäänyt varmaankin vielä veljiä ja sisaria, lapsia, - läheistensä ja omaistensa
elävät muistot sodassa kaatuneista. ” Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän
silmistänsä, eikä kuolemaa ole
enää oleva, eikä murhetta eikä
parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” (Ilm. 21:4)…
Me kadotamme toinen toisemme ainoastaan lyhyeksi ajaksi, voidaksemme uudestaan tavata toisemme ikuisuudessa. Näin
lupaa meille Jumalan Sana.
Ikuinen muisto heille! Muistelkaamme heitä, veljet, hetken
hiljaisuudella…
Me jättäydymme Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen huomaan, joka on ylösnousemus ja
elämä.

Muistomerkki Hatsinassa
Paluumatkalla
kotimaahan
käytiin Hatsinassa, jossa tarkastuskohteena oli muistomerkkialueen kokonaisilmeen
kohentamiseksi kuluvan kesäkauden aikana tehty laatoitustyö. Lopputulosta pidettiin kokonaisuutena onnistuneena.
Matka tehtiin linja-autolla
ja ajokilometrejä kertyi 3 500.
Suomalaisseurue sai kaikissa
käyntikohteissaan ystävällisen
vastaanoton. Yhteisesti voitiin
todeta matkan tarkoitus saavutetuksi.
Matti Hara

Orankissa vankileirillä menehtyneiden muistotilaisuudessa puheenjohtaja Pekka Pitkänen lausui muistosanat ja laski kukkalaitteen seurassaan varapuheenjohtaja Pentti Lehtimäki ja sotiemme veteraani
Sulo Leivo. Taustalla tulkki Carl-Fredrik Geust ja Niznij Novgorodin evankelis-luterilaisen seurakunnan Tsherepovetsin muistomerkillä hartaustilaisuuden piti rovasti Aupastori Jaroslav Boychenko. Kuva: Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry
lis Harju.
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Torjuntavoiton
muistomerkki
Nietjärvelle

Piikki (JR 25) juhli viimeisen kerran

J

Jatkosodan lopulla heinäkuussa 1944 käytiin Laatokan Karjalassa suurtaistelu, joka päättyi suomalaisten torjuntavoittoon Nietjärvellä. Syväriltä alkaneen
neuvostojoukkojen suurhyökkäyksen tavoitteena oli
murtaa suomalaisten puolustus Aunuksessa ja edetä
Karjalan kannaksen puolustajien selustaan. Molemmat yritykset epäonnistuivat.

K

esäkuun 11. päivänä paljastettiin Nietjärven suurtaistelun
muistomerkki samalla paikalla, jossa ratkaisu oli tapahtunut yli kuusi vuosikymmentä aiemmin. Kunniavieraina
juhlassa olivat taistelun kokeneet, ryhdikkäät veteraanit.
Nietjärven taistelun muistomerkkihanke sai alkunsa Impilahti-Seuran puheenjohtajan
Pertti Hämäläisen ja varatuomari Tor Wikströmin keskusteluista. Hankkeeseen otettiin
mukaan 5. Divisioonan, jatkosodan edellä Hämeessä perustetun yhtymän perinnetoimikunta. Muistomerkin pystyttämiselle saatiin Pitkärannan
kaupungin lupa. Uuksun punaisesta graniitista valmistettu muistomerkki sijoitettiin
suurtaistelun polttopisteeseen.
Nietjärven luoteispäässä sijaitsevan viimeisen taisteluasemalinjan maastoon. Kiveen on hakattu suomen-ja venäjänkielellä ”Kunnia sankareille”.
Juhlapuheen tilaisuudessa
piti 5. Divisioonan perinnetoimikunnan puheenjohtaja,
prikaatikenraali Antti Num-

minen. Nietjärven veteraanien viesti voidaan tiivistää 5.
Divisioonan ja 15. Prikaatin
aseveljien puolesta seppeleen
laskeneen Risto Knaapin sanoihin: ”Muistamme ankaria taisteluvaiheita, suremme
menetyksiämme ja kunnioitamme kaatuneitten sankarien muistoa.” Myös Pitkärannan kaupungin varajohtaja Mihail Ugrujumov esitti
tervehdyksensä,
Monet tutkijat, viimeksi yeeversti Matti Koskimaa ovat
nostaneet Nietjärven torjuntavoiton merkittävyydessään
Karjalan kannaksen suurtaisteluiden rinnalle. Nietjärven
muistomerkki on kunnianosoitus kenraali K.A. Tapolan
ja hänen taistelijoittensa teoille. Veteraaneille, heidän omaisilleen ja historiasta kiinnostuneille se toimii kiintopisteenä haluttaessa selvittää, missä
Nietjärven ratkaisutaistelu käytiin.
Teksti ja kuva:
Antti Numminen

Nietjärven torjuntavoiton muistomerkin paljastivat janakkalalaiset
valiotaistelijat Erkki Ylöstalo (oik.) 5. Divisioonan 24. Tykistökomppaniasta ja Kaino Kauranen Jalkaväkirykmentti 44:stä.

atkosodan alussa 18.6.1941
perustettu JR 25, Piikkirykmentti juhli viimeisen
kerran perustamisensa vuosipäivänä juhannuksen alla. Tilaisuudet alkoivat seppeleenlaskulla rykmentin komentajan, eversti Pallarin haudalla
Vanhalla hautausmaalla. Puolelta päivin oli kenttähartaus Kirkkopuistossa Piikin patsaalla. Tilaisuudessa puhui rovasti Osmo Puhakka. Juhlan
tilaisuuksiin osallistui noin 150
piikkiläistä, heidän omaisiaan
ja juhlan järjestäneen PohjoisKymen Sotilaspoikien Perinnekillan sotilaspoikaa.
Päiväjuhlassa, Kaupungintalon juhlasalissa, puhui edesmenneen ”Piikin vääpelin” Paavo Laherron tytär Anne Kajander. Kymen Sotavammaisten
Sairaskodin lääkärinä ja isänsä
kertoman perusteella Kajanderilla on vankka asiantuntemus
rykmentin vaiheisiin.
Nuoren maanpuolustajan
tervehdyksen esitti alikersantti Juha Viherväs Karjalan Prikaatista. Päätössanoissaan Piikin veteraani Onni Sarilampi
joutui toteamaan:
- Joukkomme on harventu-

nut. Enää ei jakseta kokoontua
näihin parin vuoden välein pidettyihin juhliin. Tämä jää viimeiseksi näin suurella joukolla tapahtuneeksi tilaisuudeksi.
Mutta perinne kuitenkin säilyy. Vuosittain laskemme seppeleen 18.6. Piikin patsaalle
Kirkkopuistossa.
Perinne säilyy. Siitä oivana esimerkkinä ovat serkukset
Sampo ja Perttu Aunola. 70luvun alussa syntyneen nuoret
miehet eivät ole koskaan nähneet 1967 edesmennyttä iso-

isäänsä Aarne Aunolaa, mutta tulivat pääkaupunkiseudulta isoäitinsä Gunhildin kanssa
juhlaan kunnioittaakseen Piikin taisteluja ja isoisänsä muistoa.
Savon
Sotilassoittokunta,
Kouvolan Sotaveteraanikuoro sekä Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoro ja orkesteri vastasivat tilaisuuksien musiikillisesta puolesta.
Teksti ja kuva:
Roope Nieminen

” Edesmenneiden aseveljien muistoa kunnioittaen.. . ” Seppeleen
laskijat, vas. Lasse Johansson (Sotilaspoika) ja Onni Sarilampi (JR
25) Taustalla Lauri Turkia, Onni Penttilä ja Esko Seppä (JR 25).

Lentorykmentti 4:n työjuhta talvi-,
jatko- ja Lapin sodassa

B

ristol Blenheim -pommikone paljastettiin hienosti entisöitynä rykmentin
sodanaikaisessa Luonetjärven
päätukikohdassa Tikkakoskella
30.6. Entisöintityöstä ovat vastanneet Ilmasotakoulun Killan ja Keski-Suomen Ilmailumuseon talkoolaiset. Entisöity
koneyksilö, BL-200 valmistui
maaliskuussa 1944, luovutettiin

Pommituslentolaivue 42:lle ja
oli laivueen komentajan majuri Kalle Kepsun nimikkokone.
Hänen adjutanttinsa luutnantti
Paavo Alava oli toinen koneella
paljon lentänyt. Hän kertoi tilaisuudessa kokemuksistaan koneen kanssa. Tälle ”peltiheikille”, joka oli tyypin lempinimi,
kertyi kaikkiaan 60 sotalentoa
ja se osallistui mm Tali-Ihanta-

lan taisteluihin. Viimeisen lentonsa BL-200 lensi kesäkuussa
1957, jonka jälkeen se sijoitettiin muistomerkiksi Luonetjärven varuskuntaan ja siirrettiin
varastoon 1970-luvun alussa
odottamaan entisöintiä. Kone
on esillä Keski-Suomen Ilmailumuseossa Tikkakoskella.
Teksti ja kuva: Kari Korhonen

Pommituslentäjäveteraanit entisen työkalunsa edessä. Di Paavo Alava takana vasemman siiven ja
rungon yhtymäkohdassa. Tunnelma oli käsin kosketeltavan herkkä.
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Muistojuhla Askaisissa

Muistojuhlassa puhui kenraalimajuri Sami Sihvo.

V

arsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin perinteinen Marsalkka
Mannerheimin muistojuhla keräsi jälleen runsaasti veteraaniväkeä eri puolilta piiriä muistelemaan tätä historiamme suurmiestä. Yhdessä Sotainvalidien
Veljesliiton Varsinais-Suomen
piirin kanssa järjestettävä vuosittainen kesätapahtuma oli
järjestyksessään jo 27.
Juhla aloitettiin tänä vuonna edellisvuosista poiketen Ritaripuistossa seppeleen laskulla, jota edelsi Hornet-hävittäjän
ylilento. Puiston muistomerkillä puhui kenraaliluutnantti
R.W. Stewen.

Varsinaisen juhlan Louhisaaren kartanolinnan puistossa aloitti Laivaston Soittokunta. Tämän jälkeen seurasi kenttähartaus, jonka piti rovasti
Paavo Väntsi. Kenttähartauden päätteeksi Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin varapuheenjohtaja Toivo Mattila
ja Sotainvalidien Veljesliiton
Turun osaston puheenjohtaja
Reino Lahtinen laskivat seppeleen Louhisaaren kartanolinnan puistossa olevalle muistopaadelle.
Tilaisuuden
juhlapuheen
piti kenraalimajuri Sami Sihvo. Puhe käsitteli laajasti Marsalkka Mannerheimin elämän-

6)243!.+!2+!),55.
vaiheita ja toimintaa Vapaussodan sekä talvi-, jatko- ja Lapin
sotien ylipäällikkönä. Puheensa Sihvo päätti Mannerheimin
muistelmien paljon puhuvaan
loppulauseeseen ”Jos pysymme uskollisina itsellemme ja
kaikissa kohtalon vaiheissa yksimielisesti ja järkkymättä pidämme kiinni niistä arvoista, jotka tähän päivään saakka
ovat olleet Suomen vapauden
perustuksena, isiltä peritystä
uskosta, isänmaanrakkaudesta, päättäväisestä ja uhrivalmiista puolustustahdosta, niin
Suomen kansa voi lujasti luottavaisena katsoa tulevaisuuteen”. Lause on enemmän kuin
ajankohtainen myös tänään.
Laivaston Soittokunnan soittaman marssin jälkeen esiintyi
Turun
Sotaveteraanilaulajat
vahvistettuna mieskuoro Laulun Ystävien jäsenillä johtajanaan Pekka Salminen.
Juhlan jälkeen tarjolla oli
kenttälounas Louhisaaren kartanolinnan kahviossa. Lounaan tuotto käytetään lyhentämättömänä sotaveteraanien
hyväksi.
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www.savonkuljetus.fi

Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

17. Divisioonalle muistokivi Perniöön

A

lkukesästä paljastettiin
Perniön Kankkonummen vanhalla raviradalla salolaisten miesten sotaan
lähdön muistoksi 17. Divisioonan muistokivi. Kiven ovat aikaansaaneet ja tilaisuuden järjestivät Salon Seudun Reserviupseerit.

Perniön Kankkonummella
toimi vuosina 1940–1944 Salon
suojeluskuntapiirin koulutuskeskus, jossa koulutettiin jalkaväen, kranaatinheittimen ja
tykistön reserviläisiä. Viimeiset kranaatinheittimen ja tykistön kertausharjoitukset pidettiin talven ja kevään 1941

Muistokivi on paljastettu. Vasemmalta paljastuspuheen pitänyt
Salon Seudun Reserviupseerien kunniajäsen Tapani Havia, kiven
vastaanottanut Melkkilän kartanon isäntä Pentti Melkkilä ja Salon
Seudun Reserviupseerien puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist.

aikana juuri ennen jatkosodan
alkamista.
Talvisodan jälkeen oli perustettu Karjaan sotilaslääni,
koska Hangon kaupunki lähiympäristöineen oli luovutettu Neuvostoliitolle. Sotilasläänin tehtävänä oli koota alueen
miehistä yksi divisioona, ja läänin kahdesta sotilaspiiristä Salon piirin velvollisuudeksi tuli
yhden jalkaväkirykmentin ja
yhden tykistörykmentin sekä
eräiden pienempien yksiköiden
perustaminen.
Perustettu 17. Divisioona
siirtyi jatkosodan alettua ensin
Hangon rintamalle, osin Kankkonummelta marssien, mutta
siirrettiin melko pian Laatokan
kannakselle. Vuoden 1944 torjuntataisteluissa divisioona otti
osaa Kannaksen taisteluihin.
Aselevon jälkeen nuoremmat
ikäluokat osallistuivat vielä Lapin sotaan.
Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

Metallityöväen Liitto ry
Metallarbeterförbundet
Hakaniemenranta 1 A, 00530 Helsinki
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Yli tuhat lentoa 14:llä eri konetyypillä

Taistelulentäjän tarina Suomen Tykistömuseossa

S

uomalainen sotilas venyy kriittisissä olosuhteissa lähes loputtomiin.
Näihin loputtomiin venyjiin
ja vaiteliaisiin veteraaneihin
kuului hämeenlinnalainen erikoismestari Eino Jokinen, joka
myöhemmin tunnettiin nimellä Eino Jaurto. Jaurto oli lentosähköttäjä, myös kk-ampuja
sekä tähystäjä. Hänen tarinansa sotilaana on koonnut näyttelyksi hänen poikansa hattulalainen Antti Jaurto. Näyttely
on esillä Hämeenlinnassa Suomen Tykistömuseossa.
Antti Jaurto lähti jo 2000luvun alkupuolella keräämään
materiaalia isänsä sotilaselämästä. Eino Jaurto oli mitä todennäköisimmin tyypillinen
veteraani, joka ei lapsilleen
kertonut sotakokemuksistaan.
Siksi Antti joutui kaivamaan
tiedot lause lauseelta ja kuva
kuvalta. Onneksi puolustusvoimat on arkistoinut kaiken henkilöhistoriansa kohtuullisen
hyvin, joten tietoa löytyi, kylläkin suuren työn takaa.

Ei mikään mallioppilas
Perusopinnoissaan Eino Jaurto ei varmaankaan ollut aivan
mallioppilas.
Kansakoulun
päästötodistuksessa hyvän arvosanan ansaitsee vain käytös.
Muut arvosanat tippuvatkin
tyydyttävän tai välttävän puolelle. Sen ajan oppikouluakin
Jaurto kävi vain kolme luokkaa.
Palvelus ja koulutus sotilasalalla tuntui sen sijaan kiinnostavan. Tästä kertovat 1933
vakinaiseen palvelukseen astuneen Jaurton sotilasasiakirjat, muun muassa ensimmäisen
luokan radiosähköttäjä. Vuonna 1934 päättyneen vakinaisen
palveluksen jälkeen Jaurto jäikin puolustuslaitoksen palvelukseen aliupseerin vakanssille
ilmavoimiin suorittaen muun
muassa konekivääriampujan,
tähystäjän ja ilmasähköttäjän
kurssit. Talvisodan aikana hän
oli jopa lentolaivueensa asemestarina oman toimensa ohella.
Vuonna 1943 Jaurto osallistui ensimmäiselle radiosuuntimakurssille Parolassa, mikä oli
varsin käänteentekevä tekniikka suomalaisessa lentotoiminnassa. Jatkosodan loppuvaiheet
Jaurto toimikin lentosähköttäjien kouluttajana Ilmavoimien
Viestikoulussa Parolannummella.

Sotilaan hyvät ja
huonot hetket

Antti Jaurto sai isänsä neljästä
lentopäiväkirjasta tiedot vain
ensimmäisestä ja neljännestä, joista selvisi monta asiaa
isän sotilaselämästä. Sodan
ajan kirjavasta konekannasta johtuen Jaurtonkin lentämien konetyyppien määrä oli 14.
Koneitten laatu vaihteli koulukoneista syöksypommittajiin.
Antti Jaurto arvelee lentopäiväkirjojen perusteella lentoja kertyneen kaikkiaan noin 1160,
joista lyhimmät kymmenkunta
minuuttia ja pisimmät liki viisi
tuntia. Sähköttäjän tai toisaalta
konekivääriampujan paikka ei
ollut “huvimatkustajan” paikka. Esimerkiksi Junkersissa radiosähköttäjä istui selkä menosuuntaan varsin tyköistuvalla
paikallaan ja huolehti radiolähettimien lisäksi myös takaa
lähestyvien viholliskoneiden
torjunnasta konekiväärillä samalla tietenkin valvoen koneen
takana olevaa ilmatilaa.
Vihollinen on tietenkin taistelulentäjän pahin painajainen,
mutta sitä samaa on myös ilmassa tapahtunut tekninen ongelma. Sellaisenkin Jaurto joutui kokemaan. Juhlahetkeksi
voi vastaavasti lukea elokuussa 1940 lennon Malmilta Luonetjärvelle ja takaisin DC-2 koneella. Kyytiläisenä oli C.G.
Mannerheim ja hänen seurueenaan osa silloista Suomen “valtiollista kermaa”.
Samainen DC-2 on tullut tutuksi monelle hämäläiselle, sillä se oli ankkuroituna Hämeenlinnan linja-autoaseman viereen kahvioksi parikymmentä
vuotta ja tunsi nimen Hanssin
Jukka.
Tykistömuseon
johtajalla
Teuvo Mahrbergillä on omakohtainen kokemus Hanssin Jukasta. Hän mainitsee, että ollessaan varusmiehenä hän sai ryhmineen komennuksen mennä
kokoamaan kyseistä lentokonetta, joka oli kappaleina tuotu
Hämeenlinnan alatorille.
- Se oli muuten tietääkseni
ensimmäinen “kahvio”, siihen
asti Suomessa oli vain kahviloita, tuore sotakamreeri Mahrberg muistuttaa.
Hänen muistikuvansa mukaan Hanssin Jukka purettiin
1970-luvun puolivälissä ja vietiin Ilmailumuseoon, jossa se
on edelleenkin kappaletavarana varastoituna.

Joukko suomalaisia sotilaslentäjiä kävi Saksassa vastaanottamassa uutta sotilaskonekalustoa. Kuvassa suomalaiset ja saksalaiset aseveljet poseeraavat Terespolin lentokentältä keväällä 1942. Kuvassa
oikealla on erikoismestari Eino Jokinen. (Kuva: Antti Jaurton kokoelma)

Mahrberg näkee myönteisenä, että Tykistömuseossa on
myös ilmavoimia edustavaa
materiaalia. Hän korostaa asian yhteistoiminnallista merkitystä, mikä on koettu jo sodan
aikana.

