Valtiovarainministeriön talousarvioesitys tyly sotiemme veteraaneille (sivu 2)

N:o 4/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Syyskuun 14. päivänä 2011

Väinö Kokko Uukuniemeltä on kuudetta kertaa kuntoutuksessa Kruunupuistossa. Kaikilla veteraaneilla ei tilanne ole yhtä hyvä. Alle puolet veteraaneista pääsi viime
vuonna kuntoutukseen. Lue lisää kuntoutusliitteestä (sivut 1-24).
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Helsingissä 14. syyskuuta 2011

Suvesta syksyn työtaipaleelle
Päättyneeseen suviaikaan mahtui kosolti mielenrauhan koettelemuksia. Oli kompastelua uuden hallituksen rakentelussa,
huolestuttavia uutisia maailmantalouden
myllerryksistä, Norjan tragediasta, Britannian nuorisomellakoista, nälänhädästä ja
sodasta Afrikassa. Mutta Suomen suvi oli
lämpöinen, kuten edellinenkin. Kelpasi sen
virkistyshetkissä veteraanienkin itseään
hemmotella, iän tuomat vaivat unohtaen.
Yhdistysten ja ystävien järjestämiä retkiä ja
juhlakokoontumisia hengellisine osioineen
oli tarjolla runsaasti. Siitä kertovat sivut
tässäkin lehtemme numerossa.
* * *
Liiton ajankohtaisten työhaasteiden keskeisimpiä on epäilemättä Tampereen liittokokoukselle kesäkuussa 2012 esitettävän
tulevaisuussuunnitelman valmistelu. Asia
on esillä syyskuun puolivälissä pidettävillä Tuusulan neuvottelupäivillä, jossa piirit
saavat työtä koskevat ohjeet. Tarkoitus on,
että piirien tarkistetut elinkaarisuunnitelmat ovat käytettävissä, kun liittotasolla kevätkuukausien aikana viimeistellään esitys
Tampereen kokousta varten. Yhteenveto
piirien raporteista on myös pohjana siellä pidettävän perinteisen tulevaisuusfoorumin yhteispohdinnalle.
Toinen ajankohtainen haaste on Tammenlehvän Perinneliiton käynnistämä työ
alueellisten toimijoiden verkoston luomiseksi koordinoimaan sotiemme veteraanien perinnön vaalimista paikallisella tasolla.
Sotaveteraaniliitto on tarjoutunut yhteistyökumppaniksi tehtävään ja on jo nimennyt piirikohtaiset toimijat. Heidän työnsä lähtökohtana on perinnetyön avoimuus,

kaikki taustaryhmät kattava ”veteraanineutraalisuus” ja kaikkien perinnetyön tekijöiden mukaan saaminen.
Perinneyhteyshenkilöille
suunnattu
koulutuspäivä pidetään Helsingissä marraskuun puolivälissä.
* * *
Kesäkuisessa hallitusohjelmassa on maininta veteraanien vanhuudenhuollon palveluiden varmistamisesta: ”Sotaveteraaneille ja -invalideille kohdennettuja etuuksia ja
palveluja kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta.”
Hallitusohjelman maininta oikeuttanee
odotuksiin siitä, että keväällä kesken jäänyttä ja ministeriön ja valtiokonttorin muistioyhteenvedoksi edennyttä ohjelmointityötä
jatketaan. Kiintoisaa on todeta, että veteraanijärjestöjen toivomat uudet valtiovallan
linjaukset ovat hallitusohjelmassa saaneet
jo sosiaali- ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman statuksen. Valitettavaa
on, että valtiovarainministeriön elokuinen
esitys vuoden 2012 budjetiksi ei sisältänyt
ensimmäistäkään merkkiä järjestöjen toiveiden huomioon ottamisesta. Näihin toiveisiin kuului muun muassa riittävä rahoitus jokavuotiseen kuntoutukseen ja etenkin
kotiin vietäviin ja veteraanien itsenäistä kotona selviytymistä tukeviin palveluihin.
Hallituksen esitys eduskunnalle valmistuu syyskuun puolivälin jälkeen. Nähtäväksi jää, millaisin painotuksin veteraaniliittojen
valtuuskunta joutuu, jos joutuu, vierailemaan
eduskuntaryhmien pakeilla syksyn aikana.
Aarno Strömmer

Sodan aikaiset uutiskatsaukset
DVD-kokoelmana

K

ansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA) on toimittanut kahdeksan DVD-levyä sisältävän julkaisun Puolustusvoimain alkuperäisistä uutiskatsauksista jatkosodan ajalta. Vuosien

1941-1944 aikana filmattiin 88 dokumenttielokuvaa, joissa esitettiin reportaaseina
hyökkäys- ja asemasodan vaiheita. Levyillä olevan aineiston kokonaispituus on 23
tuntia. Tekstitys on myös ruotsiksi. Kumpaankin neljän CD:n pakettiin sisältyy aihetta käsittelevä vihkonen.
DVD-kokoelma sopii liike- tai merkkipäivälahjaksi
ja se on oiva väline sotahistorian harrastajalle.
Levyt voi tilata 36,90 euron hintaan + postituskulut 7,00 euroa sähköpostitse
tilaukset@portaalilehti.fi,
puhelimitse 010 4226 590 tai
faksilla (03) 437 8591

Pettymyksiä
Valtiovarainministeriö julkisti 22.
elokuuta valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen. Rintamaveteraaneille ja sotainvalideille ehdotus on täydellinen pettymys.
Esityksen mukaan sotiemme veteraanit ovat suhteellisesti suurimpia valtiontalouden tasapainottajia. Sotiemme veteraanien etuuksiin esityksessä on 39,3 milj. euroa
kuluvan vuoden määrärahoja vähemmän. Prosentteina vähennys
on peräti 11,6.
Veteraanijärjestöt
esittivät
vuonna 2009 vuoteen 2015 ulottuvan veteraanipoliittisen suunnitelman laatimista. Siihen olisi sosiaali- ja terveysministeriön, Valtiokonttorin ja veteraanijärjestöjen
yhteistyönä suunniteltu sotiemme
veteraanien etuuksien kehittämissuunnitelma. Yhteenveto tuloksista valmistui viime keväänä, mutta
edellinen hallitus ei enää katsonut
voivansa sitä käsitellä.
Nykyisen hallituksen ohjelman
laatimisessa neuvottelijoilla oli
käytössään runsaasti täsmätietoa
sotiemme veteraanien tilanteesta
ja lähivuosien tarpeista. Hallitusohjelma sisältää myönteiset kannanotot sotiemme veteraanien asioiden hoitamisesta. Talousarvioesitys ei toteuta hallitusohjelmaa.
Rintamaveteraanien kannalta
suurimmat talousarvioehdotuksen
puutteet liittyvät kuntoutusmäärärahan laskuun ja määrärahan säilymiseen aikaisemmalla tasolla
kotiin vietävien palveluiden osalla.

Veteraanijärjestöjen esityksen mukaan kuntoutusmääräraha tulisi säilyttää vuoden 2010 tasolla 34
miljoonassa eurossa ja kotiin vietävien palveluihin osoittaa 10 milj.
euroa lisävaroja. Talousarvioesityksessä on kuntoutukseen varattu 24,3 milj. euroa ja kotiin vietävien palveluiden rahoittamiseen 2,3
milj. euroa.
Sotiemme veteraanien asian tulee olla irti päivänpolitiikasta ja
sitä pitää hoitaa suhdanteista riippumatta. Vuoteen 2015 mennessä
veteraanien määrä vähenee puoleen nykyisestä. Myös tarvittavat
määrärahat tulevat merkittävästi
lähivuosina pienenemään. Sotiemme veteraanien etuudet tulevat nykyisellään olemaan talousarviossa
vielä 2020-luvun loppupuolelle asti
ja loppuvat, kun viimeinenkin veteraani on poissa.
Tämän lehden tullessa painosta
valtioneuvosto viimeistelee valtion
ensi vuoden talousarvioesitystä ja
antaa sen eduskunnalle. Toivoa sopii, että siihen silloin tehdään parannuksia. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja
terveysministeriö ovat tietoisia sotiemme veteraanien järjestöjen esityksistä.
Nyt tarvitaan kunniakansalaisia ymmärtäviä päättäjien tekoja.
Markku Seppä

Sotaveteraanikalenteri
vuodelle 2012

P

erinteinen taskukalenteri ilmestyy syyskuussa 33. kerran. Kalenterissa on totuttuun
tapaan tietoa mm. veteraanietuuksista ja
liiton toiminnasta. Liiton ja sotaveteraanipiirien, piireissä toimivien sosiaalineuvojien,
Naisjärjestön, Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiön luottamus- ja toimihenkilöiden yhteystiedot sisältyvät
järjestöjaksoon. Kalenterista löytyvät tiedot myös sotaveteraanien
valtakunnallisista tapahtumista ja
liiton järjestämistä kilpailuista.