Sotilaan perimää
Antti Jaurto ryhtyi 2000-luvun
alussa kokoamaan isästään valokuvia ja tekstejä ja tietenkin
ruokahalu kasvoi syödessä.
- Se oli 2002, kun aloin tehdä
tätä tosissani, hän vakuuttaa.
Materiaalia kertyi sen verran, että siitä tekisi toisenkin
näyttelyn. Toisin sanoen tavaraa on, mistä valita. Jotain toki
puuttuukin, muun muassa neljä ampumamerkkiä.
Herää tietenkin kysymys,
mistä moinen mielenkiinto.
Antin isä Eino oli huippusotilas, mutta mikä olikaan hänen

isänsä Akseli Jokinen. Hänestä
on vain yksi valokuva. Tuimailmeinen katse kertoo miehestä
jo jotain. Miehen asusteista voi
päätellä, että hän kuului niiden Mannerheimin luotettujen
miesten joukkoon, jotka halusivat vapauttaa Karjalan 1919.
Montako soturia heidän esiisissään on ollut?
Näyttelyn kokooja Antti
Jaurto on 1956 syntynyt reservin alikersantti, jolle isänsä tietopaketti ei ole yksin riittänyt.
Parin muunkin hämäläismiehen edesottamukset rintamalla
ovat herättäneet hänen mielenkiintonsa.
Näyttely avattiin virallisesti
Suomen Tykistömuseossa Hämeenlinnassa 28.6.2008 ja jatkuu noin puolen vuoden ajan.
Teksti: Pekka Laine

Näytteilleasettaja Antti Jaurto (vas.) ja Suomen Tykistömuseon johtaja Teuvo Mahrberg muistelivat yhdessä
Hanssin Jukan tarinaa näyttelyn julkistamistilaisuudessa. (Kuva: Lauri Jaurto)

Eino Jaurto
pähkinänkuoressa:
Eino Akseli Jaurto (ent. Jokinen)
synt. 24.5.1912 Helsingissä
kuoli 29.5.1982 Hämeenlinnassa
Isä: Akseli Jokinen, sähkötyönjohtaja
Naimisissa kahdesti
Aloitti palveluksen puolustusvoimissa 1933
I lk:n radiosähköttäjä
Arvioituja lentoja 1160, 14 eri
konetyyppiä
1943 Hävittäjälentolaivueen
viestiupseeri
1943 - 1944 Lentosähköttäjien
kouluttaja Parolannummella
Erosi pv:n palveluksesta omasta
pyynnöstään syksyllä 1948
Pestautui kauppalaivastoon
1949 palvellen useilla aluksilla
radiosähköttäjänä.

Näyttelyyn kävivät tutustumassa Antti
Jaurton poika Tarmo ja myös hänen isoäitinsä Aino Jaurto eli Eino Jaurton puoliso.
Aino oli jo Talvisodan aikana muonituslottana. (Kuva: Lauri Jaurto)
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Veikko Kallio jatkaa Kanadan
Sotaveteraanipiirin johdossa

P

iirin vuosikokous pidettiin Torontossa 28.6. Yhdistykset esittelivät edellisen vuoden toimintaraportin.
Kaikkien yhdistysten kohdalla
tuli esille jäsenistön väheneminen ja siitä johtuva toiminnan
pieneneminen.
Perinteiseen tapaan kokouksessa muistettiin sodissa kaatuneita ja viimeiseen iltahuutoon

kutsuttuja veteraaneja hetken
hiljaisuudella.
Kanadan piirin henkilövalinnat olivat yksimielisiä. Puheenjohtajana jatkaa Veikko
Kallio, varapuheenjohtajana
Ben Järvenpää, rahastonhoitajana Sauli Häkkinen ja sihteerinä toimii Eeva-Liisa Makkonen.
Suomen suurlähettiläs Pasi

Patokallio toi tilaisuuteen Suomen valtiovallan tervehdyksen
ja lahjoitti yhdistyksen edustajille Tali-Ihantalan taisteluista
kertovan kirjan.
Kokousta edeltävänä päivänä
pidettiin Toronton Suomi-kodissa sosiaalipalveluseminaari, jossa pohdittiin yhdistysten
edustajien kanssa veteraaneihin kohdistuvaa tukitoimintaa

Vuosikokouksen jälkeen laskettiin kukat Torontossa Agricolan kirkon vieressä olevalla suomen sodissa kaatuneiden muistomerkille. Kunniapartiossa olivat Sauli Häkkinen ja Kauko Jokela. Kukkalaitteen laskivat Veikko Kallio ja Anni Grundström.

Kuntoutusmatka Bulgariaan 6.-20.6.

Kuntoutusmatkalaiset ryhmäkuvassa

Kaatuneiden muistosäätiö
on järjestänyt jo usean
vuoden ajan kuntoutusmatkoja veteraaneille ja
heidän puolisoilleen, lähinnä Bulgariaan ja Viroon

M

atka Mustanmeren
rannalle oli sekä kehoa että mieltä kun-

touttava. Matkalle osallistui
43 veteraania ja heidän puolisoaan. Järjestelyt toimivat erittäin hyvin ja monipuolista ohjelmaa riitti jokaiselle päivälle,
kunkin voimien ja kiinnostuksen mukaan - jopa olympialaiset järjestettiin! ”Pääasia
oli, että saimme kolme kertaa
päivässä kuntoutusta. Kaikis-

ta meistä tuntui, että olemme
samaa suurta perhettä, meistä
pidettiin hyvää huolta”, toteaa
matkalla mukana ollut rääkkyläläinen Annikki Nykänen
ja lähettää samalla sydämelliset
kiitoksensa järjestäjälle.

Piirin vuosikokoukseen toi tervehdyksen taustalla oleva Suomen
Kanadan suurlähettiläs Pasi Patokallio vierellään Veikko Kallio ja
sihteeri Anna Jalava. Edessä lahjakirjan kanssa Hannes Oja, Estonian Soome poiste clubin jäsen.

Kanadassa. Pitkien välimatkojen vuoksi yhteiset tapaamiset
jäävät vähäisiksi, ja seminaari
antoikin hyvän tilaisuuden ajatusten ja kokemusten vaihtamiselle. Tietotekniikan käyttö
ja sähköposti ovat niitä asioita,
joita Kanadassa jo kovasti hyödynnetään yhdistysten välisessä tiedonvaihdossa. Kuntoutukseen lähteminen Suomeen
alkaa olla jo monen veteraanin kohdalla mahdotonta, joten avo- ja päiväkuntoutuksen
palveluja toivotaan lisättäväksi. Paikalliseen kuntoutukseen
on mahdollisuus Torontossa,
Sudburyssä ja Vancouverissa,
mutta ongelma muodostuu siitä, miten palvelut järjestetään
heille, jotka asuvat näistäkin
paikoista usean sadan kilometrin päässä. Lea Lehto on toiminut oman työnsä ohella sosiaalineuvojana ja hän kertoi, että
monilla veteraaneilla on todella
vaikeuksia selviytyä nyky-yhteiskunnan lisääntyvien vaatimusten kanssa. Monella heistä
saattaa olla myös kielellisiä vai-

keuksia. Lea tuntee Kanadan
monikulttuuriyhteiskunnan
palvelut ja on erittäin suuri apu
veteraanien asioiden hoitamisessa. Sudburyn tukihenkilönä
on toiminut usean vuoden ajan
Maire Laurikainen. Hän kertoi Sudburyn Finlandia Villagen moninaisesta toiminnasta.
Siellä on todennäköisesti parhaat mahdollisuudet laajentaa
ja monipuolistaa veteraanikuntoutusta ja muitakin tukipalveluja.
Yhdistykset tehostavat tukijäsenten etsintää. Kanadassa
melkein kaikki suomalaisten
veteraanien jälkipolvet ovat vieraantuneet juuristaan ja heistä
harvoja kiinnostaa veteraanitoiminta. Yhdistyksissä on kuitenkin todettu, että tietoisuus
suomalaisuudesta säilyy läpi
elämän ja monet veteraanit toivovat ja kaipaavat suomenkielisiä kotikäyntejä ja yhteydenpitoa aseveljiin ja -sisariin.
Anni Grundström
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PR-Trukit Oy
www.selcast.fi

Pienkonehuolto
MN-Motor Oy
Kempele

Kemi

Maansiirto-ja Kuljetuspalvelu Erkki Pajari Ky
Kemijärvi

Kurikkatie 14, 90440 Kempele
Puh. 08-882 8300

Suomen Vibrakone Oy

Euroraivaus Oy

Kerava

Kerava

www.ercoma.fi

Maanrakennustyö
Hyttinen Oy
Kerava

Makve-Systems Oy

Trukkipörssi Oy

Enskan Remontti Oy

Kerava

Kerava

Kerava

Linja-autoliikenne
Helander ja K:nit Oy

Lautta-Sähkö Ky

Maansiirto ja Raivaus
K.Räsänen Oy
Kerimäki

Kirkkonummen
Sähkötyö Oy

Kestilä
puh.(08) 812 2325, 0400-890 753 ja
040-5861 567

Kirkkonummi

Oy Dahlberg&Co Ab

CNC Kakkonen Oy

Kirkkonummi

Kitee

Kuljetusliike
K.Koivula Oy

Kuljetus
Heikki Sammallahti Oy

Koivulahti

Kokkola

Kirkkonummi

KL Betonipumppaus Oy
Klaukkala

Moniurakointi
E.Hiltunen Ky

Chemical Service Oy
Kotka

Mikan Automaalaus Oy
Kotka

Kotka

Metallisorvaamo
M.Hakala Oy

Kouvolan Betoni Oy

Kiinteistö-Kys Oy

Kouvola

Kuopio

Rakennus Arre Oy

LVI-Savo Mara Oy

Kuopion Putkiapu Ky

Kuopio

Kuopio

Kuopio

Kouvola

Apuvälinetuotanto
Proave Oy
Kurikka

Kuusankosken
Aluelämmitys Oy
Kuusankoski

,664".0/:)5&*4.&54¨
osoite
puhelin
internet-osoite

Kitkantie 21, 93600 Kuusamo
040 750 0026
www.kuusamonyhteismetsa.fi

Kyrön Huoltoasennus
Kyrö

Rakennussaneeraus
Reino Setälä
Kuusankoski

Huoltopalvelu
Leppänen Oy
Lahti
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Lahden Mökkipalvelu Ay

Rakennus Lottanen Oy

Lahti

Lahti

Kuljetus J.Taipanen Oy

Oy Topseal Ltd

Lahti

Lahti

Nopek Oy
Lahti

Rakennusurakointi
Asennus Monttu Oy
Lahti

JaSe Kaivuu Oy
Lahti

Kasit Oy

Pohjanmaan Mixon Oy

Laihia

Laihia

Erikoishammasteknikko valmistaa suoraan asiakkaille kokohammasproteesit ja huoltaa ne.
Erikoishammasteknikkoliiton jäsen on järjestäytynyt terveyspalvelujen tuottaja.
KELA korvaa hammashuollon kustannuksia Veteraaneille ja Miinanraivaajille edelleen.

Erikoishammasteknikkoliiton jäsenet palveluksessasi:
HAAPAVESI

KAUSTINEN

SALO

EHT Vesa Kuusirati

EHT Marko Rosendahl

Urheilutie 49, 86600 Haapavesi
puh. 08-451 075

EHT Ossi Penttilä
Kaustintie 5, 69600 Kaustinen
Puh. 06-861 1808

Helsingintie 4 ( katutaso ) , 24100 Salo
Puh. 02-731 2253

HELSINKI

KUUSAMO

SODANKYLÄ

EHT Merja Vesamäki

EHT Jukka Säkkinen

EHT Erkki Melamies

Kitkantie 8, 93600 Kuusamo
Puh. 08-853 612

Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
puh. 016-612 280
gsm. 0400-396 662

Helsinginkatu 9, 00500 Helsinki
puh. 09-716 151

EHT Elina Heinonen
Kontulan ostoskeskus, 00940 Helsinki
puh. 09-342 6264

HYVINKÄÄ
EHT Ari Kulo
Uudenmaankatu 5-9, 05800 Hyvinkää
puh. 019-439 997

LAPPEENRANTA
EHT Pekka Porali
Tietäjänkatu 2 C 26, Lappeenranta
puh. 05-415 3270

LOIMAA
EHT Juha Nepponen

HÄMEENLINNA

Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa
puh. 02-762 2393

EHT P. Kari-Koskinen

MIKKELI

Linnanniemenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
puh. 03-616 9777, GSM 0500-486 831

JOENSUU
EHT Harri Hukka
Kirkkokatu 30 B katutaso
80100 Joensuu
Puh. 013-311 575

JÄMSÄ
EHT Terho Parikka
Koskentie 2, 42100 Jämsä
puh. 014-713 711

EHT Kalervo Hynninen

TURKU
Hammaslaboratorio
Harri Loukonen Oy
Aninkaistenkatu 14 B 18, 20110 Turku
puh. 02-277 1277

EHT Jaakko Laine
Kauppiaskatu 10 C, 20100 Turku
puh. 02-233 6018

VAASA
Alueen Hammas
EHT Ilkka Garaisi

Maaherrankatu 14 A 1, 50100 Mikkeli
puh. (015) 161 536

Kauppapuistikko 20 B, 65100 Vaasa
puh. 06-312 1233

OULU

VALKEAKOSKI

EHT Esa Ontero

EHT Osmo Karvinen

Kirkkokatu 17 A 19, 90100 Oulu
puh. 08-311 8252
vastaanotto myös Haukiputaalla sop.mukaan

Sääksmäentie 17-19 A, 37600 Valkeakoski
puh. 03-584 7044

PORVOO

ÄÄNEKOSKI

EHT Pekka Juurikko

EHT Merja Salminen

Lundinkatu 10 B, 4 krs., 06100 Porvoo
puh. 019-524 4433

Kotakennääntie 8, 44100 Äänekoski
puh. 014-522 127
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Pohjois-Kymen Sotilaspojat
Viron taistelupaikoilla

V

Metso Minerals
Finland Oy
Tampere

irolaiset taistelivat 1944
saksalaisten joukkojen
rinnalla Suomenlahden
ja Peipsijärven välisellä alueella Neuvostoliiton hyökkäyksen
torjumiseksi helmikuusta elokuun puoliväliin 1944. Puolustus ei murtunut koskaan. Saksalaiset vetäytyivät järjestelmällisesti Tannebergin linjalta
17. – 18. syyskuuta. Neuvostoliitto miehitti Viron. Voidaan
vain arvioida, mikä olisi ollut
Suomen kohtalo Talin – Ihantalan taistelujen aikana kesäheinäkuussa 1944, jos neuvostojoukoilla olisi ollut käytettävissään koko Suomenlahden
eteläranta.
Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekillan nelisenkymmentä jäsentä tutustui
taistelupaikkoihin toukokuun
lopulla. Erinomaisena oppaana
oli Suomen-poika Raul Kuutma, JR 200:n veteraani. Killan
jäsen, VTT Pertti Hartikainen
yhdisti Viron taisteluiden merkityksen Suomen jatkosodan
viimeisiin kuukausiin. JR 200
taisteli Karjalan kannaksella
osallistuen suomalaisten torjuntavoittoon.

Suomen-pojat Viron
taisteluissa
Neuvostoliitto suuntasi kahden armeijakunnan iskun Leningradia saarrostavia saksalaisia vastaan tammikuussa
1944. Saksalaiset perääntyivät
Narvaan ja osillaan etelään.
Hyökkäys pysähtyi Narvan Peipsijärven väliselle linjalle.
Elokuussa JR 200:n virolaisille annettiin mahdollisuus palata Viroon puolustamaan omaa
kotimaataan. Noin 80 % Suomen-pojista, 1752 miestä, vaihtoi suomalaisen sotilaspuvun
saksalaiseen, 20. Waffen SS Divisioonan sotisopaan.
- Poistimme puvusta heti SStunnukset, kertoi Raul Kuutma.
Rykmentissä palveli Suo-

Seppeleenlasku Metsäkalmiston sankaripaadelle . Laskijat (vas)
Pekka Suomalainen ja Raul Kuutma. Kunniavartiossa (selin) Alvi
Kokonen

men-poikien lisäksi kutsunnoista jo toisista yksiköistä tulleita virolaisia, yhteensä noin
25 000 miestä
Suomen poikien pataljoona
sijoitettiin Tarton rintamalle,
jossa se taisteli Sinimäkien ja
Pupastveren maastoissa. Hyökkäys pysähtyi kolmeksi viikoksi. Sinä aikana tuhansia virolaisia pakeni länteen. Näiden
asemien puolustus ei murtunut
koskaan.
Puna-armeijalla oli tällä
Narvan alueelle noin 600 000
sotilasta. Menetykset Narvan
suunnalla olivat noin 380 000500 000 miestä, joista kaatuneina noin 80 000- 50 000. Saksalaisten puolella oli 100 000
miestä, joista kaatui noin
40 000 miestä.
Puna-armeija ei huolehtinut kaatuneistaan. Sinimäkien
kaatuneet kynnettiin 1946 ympäröiviin peltoihin.

Muut kohteet ja
kunnianosoitukset
Kilta kunnioitti Suomen-poikien ja Viron vapauden puolesta
taistelleiden sankarien muistoa
laskemalla seppeleet Tallinnan
Metsäkalmiston hautausmaalla ja Pupastveren taistelujen
muistomerkeille. Raul Kuutma

ja Pertti Hartikainen pitivät lyhyet puheet sekä killan kuoro
lauloi kummassakin tilaisuudessa.
Lisäksi vierailimme Eesti
Vabadusvöitluse Muuseumissa, joka on Johannes Törs`in
yksityinen sodan ajan asepukuja, aseita, ajoneuvoja, panssarivaunuija ja raketteja sisältävä museo Lagedissa. Museon
isäntä viihdytti vieraitaan laulamalla mm. omaa tuotantoa
olevan Virumaa-laulun. Kävimme myös Sinimäkien muistomerkillä, jonka kivipaasia
on järjestelmällisesti rikottu ja
töhritty.
Tartossa vierailimme neljän
maan, Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan yhteisesti ylläpitämässä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Koulun johtaja
on norjalainen kenraali. Erään
osaston johtajana on Kouvolasta kotoisin oleva eversti Pekka
Sviili. Hän esitteli meille koulun toiminnan ja kertoi opiskelijoita olevan 26:sta eri maasta.
Erinomainen, ajateltavaa antanut matka, jonka järjestelyistä
vastasi kiltalainen Kaarlo Kantokari ja Puolakan valmismatkat.
Teksti ja kuva:
Roope Nieminen
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Inkeriläisten ja Karjalaisten Heimoveteraanien kesäjuhla
22.-23.8. Panssariprikaatissa Parolannummella

H

eimoveteraanit kokoontuivat perinteisiin kesäjuhliin ja mukana oli noin 40 heimoveteraania ja heidän tukijoukkojaan.
Vieraita oli vastassa Panssariprikaatin komentaja, eversti Keijo Suominen, joka toimi isäntänä vierailun ajan. Kesäjuhlan avauksen yhteydessä eversti
Suominen esitteli varuskunnan
joukko-osastot ja katsoimme
videon varuskunnan toiminnasta. Hänen lämminhenkisen
puheensa myötä jokainen veteraaneista tunsi olevansa sydämellisesti tervetullut Panssariprikaatiin.
Puheenjohtajamme Hans
Gabrielsson kertoi päivien ohjelman ja Sotaveteraaniliiton
sosiaalisihteeri Anni Grundström toi juhlaan Suomen So-

Suomen-poikien tervehdyksen juhlaan toi Villem Ahas.

taveteraaniliiton tervehdyksen.
Viron Suomen-poikien tervehdyksen esitti Villem Ahas.
Toiminnanjohtaja
Vihtori
Hyyrönen luki viime kesäjuhlien jälkeen viimeiseen lepoon
saatettujen yhdistyksemme ve-

teraanijäsenten ja puolisoiden
nimet, joita kunnioitimme hetken hiljaisuudella.
Professori Martti Soikkeli
kertoi syyskuussa ilmestyvästä kirjastaan ”Vaitelias mies”,
joka käsittelee Heimopataljoo-

nassa palvellutta Matti Nuijan
elämää. Samalla Soikkeli kertoi Matti Lukkarin toimittamasta ”Syyttömänä Siperiassa”
-kirjasta, joka kertoo Ukrainassa asuvasta Heimopataljoonan veteraani Kalevi Leppälän
elämästä. Kalevi Leppälä oli
itse läsnä kesäjuhlissa poikansa kanssa. Tämäkin heimoveteraanien kohtaloita valottava
kirja ilmestyy syyskuussa.
Komentajan isännöimä lounas tarjottiin varuskunnan
ruokalassa, josta siirryttiin
II/08 saapumiserän valatilaisuuteen. Heimoveteraani Reino Korpelainen toimi juhlallisen vakuutuksen ja sotilasvalan
esilukijana. Tilaisuuteen osallistui lähes 1200 varusmiestä.
Valatilaisuuden jälkeen joukot
suorittivat ohimarssin, jonka
vastaanotti eversti Keijo Suo-

minen ja heimoveteraani Reino
Korpelainen. Tilaisuutta seurasi noin 4000 katsojaa.
Illan ohjelma jatkui saunomisen ja yhdessäolon merkeissä. Halukkailla oli mahdollisuus osallistua Hämeenlinnassa Linnan kasarmilla Linnan
Juhlat -tapahtumaan. Aamulla tutustuimme Tykistömuseoon, jossa museonjohtaja Teuvo Mahrberg esitteli museon
ja kertoi vaikuttavalla tavalla
sen esineistöstä. Vierailu Hämeenlinnan hautausmaalla ja
veteraanien suorittama seppeleen lasku Erillinen Pataljoona
6:n komentajan, eversti Kaarlo Breitholtzin haudalle päätti
yhteisen kesäjuhlan.
Kuvat ja teksti:
Hans Gabrielsson

Turenki

Lounas oli tarjolla varuskunnan ruokalassa. Takarivissä keskellä yhdistyksen kunniapuheenjohtaja
Aleksander Dubbelman, vierellään Ukrainasta saapunut heimoveteraani Kalevi Leppälä poikansa
kanssa.