Kalenteri on erinomainen tietopaketti
veteraaneille ja heidän
omaisilleen sekä hieno
lahja yhteistyökumppaneille ja sotaveteraanityön tukijoille.
Kalenterin hinta on
kuusi euroa, nahkakantisena 12 euroa.
Kalenteria voi ostaa
tai tilata liiton myyntitoimistosta, PL 600,
00521 Helsinki, puh. (09) 6126
2014, sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi. Piirien toimistot sekä useimmat sotaveteraaniyhdistykset hoitavat
myös kalenterimyyntiä.
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Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin
rahasto taipaleensa päässä

K

yyhkylän kartanossa
jaettiin 13.6. viimeistä kertaa maineikkaan
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin rahaston tunnustuspalkinnot. Rahaston varat on
näin tulleet loppuun käytetyksi siihen tarkoitukseen, josta
rahasto aikanaan 1980-luvun
puolivälissä kenraali Ehrnroothin aloitteesta ja lahjoituksesta sai alkunsa. Hänhän
päätti lahjoittaa Sotainvalidien
Veljesliitolle saamansa rintamalisän ja tätä rahaston peruspääomaa Veljesliitto sittemmin
kartutti omilla varoillaan, jotta
rahastosta voitaisiin myöntää
tunnustuspalkintoja sotiemme kovissa taisteluissa ansioituneille.
Ensimmäiset viisi tunnustuspalkintoa jaettiin jo vuonna 1986 Adolf Ehrnroothin
omassa rykmentissä eli jatkosodan Jalkaväkirykmentti 7:ssä
palvelleille sotureille. Rahasto syntyi virallisesti Sotainvalidien Veljesliiton hallituksen
päätöksellä 25.6.1987. Tunnustuspalkinnon saajia koskevien esitysten tekemisessä uraa
uurtavaa työtä on koko rahaston toiminnan ajan tehnyt Veljesliiton pääsihteerinä vuosina
1971–1986 toiminut eversti Ensio Koivisto. Hän palveli itsekin rintamalla JR7:ssä eri tehtävissä jatkosodan aikana.
Vuoden 1999 loppuun mennessä rahastosta oli jaettu tunnustuspalkintoina 139 sotainvalidille tai veteraanille,
pääosin juuri JR 7:ssä tai sen
lähiyksiköissä palvelleille, yhteensä 194 000 markkaa. Kun
rahaston varat olivat tuolloin
lähes lopussa, Sotainvalidien
Veljesliitto silloisen puheenjohtajansa Uki Voutilaisen aloitteesta ja kenraali Ehrnroothin
suostumuksella hyväksyi ra-

Iisalmen kulttuurikeskus, Eino Säisä-sali
(os. Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi)
Ohjelma:

klo 12.00 Seminaarin avaus
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja
Tenho Tikkanen
Tervehdykset
Iisalmen kaupungin tervehdys, kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Seppo Kääriäinen
14. D:n perinneyhdistyksen puheenjohtaja, prikaatikenraali
Sakari Honkamaa
Kuvassa paikalla olleet palkinnon saajat: (vas.) Kari Korhonen, Matti Hakkarainen, Marjatta Ramström, Kerttu-Elina Heiskanen, Severi
Sinisalo, Toivo Mehto ja Sulo Leivo.

hastolle vuoden 2000 alussa
uudet säännöt. Muut kolme veteraaniliittoa eli Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten
Liitto kutsuttiin rahastoon ja
sen hallintoon mukaan. Samalla kaikki liitot lahjoittivat rahastoon päättämänsä summan.
Näin rahaston toimintaa
voitiin jatkaa. Viime vuosina
tunnustuspalkintoja on JR 7:n
perinnetoimikunnan ja neljän
veteraaniliiton esitysten pohjalta jaettu vuosittain 11 kappaletta. Jako on tapahtunut aina
juhlavasti Savon Prikaatin ja
Porrassalmen taistelun vuosipäivänä 13.6. – muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta
Mikkelissä – Savon Prikaatin
tiloissa sen vielä toimiessa Karkialammella tai viime vuosina
Kyyhkylän kartanossa.
Jokaiselle tunnustuspalkinnon saajalle on annettu kunniakirja, jossa on Adolf Ehrnroothin kuolemattomat lauseet:
Suomi on hyvä maa. Se on
puolustamisen arvoinen ja sen
ainoa puolustaja on Suomen
kansa.

Historiallisessa viimeisessä jaossa tunnustuspalkinnot
myönnettiin seuraaville:
Matti Hakkarainen, Helsinki
Kerttu-Elina Heiskanen, Joensuu
Kari Korhonen, Jyväskylä
Martti Kotkanoja, Iisalmi
Niilo Lehtinen, Teuva
Sulo Leivo, Lahti
Toivo Mehto, Konnevesi
Uuno Palvimo, Kangasniemi
Marjatta Ramström, Turku
Severi Sinisalo, Kuopio
Onni Toljamo, Pulkkila
Rahaston toimikunnan puheenjohtaja on ollut vuodesta 2001 professori Veli Matti
Huittinen ja siinä ovat olleet
jäseninä muiden veteraaniliittojen puheenjohtajat sekä kenraali Ehrnroothin poika everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth.
Rahastosta jaettiin sen historian aikana kaikkiaan 266 tunnustuspalkintoa, rahana yhteensä yli 100 000 euroa.
Juhani Saari

Vasa KrigsveterandistriktVaasan Sotaveteraanipiiri rf
kyrkodag 29.9. kl. 13.00
i trefalldighetskyrkan i Vasa
Biskop emeritus Gustav Björkstrand predikar
Kranspatrull till Hjältegravarna

Käy katsomassa
Sotaveteraaniliiton
internet-sivut ja
verkkokauppa.
www.sotaveteraaniliitto.fi

KANSAINVÄLINEN RUKAJÄRVISEMINAARI 17.9.2011
Rukajärven suunnan taisteluja
Jatkosodassa käsittelevä
kansainvälinen seminaari

Matservering i restaurang Silveria
VÄLKOMMEN!

Kirkkopäivä 29.9. klo 13.00 Vaasan kirkossa

klo 12.30 Katsaus 14. Divisioonan sotatoimiin Rukajärven suunnalla
Jatkosodassa,
sotahistorioitsija, everstiluutnantti evp., valtiotieteen
maisteri Ari Raunio
klo 12.50 Rukajärven suunnan taistelujen merkitys Jatkosodassa,
kenraaliluutnantti Ermei Kanninen
klo 13.10 Kahvitauko
klo 13.40 Taistelut Rukajärven suunnalla elokuussa 1944, professori
Juri Kilin
klo 14.20 Upporikas tai rutiköyhä – Sodan loppuvaiheen rintamatilanne Rukajärven suunnalla

sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen
klo 14.50 Keskustelu, jossa luennoitsijat vastaavat kysymyksiin

Tervetuloa
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi

Pohjois-Savon veteraanien kirkkopyhä
Tuusniemellä 25.9.2011
Klo 10.00 Messu Tuusniemen kirkossa
Klo 11.30 Kunniakäynti sankariristillä ja seppeleen lasku
Klo 12.00 Ruokailu Turulan koulukeskuksessa
Klo 13.00 Päiväjuhla Turulan koulukeskuksessa, juhlapuhe kansanedustaja Seppo Kääriäinen
Ilmoittautuminen yhdistyksittäin Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiriin.
S-posti: pohjois.savo.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Etelä-Pohjanmaan seutukunnallinen
kirkkopäivä tiistaina 20.9. Kuortaneen
urheiluopistolla
Klo 11.00 Messu, saarna rovasti Väinö Salokorpi,
liturgi kirkkoherra Kyösti Elo
Lounas Kuortanehallissa
Klo 13.30	Päiväjuhla
Seppelpartiot
Juhlapuhe, piispa Simo Peura
Pohjanmaan Sotilassoittokunta

Emeritus piispa Gustav Björkstrand saarnaa

Nurmon Veteraanikööri

Seppelpartio Sankarihaudoille

Päätöskahvit

Ruokatarjoilu ravintola Silveriassa

Kunniamerkit

TERVETULOA!