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM
Helsinki

Rauman seudun sotaveteraanit ry:n
naisjaoston 30-vuotisjuhla
Naisjaoston juhlapäivää
vietettiin 20.2. Rauman
seurakuntatalolla. Juhlasali täyttyi kutsuvieraista
ja sotaveteraaneista sekä
naisjaoston jäsenistä, mukana oli yhteensä n. 100
henkilöä.

J

uhla aloitettiin kanteleensoitolla, jota esittivät Ihoden koulun oppilaat Pirjo
Haavelan johdolla.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ester Ruohosen toivotettua vieraat tervetulleiksi veteraanikuoro Rauman Isku lauloi
Kodin vartijat ja toisena kap-

paleena Kotimaani ompi Suomi. Kuoroa johti kuoron taiteellinen johtaja dir.mus. Mikko Pitkäranta. Juhlapuheen
piti Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön puheenjohtaja Vuokko Hurme, joka käsitteli puheessaan niin sota-ajan
ostokortteja kuin nykyaikaa ja
Naisjärjestöä. Juhlapuheen jälkeen laulettiin yhteislauluna
Veteraanisisarten laulu, jonka
jälkeen nautittiin kakkukahvit.
Juhla jatkui Veteraanikuoro
Rauman Iskun laulaessa Suomi
on hyvä maa ja toisena kappaleena Suomen laulu. Naisjaoston puheenjohtaja Ester Ruo-

honen esitti Naisjaoston 30vuotishistoriikin.
Lausuntaa juhlassa esitti taiteilija Rauno Luttinen. Naisjaoston puheenjohtaja Ester
Ruohonen ja Rauman seudun
Sotaveteraanien puheenjohtaja Raimo Rautalinna jakoivat
kultaiset ansiomerkit seuraaville ansioituneille naisjaoston
jäsenille: Inkeri Impola, Kaarina Jussila, Sirkka Kylä-Kierola, Rakel Pihala, Mailis Saarikko, Hanna Suneli ja Milja
Äijälä. Lopuksi laulettiin yhteisesti Olli Luntamon säestyksellä Maamme.
Helena Niemelä

www.bosch.fi

*
*
*
*

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

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

KULJETUKSET HOITAA
Siamac Oy

w w w .julialines.fi
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Finnairin henkilökunta
”rosvoina” Imatralla

K

ysymys ei kuitenkaan
ollut rikoksesta, vaan
Finnairin lentävän henkilökunnan ja Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan perinteisesti järjestämästä Rosvopaisti
tapahtumasta 1.7. Valtionhotellin viereen, Inkerin aukiolle
pystytetty juhlateltta täyttyi lähes kuudestasadasta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sotiemme veteraanista ja heidän tukijoistaan.
Lentopurseri Kalevi Rönnqvist huolehti tapahtuman järjestelyistä Finnairin edustajana. Hän avasi tilaisuuden ja
Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen
toi puolustusvoimien tervehdyksen. Musiikillisesta puolesta vastasivat Varusmiessoittokunta musiikkiyliluutnantti
Ville Paakkunaisen johdolla
ja Solistiyhtye Jermut laulusolisteina Ilkka Halonen ja Eino
Grön.

lammasta, olevan kahdessa eri
haudassa. Kaivetut sorakuopat
verhottiin tiilillä, pohjalle sytytettiin nuotiot yöllä klo 4.00.
Neljä tuntia myöhemmin hiilet nostettiin traktorikaivurilla montuista ja pohjalle levitettiin kanaverkko. Sen päälle ladottiin folioon käärityt 1,5 – 2
kg:n marinoidut paistit. Hiilet kaadettiin paistien päälle ja
hauta peitettiin hiekalla. Halkoja käytettiin 6 kuutiota ja lisäksi koottiin pari kuutiota lähimaastosta kaatuneita puita
ja risuja. Puolenpäivän jälkeen
hauta avattiin, hiekka ja hiilet
lapioitiin sivuun ja kanaverkon
avulla paistifoliot saatiin ylös.
Kuljetuslaatikoihin pakatut pa-

ketit kiidätettiin alkavaan vieraiden ruokailuun.
”Päärosvo”,
rosvopaistin
teon asiantuntija, Veli-Pekka
Heikka on kiertänyt vaimonsa
kanssa jo viisitoista vuotta kaikissa tapahtumissa. Veli-Pekka ei ole finnairilainen. Hän
on verohallituksen ylitarkastaja. Apunaan hänellä oli sotilaspoliiseja Rakuunaeskadroonasta Maasotakoulusta. Eskadroonan varusmiehet avustivat
muissakin tapahtumaan liittyvissä tehtävissä yliluutnantti
Heikki Tonterin johdolla.

Tapaamisen ideoinut Aarre Annala. Kuva: Timo Seppäläinen
Kuva ja teksti:
Roope Nieminen

”Päärosvo” ei ole
Finnairin henkilökuntaa
Tilaisuuden alussa kerroin
eräälle henkilölle pääseväni
katsomaan paistihaudan avaamista.
- Siinäpä näet, mille palvaamolle sinut viedään, oli hänen
vastauksensa.
Ei viety. Paistihauta löytyi Kaakkois-Suomen Rajavartioston ampumaradan alueelta. ”Päärosvo”, Veli-Pekka
Heikka kertoi paistin, 240 kg

M

Soita 010 446 446 tai
matkatoimistoosi.
www.aurinkomatkat.fi

Y

P

unkaharjun Kruunupuistoon kokoontui 17.7.
eri veteraanijärjestöjen
edustajia Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry:n kunniajäsenen
Aarre Annalan kutsumana.
Tilaisuuden teemana oli järjestöjen yhteistoiminnan tehostaminen.
Tämä lounaskokoontumi-

nen antoi järjestöjen edustajille
erinomaisen mahdollisuuden
keskustella eri tapahtumiin ja
kilpailuihin liittyvästä voimavarojen yhdistämisestä. Tilaisuuden päätteeksi Aarre Annala kertoi, miten hän nuorena
talvisodan upseerina koki Taipaleen joen ja Vuosalmen taistelut.

Ilmo Korhoselta laulelmalevy

T
Ensimmäiset paistipaketit nousevat kuumasta haudastaan, VeliPekka Heikalla palokuntalaisen varusteet torjumassa hohtavaa
kuumuutta.

AM_pikku_ilmoja_MV_uusi_p 27.1.2004 10
C

Veteraanijärjestöjen
edustajien yhteinen
tapaaminen

CM

MY

CY

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy
Tampere

amperelainen
Ilmo
Korhonen on julkaissut
äänitteen ”Älä kiiruhda”. Kappaleessa Sotaveteraanien lapset tuodaan esiin suurten
ikäluokkien tuntoja ja tunnelmia. Kappaleissa Eetu Salminen ja Kurjet esittäjä ilmaisee
kunnioituksensa sotiemme veteraaneille ja sodassa kaatu-

neille. Viimeisin 11 kappaleesta on Nälkämaan laulu, joka
muistuttaa nurmeslaisista juurista ja siitä, miksi me suomalaiset haluamme asua Pohjan
perukoilla.
Cd-levyä on saatavana tekijältä 15 euron hintaan + postikulut osoitteesta ilmo.korhonen@gmail.com
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Suomen-poikien kirkkopäivä Tartossa

J

uhannuksen alusviikolla
vietettiin Etelä-Viron Suomen-poikien kirkkopäivää
Tarton kaupungissa. Eliel Saarisen suunnittelema Paavalin
kirkko on palanut Viron uuden
itsenäisyyden aikana alkuperäi-

seen tarkoitukseensa. Rakennukselle on suunnitteilla mittava korjaustyö yhteistyössä suomalaisten arkkitehtien kanssa.
Toiveena on saada seurakunnan käyttöön myös urut. Keskeneräisyydestään huolimat-

ta tilat toimivat erinomaisesti
kirkkopäivän tapahtumissa.
Jumalanpalveluksen ja siihen liittyneen kuolleiden veljien muistohetken toimitti Suomen-poikien oma pappi, rovasti Paul Saar. Seurakunnan
kanttorina toimii hänen tyttärensä Anna Humal, joka näin
yhdessä isänsä kanssa palveli
kokoontuneita Suomen-poikia
ja heidän ystäviään. Jumalanpalveluksen saarnan piti viron
kielellä Sotainvalidien Veljesliiton pappi, rovasti Väinö Salokorpi.
Juhlapäivä jatkui seurakuntasalissa kirkkokahvin ja yhdessäolon merkeissä. Paul Saar
esitteli Viron uuden itsenäisyyden aikoihin Tarton yliopiston
juhlavuonna esitetyn viron kielen pyhityksessä esitetyn rukousrunon. Lisäksi hän esitti
lyhyen katsauksen Suomen ja
Viron kansallislaulujen historiaan; onhan niissä sama sävel.
Tilaisuudessa Väinö Salokorpi
esitti kaksi suomalaista laulua
Anna Humalin säestyksellä.
Suomen-poikien lukumäärä
on laskussa ja fyysinen kunto
heikkenemässä, kuten SuomesKirkkopäivän jumalanpalveluksessa kanttorina toimi Anna Humal. sakin. Kuitenkin näitä Suomen
Keskellä Paul Saar ja oik. Väinö Salokorpi.
ystäviä on Virossa vielä elos-

Eliel Saarisen suunnittelema Paavalin kirkko Tartossa odottaa peruskorjausta.

sa 240 ja heistä Tarton piirissä noin neljäkymmentä miestä. Pian 90-vuotias Paul Saar
kokoaa näitä veljiään säännöllisesti seutukunnittain eri puolilla Viroa hengellisiin tapahtumiin. Tätä Suomen-poikien

hengellistä toimintaa on Sotainvalidien Veljesliitto ollut
tukemassa viidentoista vuoden
ajan.

heenjohtaja Viljo Harjunen
poisti valvontatornin laattaa
peittäneen verhon. Sotainvalidiosaston puheenjohtaja Erkki Kuikko veteraanijärjestöjen
edustajana kiitti laattahankkeen toimeenpanijoita. Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokas
käytti kaupungin puheenvuoron. Tilaisuuden päätössanoissa toimitusjohtaja Seppo Lah-

tela kiitti laattahankkeeseen
osallistujia sekä toivoi, että valtiovalta tukisi sotilaspoikien ja
lottien perinnekiltojen työtä.
Kauko Toikan johtama EteläKymenlaakson veteraanikuoro
vastasi tilaisuuden musiikkitarjonnasta.

Väinö Salokorpi

Muistolaatat Kannusjärvelle

Kunnallisneuvos Kauko Suurnäkki pitämässä muistolaattojen paljastuspuhetta.

N

ykyisin
Haminaan
kuuluvan Vehkalahden suurkylän, Kannusjärven, halki kulki vuosina
1940–1941 rakennettu taempi
Salpalinja eli ”Oeschin linja”.
Muistolaatat
paljastettiin
30.6. Paljastuspäivä oli ajoitettu tornin valmistumisen 67vuotispäiväksi.
Valvontatornin muistolaatassa on teksti: ”Tällä kalliolla
sijaitsi jatkosodan aikana vuo-

sina 1941-1944 ilmavalvontatorni. Ilmavalvontaa suorittivat
ilmasuojeluyksiköt ja suojeluskunta-/sotilaspojat.”
Tervehdyspuheessa sotilaspokien perinnekillan varapuheenjohtaja Jouko Soihtu kertoi vuonna 2006 alulle pannusta laattahankkeesta, joka
käsittää
ilmavalvontatornin
paikalle kallioon kiinnitetyn
muistolaatan, maantien varren
opasviitan ja Kannusjärven il-

mavalvonnasta
Talo-osuuskunnan talossa kertovan seinätaulun. Muistolaatan paljastuspuheen piti kunnallisneuvos
Kauko Suurnäkki. Hän kertoi
puheessaan, että Kannusjärven ilmavalvontatornin miehitys oli muista valvontatorneista
poikkeava. Tornin tähystäjät eivät olleet lottia, vaan aluksi kylän ilmasuojelujoukkueen miehiä ja siten kesinä 1941 ja 1944
kylän 10–15-vuotiaita suojeluskunta- ja sotilaspoikia. Hän oli
itsekin ollut kesällä 1941 muutaman kerran tunnin vartiovuoron tornissa. Poikavalvonnan tehtävänä oli paikallistaa
viholliskoneiden lennot ja erikoisesti desanttien maahan laskut. Jo tornin avajaispäivänä
jouduttiin paikallistamaan lähistölle pudonnut venäläinen
pommikone, jonka tähystäjä pelastui, vaikka ei käyttänyt
laskuvarjoa. Muu miehistö paloi koneen mukana. Suurnäkki
selvitti myös yksityiskohtaisesti ilmasuojelujoukkojen perustamisen ja niiden käytännön
toiminnan.
Perinnekillan
kunniapu-

Teksti ja kuva:
Erkki Vitikainen

OY NORSTAR AB – Suomalaistentie 7, 02270 Espoo
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Muistokivi kotipihalle

H

einäkuun lopulla vietettiin Etelä-Pohjanmaalla Nurmon Kourassa muistojuhla. Nurmolaiset
veteraanijärjestöt olivat yhteistuumin lähteneet liikkeelle saadakseen aikaan muistokiven
Salokorven pihamaalle. Tuosta
talosta kaatui viime sodissamme neljä veljestä. Nuorin Juho
kaatui talvisodassa helmikuussa Lutunkankaalla. Kolme viikkoa myöhemmin saatiin lisää
suruviestejä. Heikki ja Paavo
olivat menehtyneet Äyräpään
taistelussa 5. päivänä maaliskuuta. Myös vanhin poika Lauri haavoittui tuolloin. Hänkin

kaatui sitten jatkosodan Kiteen
taisteluissa heinäkuussa 1941.
Nuorin veljeksistä Mauno vapautettiin sittemmin palveluksesta; Salokorpeen jäi näin vielä kasvamaan uusi isäntä.
Näiden kaatuneitten veljesten muistoksi paljastettiin
muistokivi, jossa heidän nimensä ja tietonsa ovat kuparilaatassa. Paljastuspuheen piti
Maunon poika Hannu Salokorpi, joka nasevasti kertoili
talvisodan synnyn vaiheista ja
Stalinin suunnitelmista. Näiden haaveitten toteutumisen
Suomen urhoolliset pojat estivät raskain menetyksin. Muis-

tolaatan luovutusta juhlistivat
paikallisen soittokunnan ja veteraanikuoron esitykset sekä
veteraanien puheenvuorot. Veteraaniliittojen tervehdyksen
esitti veljesten serkku Veljesliiton pappi Väinö Salokorpi.
Kauniin kesäsään keskellä Salokorven piha täyttyi runsaasta
sukulaisten ja kyläläisten joukosta. Taloa nykyisin isännöivä
Maunon poika Heikki totesi,
että muistomerkki ei ole vain
heille, vaan kunnioitus kaikille
veteraaneille.
Väinö Salokorpi

Ilmatorjuntamuseossa
Tuusulan sotilasperinnenäyttely

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

Hyvät sotiemme veteraanit!
Tarjoamme veteraanikuntoutusta:
Avokuntoutus, yhteydenotot
Irmeli Heikkinen, puh. (09) 7527 1546
Laitos- ja päiväkuntoutus, yhteydenotot
Leena Pentinsaari, puh. (09) 7527 2026
Mahdollisuus osallistua käyntipäivinä erilaisiin
liikuntaryhmiin, valvottuun uintiin ja saunaan.
Lisäksi on ruokailumahdollisuus. Keittiöstä saa ostaa
mukaan myös valmisruoka-annoksen.
TERVETULOA!

uusulan
toimiva varuskunvanhimta oli aikoinaan
massa raortodoksikirkkoikennuksessa, kapneen ja kasarmiteenin Puustellissa
rakennuksineen.
on mahdollisuus
Samoin esitellään
tutustua Tuusulan
Hyrylän
varussotilasperinteeskunnassa 1944-57
tä kertovaan pytoimineen kentsyvään näyttelyyn.
tätykistöpatterisSuomen Kulttuuton perinneketju,
rirahaston
UuTuusulan tykistön
denmaan osasto
taistelupaikat, siirmyönsi stipendin
tymäreitit ja konäyttelyn toteut- Tuusulan sotilasperinnenäyttely sijaitsee Tuusulan van- tiuttaminen sykhimmassa rakennuksessa kapteenin Puustellissa.
tamiseksi. Ilmasyllä 1944.
torjunta museon
Tuusulan sotaedustajat ottivat vastaan tuu- että esim. talon viides asukas veteraanit lahjoittivat keväälsulalaisen Anna ja Einari Win- oli Hans Kristian Jägerhorn. lä 2008 Ilmatorjuntamuseolqvist-säätiön apurahan sotilas- Hän oli Ruotsin vallan aikai- le historiallisesti merkittäviä
perinnenäyttelyä varten.
nen tykkimies, joka asui ta- muistiinpanoja, kirjallista maNäyttely on pystytetty v. lossa syksystä 1741 kevääseen teriaalia ja VHS -tallenteita.
1721 rakennettuun rakennus- 1742. Tykkimies lienee saanut
Näyttelyn kunniamerkkihistoriallisesti arvokkaaseen surmansa pikkuvihan aikaisis- vitriiniin Tuusulan sotaveterakennukseen. Rakennus jo sa taisteluissa.
raanien perikuntien toivotaan
sellaisenaan antaa erinomaiNäyttely käsittelee myös Hy- edelleen tallentavan ansio- ja
sen läpileikkauksen sotilasark- rylän varuskunta-aikaa 1918- kunniamerkkejään kertomaan
kitehtuurin kehityksestä Tuu- 39, jolloin Hyrylässä oli he- jälkipolvillemme sotaveteraasulassa 1700-luvulta aina nyky- vosvetoinen
Kenttätykistö- nien vertaansa vailla olevaspäivään saakka. 17. kesäkuuta rykmentti. Lisäksi esitellään ta maanpuolustustyöstä itseavattu näyttely kertoo, miten Hyrylän varuskuntaa 1944- näisyytemme säilyttämiseksi.
tärkeä osa sotilasperinne on 2007 ja Tuusulan tykistön 1939- Näyttelyn vitriiniin toimiteTuusulan pitkää kulttuuripe- 44 taisteluihin liittyvää tietoa. tuilla ansio- ja kunniamerkeillä
rintöä.
Talvisotaan Tuusulan tykistös- on siten yhteiskunnallisestikin
Näyttelyvierasta tervehtii tä osallistui 776 miestä, 312 he- suurempi ja laajempi merkitys,
krenatööri sytytystanko kädes- vosta, 12 tykkiä, 66 pyörää jne. kuin jos ne päätyisivät jonkun
sään. Virka-asut Saksan virka- Jatkosotaan Tuusulan ja sen lä- yksityisen henkilön kokoeltalossa 1721-1805 asuneilla so- hialueen miehistä muodostet- miin tai ulkomaalaisiin jälleentilailla olivat, kuten näyttelyn tiin viisi taisteluyksikköä, jois- myyntiliikkeisiin.
mallilla. Rakennusta ryhdyt- ta ryhdyttiin käyttämään TuuLisätietoja Ilmatorjuntamutiin kutsumaan myöhemmin sulan tykistön nimeä.
seosta www.ilmatorjuntamuvirkatalon sijaan kapteenin
Seinustalla on tykkimies seo.fi
Puustelliksi.
Ojasen piirros Hyrylän kasarNäyttelyn seinällä olevas- mialueesta 4.3.1922. Piirros
Jaakko Mure
ta 413. käskykirjeestä selviää, selventää vierailijalle, miten

37

4/0 8 s y ysk u u n 10. päi vänä 20 0 8

Salpalinjan perinneyhdistyksellä perinnepäivä

S

alpalinjan perinneyhdistyksen tämänvuotinen
Perinnepäivä järjestettiin
Virolahdella 9.8. Kokoontuminen oli Virojoen Bunkkerimuseolla, jonne hiljattain olivat

valmistuneet uudet museo- ja
asiakaspalvelutilat. Museolta
siirryttiin aamupäivän ohjelman jälkeen Harjun oppimiskeskukseen.
Salpalinjan perinneyhdis-

tyksen puheenjohtajan, eversti
evp. Arto Mikkosen mukaan
perinnepäivän tavoitteena on
koota yhteen yhdistyksen yhteisö- ja henkilöjäsenet vaalimaan
linnoituksen perinnearvoja, tu-

Salpalinjan perinneyhdistyksen järjestämään perinnepäivään osallistui noin 40 yhdistyksen jäsentä. Tapahtumassa puhunut yhdistyksen puheenjohtaja Arto Mikkonen muistutti salpalinjaperinteen
valtakunnallisesta kokonaisuudesta.

Keski-Pohjanmaalla
sotaveteraanien rantapäivä

tustumaan linjan nykytilaan ja
luomaan yhdistyksen toiminnan jatkuvuudelle pysyvyyttä.
Erityistä kiitollisuutta tällä kertaa koettiin ruotsalaisten
vapaaehtoisten tekemästä työstä Salpalinjan rakentamisessa v. 1940. Silloin vapaaehtoisia ruotsalaisia työskenteli linjan rakennustöissä peräti 900
miestä. Pois lähtiessään he jättivät tänne mukanaan tuomansa kuorma-autot ja työssään
käyttämänsä työkoneet. Lisäksi Ruotsin valtio rahoitti Salpalinjan rakentamista 25 milj.
kruunulla, nykyrahaksi muutettuna 55 milj. eurolla.
Ruotsalaisten vapaaehtoisten työstä ja Ruotsin valtion
tuesta Salpalinjan rakentamisessa on kirjailija Eric Björklund julkaissut kirjan ”En mur
mot öst”, jonka suomenkielinen painos tunnetaan nimellä ”Kohti Salpalinjaa”. Perinnepäiville osallistunut kirjaili-

ja esitteli itse kirjansa sisällön
ja kertoi niistä tuntemuksistaan, joita hän kirjoittaessaan
oli hanketta kohtaan tuntenut.
Kirjan voi tilata osoitteesta:
johanna.vanhala@luukku.com
tai puhelimitse 040 701 8764.

Perinnepäivä
Päivän avauksen suoritti yhdistyksen puheenjohtaja Arto
Mikkonen. Hän luonnehti perinneyhdistyksen toiminnan
nykylinjaa ja toivoi yhdistykselle lisään henkilöjäseniä. Jäseneksi liittymisen voi hoitaa
osoitteessa: www.salpakeskus.
fi/perinneyhdistys.
Museotutustumisen jälkeen
siirryttiin parinkymmenen kilometrin matka Harjun oppimiskeskukseen, jossa kirjailija
Eric Björklund esitteli kirjansa.
Päivän päätteeksi tutustuttiin
lähialueen linnoituksiin
Teksti ja kuva: Matti Värri

KUNTOUTUS-, TYÖHYVINVOINTI-, HOTELLI- JA VIRKISTYSPALVELUT

Hyvässä kunnossa kaiken ikää
Kruunupuisto on kuntoutuksen edelläkävijä. Huippuammattilaisista koostuva
henkilöstömme yhdessä idyllisen harjuluonnon kanssa tekevät kuntoutuksesta
tai lomasta unohtumattoman elämyksen. Tarjoamme kuntoutusta ja virkistyslomia mm. sotiemme veteraaneille, omaishoitajille ja lotille. Tarjoamme myös
lyhyt- ja pitkäaikaista laitoshoitoa.

Veteraanin virkistysloma

335

• puolihoito
• jalkahoito
alk.
• puolihieronta
€/hlö/2hh/5 vrk
• ryhmäliikunta 1 krt/päivä
• kylpyläosaston ja kuntosalin vapaa käyttö

Ota yhteyttä: asiakassihteeri Leena Nykänen puh. (015) 7750 332,
leena.nykanen@kruunupuisto.fi

Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju
puh. (015) 775 091, www.kruunupuisto.fi

P

iirin naistoimikunnan
järjestämä rantapäivä
oli heinäkuun 29. päivä
Kalajoen Merisärkällä. Tapahtumaan osallistui eri puolilta
maakuntaa noin 300 henkeä.
Jo perinteiseksi muodostunutta rantapäivää on vietetty
eri puolilla maakuntaa. Tilaisuuden järjestelystä vastaa paikallinen naisjaosto.
Kalajoen maineikkaalla leirintäalueella sijaitsevalla Viihdekeskus Merisärkällä rantapäivä alkoi lounaalla ja sen
jälkeen siirryttiin juhlasaliin
seuraamaan kalajokisten järjestämää ohjelmaa.

Tilaisuuden avasi naisjaoston puheenjohtaja Kaisa Kajava, jonka jälkeen rovasti Juhani Kajava piti hartaushetken.
Kalajoen sekakuoron miehet
esiintyivät kanttori Veli Ainalin johdolla. Mikko Himangan kirjoittaman humoristisen viisun valaan kuljetuksesta
Ouluun esitti Olavi Himanka.
Isiemme maa, kirjoittanut Siiri Niska, lausui Marja-Leena
Vuollet. Ohjelmaa siivittivät
sopivin välein lauletut monet
yhteislaulut Kalajoen kenttäorkesterin säestyksellä.
Tilaisuuden päätössanoissa
naistoimikunnan puheenjoh-

taja Anna-Kaija Annala kiitti
tilaisuuden järjestäjiä miellyttävästä yhdessäolon hetkestä
sekä paikalle tullutta veteraaniväkeä mukanaolosta.
Loppulauluna lauletun Keski-Pohjanmaan laulun jälkeen
suoritettiin vielä arvonta.
Pitkän sadekauden jälkeen
tilaisuus saatiin viettää lämpimässä aurinkoisessa säässä ja
ihailla edessä avautuvaa hiekkarantaa sekä sinisenä välkkyvää Pohjanlahtea.
Kuva: Liisa Yli-Norppa
Teksti: Anna-Kaija Annala
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Talvisodan muistomitaleja jaetaan

V

uonna 1939 ilmoittautui 19-vuotias sotamies
Ralph Harold Björkström vapaaehtoisena amerikkalaisena Suomen armeijaan
taistelemaan Suomen puolesta Neuvostoliiton hyökkäystä
vastaan. Hän oli syntynyt Ohion osavaltiossa v. 1919. Hänen
suomalaiset vanhempansa olivat tulleet siirtolaisina Yhdysvaltoihin muutamaa vuotta aikaisemmin ja olivat opettaneet
poikansa jo pienenä kunnioittamaan oikeutta ja vihaamaan
vääryyttä. Neuvostoliiton provosoitu hyökkäys pientä naapuriaan vastaan osoittautui koko
maailman silmissä vääryyden
korkeimpaan luokkaan.
Satojen muiden amerikkalaisten, kanadalaisten ja monien muiden kansalaisuuksien
kanssa Ralph matkusti auttamaan Suomea.
Lyhyen sotilaskoulutuksen
jälkeen hänet lähetettiin Karjalan kannakselle, missä hän otti
osaa koviin torjuntataisteluihin. Talvisodan loputtua hänet
vapautettiin Suomen armeijasta, jonka jälkeen hän matkusti
takaisin Yhdysvaltoihin.
Sodan jälkeen hän asui suurimman osan elämästään Connecticutin osavaltiossa, jossa
hän piti autokorjaamoa eläkkeelle jäämiseen asti. Niin kuin
monet muutkin amerikansuomalaiset, hän siirtyi Floridan
osavaltioon eläkepäiviään viettämään. Sotamies Ralph Harold Björkström kuoli Floridassa 27. lokakuuta 1979.

Talvisodan
muistomitali kaikille

Suomen puolustusvoimat olivat tehneet ja jakaneet Talvisodan muistomitalin kaikille sotaan osaa ottaneille sotilaille,
vapaaehtoiset amerikkalaiset
ja kanadalaiset mukaan lukien.
Sotamies Bjökström ei koskaan
saanut mitaliaan.
Heinäkuun 1. päivänä 2008,
68 vuotta sodan jälkeen, seurue upseereita ja ystäviä saapui
Glastonbury Connecticutiin
rouva Helen Luhta Sweeneyn
kotiin, mihin koko Luhta Sweeney -perhe oli saapunut todistamaan seremonian, jossa Talvisodan muistomitali luovutetiin
Rouva Helen Luhta Sweeneylle,
serkulle, joka oli lähin sukulainen sotamies Björkströmille.
Komentaja Mikko Santavuori luovutti mitalin rouva
Luhta Sweeney`lle ja toi samalla Suomen puolustusvoimien
onnittelut ja terveiset. Everstiluutnantti Dwyer Q. Wedvick,
Vapauden Hinta Museon perustava jäsen, joka järjesti koko
luovutustilaisuuden, luki sotamarsalkka Mannerheimin kunniakirjan englannin kielellä.
Suomalaiset Sotaveteraanit
Amerikassa -järjestön entinen
puheenjohtaja Mr. Ray Heinonen luki terveiset ja onnittelut
järjestön nykyiseltä puheenjohtajalta Hans Nyholmilta
sekä järjestön sihteeriltä Mirja
Silvan`ilta. Järjestön nykyinen
toimipaikka on Lake Worth,
Florida
Vapauden Hinta Museon

museonhoitaja sekä puheenjohtaja eversti Harry I. Manner, jonka aloitteesta luovutustilaisuus tapahtui, kiitti
kaikkia osanottajia ahkerasta
työstä löytääkseen Helen Luhta Sweeneyn.
Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Henrik Degerman
Helsingistä ja Rouva Ritva
Manner Parry Sound, Ontariosta Kanadasta.

Mitali jakamatta 66
henkilölle
66 amerikkalaista ja kanadalaista veteraania, jotka eivät
koskaan ole saaneet Talvisodan muistomitalia ja kunniakirjaa, on vielä oikealla olevalla listalla. Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa (Finnish
War Veterans in America Inc.)
-järjestö yhdessä Vapauden
Hinta Museon kanssa hoitaa Talvisodan muistomitalin jaon Amerikan ja Kanadan
suomalaisille veteraaneille tai
lähisukulaisille Mikäli tiedätte jonkin veteraanin sukulaisen yhteystiedot, pyydämme
ilmoittamaan siitä.
Harry Manner
hmanner@juno.com

Amerikkalaisen Ralph Harold Björkströmin Talvisodan muistomitali kunniakirjoineen luovutettiin
hänen serkulleen Helen Luhta Sweeneylle.

Alaviita, Antti
Andy, George
Asikkala, Arvid
Berglund, Victor Leonard
Blomqvist, Evert
Backlund, Knut Gustav
Durrant, Harold
Erikson, Väinö Jalmari
Erikson, Valfrid
Fotas, Proko
Halme, Hjalmar
Hautamäki, Vaino
Heinonen, Kalle Ossian
Hellström, Aulis Johannes
Hemberg, Johan Ernfried
Hopeavuori, Jaakko Viljam
Isakson, Eino Matti
Johanen, Sylvia Carole
Jussila, Isak Emil
Kaivolin, Eino Severin
Kauppinen, Martti Joel
Keller, Leo Edvard
Kivikangas, Toivo
Kivikangas, Väinö Armas
Koivisto, Samuel
Koljonen, John
Koski, Elmer
Kumpula, Väinö
Kuusisto, Arvi Olavi
Lahdenmaki,Torsti Reijo
Lahtinen, Salomon
Laitila, Isak Ludvig
Laitinen, Vainö Ilmari
Laitinen, Sulo
Lehtimäki, Oskari
Luhtala, Väinö
Luomanen, Jaakko
Laas, Toivo Johannes
Majander, Lauri Johannes
Marjamäki, Martti Jaakko
Mendelsohn, Laurence
Metiainen, Armas Johannes
Miettinen, Akseli Arvid
Moilanen, Pekka
Mäkelä, Johan Kaakko
Marsyla, Elmer Ernest
Mäyry, Henry
Nykänen, Väinö
Narva, Felix Johannes
Orrman, Elna
Paavola, Veikko
Palonen, Valter
Penttinen, Elsa
Pitkänen, Martti Valfrit
Saarinen, Edvard
Saralampi, Veikko Sakari
Saukkonen, Uuno
Seren, Niilo
Sihvonen, Yrjo Matti
Sillanpää, Valter
Tammi, Reino Edvard
Tegström, Björn Avrid
Tullila, Fiilus
Tornros, Robert Aleksanteri
Viita, Aili
Viklund, Arvo

77.1898 Alahärmä, Finland
1.2.1916 Louisville, KY, US
86.1900 Pyhäjoki, Finland
1.1.1899 Luvia, Finland
2012.1906 Purmo, Finland
13.7.1894 Helsinki, Finland
91.1901 Lontoo, Finland
1410.1899 Kirkkonummi, Finland
10.6.1914 Vaasa, Finland
4.4.1918 New York, US
4.11.1886 Hausjärvi, Finland
226.1902 Härmä, Finland
3012.1908 Ätsäri, Finland
288.1904 Rauma, Finland
133.1906 Vaasa, Finland
26.1902 Kauhava, Finland
89.1915 Kopper City, MI, US
5.12.1915 Pihtipudas, Finland
512.1895 Jalasjärvi, Finland
153.1907 Somero, Finland
412.1920 Viipuri, Finland
27.7.1901 Peru, IN, US		
122.1904 Kortesjärvi, Finland
85.1906 Kortesjärvi, Finland
156.1901 Jalasjärvi, Finland
18.1.1905 Antrea, Finland
10.6.1900 Isokyrö, Finland
11.1907 Alahärmä, Finland
29.7.1897 Kauhajoki, Finland
27.2.1918 Turku, Finland
2411.1901 Alavus, Finland
25.1.1912 Jalasjärvi, Finland
15.8.1901 Kauhajoki, Finland
246.1898 Kauhajoki, Finland
11.5.1891 Härmä, Finland
4.3.1908 Reisijärvi, Finland
1511.1900 Alahärmä, Finland
43.1899 Helsinki, Finland
156.1902 Haapajärvi, Finland
14.3.1906 Kauhajoki, Finland
6.9.1918 Dallas, TX, US
30.8.1904 Virolahti, Finland
15.6.1900 Tampere, Finland
812.1903 Puolanka, Finland
12.12.1900 Ylistaro, Finland
9.3.1917 Himanka, Finland
1312.1907 Kuortane, Finland
293.1902 Haukivuori, Finland
15.4.1908 Ironwood, MI, US
810.1897 Porvoo, Finland
no date ]no town ], Finland
26.2.1918 Toronto, Ontario, CAN
610.1907 Muroleen kanava, Finland
20.6.1903 Kalajoki, Finland
5.7.1905 Kuorevesi, Finland
12.7.1908 Kannus, Finland
123.1899 Kempele, Finland
83.1898 Angelniemi, Finland
215.1910 Artjärvi, Finland
912.1914 Copper Cliff, Ontario, CAN
7.3.1906 Ähtäri, Finland
210.1915 Helsinki, Finland
1512.1904 Lappajärvi, Finland
8.8.1917 Helsinki, Finland
297.1909 Ilmajoki, Finland
10.6.1906 Teuva, Finland
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Suomen Vapaudenpatsas 70 vuotta

Suomen Vapaudenpatsaan paljastustilaisuus Vaasassa 9.7.1938.
Kuva: Y. Ahonen Vaasa, Tapani Tikkalan kokoelmat

Suunnittelusta
toteutukseen 20 vuotta
Vaasaan perustettiin vapaudenpatsaan patsastoimikunta
jo 1918. Valtionhoitaja Mannerheim asetti tuolloin toimikunnan suunnittelemaan vapaussotamme muistomerkkejä
Toimikunnan jäseninä olivat
vuorineuvos Gösta Serlachius,
taiteilija Akseli Gallen-Kallela
ja kenraalimajuri Harald Åkerman. Vaasan vapaudenpatsasta
suunnittelemaan Vaasan kaupunginvaltuusto täydensi valtakunnallista toimikuntaa vaasalaisjäsenillä. Valituiksi tulivat
kauppaneuvos E.J. Ollonqvist,
lehtori C.J. Danielsson, kauppaneuvos Frithjof Tikanoja
ja konsuli Erik Hartman. Ollonqvistin, Gallen-Kallelan ja
Hartmanin kuoltua heidän ti-

lalleen valittiin arkkitehti A.W.
Stenfors, filosofian tohtori Torsten Stjernschantz ja konsuli
Victor Bruun.
Veistoksen suunnittelukilpailu järjestettiin 1935, jolloin
patsashanke oli muuttunut valtakunnalliseksi. Palkintolautakunnassa oli kahdeksan jäsentä: Gösta Serlachius, kenraali Hannes Ignatius, Torsten
Stjernschantz, Frithjof Tikanoja, A.W. Stenfors, C.J. Danielsson, Erik Hartman ja kuvanveistäjä Emil Wikström.
Suomen nimekkäimmät kuvanveistäjät osallistuivat kilpailuun peräti 42 ehdotuksella.
Suunnittelukilpailun voitti kuvanveistäjä Yrjö Liipola (18811971) ehdotuksellaan ”Pohjan
poika rynnistää”. Suositun ja
tunnetumman kuvanveistäjä

Väinö Aaltosen ehdotus ei sijoittunut ja valinnasta kirjoitettiin runsaasti lehdissä.
Kuusi metriä korkea ja 3 600
kiloa painava pronssinen veistos esittää kahta mieshahmoa:
seisova, kivääriä kädessään pitelevä sotilas heiluttaa lakkiaan
ja hänen takanaan istuu haavoittunut sotilas rintaansa pidellen. Alkuperäisessä ehdotuksessa sotilas kohotti miekkaa lyöntiasentoon, mutta se
vaihdettiin vaasalaisten painostuksesta päähineeksi. Sotilaan asento muutettiin myös
seisovaksi ja vasempaan käteen
tuli jalalla oleva kivääri. Patsas
pystytettiin kahdeksan metriä korkealle graniittijalustalle,
jota koristavat Hovioikeuden
puolella Mannerheimin reliefi,
torin puolella lohikäärmettä
polkeva Suomen leijona, vapaudenristi sekä sanat: ”Isänmaan
vapauttajille 1918 - åt fäderneslandets befriare”. Jalustaan on
kiinnitetty neljä veistosta, jotka
esittävät lakia, uskontoa, työtä
ja tulevaisuutta.
Tarkasta työstä huolimatta
patsaaseen jäi yksi virhe: kivääriä kädessään pitelevän sotilaan
sotilasvyö on väärinpäin.
Pronssivalu tehtiin Helsingissä M. Virtasen taide- ja metallivalimossa. Patsaan jalustakivien ja jalustan edessä seisovan leijonan graniittityöt teki
vehmaalainen Lehdon Kiviliike Oy. Jalustan harmaagraniitti louhittiin Räntämäen louhoksesta läheltä Turkua.
Patsaan rakentaminen rahoitettiin pelkästään yksityisiltä kerätyillä lahjoituksilla.

Patsaan
paljastustilaisuus
Suomen vapaudenpatsas vihittiin Vaasan Kauppatorilla lauantaina 9.7.1938, jolloin
vapaussodasta oli kulunut 20
vuotta. Patsaan paljasti tasavallan presidentti Kyösti Kallio
ja tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim. Torille
oli kokoontunut yleisöä noin
10 000 henkilöä.
Etelä-Pohjanmaan
suojeluskuntapiiri osallistui paljastusjuhlallisuuksiin yhdellä suojeluskuntapataljoonalla
ja Vaasan Suojeluskunta asetti siihen yhden komppanian.
Komppanian päällikkönä toiPohjanmaan Sotilasläänin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti mi aluepäällikkö Arvo VuoTomi Nurminen tervehtii Vapaudenpatsaan paljastuksen 70-vuo- risto. Ensimmäinen joukkue
tistilaisuuteen saapuvaa Stig Strömmania Vaasan torilla 9.7.2008. muodostettiin upseereista, toiKuva: Tapani Tikkala
nen ja kolmas joukkue rinta-

mamiessuojeluskuntalaisista
ja neljäs joukkue reserviläissuojeluskuntalaisista. VSK:n
komppania, mukanaan lippu ja
piirikapellimestari Kosti Könnin johtama soittokunta, toimi
kunniakomppaniana rautatieasemalla sotamarsalkka Mannerheimin saapuessa junalla
Vaasaan. Asemalla olivat myös
Suomen Valkoisen Kaartin lippujoukkue sekä KTR 4:n varuskuntasoittokunta musiikkivänrikki Erkki Karvosen johdolla.
Etelä-Pohjanmaan
suojeluskuntapiirin lisäksi paraatikatselmukseen osallistui suojeluskuntalaisia Vaasan suojeluskuntapiiristä, aktivisteja,
jääkäreitä, vapaussodan sotainvalideja ja rintamamiehiä,
Vaasan sotilaspiirin esikunta, Suomen Valkoisen Kaartin
kunniajoukkue sekä kenttätykistörykmentti 4, joka oli tuolloin sijoitettuna Vaasaan.
Marsalkka tarkasti joukot
kello 11.45 ja sen jälkeen vuorineuvos Gösta Serlachius piti
paljastuspuheen. Puheen jälkeen patsasta peittänyt vaate
poistettiin.