Tervetuloa!

4

4/11 s y y s k u u n 14 . pä i vä n ä 2011

Onnittelemme
Antti Paakkala 102 vuotta

Pyhä
huolettomuus

K

un te, sotaa kokeneiden ikäpolvien edustajat
muistoissanne palaatte takaisin sotavuosiin, te luultavasti tunnette sekä kiitollisuutta
että surua. Te tunnette kiitollisuutta maan itsenäisyyden
säilymisestä,
kiitollisuutta
Jumalan varjeluksesta sodan
vaaroissa ja kaikkina vuosina
sen jälkeenkin.

M

utta toisaalta tunnette
suruakin. Surua menetetyistä nuoruusvuosista, surua kaatuneista omaisista ja
ystävistä, surua fyysisistä tai
psyykkisistä vammoista, jotka
ovat leimanneet jokapäiväistä
elämäänne aina siitä asti.

R

aamatussa Jeesus kehottaa meitä huolettomuuteen. Rintamalla tällainen
huolettomuus tuntui varmaan
etäiseltä. Elämää leimasi päinvastoin epävarmuus. Mitä vihollinen tekisi seuraavana
yönä? Mitä omilla esimiehillä
oli suunnitteilla? Määrätäänkö omalle ryhmälle huomenna vaarallinen tiedustelutehtävä? Tämän lisäksi rintamalla olevat tunsivat huolta
kotiväestä: miten he pärjäävät? Vastaavasti kotirintamalla kannettiin huolta isistä, veljistä ja aviomiehistä: ovatko
he vielä elossa?

T

änään te, jotka olitte mukana sodassa, olette saavuttaneet korkean iän. Ihmisen vanhetessa huolettomuus
saattaa tuntua yhä vaikeammalta. Terveys saattaa pettää, ystävät ja elämänkumppanit ovat heikossa kunnossa
tai jo poissa. Huolestuminen
on sellaisessa elämänvaiheessa hyvin luonnollinen reaktio.
Ellei kanna huolta itsestään,
niin sitten ehkä lapsista ja lapsenlapsista, heidän terveydestään, tulevaisuudestaan ja
perhesuhteistaan.

H

uolestuminen tuntuu
olevan ihmisen osa.
Kannamme huolta tulevaisuudesta, suremme menetettyjä mahdollisuuksia ja yri-

SANA
tämme tulla toimeen usein
epävarmalta tuntuvassa nykyhetkessä. Miten Jeesus uskaltaa kehottaa meitä huolettomuuteen? Eikö tällainen
elämänasenne ole sekä naiivi
että todellisuudenvastainen?

J

eesus osoitti taivaan lintuja.
Hän kertoi Jumalan huolehtivan niistä, mutta vielä enemmän meistä ihmisistä. Tässä yhteydessä on hyvä pitää
mielessä, että linnut eivät saa
ravintoaan istumalla paikallaan odottaen, että hyönteiset lentäisivät heidän suuhunsa. Päinvastoin lintujen päivät
ovat täynnä jatkuvaa ruoanetsintää. Niin aikuiset linnut
kuin pienet poikasetkin tarvitsevat uskomattomia määriä
hyönteisiä joka päivä, jotta säilyisivät hengissä. Jeesus ei siis
kehota meitä toimettomuuteen, vaan huolettomuuteen.

T

oisena esimerkkinä huolettomuudesta
Jeesus
osoittaa kukkia. Ne eivät tee
työtä, mutta silti Jumala on
luonut ne niin kovin kauniiksi. Mutta kukkien loisto kestää vain lyhyen ajan. Sitten ne
kuihtuvat pois. Jeesus ei lupaa
meille ikuista terveyttä, vaan
huolettomuuden mahdollisuutta.

T

ällainen huolettomuus perustuu
luottamukseen.
Usko Jumalaan on perimmiltään luottamus Hänen jatkuvaan läsnäoloonsa meidän
elämässämme ja maailmassamme. Tällaista luottamusta
voidaan verrata pienen lapsen
osoittamaan luottamukseen,
kun hän pelkäämättä ja lupaa
kysymättä ottaa kiinni aikuisen kädestä ottaessaan ensimmäisiä askeleitaan. Kristillinen
usko ei tuo mukanaan takeita
jatkuvasta menestyksestä tai
terveydestä, mutta se tuo lupauksen jatkuvasta huolenpidosta. Jumala on luvannut kantaa
meitä käsillään niin elämässä
kuin kuolemassakin. Parempaa lahjaa emme voi saada.
Björn Vikström

Antti Paakkala syntyi 26.9.1909
Hauholla. Hän valmistui metsäteknikoksi Tuomarniemen
metsäkoulusta 1934. Aluksi
hän toimi Tapion Oulun metsänparannuspiirissä ja sen jälkeen metsäntutkimuslaitoksessa Helsingissä. Seuraava
työpaikka oli Sunila Oy:n pii-

riesimiehenä Joutsassa. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki
piiriesimiehenä Äänekoskella vuodesta 1942 alkaen aina
eläkkeelle siirtymiseen saakka.
Runsaat ikävuodet eivät ole
rapistaneet Antti Paakkalan
muistia. Hän muistaa edelleen
pikkupoikana kokemansa vapaussodan monet traagiset tapahtumat. Talvisodassa hän
taisteli tykistön jaosjohtajana
Taipaleessa 3./KTR 7:ssä käymättä lomalla koko sodan aikana. Hän olisi halunnut palvella
isänmaataan myös jatkosodassa, mutta yhtiö katsoi hänen
työnsä niin tärkeäksi, ettei sallinut hänen lähtemistään sotaan.
Antti Paakkala on saanut
kokea erittäin rikkaan elämän.

Hän asuu omakotitalossa Äänekoskella ja tulee vielä mainiosti yksin toimeen. Hänen
mieluisat harrastuksensa ovat
ruoanlaitto, pihatyöt ja lukeminen. Erityisesti metsästykseen
liittyvä kirjallisuus on sydäntä lähellä. Kansallisten seniorien kuukausikokouksissa hän
on lähes vakituinen osallistuja.
Kaupassakäynti sujuu vaivatta
omalla autolla - mutta varovaisen viisaasti.
Samanikäiset ystävät ovat
poistuneet, mutta lapset, lastenlapset ja neljä lasta neljännessä polvessa kuin myös naapurit käyvät häntä ilahduttamassa.
Markku Louekari

Kymenlaaksolaisten
kirkkopäivät kahdessa osassa
Perinteinen kirkkopäivä
kokosi Haminaan
toistasataa veteraania
-Kirkkopäivä on meille veteraaneille merkittävä vuotuinen tapahtuma.
Aiempina
vuosina kokoonnuimme paljolti liikunnallisiin tapahtumiin, mutta nyttemmin näissä korostuu enemmän hengellisyys. On virkistävää pysähtyä
sanan ääreen, tavata ystäviä ja
vaihtaa kuulumisia, sanoi kotkalainen Arvo Jernberg eteläisen Kymenlaakson veteraanien
kirkkopäivän tilaisuudessa 9.6.
Haminassa. Veteraaniyhdistyksen puheenjohtajan Aimo
Kiukkaan mukaan kirkkopäi-

vällä on pitkät perinteet. Veteraanien ikääntymisen myötä
jatkossa kirkkopäivä järjestetään yhdistyskohtaisena, jotta mahdollisimman moni veteraani voisi siihen osallistua.
Päiväjuhlassa puhunut RUK:n
johtaja, eversti Vesa Kangasmäki totesi kirkkopäivän sattuneen Suomen historian kannalta merkittävään ajankohtaan. 9.6. 1944 neuvostojoukot
aloittivat
suurhyökkäyksen
Kannaksella murtaen pääpuolustusaseman. Veteraanien uhrautuvalla taistelulla maan itsenäisyys säilytettiin.
Teksti ja kuva: Aulis Hyväkkä

Toinen kirkkopäivä
Sippolassa
Kirkkopäivän toinen osa oli
Sippolan kirkossa Kouvolassa. Messussa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo
Häkkinen, liturgina lääninrovasti Juhani Huovila ja kanttorina Eliisa Pokki. PohjoisKymen Sotilaspoikakillan kuoro ja orkesteri johtajana Teuvo
Ahola, sekä Rakuunasoittokunta, johtajana musiikkimajuri Jyrki Koskinen esittivät
musiikin.
Päiväjuhlan avasi piirin puheenjohtaja Arto Mikkonen,
Kouvolan alueen veljespappi
Juha Pesonen lähetti seppelpartion ja puheen piti Haminan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherra, rovasti Leo Huurinainen. Juhlan musiikin esittivät Sotilaspoikien kuoro ja
Rakuunasoittokunta. Sippolan
kirkkopäivään osallistui noin
200 sotiemme veteraania ja heidän perheitään sekä tukihenkilöitä.
Pertti Nieminen