Stig Strömman
– vapaudenpatsaan
todellinen paljastaja
Sotaveteraani Stig Strömman
kertoi 70 vuotta sitten olleen
kuuman hellepäivän, jolloin
hän seisoi 19-vuotiaana asennossa patsaan kulmalla yhdessä
kolmen muun Vasa Skyddskårin
suojeluskuntalaispojan
kanssa. Varustuksena oli paksu, ruskea sarkapuku m/27, kivääri, yksi patruunalaukku sekä
käsivarsinauha. Puheet olivat
pitkiä ja niin helle teki tehtävänsä, yksi pojista alkoi huojua. Strömman kertoo Mannerheimin huomanneen tämän ja
antaneen adjutantilleen määräyksen käskeä vartijoiden seisoa
levossa. Kun lopulta tuli hetki,
jolloin vaatteen sisälle kätketty patsas piti paljastaa, tuulenpuuska painoi vaatteen toisen
puolen kiinni patsaaseen, eikä
se lähtenyt suunnitellulla tavalla patsaan päältä. Stig Strömman astui esiin ja irrotti vaatteen omin käsin patsaasta.

Kahdesti vaarassa
Talvisodan aikana, 31.12.1939
venäläiset lentokoneet pommittivat Vaasaa ja yksi sirpale
osui patsaaseen, haavoittuneen
sotilaan jalkaan. Sen jälkeen
patsaalle tehtiin sirpalesuoja, jolloin patsas jäi kokonaan

lautaverhouksen sisään. Patsas
säilyi vahingoittumattomana
Vaasan myöhemmissä pommituksissa.
2000–luvun alussa Vapaudenpatsaasta huolestuttiin toripysäköinnin laajennuksen
myötä. Patsaan alapuolella tapahtuvan kallion louhinnan
epäiltiin kaatavan patsaan. Yhtenä vaihtoehtona suunniteltiin
jopa patsaan siirtämistä rakennustöiden ajaksi, jota erityisesti
sotaveteraanit vastustivat. Kallioperä tutkittiin kairaamalla ja Vapaudenpatsaan jalustan
tueksi rakennettiin kahdeksan
kertaa kahdeksan metrin suuruinen teräsbetonikuori ja itse
patsas suojattiin vanerilevyillä.
Patsas pysyi pystyssä ja ehjänä.

Juhlatilaisuus Vaasan
torilla 9.7.2008
Aurinko ja hellesää eivät vaivanneet Vapaudenpatsaan paljastuksen 70 -vuotistilaisuuteen
osallistujia. Taivas oli kauttaaltaan pilvessä ja sadekuurot piiskasivat Vaasan Kauppatorin kiveystä koko aamupäivän. Juuri
ennen tilaisuuden alkua sade
kuitenkin lakkasi ja yleisö säilyi kuivana.
Tilaisuuden aloitti Satakunnan sotilassoittokunta musiikkimajuri Riku Huhtasalon
johdolla. Soittokunta soitti Robert Kajanuksen Hymnin. Vaasan kaupunginjohtaja Markku
Lumio sanoi tervehdyspuheessaan Vapaudenpatsaan symboloivan sekä rauhaa että Vaasan
kaupunkia ja muistuttavan siitä, miten hienoa on asua vapaassa maassa. Nykyään Vapaudenpatsas on Vaasan sydän,
sekä ajanvietto- että kohtaamispaikka.
Filosofian maisteri Nils-Erik
Nykvist korosti puheessaan
patsaan olevan koko Suomen
muistomerkki. Kaupunginjohtaja Lumio ja Pohjamaan Sotilasläänin esikuntapäällikkö,
everstiluutnantti Tomi Nurminen laskivat Vaasan kaupungin
ja Pohjanmaan Sotilasläänin
yhteisen seppeleen. Tilaisuus
päättyi soittokunnan esittämään Vaasan marssiin.
Teksti: Tapani Tikkala
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Vammalan Sotaveteraanien lehti
internetissä
Vammalan Seudun Sotaveteraanien julkaisema Jäsenviesti-lehti on
luettavissa yhdistyksen nettisivuilta osoitteessa www.vammalansotaveteraanit.net. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä on julkaistu 39
kertaa. Lehti tiedottaa ja esittelee yhdistyksen ja sen tukijaoston vireää
toimintaa sekä julkaisee veteraanien kertomuksia. Yhdistyksessä oli
vuoden alussa 268 varsinaista jäsentä ja 499 kannattajajäsentä.

Karstulan sotaveteraanit
muistivat Suomen Sodan
sotureita

E

lokuun 21. päivänä 200
vuotta sitten keskisuomalaisen Karstulan pitäjän keskustassa käytiin taistelu,
joka historioitsijoiden mukaan
oli Suomen Sodan lopullinen
käännekohta. Majuri Otto von
Fieandtin johtama n. 1600miehinen suomalaisosasto oli
lähetetty estämään venäläisten
pääsy Pohjanmaalla taistelleiden ruotsalais-suomalaisten
joukkojen sivustaan. Se ei onnistunut. Päivän kestäneessä
taistelussa ylivoimaiset venäläisjoukot pakottivat suomalaiset perääntymään ja viholliselle avautui tie länteen. Pääjoukkojen vetäytyminen pohjoiseen
kohti Oulua ja Torniota alkoi.
Sota päättyi rauhaan, jossa
Suomi liitettiin Venäjään.
Karstulan taistelun muistomerkkinä on suuri kivi, jonka
vierellä majuri von Fieandt tarinan mukaan iso piippu suussaan johti joukkojaan. Kiveen

on kiinnitetty hänen muistolaattansa. Mainittakoon, että
J.L. Runeberg teki tästä omalaatuisesta päälliköstä runon
Vänrikki Stoolin tarinoihin.
Taistelun
muistopäivänä
Karstulan Sotaveteraanit yhdessä Karstula-seuran kanssa
muisti silloisia suomalaissotureita laskemalla sinikeltaisen
kukkalaitteen taistelun muistomerkille. Olihan tilanne silloin
samanlainen kuin heidän taisteluissaan. Suomalaiset puolustautuivat
materiaalisestikin ylivoimaista vihollista vastaan. Sodan lopputulos vain
oli toinen. Suomi menetettiin
kokonaisuudessaan. Emämaa
Ruotsi vaihtui Venäjän keisarikuntaan. Myöhempi kehitys
toki osoitti tämän tappion olleen Suomelle hyväksi. Seuraavan sadan vuoden aikana Suomi kypsyi itsenäisyyteen, jonka
puolesta sitten taisteltiin ensin
1918 ja sitten 1939-1945.

Karstula-seuran puheenjohtaja Seppo Rautiainen puhuu Karstulan taistelun muistomerkillä.

Rajajoukkojen veteraanit koolla

S

odan ajan rajajoukkojen
veteraanit kokoontuivat
Imatralla elokuun puolivälissä samalla, kun erikoisrajajääkärikomppanian alokkaat
vannoivat sotilasvalansa. Osallistujia oli mukana kaikista rajajääkäripataljoonista, kaikkiaan 42 henkilöä. Valan vannoi
53 varusmiestä.
Joukot tarkasti Rajavartiolaitoksen päällikkö vara-amiraali Jaakko Smolander ja valan
esilukijana toimi valtioneuvos
Riitta Uosukainen. Tilaisuuden päätteeksi alokkaat ylennettiin rajajääkäreiksi, jonka
jälkeen varusmiehet ja veteraanit laskivat yhdessä seppeleen
Rajamies-patsaalle. Niin veteraaneille kuin varusmiehille ja
heidän omaisilleen tarjottiin
valalounas. Lounaan jälkeen
veteraanit kokoontuivat rajajääkäripataljoonittain keskustelemaan.

Rajavartiolaitoksen päällikkö vara-amiraali Jaakko Smolander luovuttaa ansiomitalin Oiva Komulaiselle. Taustalla eversti Arto Niemenkari ja everstiluutnantti Harri Malmén.

Autoilija Oiva
Komulainen palkittiin
Tilaisuudessa luovutettiin sisäasiainministerin myöntämä
Rajavartiolaitoksen ansiomitali ansiokkaasta toiminnasta perinnetyössä kuhmolaiselle autoilija, alikersantti Oiva Komulaiselle. Komulainen myhäilee
vaatimattomasti ”olen ollut
mukana touhuissa” ja kertoo,
että omalla veteraaniporukalla
kokoonnutaan useammin, näitä pataljoonan kokoontumisia
on harvemmin. Komulainen
vaikuttaa mm. rintamaveteraanien johtokunnassa.
Elämäntyönsä hän teki
kuorma-autoilijana ja työtä
jatkaa edelleen toinen pojista.
Linja-autoistakin ehti kertyä
kokemusta Kuhmo-Kajaani linjalta. Kahdeksannessa rajajääkäripataljoonassa palvellut
Komulainen on asunut koko
ikänsä Kuhmossa ja viihtyy
siellä hyvin. Lapsenlapsia on jo
kaikkiaan 16.
Ennen vanhaan töitä tehtiin
koulupojasta lähtien, se saattaisi olla ratkaisu nykynuortenkin
kunnon kohentamiseksi, toteaa Komulainen puheen kääntyessä viime aikoina uutisoituun
varusmiespalveluksen aloittavien heikentyneeseen kuntotasoon. Päivän polttavista rajaliikenteen ongelmista, rekkajonoista, Komulainen toteaa että
”aikalailla sotkuista hommaa,
en oo onneksi itse joutunut”.
Veteraanit, joilla monilla oli
mukana myös avustajia, kuvailivat tilaisuutta mielenkiintoiseksi ja liikuttavaksikin. Po-

Seppelpartio: Seppelpartiossa sotaveteraani Erkki Vaalama ja alikersantit Jari Heikkinen ja Ari Riikonen. Muistoseppele laskettiin
Immolan esikunta-alueella sijaitsevalla Rajamiespatsaalle.

rukka on kokoontumisissa vähentynyt, monta on jäänyt pois
viime vuodestakin. Nyt on neljä sota-aikaista paikalla, ennen
oli autolasteittain, toteaa porukalle monesti kuskinakin toiminut Komulainen ja lupaa tulla veteraanitapaamiseen Imatralle myös ensi vuonna.

Nuoret rajajääkärit ja
veteraanit kohtasivat
Myös varusmiehille ja varmasti
heidän läheisilleenkin kyseessä oli suuri päivä. Valan vannoneet rajajääkärit arvostivat silminnähden veteraanien läsnäoloa valatilaisuudessaan. ”On
kunniatehtävä ottaa vastaan
veteraaneilta maanpuolustuksen vastuu. On hienoa, että
veteraanit luottavat nykynuorisoon” ja ”oli kunniakas olo,
kun veteraanit olivat paikalla
ja oli mukavaa, kun juttelivat,
juhlava olo koko päivän”, kommentoivat tuoreet rajajääkärit.
He kertoivat myös veteraanien läsnäolon tehneen toimin-

nastaan valassa ”paljon särmempää” ja ”olleen miellyttävää keskustella veteraanien
kanssa”. Yhdessä oli juteltu jo
edellisenä iltana majoittumaan
tulleiden kesken tv-tuvassa
mm. uutisissa näytetyistä maailman tapahtumista.
”Oli kunnia saada niinkin
moni veteraani seuraamaan valatilaisuutta”, sanoo rajajääkäri
Hannu Teittinen Immolan erikoisrajajääkärikomppaniasta.
”Puhe tehtävänsiirrosta meille
oli rohkaiseva ja se sai aikaan
itseluottamusta ja hyvää mieltä.”
Teksti ja kuvat:
Mervi Vainikkala
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Pohjoisten piirien palaveri Rokualla

K

eski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirien puheejohtajat
ja toiminnanjohtajat kokoontuivat elokuun puolivälissä perinteeksi
muodostuneeseen
tiedotus- ja neuvottelupalaveriin Rokuan kuntokeskukseen. Puheenjohtaja Aarno
Strömmerin avaussanojen jälkeen veteraanikuntoutuksesta
vastaava Kaija-Pirkko Oilinki-Turunen esitteli kuntokeskuksen toimintaa, joka alkoi
veteraanikuntoutuksella 1982.
Kuntoutusta annetaan työikäisille ja vammautuneille henkilöille sekä ikäihmisille mm. veteraaneille. Veteraaneille suoritetaan yksilöllinen kartoitus
kuntoutusta varten sekä laaditaan ohjelma kotikuntoutusta
varten.
Aarno Strömmer esitteli Turun liittokokouksen antia sekä
muita liiton kuulumisia. Turun
liittokokouksen tulevaisuusfoorumissa käsiteltiin piirien
laatimia tulevaisuus suunnitelmia. Liiton hallituksen kokoonpano supistuu ja valtuustotyöskentely korostuu tulevina vuosina. Kannattajajäsenmäärä on
kasvanut ilahduttavasti. Liiton
toimenkuvan suunnittelussa
tullaan miettimään, millä tavalla painotetaan jatkossa veteraanien ja kannattajajäsenten
osuutta päättävissä elimissä.
Piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat toivat keskustelussa esille seuraavia asioita:
Veteraanien virkistysleirit
ja kirkkopäivät ovat tärkeitä ja
niitä tullaan järjestämään jatkossakin.
Seudullisten kirkkopäivien lisäksi alueella järjestetään

myös omia paikallisia kirkkopäiviä. Tunnuksen omaavien veteraanien lukumäärä laskee vauhdilla. Pohjois-Pohjanmaan piirissä tämän vuoden
veteraanijoukko 1 500 harvenee elämänkaarisuunnitelman
mukaan vuoteen 2015 mennessä 350:een. Sama suuntaus
on myös muissa piireissä. Veteraanijoukon kunnon heikkenemisen myötä suurella osalla
piirien yhdistyksistä on kannattajajäsen puheenjohtajana.
Veteraaneja pyritään toki pitämään mahdollisimman pitkään
yhdistysten hallituksissa. Todettiin, että sääntömuutokset
on suoritettu lähes kaikissa piirien yhdistyksissä. Veteraanikeräyksessä on ollut ongelmia.
Niitä selvitetään Oulussa pidettävässä yhteispalaverissa,
johon osallistuvat keräyspäälliköt ja Veteraanivastuu ry:n
edustajat.
Palaverin päätyttyä siirryttiin Vaalaan rosvopaistitapahtumaan.

laisuutta ja niissä on ollut noin
150 000 veteraanivierasta. Lentoemäntien lisäksi tilaisuuden
järjestelyissä avustivat Vaalan
kunta, martat, sotilaskotisisaret ja Kainuun Prikaati.
Kunnanjohtaja Veikko Tossavainen esitti kunnan tervehdyksen esittelyineen. Puheenvuorossa tuli esille mm, että
viime sodat koskettivat myös
Vaalan kuntaa pommitusten
muodossa. Pommituksissa tuhoutui nimittäin Oulujoen
rannalla sijainnut Vaalan hotelli. Kohteena ollut rautatiesilta jäi ehjäksi.
Tilaisuudessa soittivat reipasta musiikkia Kainuun Sotilassoittokunta Ari Tammisen
johdolla sekä solistiyhtye Jermut. Eino Grönin laulama Äänisen aallot, Tuija Sauran tulkitsema Eldankajärven jää sekä
Jermujen esittämä Elämää
juoksuhaudoissa innostivat ve-

Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri oli järjestelyvuorossa, kun
pohjoisten piirien neuvottelupäivät järjestettiin Rokuan kuntokeskuksessa Utajärvellä. Tarkkaavaisina kuunneltiin sosiaalityöntekijä
Kaija-Pirkko Oilinki-Turusen esitelmää Rokuan kuntokeskuksesta
ja veteraanikuntoutuksesta.

teraaneja mukaan nostalgisten
kappaleiden laulantaan.
Puolustusvoimain tervehdyksen esitti evl Raimo Sevon
ja hänen johdollaan nostettiin
maljat Isänmaalle ja koko veteraaniväelle. Reino Peltoniemen
kirjoittaman veteraanien kiitoksen luki lentoemäntä Sirk-

ka-Liisa Niemi. Tilaisuuden
kruunasi maittava rosvopaisti.
Vierasjoukko lähti tyytyväisenä täyden vatsan ja portilla tarjottujen suklaakarkkien
kera kotimatkalle.
Teksti: Pertti Marttinen
Kuvat: Martti Lamminaho

Rosvopaisti maistui
veteraaneille Vaalassa
Oulujärven suurlava täyttyi ääriään myöten ”lampaansyöjistä” 15.8 järjestetyssä rosvopaistitapahtumassa. Lavalle kertyi
veteraaneja vaimoineen, sotaleskiä, sotaorpoja sekä saattajia
yhteensä lähes 1 300 henkilöä.
Yhteisesti kajautettu Sillanpään
marssilaulu viritti veteraanijoukon vireään odotustunnelmaan. Finnairin sponsoroiman
tilaisuuden puuhamies Kalevi
Rönnqvist piti porukkaa hyvällä tuulella kaskujen värittämällä juonnolla. Hän kertoi,
että 16 vuoden aikana on pidetty kaikkiaan 150 tällaista ti-

Oulujärven lava Vaalassa oli ääriään myöten täynnä sotiemme veteraaneja Finnairin järjestämässä
viihteellisessä rosvopaistitapahtumassa.

KP-Service Partner Oy
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Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
ANJALANKOSKI

HELSINKI

Kangasalan
Lääkintävoimistelu Ky

Myllykosken
Fysikaalinen Hoitolaitos

Torikatu 1, 36200 Kangasala
Puh. 03-377 0297

Seurantalo, puh. 05-325 5911
Inkeroisten palvelukeskus, Valtatie 10
puh. 05-367 4916

Malmin Fysioterapia Ky

ESPOO
Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo
Puh. 0500-7300 77
Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

Espoon Fysikaalinen
Hoitolaitos Ky
Tapiolan Keskustorni 5 krs.
puh. 09-466 019

Kauklahden Fysioterapia Oy
Kuninkaankartanontie 5 B
puh. 09-811 818
Kotikäynnit lääkärin lähetteellä

FORSSA

Fysikaalinen Hoitolaitos
Forssan Kuntouttamislaitos Oy
Pekolankatu 3, puh. 03-435 5651

haapajärvi

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio
Kauppakatu 9, puh. 08-763 575

HEINOLA

Heinolan Fysito Ky Aalto

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1551
e-mail: malminfysioterapia@kolumbus.fi
• FYSIOTERAPIA • LYMFATERAPIA
• JALKOJEN HOITO • HIERONTA
• AKUPUNKTIO • RYHMÄJUMPAT

KERAVA

Keravan
Lääkintävoimistelu Oy
Sibeliuksentie19, 04200 Kerava
puh. 09-242 9804
www.keravanlaakintavoimistelu.fi

KOUVOLA
e-mail: oulunkylan.kuntoutus@kolumbus.fi

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos
Raija Kaila
Pohjoiskaari 9 A, 00200 Helsiniki
Puh. 09-6820 201
- myös kotikäyntejä
Erikoisosaamistamme: Ikäihmisten, veteraanien ja
dementoituneiden kuntoutus.
Myös kodeissa ja hoito-laitoksissa.
Geriatrinen Fysioterapia

Kauppalankatu 19, puh. 05-3122 381, fax 05-375 3656

KUOPIO

Ikäihmisten, veteraanien ja dementoituneiden kuntoutus
Kotona ja hoivakodeissa

ESPOO, HELSINKI, VANTAA
Puh: 09-3922 302, 0400-552 492
Kyläkirkontie 6–10 E, 00370 HELSINKI

Kotiin ja hoitokoteihin
*IKÄÄNTYVIEN FYSIOTERAPIA
*DEMENTOITUVIEN FYSIOTERAPIA
*VETERAANIKUNTOUTUS

Marja Korhonen,fysioterapeutti
044-5948477 * KUOPIO

HÄMEENLINNA

KUUSAMO

Hätilan
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Viipurintie 36, puh. 03-674 1237

IMATRA

FysioNiska
Vuoksenniskantie 54, 55800 Imatra
puh. 05-433 3211

Virtakatu 4, puh. 03-714 2041

JÄMSÄNKOSKI
HELSINKI

KANGASALA

Jämsänkosken
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Aira Putkonen, Koivutie 3 C 19, 42300
Jämsänkoski
puh. 014 - 746 975

JÄRVENPÄÄ

Järvenpään Kuntohoito
Kansakoulunkatu 32 B 1
puh/fax 09-291 7177
www.jarvenpaankuntohoito.fi

KAJAANI

Teppanan Fysikaalinen
Hoitolaitos
Rekitie 1, puh. 08-629 290

KUUSANKOSKI

Fysikaalinen Hoitolaitos
Kuusaan Kuntoutus
Fysioterapeutti Marjo Lakka
Valtakatu 53-55, 45700 Kuusankoski
puh. 05-379 2492

LAHTI

Lahden Fysteam Oy
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
puh. 03-8858 600

LAPINLAHTI

Fysioterapiakeskus Tupuna
Juhani Ahontie 4, puh. 0207 981 451
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Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
LOHJA