Veteraanijärjestöjen edustajat Pentti Väisänen (vas.), Eila Vainikka, Aimo Kiukas ja Raimo Lanu kunniakäynnillä Haminan sankarihaudalla.
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Ragnar Lindholm 105 vuotta

Talvisodan veteraani Ragnar
Lindholm Loviisassa täytti 105
vuotta 24 heinäkuuta. Lovisanejdens krigsveteraner järjesti hänelle viihtyisät juhlat Esplanadin palvelutalossa. Sali oli

täynnä väkeä, puheilla, musiikilla ja lauluilla häntä juhlittiin.
Ragnar asuu vielä kotona
omassa asunnossaan Loviisan
keskustassa ja on ahkerasti mukana seurakunnan tilaisuuksissa. Terveellinen ja kunnollinen elämäntapa – en muuta voi
suositella pitkään ikään, hän
sanoo. Kuulo on heikentynyt,
mutta mikrofonilla ja kuulokkeella hän tulee toimeen. Tanssimisen hän lopetti noin kymmenen vuotta sitten, mutta
liikkuu vielä rivakasti rollaattorillaan.
Helge Rosas

Antti Malmberg 90 vuotta
Sotaveteraaniliiton kunniajäsen ja Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja, Keuruulla syntynyt
metsäneuvos Antti Malmberg
täyttää 90 vuotta Raisiossa keskiviikkona 26. lokakuuta.
Hän kirjoitti ylioppilaaksi
vuonna 1942 ja valmistui metsänhoitajaksi Helsingin Yliopistosta vuonna 1948. Hän
työskenteli Lounais-Suomen
Piirimetsälautakunnan metsänhoitajana jääden päämetsänhoitajana eläkkeelle vuonna
1985. Metsäneuvoksen arvonimen hän sai vuonna 1982.
Kotikaupunkinsa Raision
valtuustossa hän toimi lähes
neljännesvuosisadan ja vuosia myös kotiseurakuntansa
eri luottamustehtävissä. mm.
edustajana kirkolliskokouksessa. Seutukaavaliiton valtuustossa hän toimi puheenhohtajana 22 vuotta. Metsästys ja
riistanhoitotoiminta ovat olleet
Antti Malmbergin harrastuksena nuoruudesta lähtien. Hänet valittiin Riistanhoitopiirin
puheenjohtajaksi ja hän hoiti tehtävää 20 vuotta. Samanaikaisesti hän oli Metsästäjien
Keskusjärjestön hallituksen ja
valtuuston jäsen.
Talvisodan aikana Antti Malmberg oli kotirintaman
tehtävissä. Hänen sotatiensä alkoi asevelvollisena kesällä 1941
ja kesti jatkosodan loppuun
saakka. Hän taisteli JR 7:n riveissä joukkueensa johtajana.
Malmbergin nykyinen sotilasarvo on yliluutnantti.
Antti Malmbergin harrastuksista tärkeimpiä on ollut työ

Aarne Järä 100 vuotta
Talvi- ja Jatkosodan veteraani,
Keikyän Sotaveteraanien kunniajäsen, maanviljelijä Aarne
Järä täytti 100 vuotta 26. kesäkuuta. Pirteä veteraani asuu
edelleen yksin omakotitalossaan Sastamalan Keikyässä lähimpiensä ja kotiavustajan tukemana.
Talvisodassa Järä taisteli
mm. Summassa ja Jatkosodassa Aunuksessa ja Karjalan kannaksella. Sotilasarvoltaan Aarne Järä on vääpeli.
Elämäntyönsä Aarne Järä
teki maanviljelijänä, mutta häneltä liikeni aikaa myös erilaisille harrastuksille. Sotaveteraanitoimintaan ja veteraanitilaisuuksiin hän osallistui hyvin
aktiivisesti ja oli mm. Keikyän
Sotaveteraanien hallituksen jäsen ja laulukuoro Veteraani-

veljien laulaja vielä pitkälti yli
90-vuotiaana. Aarne Järä on
palkittu Suomen Sotaveteraaniliiton ansioristillä.
Aarne Järällä on kuitenkin
yksi ”harrastus”, josta hänet
tunnetaan kotipaikkakuntansa
ulkopuolellakin: Tyrvään Pyhän Olavin kirkon jälleenrakentaminen. Järä oli kantava
voima, innostaja ja eräs ahkerimmista talkoolaisista.
Kun Aarne Järä täytti 100
vuotta, muisti Sastamalan seurakunta häntä ja muita kirkon
rakentamisen talkoolaisia järjestämällä heidän kunniakseen
jumalanpalveluksen Tyrvään
Pyhän Olavin kirkossa. Aarne Järän työn merkitystä ja ainutkertaisuutta osoittaa hänen
saamansa huomionosoitus, sillä Turun arkkihiippakunnan

tuomiokapituli myönsi hänelle
arkkirakentajan arvonimen.
Toivotamme
kunniavanhukselle onnea ja terveyttä
sekä Jumalan siunausta tuleville vuosille!
Teksti: Jorma Virta
Kuva: Heli Heino /
Tyrvään Sanomat

Olavi Lösönen 85 vuotta

sotaveteraanien hyväksi. Hän
toimi Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana 1986-2002. Hänet valittiin
myös Suomen Sotaveteraaniliiton hallitukseen. Antti Malmberg toimi Suomen Sotaveteraaniliitossa II varapuheenjohtajana 1999-2000. Liiton
kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 2008. Hänen mottonsa veteraaneille pitämissään
puheissa oli ” Meitä tarvitaan
vielä”. Hän halusi, että veteraanien perintö siirtyy nuorelle polvelle.
Kunnia- ja ansiomerkkejä
hänelle on kertynyt pitkä rivi,
mm. VR3 ja VR4, SL RI, Sotilasansiomitali ja Suomen Sotaveteraanien kultainen ansioristi vuonna 2004.
Merkkipäivänä Antti Malmbergillä ei ole vastaanottoa,
vaan hän viettää sitä perhepiirissä vaimonsa Ulla-Britan
sekä kolmen pojan ja heidän
perheittensä kanssa.
Paavo Mattinen
Piirin toiminnanjohtaja
1985–2002

Olavi
Lösönen
syntyi
14.10.1926 Leppäsyrjän kylässä
Suistamolla. Kolmetoistavuotiaana hän joutui ensikosketukseen sodan kanssa. Lokakuun
14. päivä 1939 hänen kotikyläänsä tuli suomalaisia sotilasosastoja. Sotilaat majoittuivat
kylällä oleviin taloihin, myös
riihet palvelivat majoituskäytössä. Joukkojen tehtävänä oli
piikkilankaestein ja ojavallein
valmistautua estämään naapurimaan sotilaiden pääsy Suomen puolelle. Marraskuun viimeisenä päivänä Olavikin joutui katselemaan naapurikylistä
näkyvien tulien värjäämää taivaanrantaa.

Ensimmäiselle evakkomatkalle Olavi lähti perheensä ja
kyläläisten kanssa joulukuun
puolivälissä 1939. Sisä-Suomeen matkaava joukko joutui Elisenvaaran asemalla kokemaan voimakkaan pommituksen, mutta evakkojuna
säilyi osumitta. Ensimmäisen
evakkoajan Olavi vietti Kuopion läänissä Vesannolla. Takaisin Leppäsyrjän kotikylälle
hän pääsi elokuun puolivälissä
1941. Koti oli pysynyt ehjänä.
Talossa oli ollut majoittuneena kaukopartio-osasto Kuismanen, johon ryhmään kuului
muun muassa Mannerheimristin ritari Onni Määttänen.
Huhtikuussa 1944 alkoi sotilaskoulutus jatkuen aliupseerikoulussa. Ennen sotilaskoulutusta Olavi ennätti olla syksyllä
1943 ilmasuojelujoukoissa lentotukikohdan vartiointitehtävissä Sortavalan Kasinhännässä. Palveluksesta vapauttaminen Olavin kohdalla tapahtui
6.10.1944, jonka jälkeen seurasi varusmiespalvelusta TyK/JR
3:ssa. Lopullinen kotiuttaminen oli heinäkuussa 1947, jota

edelsi erikoiskoulutus Niinisalossa PST-tykkiryhmän johtajaksi.
Tämän jälkeen oma paikka
löytyi Kontiolahden Jakokosken kylästä. Monenlaista työtä metsätyöstä soranajoon hän
oli tehnyt ennen 25 vuotta kestänyttä myyntipäällikkyyttä
Scan-autossa.
Tätä nykyä karjalainen sanan käytön taito Olavista löytyy kysyttäessä golfin peluusta.
Nuorempana hän on harrastanut monipuolisesti liikuntaa
yleisurheilijana. Vuonna 1956
hänet palkittiin Kontiolahden
parhaana urheilijana ja sai lisänimen Kontiolahden Hellsten.
Sotaveteraanitoiminnan hän
aloitti 1987 Kontiolahden yhdistyksessä, jossa on nyt ollut 12
vuotta puheenjohtajana. Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana hän on ollut tähän mennessä neljä vuotta.
Olavi Lösönen on kasvattanut kolme poikaa, lapsenlapsia
on kuusi ja lisäksi neljättä polvea vuoden ikäinen poika.
Seija Karttunen

Veteraani, muista hakea kuntoutukseen.
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Testamentti on tärkeä asiakirja

T

estamentti on luonnollisen henkilön vapaaehtoisesti ilmaisema viimeinen tahto, jolla tekijä
määrää, kenelle hänen omaisuutensa kuolemansa jälkeen
siirtyy. Testamentit jaetaan
kahteen päätyyppiin, yleistestamentteihin ja erityistestamentteihin. Yleistestamentin
saaja saa testamentin tekijän
koko omaisuuden, määräosuuden siitä tai sen, mitä jää jäljelle, kun muut testamenttimääräykset on kuolinpesästä ensin
toteutettu. Erityistestamentti on kyseessä silloin, kun testamentataan esimerkiksi tietty
rahasumma, esine tai käyttöoikeus omaisuuteen.
Testamentti on omistusoikeustestamentti, jos sen saaja saa täyden omistusoikeuden
testamentattuun omaisuuteen.
Kyseessä on rajoitettu omistusoikeustestamentti,
kun
omaisuus on ensisaajan kuoltua menevä toissijaiselle saajalle. Käyttö- tai hallintaoikeustestamentti antaa saajalleen
oikeuden hallita omaisuutta
ja käyttää sen tuoton omistusoikeuden siirtyessä toisaalle.
Tuotto-oikeustestamentti antaa oikeuden vain omaisuuden
tuottoon.
Testamentti voi olla myös
keskinäinen, jolloin kyseessä
on kahden (joskus useammankin) testamentin yhdistelmä.

Kenelle perintö menee
ilman testamenttia?
Perinnönjättäjän kuoltua saavat rintaperilliset (lapset, ottolapset ja heidän jälkeläisensä)
hänen omaisuutensa perintökaaren mukaisesti. Jos rintaperillisiä ei ole, menee perintö lähisukulaisille kuitenkin niin,
että serkut eivät enää peri. Laki
takaa oikeuden saada perintöä

vain rintaperillisille, joilla on
oikeus lakiosaan. Se on puolet siitä perintöosuudesta, jonka rintaperillinen saa siinä tapauksessa, ettei perinnönjättäjä
ole tehnyt testamenttia. Toinen
puoli perintöosuudesta on niin
sanottua vapaaosaa, jonka perinnönjättäjä voi testamentata
vapaasti kenelle haluaa, vaikka hänellä olisikin rintaperillisiä. Jos rintaperillisiä ei ole, on
koko omaisuus vapaasti testamentattavissa. Testamentintekijän puolison avio-oikeutta ei
testamentilla kuitenkaan saa
loukata.
Jos perinnönjättäjällä ei ole
serkkua läheisempiä sukulaisia, menee perintö valtiolle.
Tämä voidaan kuitenkin aina
estää tekemällä testamentti.

Testamentin tekijästä ja
saajasta
Testamentin voi pääsääntöisesti tehdä jokainen täysi-ikäinen
henkilö. Tekijän on kuitenkin
oltava psyykkisesti siinä kunnossa, että hän kykenee itsenäiseen
tahdonmuodostukseen. Testamentin tekoa ei estä
pelkästään se, että tekijälle on
määrätty edunvalvoja.
Testamentin saajana voi olla
luonnollinen henkilö, joka on
elossa testamentin tekijän kuolinhetkellä. Myös tekijän kuolinhetkellä vielä syntymätön,
mutta elävänä myöhemmin
syntyvä lapsi voi olla tietyin
edellytyksin saajana. Testamentti voidaan tehdä myös oikeushenkilöiden (esim. yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden)
hyväksi.

Testamentin laatiminen
Testamentin tekemiselle on
laissa säädetty tiukat muotovaatimukset. Testamentti on
ensinnäkin tehtävä kirjallises-

ti kahden todistajan ollessa läsnä. Siinä on oltava tekijän henkilötiedot ja päiväys ja tekijän
on allekirjoitettava testamentti, minkä jälkeen todistajat yhtä
aikaa läsnä ollen allekirkirjoittavat testamentin todistuslausuman. Tekijän ei tarvitse
näyttää todistajille testamentin
sisältöä, mutta näiden tulee tietää, että kyseessä on testamentti. Laki määrää, että todistajien on merkittävä nimikirjoituksensa oheen ammattinsa ja
asuinpaikkansa samoin kuin
todistamisen paikka ja aika.
Testamentin todistajien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä
ja esteettömiä. Sieluntoiminnaltaan häiriintynyt henkilö
ei kelpaa todistajaksi. Esteellisiä todistajaksi ovat myös testamentin tekijän puoliso ja tekijään läheisessä sukulaisuus- tai
lankoussuhteessa olevat henkilöt sekä näiden aviopuolisot,
samoin henkilö, joka hyötyy
testamentista. Yhteisön hallituksen jäsen ei kelpaa todistajaksi testamenttiin, jolla hänen
yhteisölleen
testamentataan
omaisuutta.
Tiukoista muotovaatimuksista huolimatta testamentin
tekijä voi päättä testamentin sisällöstä vapaasti, kunhan tekijän tarkoitus käy riidattomasti
ilmi. Testamentattaessa omaisuuseriä ja esineitä tulee kohde kuvata niin tarkasti, ettei sekaannuksia pääse syntymään.
Testamentin saajat, joita voi
olla testamentissa lukuisiakin,
tulee yksilöidä - jos mahdollista - henkilötunnusten avulla.

Hätätilatestamentti
Jos testamentin tekijä ei voi sairauden tai muun pakottavan
syyn vuoksi tehdä muotovaatimusten mukaista kirjallista testamenttia, on testament-

ti mahdollista tehdä suullisesti
kahden todistajan todistamana. Tekijän omakätisesti kirjoittama ja allekirjoittama testamentti on myös hätätilassa pätevä. Hätätilatestamentti
kuitenkin raukeaa, jos tekijällä
on esteen lakattua ollut kolmen
kuukauden aikana mahdollisuus määrätä omaisuudestaan
muotovaatimukset täyttävällä
testamentilla.

Testamentin
muuttaminen ja
peruuttaminen
Testamentin tekijä voi koska
tahansa muuttaa tai peruuttaa
testamentin. Muutokset on tehtävä muotovaatimuksia tarkoin
noudattaen, mutta peruuttaminen käy yksinkertaisesti hävittämällä testamentti. Uusi,
muotovaatimuksia noudattaen laadittu testamentti mitätöi
vanhan.

Testamentin säilytys
Testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa niin, etteivät asiattomat tahot pääse siihen käsiksi.
Sen täytyy toisaalta olla helposti löydettävissä testamentin
tekijän kuoltua. Paras paikka
testamentille onkin pankin tallelokero. Yleistä myös on, että
testamentti laaditaan kahtena
alkuperäiskappaleena, joista
toinen luovutetaan testamentin
saajalle.