TUUSNIEMI

PORVOO

Lohjan
Fysikaalinen Hoitolaitos Oy

Fysiopiste Lena Granfelt
Rihkamankatu 10, 06100 Porvoo
Puh. 019-584 915

Kauppakatu 5-9 (Lohjantähti), 08100 Lohja
puh. 019-321 104

VIITASAARI

Kunto-Rennox
Fysikaalinen Hoitolaitos

Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,
Hierontaa

Hanna Käkönen
Keskuskatu 18, puh. 02-430 6492
gsm. 040-847 5517

Antinkankaantie 30, 92130 Raahe
puh. 08-220 444
Siikajoen sivupiste, puh. 044-522 0480

NAStoLa

Timpurintie 2, puh. 03-762 4888
- Veteraanien asialla jo yli 33 vuotta -

Anjalantie 9, puh. 08-776 770

TAMPERE

Fysioterapia Kärkkäinen
ORIVESI

(Polioinvalidit ry)
- 50 vuotta palvelua Kyttälänkatu 5 (katutaso), 33100 Tampere
puh. 03-3142 5800
www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

Oriveden Fysioterapia
Koulutie 1, 35300 Orivesi, puh. 03-335 2826

palokka

Fysioterapeutti Virpi Reijonen

Palokan Fysioterapia

- Kotikäyntejä
- Hoitosarjoja laitoskuntoutuksen sijaan
- Omaishoitajille ohjausta avustamiseen
Puh. 0400-514 8860

Olavintie 1, puh. 014-677 777

pielavesi

Fysioterapiakeskus Tupuna
Toritie 2, puh. 0207 981 450

•

PORI

•
•

T:mi Kari Kauvo

•

Fysioterapia
Hoitava suolahuone
hengityselin ongelmiin
Hengitysterapia pienryhmissä
Hengityslihaksiston hieronta
ja kuntoutus

Hervanta
Härmälä
Kangasala
Kaukajärvi
Pyynikki
Tesoma
Tulli

Kaarikatu 5, puh. 03-471 3288

VIROLAHTI

Tampereen
Kuntouttamislaitos Oy

Pratikankuja 4 B, puh. 09-250 9898

Keskitie 8, 44500 Viitasaari
puh. 0207 981 452

Vilppulan Fysio Oy

Fysiokolmio

nurmijärvi

Fysioterapiakeskus Tupuna

VILPPULA

REISJÄRVI

Nastolan Fysikaalinen Hoitolaitos

Harry Gullichsenintie 14, 28800 Pori
Puh. 02-648 2400
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori
Puh. 02-641 3550
www.valpiopaasiaho.fi

Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi
puh. 040-545 5788 ja 040-535 7544

RAAHE

MYNÄMÄKI

Fysikaalinen Hoitolaitos
Valpio & Paasiaho

Tuusniemen Kuntoutus Ky

03 2852740
03 2660979
050 3666477
03 3636205
03 2223787
03 3450650
03 2223789

Fysikaalinen Hoitolaitos
Kaakon Kuntohoito Oy
Virojoki, puh. 05-347 1630, 040-596 4203
Klamila, puh. 040-7717 468
www.kaakonkuntohoito.fi

YLÄNE

Yläneen Kuntoutus
OMT-fysioterapeutti ARTO JOKELA • akupunktiot
Vodder-lymfaterapeutti/työfysioterapeutti
SATU HEIKKINEN
Koulutie, Palvelutalo, 21900 Yläne
puh. 02-256 3875

ÄÄNEKOSKI

TURKU

Fysioterapia Anterior
Turku / Verkahovi, Verkatehtaankatu 4
puh. 02 - 880 0000

Kesämäen Leipomo Oy

Torikatu 5, 44100 Äänekoski
puh. 014-520 580
e-mail: fysiokanervo@co.inet.fi

Lappeenranta

Conexpress Oy

Topiron Ky

Lismar Oy

Laukaa

Lempäälä

Tampereen
Konepalvelu Oy

Rannan
Teollisuuskone Oy

Kuorma-autoilija
Jan Holmberg

Lempäälä

Leppävesi

Liljendal

Lapinjärvi

Lappeenrannan
Autosähkö Oy

Lappeenranta

Lappeenranta
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Maansiirto
Asko Hyvärinen Oy

Sähköasennus
Mikko Suojanen

Kuorma-autoilija
Veli Savinainen

Muhos

Muurame

Muurame

Pihkis Oy

JE Leino Oy

AK-Raudoitus Oy

Naantali

Mäntsälä

Naficon Liitin Oy

LTT-Tekniikka Oy

Nauvo

Naantali

Se-Ro-Ka Oy

Rakennuspalvelu
Arto Sällinen

Mänttä
www.pihkis.com

Rakenne Siitonen Ky
Nastola

Koneurakointi
Sauli Takkula Ky

Nummela

Nousiainen

Vihdin Vesi ja
Lämpön Oy

Niinilahti

Raksajevi

Lafora Oy Ab
Nummela

Nummela

Nummela

T:mi LJA Mäkelä

Valtimon Sähkötyö Oy

Nuoramoinen

Nurmes

Kuosan Betoni Oy

Orimattilan
Tasaeriste Oy

Orimattilan
Lämpöasennus Oy

Ruskon Metalli ja
Kuljetus Oy

Orimattilan
Vartiointikeskus Oy

Orimattila

Trailer-Metalli Oy
Nummela

Oulu

BW HOTELLI APOLLO
Asemakatu 31-33, 90100 Oulu
Puh.( 08) 522 11
www.hotelapollo.fi

Offcode Oy
Oulu

Sorpo Södergård Oy Ab

Ska-Plan Oy Ab

Parainen

Parainen

Krouvintie 7 A, 90400 OULU
Puh. (08) 5340 200
Fax (08) 5340 222

Hämeen
Moreenijaloste Oy
Padasjoki

Särki Oy

Salon Tehoraivaus Oy

ATP Metal Works Ky

Perniö

Perniö

Pattijoki

Alanevan Rakenne Ky

Röjnings Kb Fagerudd

Suomen Workman Oy

Pietarsaari

Pertteli

Peräseinäjoki
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ML-Control Oy
Pori

Technip Offshore
Finland Oy
Pori

SuurSuomen
Muurimestarit Oy
Porvoo

Sandströmin Nosto ja
Kuljetus Oy

KAP-Asennus Oy
Porvoo

Lindgren CE Oy Ab
Porvoo

Porvoo

Rakennuspalvelu
Risto J.Hämäläinen

MG-Trans Ky
Porvoo

Porvoo

70 vuotta palvelua

Metsäkoneyhtymä
M&M Kolin Ay
Pyhtää

NC-Taso Oy

Pyhännän Vesi Oy

EK-Winding Oy

Pyhäntä

Pyhäsalmi

R-Sarkon Oy

Riihimäen
Paperinkeräys Oy

West Top Trading
Leif Pajala

Riihimäki

Raippaluoto

Suurkiitoset Teille Sotaveteraanit!

Roin Tili-ja
Veropalvelut Ky

Rauma

Europinta Oy
Rukatunturi

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25, Ruutana
Puh.03-358 3100

Pyhäjärvi

Rovaniemi

RJL-Kiinteistöpalvelu

Salon Tilipalvelu Oy

Salo

Maansiirto Ku-Ru Ky

Salo

Saarijärvi

Itä-Suomen maa-ja
vesirakennus Oy

MPT Kuljetus Oy
Savonlinna

Savonlinna

KoneNeliö Oy
Siilinjärvi

JKL Pipe Ay
Simpele

Marko Koponen Ky
Savitaipale

Seinäjoen
Kaatopaikkakoneet Oy
Seinäjoki

Saariston
Mökkihuolto Oy
Sipoo

Sakki Oy
Summa

Sorat ja Murskeet

Kourla Oy
Somerniemi
Puh.0400-635 797

Konehuolto
P.Orenius Oy
Suolahti

Jaana-Transport Oy
Simpele

Mondo Minerals Oy
Sotkamo
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Kirjat
Otsikkonsa mukainen historiateos

TOTUUS VIRON
PATSASKIISTASTA
Dosentti Johan
Bäckmanin uusi
kirja PRONSSISOTURI on jännittävä sukellus
Suomen ja Viron
historian torjuttuihin muistoihin.
Bäckman kertoo
Viron patsaskiistan
taustoista, Tallinnan vapauttajien
muistomerkin salatusta historiasta,
huhtikuussa 2007
ryöpsähtäneestä
Tallinnan kapinasta ja sen jälkiseuraamuksista.
Tallinnan kapina oli Viron historian loppu, Bäckman väittää kirjassaan, joka jo ennen ilmestymistään herätti Virossa kiivasta keskustelua.
Tilaa PRONSSISOTURI-kirja erikoishintaan
30 euroa + postikulut numerosta 040-5035474
tai sähköpostiosoitteesta exiron(at)gmail.com.

Tuomo Hirvonen (toim.):
Veljesvastuuta viisi vuosikymmentä, Turun Sotaveteraanit ry 1958-2008,
ISBN 978-952-92-33777-9,
Priimus-paino, Loimaa
2008.
Otsikko viittaa hyvin teoksen
sisältöön. Se on monipuolinen
kertomus veljesvastuusta ja sen
täyttämisestä. Johdannossa yhdistyksen puheenjohtaja Antti J.
Näsi muistuttaa, että yhdistyksen perustamisen aikaan sotaveteraanit olivat jo yleisesti ehtineet vanhuuden kynnykselle, 60
vuoden tienoille. Avun ja erilaisen hoivan tarpeista oltiin hyvin
ja omakohtaisesti selvillä. Näsi
mainitsee myös sen mielenkiintoisen havainnon, että käänne
kansakunnan asenteissa sotaveteraaneja kohtaan osuu ajallisesti yksiin Helsingin ETYKkokouksen kanssa. Se lienee
osaltaan innostanut myös veteraanien järjestötoiminnan aloittamiseen, toteaa Näsi. Yhteiskunnan tuen saanti varmistui.
Teoksen kirjoittaja jopa toteaa,
että Turussa sotaveteraaneista

tuli ”liikemaailman lellikkejä”.
Alkusanoissaan pj. Näsi julkistaa yhdistyksensä tavoitteen:
Viimeinen tilikausi on v. 2013.
Perinnetulevaisuutta varten on
uudet suunnitelmat.
200-sivuinen, tukevakantinen kirja suorastaan tulvii kuvia
ja otsikoita, jotka haastavat lukemaan, mitä on tullut tehdyksi, mitä aikaansaatu, missä kohdattu vaikeuksia. Yhdistyksen
ja järjestöhistoriamme ”värikäs
lanka” kulkee kirjan jokaisen sivun alareunaan sijoitetuissa lyhyissä tietoiskuissa. Verraton oivallus! Sotamuistot sellaisenaan
jäävät kirjassa vähäisemmille
maininnoille. On keskitytty siihen, mikä nyt on ajankohtaista
ja kiireellistä: järjestötoiminnan
lukuisten ja kunniakkaiden aikaansaannosten kokoamiseen
sekä saattamiseen pysyvästi historian lehdille.
Mitähän turkulaiset sotaveteraanit itse pitävät parhaimpina saavutuksinaan? Lukija
poimii kirjan sivuilta otsikoita, jotka kertovat monipuolisesta veljesavusta, kuntoutuksesta, sen monista oppaista ja lää-

kärikollegiosta,
rokkarallista
ja muusta varainhankinnasta,
veteraanilehdosta, naistoiminnan vaiheista, laulajista, soittajista, Torstaiseurasta yli 150 nimeltä mainittuine esitelmineen,
laajoista jäsenmatrikkeleista ja
muusta julkaisutoiminnasta jne.
Saatesanoissaan teoksen faktotum, Tuomo Hirvonen kertoo,
miltä pohjalta hän kokosi kirjan.
Rakenne on paljon kertova sekä
virkistävän poikkeava ja ansaitsee parhaat kiitokset. Saatesanoista käy ilmi myös kirjoittajan
kiitollisuus siitä, että yhdistyksen kirjallinen aineisto oli maakunta-arkistossa järjestyksessä
ja tutkijan käytettävissä. Kirjaan
on kuitenkin jäänyt harmillinen
määrä asiavirheitä, mikä muistuttaa tietolähteiden tarkistamisen ja tekstin huolellisen ennakkolukemisen tärkeydestä.
Jos omassa yhdistyksessänne
on vireillä historian kirjoitussuunnitelmia, lukaiskaapa ensin
Turun ”Veljesvastuun viisi vuosikymmentä”.
Aarno Lampi
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Yhdeksän
komentajaa –
yhdeksän ihmistä,
sotilasta
Arto Pietilä toim: Yhdeksän komentajan lähetti
- viisi sodan vuotta. Kustannus HD, Loimaa 2008
(painotyöt AS Pakett,
Tallinna). Sivuja 157, kuvia,
karttoja ym. ISBN 978-9525556-38-4.
Arto Pietilä on saattanut kirjaksi sotaveteraani Onni Pitkäsen muistot vuosilta 19411944. Pitkäsen joukko-osasto
oli Jalkaväkirykmentti 35 Varsinais-Suomesta ja rykmentin
III pataljoonassa - Loimaan pataljoonassa - kävi sotansa Onni
Pitkänen lähettinä kuuden vakinaisen ja kolmen vt. komentajan
alaisena. Vakinaiset komentajat
olivat majuri Viljo Laakso, kapteeni Ahti Petramaa, kapteeni
Niilo Honkala, majuri Jukka
Sammalkorpi, kapteeni Kalle Mäkelä ja everstiluutnantti
Onni Saarelainen.
Pitkäsiä oli sodassa seitsemän
veljestä. Kolme kaatui tai kuoli
haavoihinsa, kolme haavoittui.
Vain Onni säilyi ”ohiammuttuna”. Perhe antoi suuren uhrin
isänmaalle.
Kirja sisältää katsauksen perheeseen, veljien kohtaloihin ja
siihen, millaisia nämä olivat
Onnin mielestä. Pitkänen tuntee hyvin historian ja sen toteaa
lukiessa tekstiä. Sotiemme syyt,
talvisotaakin hieman, Moskovan rauhan aika Kalevan alasampumisineen, kotikommunistien pano turvasäilöön sekä
asemamme suurvaltojen ristipaineessa 1940-1941 ovat mukana. Liikekannallepanomme,
Loimaan pataljoonan sotaanlähtö, Wehrmachtin Operaatio
Barbarossa ja joutumisemme
sen mukana sotaan 1941 on esi
tetty lyhyesti ja selvästi pääasioissa pitäytyen. Mellilän nuoret
pojatkin lähtivät sotaan, Onni
heidän mukanaan.
Loimaan pataljoonan sotatie vei halki Itä-Karjalan, Vieljärven, Pyhäjärven motin, Neugajärven, Kenjakin, Mäntyselän
ja monen muun kahakan ja taistelun jälkeen Maaselän kannakselle, jolla JR 35 oli kesään 1944
asti, väliin vitjassa etulinjassa
eri puolilla Maaselkää, väliin takalinjoilla levossa ja linnoitustöissä, kunnes puna-armeijan

suurhyökkäys aiheutti JR 35:n
siirron horjuvalle Karjalan kannakselle.
Rykmentti, nyt komentajana eversti S E Laaksonen, marssi Seesjärven Suurlahdesta Porajärven kautta Suojärvelle eli noin
300 kilometriä! Sieltä rykmentti
matkasi junilla Jääsken asemalle
ja sieltä melkein suoraan pahimpaan paikkaan eli Ihantalaan.
Pyöräkangas, Vakkila ja punatautiedpidemia kertovat rykmentin kovista koettelemuksista. Kenraalimajuri Vihman
kaatumista 5.8. ei mainita, se on
ymmärrettävää, kun kirja käsittelee vain yhtä pataljoonaa ja sen
taisteluja.
Joskus tulee ihmetelleeksi kirjoittavien veteraaniemme tapaa
kirjoittaa pahoistakin tilanteista, kaatumisista, haavoittumisista, krh:n putkiräjähdyksistä,
niskaan osuneista tykistökeskityksistä ja monista muista verta
tihkuvista tapauksista niinkin
viileästi kuin tässäkin kirjassa.
Tapauksilla ei herkutella, ne kerrotaan, niin kuin ne silloin siellä
jossakin tapahtuivat.
Vielä ennen kotiuttamista
syksyllä 1944 Loimaan pataljoona ehti olla Enossa levossa
rakennellen asemia ja purkaen
esteitä ja miinakenttiä Ilomantsissa. Marraskuun puolivälissä
Loimaan pataljoona mukanaan
”
täysinoppinut taistelulähetti ”
Onni Pitkänen saapui kotiasemalleen Mellilään kolme vuotta, kolme kuukautta ja 29 päivää
kestäneen sotasavotan päätekohtaan palkkionaan Postipankin 2
000 markan talletuskirja.
Pitkänen ottaa lopuksi kantaa kaikkiin kuuteen vakinaiseen komentajaansa: Laakso oli
rauhallinen ja isällinen, Petramaa reipasotteinen ja käytti paljon voimasanoja puhuessaan,
Honkala oli reserviupseeri ja hänen kanssaan oli helppo tulla toimeen, Sammalkorpi ei pitänyt
epäsotilaallisuudesta eikä alkoholin käytöstä, Mäkelä oli hyvähermoinen ja sopeutuva upseeri ja nautti alaistensa täyttä luottamusta, Saarelaisesta todetaan
vain, että hän oli varsin iäkäs aktiiviupseeri. Rykmentillä oli koko
sodan aikana vain kaksi komentajaa, everstiluutnantti Lauri Ruotsalo ja eversti Sulo Eero Laaksonen. Laaksosesta Pitkänen mainitsee, että hän oli kenraali Adolf
Ehrnroothin kaltainen komentaja, johti rykmenttiään edessä ja
näkyi usein aivan etulinjan pesäkkeissä ja tukikohdissa jopa yltiöpäisen rohkeana.