Testamentilla saadun
omaisuuden verotus
Testamentilla saatua omaisuutta verotetaan kuten perintöä
perintö- ja lahjaverolain mukaisesti.
Verovelvolliset jaetaan kahteen veroluokkaan, joista ensimmäiseen kuuluvat testamentin tekijän aviopuoliso

sekä lähisukulaiset alenevassa
ja ylenevässä polvessa. Toiseen
veroluokkaan, jossa vero on
huomattavasti korkeampi kuin
ensimmäisessä luokassa, kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat.
Veroseuraamusten
ankaruutta lievennetään usein niin,
että aviopuolisot laativat keskinäisen käyttöoikeustestamentin, jossa eloon jäänyt puoliso
saa vain käyttöoikeuden testamentattuun omaisuuteen. Kun
toinen puolisoista kuolee, peritään perintövero siltä, joka testamentin mukaan saa omaisuuden kummankin puolison
kuoltua. Verotettavan omaisuuden määrää lesken käyttöoikeus kuitenkin pienentää
parhaimmillaan
kymmeniä
prosentteja.
Yleishyödylliset
yhteisöt
ovat perintöverosta vapaita.
Tällaisia yhteisöjä ovat myös
Sotaveteraani-liitto, -piirit ja
-yhdistykset sekä Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö,
joille voi testamentata omaisuutta joko tiettyyn tarkoitukseen tai ilman tarkoitemääräystä, jolloin varat menevät saajan
normaalin toiminnan rahoittamiseen.

Mistä apua testamentin
laatimiseen?
Mutkattomissa tilanteissa apua
testamentin laatimiseen löytyy
Internetistä ja asiakirjaoppaista.
Vähänkin vaikeammissa tapauksissa on kuitenkin syytä
kääntyä lakimiehen puoleen,
jotta testamentin tulkintaa ja
veroseuraamuksia
koskevat
ongelmat voitaisiin ratkaista jo
testamentin tekovaiheessa.
Aarno Koho
oikeustieteen kandidaatti
Kerava

Sotaveteraanityö tarvitsee vielä tukea

Tuleva perinnetyökin tarvitsee tukea

Sotaveteraaniliitto ja useimmat sotaveteraaniyhdistykset ja
-piirit toimivat vielä lähes kymmenen vuoden ajan. Sotaveteraaniyhteisöillä ei juurikaan ole merkittävästi varoja, joten
niiden pitää hankkia sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja
leskiensä tukitoiminnassa tarvittavat varat vuosittain. Varojen
hankkiminen vaikeutuu lähivuosina. Sotaveteraaniyhteisöt käyttävät pääosin varansa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa
ja leskiensä hyväksi. Sotaveteraaniyhteisöt ovat edelleen hyvä
kohde testamenttivaroille.

Sotaveteraaniyhteisöt tulevat veteraaniajan jälkeen
pitämään yllä sotaveteraanien kunniakkaita perinteitä.
Myös tuleva perinnetoiminta tarvitsee varoja. Suomen
Sotaveteraaniliitolla on Perinnerahasto, jonka varoilla
on tarkoitus rahoittaa liiton perinnetyötä. Perinnerahasto voi suoraan ottaa vastaan lahjoituksia tai mikäli
testamentti tehdään perinnetyölle, ohjataan se Sotaveteraaniliitossa perinnerahastoon.
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Jänkäjääkäri veisti huviloita
Lappilaisista koottu JR12:n ensimmäinen pataljoona
sai jatkosodassa kutsumanimekseen ”Jänkäjääkärit”.
Nimitys johtunee paitsi jääkäreiden lappilaisuudesta,
niin myös joukkoyksikön tunnetusta taistelutahdosta.
Sodan jälkeen jänkäjääkäreihin kuulunut ylitorniolainen
Vilho Kannala perusti vuonna 1952 huvilaveistämön.
Seuraavien 50 vuoden aikana veistämö valmisti yli tuhat,
ajan tapaan huvilaksi kutsuttua kesämökkiä.

Räjähdys

Ilmapommituksen jälkeen 1944
Ihantalassa Vilho Kannalan tavaroista jäi jäljelle tämä rypistynyt valokuva hänestä.

V

ilho Kannala syntyi
Ylitorniolla viljelijäperheeseen 90 vuotta
sitten. Perheessä oli seitsemän
sisarusta. Kun paikkakunnalla
ei ollut oppikoulua, katsottiin
yleisesti kansakoulun peruskoulutukseksi riittävän. Viljelijän poika kun oli, kävi Vilho
15-vuotiaana kiertävän maamieskoulun. Jo kouluvuosista
lähtien Vilho harrasti valokuvausta. Hänellä oli oma kamera, jota nuorilla ei yleensä tuolloin ollut.
Talvisotaan eivät ikävuodet
vielä riittäneet, mutta muuhun
maanpuolustukseen kylläkin.
Talvisodan aikana hän toimi
kotikunnassaan Tengeliönjoen
siltavahtina.
Vuonna 1941 Vilho Kannala sai kutsun suorittamaan asevelvollisuuttaan Kemijärven
Hanhikoskelle. Huhtikuussa
alkanut asevelvollisuusaika jäi
kuitenkin lyhyeksi, kun jo kesäkuulla marssi kävi kohti itärajaa.
Ylitettyämme valtakunnan
rajan oli heti vastassa vihollisen kenttäpartio. Siitä selviydyttyämme sotamatka jatkui
rintamalinjassa kohteesta toiseen ja taistelusta taas uuteen,
Vilho Kannala selvittää.
Kannala oli alusta lähtien
kuulunut
lääkintäryhmään,
josta hän sai kevättalvella 1944
komennuksen jatkokoulutukseen lääkintäaliupseerikouluun
Lahteen. Alikersantti hän oli jo
lääkintäkouluun mennessä.

Kesä/heinäkuun
vaihteessa 1944 siirryimme kalustomme kanssa Ihantalaan ja olimme juuri saaneet purettua tavaramme kuljetusajoneuvoista,
osui paikalle yllättäen vihollisen ilmaisku. Yksi pommeista
osui keskelle kalusto- ja tarvikepaljoutta. Siinä meni kaikki
JSP:n tarpeisto, myös miesten
reput ja niiden mukana kunkin pieni henkilökohtainen
omaisuus. Hevosista kuoli kolme, mutta kuin ihmeen kautta
kaikki miehet selvisivät ehjinä.
Kun sitten haeskelin rojujen
keskeltä henkilökohtaisia tavaroitani, löysin vain rypistyneen
kuvani ja pienen kappaleen
Uudesta testamentista. Kaikki muu oli menetetty, kamerastakaan ei ollut jäljellä mitään,
Vilho toteaa.
Rauhan tultua odotimme kotiuttamista, mutta toisin kävi. Meidät lähetettiin vielä Lappiin, nyt saksalaisjahtiin.
Tehtävänämme oli jouduttaa
saksalaisten maasta poistumista, Kannala muistaa. Lapin
reissu ei kestänyt pitkään, kun
syyskuussa 1944 sinne mentiin,
niin marraskuun 15. päivänä
päästiin jo siviiliin.

Siviilissä töihin
Vuoden 1945 alusta pääsin
Veitsiluoto Oy:n Kemin tehtaan rakennusosastolle töihin.
Jo viiden kuukauden kuluttua
olin tullut vakuuttuneeksi siitä, ettei minusta tehdastyöläiseksi ole, Vilho Kannala toteaa.
Aloitin jo tuolloin suunnitella oman yrityksen perustamista. Menin kuitenkin vielä muutamiksi kuukausiksi Ruotsiin
puuseppäyritykseen töihin.
Palattuani takaisin Suomeen 1952 perustin oman ovia
ja ikkunoita valmistavan yhtiön, Kannala sanoo. Ammattitaidon ovi- ja ikkunavalmistukseen olin oppinut Ruotsin
matkallani. Yhtiö toimi tilausten pohjalta ja yritys sijoitettiin
vaimoni Britan kotitilan kiinteistöön.
Kymmenen vuoden kuluttua
perustamisesta yhtiön toimiala
laajeni kesämökkien valmis-

tukseen. Tuolloin kesämökkejä kutsuttiin huviloiksi. Kesämökkejä valmistettiin lähinnä
kotimaakuntaan, mutta myös
Ruotsiin. Raakapuu ostettiin
yksityisiltä metsänomistajilta,
sahattiin, kuivattiin ja veistettiin mökkikehikoiksi.
Kannalan Veistämön johdossa ja sen omistajana toimin
50 vuotta, kunnes vuonna 2002
luovuin yhtiöstä poikani hyväsi, Vilho kertoo.
Yrittäjävuosinaan
Vilho
Kannala toimi myös Yrittäjien
Keskusliiton aktiivisena jäsenenä. Hirsijaoston järjestämille messumatkoille hän osallistui kolmasti. Matkoista kaksi Heinäkuussa 90 vuotta täyttänyt Vilho Kannala on edelleen aktiisuuntautui Saksaan ja yksi Ita- vi veteraani. Hän jatkaa Ylitornion Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajana ja on Lapin piirin kunniajäsen.
liaan.

Yhteiskunnallinen
toiminta
Yhteiskunnalliseen
toimintaan Vilho Kannala tuli mukaan jo vuonna 1952, kun hän
aloitti Ylitornion kunnanvaltuuston jäsenenä. Yrityskiireiden takia hän kuitenkin jättäytyi syrjään kunnallisista luottamustehtävistä, kunnes hänet
yllättäen valittiin kunnanhallitukseen ja samalla sen varapuheenjohtajaksi vuonna 1971.
Siitä alkoi kuusi vuotta kestänyt kausi kunnanhallituksessa.
Siitä ajasta Kannala toimi neljä
vuotta hallituksen puheenjohtajana.
Puheenjohtajakauteen ajoittuva suurin ratkaisu koski koulutusjärjestelmän uusimista ja
koulujen määrän vähentämistä. Kannala oli mukana useissa eri lautakunnissa ja toimi
muun muassa koululautakunnan puheenjohtajana.
1980-luvulla Vilho Kannala toimi myös kihlakunnan oikeuden lautamiehenä.
- Se oli mielenkiintoista aikaa, jossa lautamiehet joutuivat
olemaan tarkkana, jottei istuva tuomari päässyt liiaksi vaikuttamaan käsiteltävään asiaan
ja siitä annettavaan päätökseen, Kannala muistelee. Myös
osuustoiminta kiinnosti ja siinä sektorissa erityisesti osuuspankin hallintomiestehtävät.

tisoitava, oli hän mielessään
kysynyt ja jättäytyi niiden ulkopuolelle. Vasta 1980-luvun
puolivälissä hän teki valintansa. Valinta oli Suomen Sotaveteraaniliitto.
Vuonna 1988 Vilho Kannala valittiin Ylitornion Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajaksi ja siinä tehtävässä hän
edelleen jatkaa. Lapin Sotaveteraanipiirin hallitukseen hän
kuului 1996–2009 ja niistä varapuheenjohtajana 2005–2008.
Piirinsä kunniajäsen hän on ollut vuodesta 2006 lähtien.

Ylitorniolaiset Sodassa
Vilho Kannalan aloitteesta ja
suurimmalta osaltaan hänen
tekemänsä matrikkeli Ylitorniolaiset sodassa, julkaistiin 1989.
Matrikkeli on sotaveteraanien
haastatteluihin perustuva kirja. Siinä on 62 eri kertomusta
sodasta tai sodanaikaisista tapahtumista sekä luettelo 224
kaatuneesta. Kaatuneista talvisodassa menehtyi 63 ja jatkosodassa 161. Talvisotaan osallistui 830 ylitorniolaista, jatkosotaan 1 300 ja Lapin sotaan
340 miestä.

Vilho Kannala on kirjoittanut myös oman elämänsä vaiheista kertovan kirjan, Tunne
vanhaa – ymmärrät uuttakin.

Oi minun Lappini
Vilho-papaltaan kuulemiensa
tarinoiden ja hänen kirjoitustensa innoittamana, kahdeksanvuotias Anna-Mari Kannala kirjoitti runon. Kirjoitusvuosi oli 1992.
”Oi minun Lappini,
oi minun Suomeni!
Moni mies sinun puolestasi
taisteli
Oi minun Lappini,
oi minun Suomeni.
Kaikkein syvimmän kiitokseni
heille nyt annan.
Oi Lappini, oi minun Lappini,
tahdon rauhan heille kuuluvan.
Tahdon ilon heille kaikuvan.
Oi minun Lappini,
oi minun Suomeni.”

Valinta
Sotaveteraaniliittoon
Kahden erillisen veteraanijärjestön, Rintamamiesliiton ja
Suomen Sotaveteraaniliiton perustaminen, saattoivat Vilho
Kannalan hämilleen.
Miksi kaksi rinnakkaisliittoa? Oliko tämäkin asia poli- Kuva JSP:ltä. Kannala lastoittaa haavoittunutta.

Matti Värri
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Ahvenanmaa - aukko puolustuksessamme - miksi?

A

hvenanmaa saarineen
on eri sopimuksilla sotilaallisesti demilitarisoitu. Kuitenkin saarten arvo
maanpuolustuksemme kannalta on ollut varsin suuri, sulkihan saaristo pääsyn sotaaluksilta Pohjanlahdelle. Kirjoituksen tarkoituksena ei ole
suuremmin pohtia saarten sotilaallisia tapahtumia, vaan tarkastella sitä, miksi alue aikanaan eri sopimusten perusteella demilitarisoitiin.

ta aie tyrehtyi Neuvostoliiton
jyrkkään vastustukseen. Syksyllä 1940 Suomi ja Neuvostoliitto sopivat Ahvenanmaan
demilitarisoinnista, ja talvisodan aikana suomalaisten rakentamat puolustuslaiteet hävitettiin. Syksyllä 1944 sopimus
tuli uudelleen voimaan ja vahvistettiin Pariisissa 1947. Neuvostoliiton sortuminen ei ole
vaikuttanut tehtyjen sopimusten sisältöön eikä merkitykseen.

HIEMAN HISTORIAA...

AHVENANMAATA
KOSKEVAT
SOTILAALLISET
SOPIMUKSET…

Puuttumatta ikivanhaan historiaan voidaan mainita, että
aina 1300-luvulle asti Ahvenanmaa oli Ruotsille muiden
maakuntien tapaan suhteellisen itsenäinen omine lakeineen ja käräjineen. Se oli jaettu hallintoa varten niin kutsuttuihin kolmanneksiin. Kun
Kastelholman linna oli valmis, siitä kehittyi Ruotsin hallinnon keskus. Linna vaihtoi
usein omistajaa, ja muiden muassa tanskalaiset valloittivat
sen 1507. Vuonna 1634 Ahvenanmaa liitettiin Turun ja Porin lääniin. Isoviha autioitti
saaret melkein kokonaan, samoin pikkuviha myöhemmin
1740-luvulla. Suomen sodan
1808-1809 aikana ahvenanmaalaiset itse riisuivat paikallisen venäläisen joukko-osaston
aseista. Rauhanneuvotteluissa
Ruotsi yritti turhaan saada Ahvenanmaata hallintaansa vedoten Napoleonin välitykseen.
Venäjä ymmärsi Ahvenanmaan sotilaallisen merkityksen, ja aloitti Pietari Suuren
merilinnoitussysteemin rakentamisen Suomenlahden molemmille rannoille. Itämaisen sodan aikana ranskalaiset
ja englantilaiset laivastot valtasivat ja räjäyttivät puolivalmiin Bomarsundin linnoituksen 1854. Vuoden 1856 sopimuksella sovittiin suurvaltojen
kesken saarten linnoittamattomuudesta. Ensimmäisen maailmansodan aikana vain Ruotsi esitti vastaväitteitä venäläisten rakentaessa saarille vahvoja
linnoituksiaan, jotka sitten hävitettiin Suomen, Ruotsin ja
Saksan välisellä sopimuksella.
Vuonna 1921 Suomen ja
Ruotsin aloitteesta solmittiin
Genevessä Ahvenanmaan uusi
linnoittamattomuus- ja puolueettomuussopimus. Vuonna
1939 Suomi ja Ruotsi suunnittelivat Ahvenanmaan puolustusvalmiuden lisäämistä, mut-

- Ranskan, Suurbritannian ja
Venäjän välinen, Ahvenanmaansaaria koskeva sopimus
vuodelta 1856.
Vuonna 1854 syttynyt itämainen sota Venäjän ja Turkin
välillä koski lopulta muitakin
valtoja, kun Ranska ja Englanti
yhtyivät sotaan Turkin puolella. Sodan aikana länsimaiden
laivastot tuhosivat Bomarsundin sekä polttivat Pohjanlahden
satamia. Maaliskuun lopulla
1856 Pariisin rauhansopimuksella haluttiin estää Venäjän sotilaallisen vaikutuksen lisääntyminen Länsi-Euroopassa. Samassa yhteydessä tehtiin myös
sopimus Ahvenanmaan linnoittamattomuudesta, jolla sopimuksella kiellettiin Venäjältä oikeus rakentaa sotilaallisia
laitteita saarille mukaan lukien
erilaiset vartioasemat. Pariisin
sopimuksen myötä Venäjä keskeytti linnoitustyöt ja tyhjensi
jo rakennetut tukikohdat.