Arto Pietilä on saanut aikaiseksi luettavan muistelon.
Mielenkiintoiseksi sen tekee se,
että Onni Pitkänen toimi niinkin monen komentajan taistelulähettinä ja pystyi vertaamaan
näitä toisiinsa.
***

Karjalaa ristiin ja
rastiin – historiaa,
kulttuuria,
ekologiaa…
Toimituskunta Paavo
Ojanen, Anni Vanhatalo, Timo Kuuluvainen,
Pekka Niemelä ja Harri
Vasander: ”Kultakäkösen
kukuntamailla. Matka eteläisen Karjalan luontoon
ja kulttuuriin”. Helsingin
yliopiston metsäekologian
julkaisuja 38, Vammala
2008. ISBN 978-952-104656-8, ISSN 1235-4449.
Sivuja 200, kuvia, karttoja,
piirroksia, taulukoita.
Sain kirjan käsiini Kannaksen
matkalla Timo Kuuluvaiselta. Luulin tietäväni Karjalasta
aika paljon, mutta tutustuttuani tähän kirjaan totesin tietoni
jo vanhentuneiksi. Jos nyt joku
haluaa mennä tai opastaa matkoja Karjalaan, hänelle on kirjasta paljon hyötyä ja uutta tarkennettua tietoakin. Korostan,
ettei kirja ole pikkutarkka, se ei
ole kuivuuttaan nariseva, vaan
on matkakirja, joka syntyi toimittajien itään tekemän matkan
tuloksena. Se perustuu suomalaisiin ja venäläisiin lähteisiin,
jotka on mainittu tekstin yhteydessä, tosin hiukan oudolla tavalla. Jokaisen luvun lopussa on
kirjallisuusluettelo ko. aiheesta.
Lukija saa tutustua moneen
aiheeseen. Kirja alkaa otsikolla ”Kaupunkeja ja kulttuurielämää ”. Viipurista tehdään perustellusti vanha eurooppalainen
kaupunki, olihan se ennen sotia
ollut jo vuosien ajan maamme
eräänä kulttuurin kehtona kielien, kansallisuuksien ja uskontojen sekamelskassa. Monrepos - ”minun leponi” - esitellään
monelta kantilta pahoitellen sen
nykyistä huonoa kuntoa, joskin
pientä parannusta on nähtävissä. Terijoki ”rakkauden hautoineen”, Ilja Repinin ateljeehuvila
Penaty eli ”Kotijumalat” Kuokkalassa (Repinossa) sekä hänen

sosieteettielämänsä ovat mielenkiintoista luettavaa, kun niistä
kirjoitetaan tällä tavalla. Kirja
tuo nimiltä esille useita tunnettuja suomalaisia eri taiteenalojen edustajia, jotka viettivät kesäisiä päiviä Terijoen hohtavan
valkeilla hiekkarannoilla, toki
töitäkin välillä tehden. Erityisesti taiteilijat maksoivat oleskelun
sa maalauksillaan. Kaipasin oikeastaan vain lyhyttä mainintaa
Terijoen kuuluisasta ”Harppulinnasta” Kellomäellä.
Sortavala tuo Kymolan seminaarista ja lyseoistaan tunnettu kaupunki Laatokan pohjoisrannalla saa uutta ilmettä.
Suuret laulujuhlat Kuhavuoren
kupeessa Vakkosalmen laulu- ja
soittolavalla esitellään, samoin
kaupungin perustaminen ja sen
syyt jo 1600-luvulta alkaen. Viime sodatkin on esitetty tarvittavassa laajuudessa tämänkaltaiseen teokseen.
Seuraavana vuorossa onkin
rajantakainen Petroskoi. Tekijöitä on ilahduttanut kaupungin nykyinen siisteys, kun venäläiset yleensä viskovat jätteensä
mihin tahansa. Kun kyseessä on
venäläinen, noin kaksi ja puoli
vuotta suomalaisten miehittämä
kaupunki, miehitykseen onkin
kiinnitetty tavallista ”sotilaselämää ” enemmän huomiota. Petroskoi-katsauksen päättää ”Petroskoi matkalaisen silmin”. Kun
itse olen käynyt kaupungissa
vuosittain vuodesta 1993 alkaen, voin yhtyä matkalaisten havaintoihin Petroskoista tänään.
Myös karjalaisten muinaishistoria on saanut oman lukunsa aivan karjalaisen väestön alkuperästä alkaen, samoin
myöhäisempi venäläinen väestö omine kulttuureineen ja jopa
ruokakulttuureineen. Vesistöt,
Laatokka, Vuoksi, Äyräpään

lintujärvi, metsät aapasoineen
ja myös suomalmi syntyineen
ja jalostamisineen ovat omissa
”
karsinoissaan”.
Raivolan lehtikuusikko on
myös esillä. Sinne minäkin olen
matkoillani vienyt porukan
aina, jos se on sopinut matkasuunnitelmaan. Metsikön varhaishistoria alkaa tsaari Pietarista, joka halusi sotalaivastonsa mahdollistamiseksi lujaa ja
kestävää puuta. Hän kutsui Venäjälle saksalaisen asiantuntijan
Ferdinand Fockelin, joka loi tämän harvinaisen lehtikuusimetsän 1730-luvulla, Pietari Suuren
kuoleman jälkeen. Tosin minun
käyttämäni jo vanhentuneet
lähteet tuntevat nimen Vokel tai
Vogel, mutta olen nyt korjannut
nimen oikeaksi.
Nyt julkaistu kirja on todellakin mielenkiintoinen ja
helppolukuinen opus Karjalasta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Luonnollisesti sodat ovat vain
pikkuosassa. Kuten sanottu,
teos ei ole pikkutarkka tutkielma, mutta se antaa tietyn kuvan Karjalasta. Kun uskon kokemuksesta, ettei matkalaisten
joukossa ole kovinkaan useita,
jotka haluaisivat tarkkoja luentoja, vaan yleiskuvan sen Karjalan luonnosta, jonka puna-armeija meiltä ryösti 1944, kirja
antaa paljon vastauksia, mutta
myös herättää kysymyksiä. Eli
kuten toimittajat kirjan takasivulla kirjoittavat, että ”Teos on
tarkoitettu kaikille alueesta kiinnostuneille, ja toivottavasti se
innostaa monia lähtemään matkalle Karjalaan”! Opimme Karjalasta ja sen nykyisistä omistajista paremmin siellä kuin etelän
hiekkarannoilla.

Uusi Isänmaallinen runokirja
Isäni maa – Isänmaa
Kirjassa on 48 s. ja se on kuvitettu Suomen luontoaiheisilla valokuvilla. Runot jakautuvat teemoihin Koti, Uskonto ja Isänmaa.
Kirjan hinta on 34 euroa, sotiemme veteraaneille ja lotille 20
euroa ja reserviläisille 25 euroa,
lisäksi postituskulut.
Sopii erityisesti lahjaksi.
Tilaukset:
Timo Virtanen
0400 775039
timo.virtanen@kuvavirta.fi

Anssi Vuorenmaa
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Kirjat
Joukkoosastoperinteet
yksissä kansissa
Suomen puolustusvoimien
joukko-osastoperinteet.
Puolustusvoimat 90 vuotta
1918–2008. Sotamuseon
julkaisuja 1/2008, Puolustusvoimat, 336 sivua.
Puolustusvoimat julkisti 90vuotisjuhlavuotensa merkeissä
lippujuhlapäivänään 4. kesäkuuta rauhanajan joukko-osastojen
perinteitä koskevan kirjan. Teos
on ensimmäinen kattava julkaisu puolustusvoimien joukkojen
perinteistä. Tähänastinen tieto
on ollut sirpaloituneena joukkoosastojen esikuntiin, useisiin arkistoihin ja pienimuotoisiin historiikkeihin. Sotamuseo kokosi
joukko-osastojen perinneaineiston Pääesikunnan toimeksiannosta. Aineisto käsiteltiin, tarkastettiin tutkimuksellisesti ja
kirjoitettiin käsikirjoitukseksi
Sotamuseon ja Sotahistorian laitoksen toimesta.
Kirjan toimituskunnan muodostivat sotahistorian tutkija, kapteeni Marko Palokangas
päätoimittajana sekä prikaatikenraali Pentti Airio, filosofian
maisterit Lauri Haavisto ja Johanna Keinänen, arkistosihteeri
Kyösti Ihanus, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja musiikkikapteeni Jukka Vuolio. Johto- ja
seurantaryhmässä oli yhteensä seitsemän asiantuntijaa Pääesikunnasta, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Sotamuseosta
sekä Kungliga Armémuseumista Tukholmasta.
Teoksen alkutervehdyksessä puolustusvoimain komentaja
Juhani Kaskeala toteaa:
”Puolustusvoimien juhlavuoteen ajoitetun julkaisun tarkoituksena on koota ja tallentaa
vahvistetut joukko-osastoperinteet yhtenäiseksi tiedostoksi. Oli

jo nähtävissä vaara, että miespolvien mukana unholaan saattaa mennä kohtalokkaan paljon
sellaista tietämystä, jolla on merkitystä isänmaan puolustuksen
henkisenä perustana”.

Rakennemuutoksen
mullistuksessa
Teos määrittää voimassa olevat
joukko-osastoperinteet yhteismitallisesti. Päätoimittaja Palokangas taustoittaa perinteen
keruun tarpeen aikapaineita:
”Puolustusvoimissa vuosituhannen vaihteen aikoina toteutettujen rajujen organisaatiomuutosten vuoksi tiedon kerääminen
ja perinteiden päivittäminen oli
erityisen perusteltua ennen vuoden 2008 mittavan rakennemuutoksen käytännön toteutumista.
Luonnehdittiinhan puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmäuudistukseen liittyvän
viimeisimmän rakenneuudistuksen olevan toteutuessaan suurin
rauhanaikainen mullistus sitten
vuosien 1944 – 1945 puolustusvoimien demobilisoinnin”.
Sotilasperinteitä taustoitetaan
luvulla puolustusvoimien rauhan ajan organisaatiokehityksestä 1918 – 2008. Sotiemme veteraanit, jotka aikanaan liittyivät
joukko-osastojen kiltoihin, todetaan arvokkaan tietämyksen
tuojiksi sotilasperinteisiimme.
Puolustusvoimat esitellään olennaisimmilta osiltaan mukaan lukien 2006 lakkautetut joukot. Liput ja kaikki tunnukset esitellään selkein kuvin. Muu kuvitus
ja graafinen kokonaisuus on toteutettu mestarillisesti.
Kirjassa esitellään puolustusvoimien kaikki vuoden 2007
joukko-osastot tietolomakeformaatissa. Niissä kuvataan osastojen tehtävä, historia, sijaintipaikat, joukko-osastotunnus ja
- risti sekä lippu. Lisäksi tuodaan esille osastojen kunniamarssi, vuosipäivä, museot, perinnehuoneet,
muistomerkit,
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killat, perinneyhdistykset, sekä
vuoden 2008 rakennemuutoksen vaikutukset. Runsas lähdeaineisto opastaa lukijaa avarammille tiedon poluille.
Kirjan liitteenä on cd-levy, johon on koottu 33 joukko-osaston perinteen mukaiset kunniamarssit.
Kirja on myynnissä Helsingin
Kruununhaassa Sotamuseossa
35 eurolla, Maurinkatu 1, puhelin (09) 1812 6381. Museo on
auki ti-to klo 11-17 ja pe-su klo
11-16, maanantaisin suljettu.
Akateemisista kirjakaupoissa
teos maksaa 48,90 €. Tilauksissa
postituskuluina peritään kantaasiakkailta ja Master-cardilla
maksavilta pakettipostikuluna 8
€, muilta postiennakkomaksun
mukaan 19 €.

reserviläisiä ja rauhanturvaajia.
Kirjasta ei löydy yhtään tekstiaukeamaa ilman sodanaikaisia, sodan jälkeisiä tai uudempia
valokuvia. Kenttäpostista kirjekuorineen, puhdetöitä ja erilaisia asiakirjoja kuvituksesta löytyy niinikään lukuisasti.
Kirjaa saa Pukkilan Osuuspankista hintaan 20 €. Kirjaa voi
myös tilata postitse yhdistyksen
sihteeriltä Åke Almialalta, puh.
(019) 626 217. Hintaan lisätään
postimaksu 4,20 €.

***

Lauri Törnin tarina Osa 1:
Leijonanmieli, vuodet 1919
– 1949, Revontuli.net

Pukkilan
Sotaveteraaneilta
40-vuotishistoriikki
Virpi Kallio: Veikko mun
vierelläin, Pukkilan Sotaveteraanit ry 2008, kuvat
pääasiassa Pertti Mäkelä,
271 sivua.
Pukkilan Sotaveteraanien historiikki on erittäin sisältörikas
sekä tekstiltään että kuvitukseltaan. Talkootyönään kirjan kirjoittanut toimittaja Virpi Kallion
teksti on sujuvaa ja käytännönläheistä. Hän on paikallishistorian innokas tallentaja ja sotaveteraanin tytär. Offsetpaino
Tuija Pelli Oy.ssä tekstin ja kuvien sommittelu on saatu tasapainoiseksi ja yhteensopivaksi kuin
palapeli.
Teos jakautuu kolmeen osaan:
ensimmäinen käsittelee sota-aikaisia tapahtumia, toinen paneutuu marraskuussa 1967 perustettuun Pukkilan Sotaveteraaneihin ja historiaan ja kolmas
veteraanien perintöön.
Ensimmäisessä
kerrotaan
mm. kotirintamasta, vankityövoimasta, ottoautoista ja -hevosista rintamalla, lotista, siirtokarjalaisista, sotaorvoista sekä
sankarihautajaisista.
Toisessa osassa käsitellään Pukkilan
Sotaveteraaneja puheenjohtajineen, luottamushenkilöineen
ja toimintoineen. Kolmannessa
osassa on haastateltu pukkilalaisia sotaveteraaneja yhteistyökumppaneineen, joista osa on
yhdistyksen kannattajajäseniä,

***

Ensimmäinen
Sotasankari lehtikirja ilmestyi

Revontuli.net on kehitellyt pitkään Suomen markkinoille kansainvälisistä menestysformaateista muotoiltua 100-sivuista,
osin kuvitettua Sotasankari-lehtikirjaa. Ensimmäisen Sotasankarin päähenkilöksi kustantaja
valitsi Mannerheim-ristin ritari
Lauri Törnin, joka on ollut Hollywood-elokuvassa John Waynen esikuvana. Törni seikkailee
myös amerikkalaisessa bestsellerissä. Kirjan vauhdikas kirja
vedonnee etenkin nuoriin herättäen monissa arvatenkin myös
laajemman kiinnostuksen sotiemme historiaan.
Sotiemme jälkeen Törni lähti
Yhdysvaltoihin kohoten vihreiden barettien legendaksi kadoten helikopterilennolla salaisessa tehtävässä Vietnamin sodassa.
Ensimmäisen numeron tarinan Törnin taisteluista pääosin Suomessa ovat kirjoittaneet
Vuoden sotakirja -palkittu Kari
Kallioinen ja filosofian maistee-

ri Petri Sarjanen. Molemmat olivat mukana suomalais-amerikkalaisessa retkikunnassa, joka
löysi helikopterin onnettomuuspaikan Vietnamin viidakosta.
Seikkailu jatkuu syksyllä ilmestyvässä numerossa. Lehtikirja tulee Törni-retkikunnan
jäsenen ja kustantaja Tapio Anttilan mukaan ilmestymään 2-3
kertaa vuodessa. Sitä myydään 5
eurolla 2 000 lehtipisteessä ympäri maata.
***

Lehväslaihon
Panssarisotaa
äänikirjana
Reino Lehväslaiho: Panssarisotaa, Äänikirja, WSOY
2008. Lukija Esa Saario,
tuottaja Jorma Malinen.
WSOY on tuonut markkinoille 1987 äänitykseen perustuvan
kahdeksan cd-levyn äänikirjan.
Panssarisotaa on ensimmäinen
sotakirjallisuutemme
kuvaus
Ruben Laguksen joukkojen maineikkaasta panssariprikaatista. Vaikka tappiot panssarivaunumiesten joukossa olivat suuret, joukkoihin pyrki runsaasti
etenkin nuoria vapaaehtoisia.
Sotakamreeri Reino Lehväslaiho kuvaa prikaatin vaiheita
Tuulusjoen ylityksestä alkaen
Saksan Lapinjoukkojen häätöön
saakka. Teos kertoo taisteluista,
yksinäisyydestä, kuolemasta ja
velvollisuudentunnosta. Vaikka
miehet ja vaunut vaihtuvat, sota
jatkuu
Äänikirjaa myyvät hyvin varustetut kirjakaupat sekä verkkokaupat. Hinta vaihtelee vajaasta
26 eurosta – 35 euroon.
Markku Rämö

JR 50:n historiakirjoja vielä jäljellä
Vuoden 2007 lopulla ilmestyneen Jatkosodan JR 50:n historia
kirjan ”VORNAN TAISTELUTAIVAL” -painoksesta valtaosa
on myyty ja loput noin 200 kappaletta historiatyöryhmä tarjoaa
kirjasta kiinnostuneille alennettuun hintaan 53,90 e. Hintaan sisältyy myös 10 euron postimaksu. Kirja on 832-sivuinen ja siinä

on 827 valokuvaa (osa värikuvia
vanhoilta taistelupaikoilta) sekä
74 selkeää karttaa. Teos on laajin
Suomessa ilmestynyt joukkoosastohistoria. Paino 2,5 kg.
Mahdolliset tiedustelut: Pekka Puranen, puh. 040 538 3468
tai Kimmo Sorko, puh. 040 815
1703.
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Suomi-Tikas Oy
Talma

Kuljetusliike
Mikko Meri Oy

Sisuremppa Ky

Erikoistyö Väripilkku Oy

Tampere

Tampere

Kiviketo Oy

Nota Oy

Tampere

Tampere

Tammela

Kuljetusliike
City Truck Oy
Tampere

Nekalan Huolto ja
Kiinteistöpalvelu Oy

Jeeskone Oy

Sapientium Oy

Uimonen Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Suomen
Remotek Urakointi Oy

Tampereen
Kiinteistöpalvelu Oy

Pirkanmaan Boxi Oy

Kassatieto Oy
Tampere

Tampere

Tampereen
Sähköpalvelu Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Viinikankatu 49 A,33800 Tampere
Puh.03 - 380 5300
e-mail:myynti@tevella.fi, www.tevella.fi

Rakennus Luukila Oy
Tampere

TK Tili ja Laskenta Oy

NPE Kuplan Oy

Tampere

Teollisuuden suunnittelu
TAMPERE

S-J Kiviranta Ky

Tornion
KaMa-Palvelut Ky

Mittarihuolto
Ojala M Oy

Tornio

Turku

Isännöiti-Saarto Oy

Milosan Oy

Tesjoki

Marconwest Oy
Turku

Turun
Varakonepalvelu Oy
Turku

Turku

Insinööritoimisto
Arcus Oy

Trans Aarnio Oy
Turku

Turun
Rakennusteline Oy

Turku

www.turkuhalli.fi

Turku

Turku

Turku

Putkityö Mänkärlä Oy

Veljekset Alitalo Oy

UT T NK

T:mi Tapsa Service
Tuulos

Turku

T:mi Joel Puranen
Tuusula
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KILPAILUKUTSU
Satakunnan Sotaveteraanipiiri ja Kankaanpään Shakkikerho järjestävät Suomen Sotaveteraaniliiton
17. shakkimestaruuskilpailut Tykistöprikaatissa Niinisalossa 13.-17.10.2008.
Mikäli osanottajia on korkeintaan 10, pelataan täydellinen turnaus, muutoin 7- tai 5-kierroksinen vajaakierroskilpailu
osanottajamäärästä riippuen.
Mestaruuskilpailuun voivat osallistua Sotaveteraaniliiton sääntöjen mukaan yhdistysten varsinaiset jäsenet.
Ilmoittautumiset tulee lähettää 1.10.2008 mennessä osoitteella: Satakunnan Sotaveteraanipiiri ry, Yrjönkatu 15
A, 5.krs., 28100 Pori tai sähköpostilla satakunnan.svp@sotaveteraaniliitto.inet.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on
mainittava nimi, osoite, henkilötunnus ja auton rekisterinumero, jos tulee omalla autolla.
Osanottomaksu on 25,00 euroa, joka pyydetään maksamaan 1.10. mennessä Satakunnan Sotaveteraanipiirin
tilille 800011-79157269, tiedonanto-osaan merkintä shakki 2008. Jokaiselle osanottajalle lähetetään viikko-ohjelma
erikseen.
Saapuminen Tykistöprikaatiin ja ilmoittautuminen varuskuntakerholla 13.10. kello 11.30 mennessä, jonka jälkeen
majoittuminen.
Avajaiset ovat varuskuntakerholla kellolo 12.00 ja lounas varuskunnan muonituskeskuksessa kello 12.45.
1. pelikierros 13.10. kello 13.30-16.30 ja viimeinen kierros 17.10. kello 8.30-12.00.
Päättäjäiset ja palkintojen jako ovat 17.10. kello 13.00.
Osanottajille on varattu majoitus Tykistökoulun tiloissa sekä ruokailu prikaatin muonituskeskuksessa.                  
Tervetuloa Niinisaloon
Satakunnan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton
golfmestaruuskilpailut Mikkelissä 13.8.
Tulokset

SÄHKÖMOPEDIT
Pegasos

Suoraan maahantuojalta!
Soita ja tilaa ilmainen esite!

e

LOM-TUOTE OY puh. 0400-785 105

Tarpan

e
Hercules 400

4900e

Hercules

e

Hercules Mini

e

Sarja: Kannattaja PB, Pistebogey Hcp, Punainen / Punainen
# Pelaaja
Seura Slope Out In V6 V3
1 Marjala Harri
GP
3
19 20 13 6
2 Koskelo Heikki
GP
10 15 20 15 7
3 Kaitainen Eero
GP
14 18 17 14 6
4 Kumela Olli
GP
8
19 15 10 5
5 Eskeli Pentti
LG
19 12 19 12 7
6 Hujanen Seppo
GP
20 14 12 10 5
7 Barck Mika
GP
20 13 13 5 3

V1
3
3
2
1
3
3
2

+/-0.6
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

Tulos

39
35
35
34
31
26
26

EGA
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Sarja: PB/SCR, Pistebogey Hcp, Punainen / Punainen
# Pelaaja
Seura Slope Out In V6
1 Lehtiö Tauno
VGC 26 17 17 11
2 Oksanen Erkki
MGC 22 15 18 13
3 Rantala Sulo
HGCC 23 12 19 14
4 Linnavirta Pekka
LG
14 14 16 13
5 Antikainen Sulo
LG
14 15 13 11
6 Ruotsalainen Tenho VG
17 14 13 9
7 Niemi Niilo
LG
13 12 14 12
8 Ahtila Tauno		
19 11 14 7
9 Määttä Olavi
TGK
20 12 13 7
10 Wallin Erik
YG
23 10 15 11
11 Heikinheimo Jaakko LG
25 12 12 8
12 Källström Karl-Erik VaG
26 11 12 10
13 Lösönen Olavi
KarG 17 9
10 5
14 Vartiainen Nuutti
VG
24 4
13 6
15 Sulkanen Olavi
LG
19 6
10 6
16 Raatikainen Kalevi MG
17 6
9
5

V3
6
5
8
6
6
4
5
4
4
6
3
6
4
3
2
2

V1
2
3
3
1
3
2
1
1
1
2
1
3
0
1
1
0

+/0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1

Tulos
34
33
31
30
28
27
26
25
25
25
24
23
19
17
16
15

EGA
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Sarja: PB/SCR, Lyöntipeli Scratch, Punainen / Punainen
# Pelaaja
Seura Out In V6 V3 V1
1 Linnavirta Pekka
LG
47 45 30 15 6
2 Niemi Niilo
LG
48 47 31 16 6
3 Antikainen Sulo
LG
47 49 32 15 4
4 Oksanen Erkki
MGC 50 47 31 16 4
5 Ruotsalainen Tenho VG
48 50 34 17 5
6 Lehtiö Tauno
VGC 51 50 35 17 6
7 Rantala Sulo
HGCC 55 47 31 14 4
8 Ahtila Tauno		
54 50 36 17 6
9 Määttä Olavi
TGK
53 51 36 17 6
10 Sulkanen Olavi
LG
57 54 37 19 6
11 Källström Karl-Erik VaG
56 55 36 17 5
12 Raatikainen Kalevi MG
61 64 42 23 9

+/0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1

Tulos
92
95
96
97
98
101
102
104
104
111
111
125

EGA
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

51

4/0 8 s y ysk u u n 10. päi vänä 20 0 8

Virkistä muistiasi

KORJAAJA
Kilpailuun saatiin 24 vastausta. Hyväksyttyjä sanoja oli vain 17,
mutta kirjainvalikoimahan oli pieni. Onhan se helpotus toimittajalle, mutta nyt kyllä pitää keksiä sanoja, joista saadaan useita
kymmeniä ehdotuksia. Luultavasti vaikeammat sanat yllyttävät
vanhoja, nyt väliin jättäneitä kilpailijoitamme taas mukaan - samoin lisää uusia osallistujia!
Hyväksytyt sanat (yht. 17):
ajaja (1)
jakaja, jako, joraaja (3)
kaara, kajo, kara, karja, korja (5)
ojaaja, okra, orja (3)
raaja, raja, rako, roka, raaka (5)
Kaikki osallistujat olivat mukana arvonnassa ja seuraaville lähetämme luvatun palkinnon, DVD‑levyn ”Viimeinen asemiesilta”: Kyllikki Liski, Tammela, Laura Orhanen, Kankaanpää ja
Rauni Sankala, Oulu. Onnittelut voittajille.
Seuraava kilpailusana on taas tuttu sodan ajalta, hyvin läheinen sekä rintamalla että kotona olleille, KENTTÄPOSTI. Lähettäkää vastauksenne maanantaihin 6.10.2008 mennessä kirjeellä tai postikortilla osoitteeseen: PL 600, 00521 Helsinki, faksilla
numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostitse osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän
nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi sana ”SANAKILPA”.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Veteraanikansiota, joka sisältää ”Suvussamme on veteraani –videon.
Uolevi Lassander

Syyskuun ristikko

1. Vanhin jatkosodan aikana halkojen hakkuu- eli mottitalkoisiin osallistunut lienee
entinen kansakoulunopettaja Juho Vuorinen. Hänen kerrotaan hakanneen 2,5 kuutiota. Miten vanhana?
1. 69 vuotiaana
2. 88 vuotiaana
3. 99 vuotiaana
2. Valvontakomission venäläiset sotilasjäsenet yllättyivät tullessaan syksyllä 1944 ensimmäisen kerran Helsinkiin. Miksi?
1. Kaupunki näytti ehjältä ja elinvoimaiselta
2. Kaupunki oli täynnä saksalaisia joukkoja
3. Kaupunki oli autio ja maan tasalle pommitettu
4. Komissiolle oli järjestetty suuri tervetuliaisparaati.
3. Elokuussa 1940 perustettiin Suomen Aseveljien Liitto ylläpitämään maanpuolustustahtoa ja harjoittamaan huolto- ja talkootyötä rintamamiesten keskuudessa. Mitkä
olivat sen myöhemmät vaiheet?
1. Liittyi Sotainvalidien Veljesliittoon
2. Muuttui Sotaveteraaniliitoksi
3. Lakkautettiin Neuvostoliiton ja kotikommunistien painostuksesta

4. Kesällä 1940 oli Haminan lähellä n. 900
ruotsalaista miestä. Millä asialla?
1. Rakentamassa Suomen uutta puolustusjärjestelmää, ns. Salpalinjaa
2. Rakentamassa Haminan satamaa
3. Sotalaivavierailulla
4. Suurilla pohjoismaisilla laulujuhlilla
5. Eräs sotien aikainen esine sai nimen Kyynel. Mikä esine?
1. Kenttäleipomossa valmistettu leipä
2. Lomalle menevälle miehelle annettu pilleri
3. Sissiradio
6. Marsalkka Mannerheim antoi 25.6.1941
käskyn erään järjestön perustamisesta.
Mikä järjestö perustettiin tuolloin?
1. Pikkulotat
2. Suurtalkoot
3. Suomen Punaisen Ristin Apusisarjärjestö
4. Kodinhoitoliitto
Oikeat vastaukset sivulla 55
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Helsinki

KUOPIO

OULU

Hammaslääkäriasema
Deltadent

Plus Terveys Oy
Erikoishammaslääkäri
Kalevi Mähönen

Hämeentie 29, 5 krs. Sörnaisten metroasema
00500 Helsinki, puh. 09-565 8850

Kirkkokatu 10, 2 krs. , 90100 Oulu
Puh. 08 - 311 3845

ROVANIEMI
Hammaslääkärit
ARTO & RIITTA SNÄLL
Hämeentie 97-99 A, Hki 55, puh. 09-765 735
Kiikkaistenkuja 1, 01800 Klaukkala, puh. 09-879 9003

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg
Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus
Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki
puh. 09-321 8388

Hammaslääkäri
Esko Liukkonen
Malminraitti 16 D 16, 00700 Helsinki
Puh. 09-7001 8270

Erikoishammasteknikko
Esa-Matti Koponen
Puijonkatu 26 B 23, 3 krs., 70110 Kuopio
Puh. 017-261 3370

DENTAALIPALVELU OY
HAMMASLÄÄKÄREIDEN
YHTEISVASTAANOTTO
Puijonkatu 23, 70100 Kupio
Puh. (017) 262 4443
Hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkäripalvelut

Iisalmi

LAHTI

Hammaslääkäri
Juha Sirviö

Siltapuiston
Hammaslääkäriasema

Kirkkopuistonkatu 15 A, 74100 Iisalmi
puh. 017-825 002

Aleksanterinkatu 25 a B, 15140 Lahti
puh. 03-877 377
www.siltapuisto.com
siltapuisto@phnet.fi

JOENSUU
EHT Mikko Hyvärinen
Koskikatu 5, 80100 Joensuu, Puh. 050-351 7706
Ilomantsi, Puh. 050-351 7706

JYVÄSKYLÄ
Hammaslääkäriasema
Densens Oy
Kansakoulunkatu 1, 40100 Jyväskylä
puh. 014-214 219
Vastaanotto Jämsässä:

Hammaskulma

Hammas-Tiimi Oy
EHT Timo Vuori
Rautatienkatu 21 B, 15100 Lahti
Puh. 03-752 7577

MIKKELI
Mikkelin
Hammaslääkärikeskus
Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli, puh. 015-761 0100

Talvialantie 4, 42100 Jämsä, puh.014-716 641

KARHULA
HELILÄN HAMMASLÄÄKÄRIT
Karhula Karjalantie 8
Ajanvaraus
puh. • (05) 260 6400

KOKKOLA
Hammaslääkärikeskus
Kokkodent
Rantakatu 16, 67100 Kokkola
puh. 06-831 5563

NURMIJÄRVI
Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5 , 01900 Nurmijärvi
Puh. 0207 411 420

OULU

Dentia Hammaslääkärit
Rovakatu 18, 96200 Rovaniemi
puh. 016-311 855 ja 016-344 656

SALO
Salon
Hammaslääkärikeskus Oy
Turuntie 8, 24100 Salo
puh. 02-727 6600

SALON
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU OY
Vilhonkatu 11-13, II-kerros, 24240 Salo
puh. 02-733 2211

SAVONLINNA
HAMMASHOITOLA
WIISAUDENHAMMAS
Kauppakeskus Kastelli
Olavinkatu 53 (2.krs), 57100 Savonlinna
Puh. 015-511 60
Ukkoherrantie 15, 96100 Rovaniemi
Puh. 016-334 0400

SOMERO
Hammaslääkäri Lasse Fjällström
Joensuuntie 36, 31400 Somero
puh. 02-748 7101

TAMPERE
Hammaslääkäriasema
Dentapex Oy
Enqvistinkatu 7, puh. 03-345 3372,
Sammon Valtatie 7, puh. 03-255 4519, TAMPERE
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TAMPERE

TURKU

VAASA

HAMMASLÄÄKÄRI
PÄIVI VIRTANEN
Puh. 03-214 8648, e-mail. paivi.virtanen@gmail.com
Hämeenkatu 14 C, 3. krs, Tampere

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA
Puh. 06-320 2700

HAKEUDU HOITOON ENNEN KUIN
HAMPAASI IRTOAVAT!
Iensairauksien ja hampaiden tukikudossairauksien
erikoishoitoa ja ennaltaehkäisyä.
Myöskin muuta hammashoitoa

Erikoishammaslääkäri HLT, FK
HILKKA HELOVUO
Tullintorilla, Hammareninkatu 2 A, Tampere
Puh: (03) 212 7129

Hammaslääkärikeskus
Koskident
Koskikeskus 4 krs., Hatanpäänvaltatie 1
33100 Tampere
ajanvaraus puh. 03-3142 9900

TURKU
Hyvältä
tuntuva
hymy
Puutarhakatu 12, 4 krs.
20100 Turku
Puh. 02-2333 222

Arokivi Oy
Varkaus

VANTAA
Turun Hammaslääkärikeskus
Hämeenkatu 2, (esteetön kulku liikuntarajoitteisille)
20500 Turku, puh. 02-2333 778

Hammaspulssi
Humalistonkatu 11 , 20100 Turku
Puh. 02-277 7000

TUUSULA

Hammaslääkärit :
Keloharju Arto
Kuusikoski Rami
Läärä Matti, HLT
Halonen Katri, EHL (oikomishoito)
Teronen Anneli, EHL (iensairaudet)
Lindholm Tom, Dos., HLT, EHL (suukirurgia)

Suuhygienistit :
Hiltunen Mirva
Lindén Janica
Tiainen Miia
.........................................................
Os. Nahkurintie 2 A 04300 Tuusula
Puhelin (09) 275 5655
Faksi (09) 273 3122
info@hyrylanhammas.fi

Leea Martikainen
LKV Oy

Maija Partanen, Ari Kilpi, Tiina Kokora
✆ 09-878 7930, Martinlaakso, Kivivuorentie 4

VARKAUS
Varkauden Tekaripaja Oy
Erikoishammasteknikko
Keijo Pesonen
Kauppakatu 11, 78200 Varkaus
Puh. 017-552 8660

J-PV Kuljetus
Varkaus

Varkaus

Kuljetusliike
Jani Lehtimäki Ky

T:mi Rakennus Pateenik
Vihti

Vesilahti

Maansiirto J.Salminen Oy

Skog Racing Service Oy

Vihti

Vihti

Puhdistusliike
R.Jokimäki Ky

Taloushallinto
Hirvonen Oy

Voikkaa

Ylämylly

Ylöjärvi
Puh. 03-235 5500
www.boxia.fi

Kuljetusliike
Lasse Ruohonen Oy

Betonityö Nurminen Oy

Rautalaaki Oy

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Hyvää Syksyä
Boxia Oy
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Soraliike
Erik Winqvist Ky

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Tuusula

Tuusula

Kuljetusliike
Kaukolampi Oy

Automaalaamo
Lahtinen Oy

Autopaku Oy

Rakennuspalvelu
Petrell Ky

Tuusula

Myllylampi
Puh. 0400-742 467

Perustus Sampo Oy

Ulvilan Kuljetus-Pekka

Käätyjärven Lämpö Oy

Tyrnävä

Ulvila

Uusikaupunki

Suikka Oy

Sematec Oy

Vaileri Oy

Uusikylä

Vaasa

Valkeakoski

HKH-Kuljetus

Rakennustyö Reijo Hituri

Pensi Rescue Oy

Valkeakoski

Vammala

Vammala

Paul Rehn Ky/Kb

AV-Kopiset Oy

Vantaa

Vantaa

PK-Metalli Oy
Vanhalinna
puh. 0400-783 286

Asiantuntevaa palvelua !

LUONTAISTUOTE Marjaterttu

Rakennusliike Minilap Oy

Tuusula

KÅT-Rakennus Oy

Maakotkantie 10, Korso Vantaa, puh. 851 2140
av.ma-pe 9:30-17:30 la.9:30-14:00

Vantaa
puh.041-770 7735

Starline Valves Oy

Maalausteema Oy

Konekauha Oy

Vantaa

Vantaa

Vantaa

Hyvää Syksyä

Kiviasennus
Damados Oy

Rakennus Viitolahti Oy
Vantaa

Vantaa

Vantaa

Pillari-Osat Oy
Vantaa

Tikkurilan
Kopiopalvelu Oy

Maalaus Riha
Vantaa

Vantaa

Janla Oy
Vantaa

Länsimäen
Kiinteistöpalvelu Oy

KM Betonilattiat Oy
Vantaa

Vantaa

Mitrak Oy

Autoilija Matti Piskunen

Terästyö Naumanen Oy

Vantaa

Vantaa

Vantaa
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Kokoonnutaan

Ristikon ratkaisu

Upseerikoulun 57. kurssi kokoontuu vuosilounaalle keskiviikkona 5.11. klo 12.00 Helsingin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3.
Kurssiveli Pekka Kestilä esittelee lounaskabinettimme takaseinällä olevan ”Keskiviikkokerhon”
henkilögallerian. Kurssiveljet voivat osallistua
lounaalle myös elämänkumppaninsa, muun perheenjäsenen tai seuralaisen kanssa. Ilmoittautumiset klubimestarille viimeistään edellisenä päivänä puh.(09) 586 8830 tai fax (09) 5868 8370.
*****
RUK 48 ( 12.7. - 8.11.1940 )
Kurssimme kokoontuu vuositapaamiseen kurssilounaalle ravintola Mamma Rosaan, os. Runebergink. 55, 00260 Helsinki, lauantaina 8.11. klo
13.00.

Isäntänä Pöyry Architects/kummikurssimme
RUK 148 - Nuijamiehet.
Sitovat ilmoittautumiset 31.10. mennessä WM Sovero, Laivurink 10 A 10, 00150 Helsinki,
puh. (09) 654 577, 0400 705 259 tai Pekka Jokela puh. 0400 315 647. Hyvät veljet, joukolla mukaan !
*****
Raskas Psto 41:n veteraanit
kokoonnumme 15.10. klo 13.00 ravintola Fez:ssä
(ent. Motti), Töölöntorinkatu 2, veljestapaamisen ja ruokailun merkeissä. Tervetuloa vaimon
tai seuralaisen kanssa. Ilmoita tulostasi ennakkoon: Jaakko Kasurinen (09) 854 7211, 040 725
0450 tai Esa Pirtinheimo (099 724 4132, 041 548
6225.

Kiitos
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan,
tukijoitaan, runsaslukuista talkooväkeä, kaikkia ohjelmasuorittajia ja puhujia.
Yhdessä me aikaansaimme onnistuneen tapahtuman nimeltä Suomen Sotaveteraaniliiton XXIII liittopäivät. Erityiskiitos Turun kaupungille ja Porin Prikaatille.
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
Piirihallitus

Keski-Suomen Painotuote Oy
Äänekoski

Suomen
Säiliöpääty Oy

Virkistä muistiasi
Oikeat vastaukset
1. Oikea vastaus: 99 vuotiaana.
2. Oikea vastaus: Kaupunki näytti ehjältä. Loikanneen vakoojan
kautta oli Neuvostoliittoon syötetty tietoa, että helmikuun pommitukset olivat raunioittaneet koko kaupungin.
3. Oikea vastaus: Lakkautettiin. Jatkosodan aikana se ehti harjoittaa laajaa sosiaalitoimintaa rakentamalla mm. lähes 1 200 rintamamiestaloa.
4. Oikea vastaus: Salpalinjaa rakentamassa. Työnsä jälkeen tämä
SAK (= Svenska arbetskåren) lahjoitti koneensa ja 235 milj.mk
Suomelle.
5. Oikea vastaus: Pienikokoinen sissiradio, jota erityisesti kaukopartiot käyttivät yhteydenpidossa omiin joukkoihin. Siitä lähti
uikuttava ääni.
6. Oikea vastaus: SPR:n Apusisarjärjestö. Sisaret, kaikkiaan n 36
000 nuorta naista ja tyttöä, palvelivat monenlaisissa hoitotehtävissä kotimaassa ja Itä-Karjalan puolella.

Rakennuspalvelu
Kari Holma Oy

Pajatyö Keskinen Oy
Ylöjärvi

Ylöjärvi

Äetsä

Lehden tilaukset ja hinnat

Julkaisija

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

Toimitus

Kellosilta 4 C
00520 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi
faksi (09) 6126 2020
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

Osoitteen muutokset

Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteen muutoksista omaan
yhdistykseensä tai liittoon Riina Lillforsille,
PL 600
00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

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

Toimitusneuvosto

Äänikasetit lehdestä

Sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, joiden vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja muille 17 euroa. Äänikasetit voi
tilata Sotaveteraaniliiton myyntitoimistosta PL 600, 00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2014
sähköposti helena.hornborg@ sotaveteraaniliitto.fi

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

Ilmoitusmyynti

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Taitto

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

1/08: 20. helmikuuta, 2/08: 23. huhtikuuta,
3/08: 18. kesäkuuta, 4/08: 10. syyskuuta,
5/08: 29. lokakuuta, 6/08: 17. joulukuuta.

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

Ilmoitushinnat

Painopaikka

Ilmestyminen 2008

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

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2008
ISSN 0782-8543
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Sotaveteraaniliiton myymälä palvelee
Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Myymälä on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

Joulukortit 2008

1 Joulukirkko

2 Joulun valoa

29
Kävelykeppi

2
Jäsenmerkki

Jääpiikillä ja rannelenkillä varustettu
kävelykeppi. Kahvaosa
pyökkiä, varsi kestävää
raminia. Sotaveteraanien käsityönä valmistama. Tilatessasi ilmoita
pituutesi.

Myös kannattajajäsenille.

1
Sotaveteraanimitali

Hinta 50 euroa

Myös kannattajajäsenille.

6 euroa.

Hinta 12 euroa.
Liitto välittää tilaukset.
Tuote toimitetaan
postiennakkolähetyksenä.

26
Kynttilänjalka

3 Joulurauhaa
4 Jouluaatto
Taittokortit kuorineen Hinta 1 euroa/kpl
Korttien toivotusvaihtoehdot: A. Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta B. Hyvästä
yhteistyöstä kiittäen toivotamme Rauhallista
Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta
C. Blanco
Kortteihin on mahdollista tilata myös oma
painatus. Vahintään 200 kpl:een tilaukset.

35
Sotaveteraanikalenteri
Muovi- tai
nahkakantisena.

30
Kristallimalja
Halkaisija 33 cm
Kotimaassa käsin hiottu.
Pohjassa kaiverrettu liiton tunnus.
Suunnittelija Matti Okkolin.

Hinta 115 euroa

Hinta 140 euroa.
Liitto välittää kristallimaljatilaukset toimittajalle
joka myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää tilaukset.
Tuote toimitetaan postiennakkolähetyksenä.

31
Yrjö Jylhä: Kiirastuli

20 Veteraanivyö

Runokokoelma
Talvisodan runoutta
vuodelta 1941. Kuvitettu.

Hinta 5 ja 10 euroa.

Kultakeskuksen
perinteinen malli
vuodelta 1918.
Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton
tunnuksella.
Hopeaa.

Hinta 25 euroa.

Laadukas kotimainen
kääntövyö, nahkaa väri
musta/viininpunainen.
Myös tummansinisenä
Soljessa liiton tunnus.

Hinta 23 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD

Hinta 20 euroa.

Liiton tunnuksin
varustetut solmiot
15 Tummansininen,
raidalliseen kuosiin
kudottu malli.

16 Tummansininen

solmio, jossa tunnuksen ylä- ja alapuolella
punainen, sininen ja
harmaa vinoraita. 

Hinta 14 euroa

Liitto välittää solmiotilaukset toimittajalle
joka myös laskuttaa tilauksen.

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki
tai tilaa puhelimitse

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600
00521 HELSINKI

Nimi (tekstaten):
................................................................

Liitto välittää veteraanivyötilaukset
toimittajalle joka myös laskuttaa tilauksen.

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

Lähiosoite:

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

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

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

Postinumero ja -toimipaikka:

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

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

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

✂

Kymmenen sotaveteraanikuoron äänitteistä koottu
tupla-cd-levy. 38 laulua,
mukana Veteraanin
iltahuuto.
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