- Vuoden 1918
sopimukset…

- Sopimus vuodelta
1921…

Venäjän-Japanin sota 1900-luvun alussa kiristi jälleen tilannetta Euroopassa. Venäjä aloitti uudestaan Ahvenanmaan
saarien linnoittamisen turvatakseen selustansa. Kun sota
päättyi Venäjän tappioon, linnoitustyöt lopetettiin Venäjän,
Saksan, Tanskan ja Ruotsin sopimuksella 1908, jolloin valtiot
sitoutuivat Itämeren sotilaallisen status quo -tilan ylläpitämiseen ja säilyttämiseen.
Maailmansodan
syttyminen 1914 osoitti jälleen sopimusten pitämättömyyden silloin, kun maan etu oli kyseessä.
Niinpä Venäjä aloitti saarten linnoittamisen taas kerran, siirsipä
se saarille joukkoja ja raskasta
aseistusta Saksan mahdollisen
hyökkäyksen torjumiseksi. Kun
tsaari-Venäjä sortui, Ruotsi alkoi vaatia Ahvenanmaan kysymyksen käsittelemistä Saksan ja
Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa maaliskuussa 1918 Brest
Litowskissa sekä myös Suomen
ja Saksan 7.3.1918 allekirjoittamassa rauhankirjassa. Maailmansodan päätyttyä aloitettiin
neuvottelut Saksan, Suomen ja
Ruotsin kesken Ahvenanmaalle
rakennettujen linnoitusten hävittämisestä tai purkamisesta.
Joulukuun lopussa tehdyn sopimuksen mukaan Ruotsi ja Suomi lähettivät kumpikin 150 miehen purkuosaston Ahvenanmaalle aloittamaan linnoitusten
purkamisen. Vielä purkamattomat laitteet hävitettiin yhdessä
seuraavana vuonna osapuolten
tarkassa valvonnassa.

Kun Ahvenanmaa oli aikojen
alussa asutettu suurimmaksi
osaksi lännestä - Ruotsista käsin - oli luonnollista, että ahvenanmaalaiset olivat valmiit irtautumaan Suomen valtioyhteydestä ja liittymään Ruotsiin,
joka tukikin ahvenanmaalaisten separatiivisia pyrkimyksiä.
Nämä molemmat yhdessä aiheuttivat Ahvenanmaalla kaksikin kansanäänestystä, ja Ruotsi lähetti helmikuussa 1918
saarille vahvan sotilasosaston
”suojaamaan ja evakuoimaan
Ahvenanmaan ruotsalaista väestöä”. Kun sitten vuoden 1918
sota Suomessa oli päättymässä valkoisten voittoon, ruotsalaiset sotilaat poistuivat Ahvenanmaalta ja suomalaiset
ottivat vastuun. Tapaus aiheutti kuitenkin melkoista kitkaa
Suomen ja Ruotsin suhteissa
jopa niin, että Ruotsin hallitus
kutsui Helsingin lähettiläänsä
kotiin, mutta Suomi vahvensi
joukkojaan Ahvenanmaalla.
Asia herätti mielenkiintoa
myös muualla. Iso-Britannian
hallitus pelkäsi laajempaa välirikkoa Suomen ja Ruotsin kesken ja ehdotti, että Ahvenanmaan kysymyksen ratkaisuun
voitaisiin päästä Kansainliiton
avulla ja päätöksellä. Se tekikin päätöksensä 1921 Suomen
hyväksi. Mutta jo ennen tätä
päätöstä oli Suomen eduskunta lainsäädännöllä taannut ahvenanmaalaisille sisäisen itsehallinnon. Siinä yhteydessä,
kun Kansainliitto päätti Ahvenanmaan kuulumisesta Suo-

meen, tehtiin myös sopimus
Ahvenanmaan linnoittamattomuudesta sekä puolueettomuudesta. Sopimus astui voimaan
20.10.1921. On selvää, että Kansainliitto halusi sopimuksella
taata sen, etteivät saaret tulisi
missään yhteydessä myöhemmin aiheuttamaan sotilaallisen jännityksen kasvamista
eikä nimenomaan sodan vaaraa strategisen sijaintinsa takia.
Sopimuksen ydinasia on
saarten demilitarisointi. Sopimus kieltää sotilaallisen läsnäolon saarilla, sotatarvikkeita ei
saa valmistaa, Suomella on oikeus aika ajoin tarkastaa saaret yhdellä tai kahdella kevyellä sota-aluksella, suomalaiset
sotilaslentokoneet saavat lentää
alueen yli, mutta laskeutua vain
hätätapauksessa, mutta sodan
sattuessa Suomen on huolehdittava saarten turvallisuudesta tarpeeksi katsomallaan
tavalla. Suomi saa myös miinoittaa Ahvenanmaan vesialueella sekä ryhtyä välttämättömiin puolustustoimenpiteisiin
laivastovoimilla. Sopimuksen
loppukaneettina sanotaan, että
sopimuksen määräykset pysyvät voimassa, tapahtukoonpa Itämeren nykyisessä status
quossa mitä muutoksia tahansa.

- Vuoden 1940 sopimus…
Euroopan poliittisen ja sotilaallisen tilanteen kiristyessä
Suomen ja Ruotsin sotilasjohdot olivat yhtä mieltä siitä, että
Ahvenanmaa oli turvattomassa
asemassa, ellei saaria voida paremmin ja tehokkaammin suo-

1930-luvun lopun neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin välillä pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla Suomen ja Ruotsin rannikkopuolustus
olisi saatu liittymään kiinteästi toisiinsa myös Ahvenanmaan demilitarisoidun alueen eteläpuolella.
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jata. Ennen talvisotaa yleisesikunnat keskustelivat vuoden
1921 Ahvenanmaan sopimuksen tarkoituksenmukaisuuudestä kiristyneessä tilanteessa.
Saksakin tuntui havittelevan
tai ainakin sillä oli kiinnostusta
saariryhmää kohtaan puhtaasti
sotilaallisista syistä. Neuvostoliittokin pyrki apajalle haluamalla turvata itsensä ja aloitti
tässä mielessä saaria koskevat
neuvotttelut Suomen kanssa lähinnä saarten puolustuskysymyksistä. Nämä neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, koska
Suomi ei voinut suostua Moskovan vaatimuksiin. Toisaalta
kova talvi 1939/1940 esti merelliset operaatiot Itämerellä. Sodan päätyttyä asia otettiin uudelleen esiin Suomen ja Neuvostoliiton kesken.
Neuvottelut Suomen ja Neuvostoliiton kesken päättyivät
11.10.1940 Moskovassa allekirjoitettuun sopimukseen, joka
koski Ahvenanmaan saarten

demilitarisoimista sekä linnoittamattomuutta. Sopimus
määritti, että Suomi sitoutuu
demilitarisoimaan Ahvenanmaan saaret sekä olemaan linnoittamatta niitä, ei Suomi eikä
muutkaan valtiot saa Ahvenanmaan saarten alueella (vyöhykkeellä) ylläpitää tai rakentaa
sinne mitään sotilastukikohtaa
tai laitetta ja että saarella olevat
tykkiperustat tulee hävittää.
Toisaalta
sopimuksessa
myönnetään Neuvostoliitolle oikeus pitää Ahvenanmaan
saarilla oma konsulinvirastonsa, jonka tavanomaisten konsulintehtävien lisäksi kuuluu
valvoa, että tehtyjä sitoumuksia noudatetaan. Jos Neuvostoliiton konsuliedustaja havaitsee
seikkoja, jotka hänen käsityksensä mukaan ovat ristiriidassa sopimuksen määräysten
kanssa, hänellä on oikeus Ahvenanmaan lääninhallituksen
välityksellä ilmoittaa Suomen
viranomaisille ja ehdottaa yh-

Pohjanmaan
Kiinteistötekniikka Oy

teisen tutkimuksen suorittamista havaitusta sopimuksesta
poikkeamisesta.

- Pariisin rauhansopimus
1947…
Jatkosodan päätyttyä Ahvenanmaan kysymys oli jälleen esillä,
nyt Pariisin rauhanneuvotteluissa keväällä 1947. Kysymys
ei enää ollut niin aktuelli kuin
ennen sotia, joten Suomen rauhansopimukseen liitettiin pykälä, jossa Ahvenanmaan demilitarisointi vahvistetaan vallitsevan tilanteen mukaiseksi.

Summa summarum…
Edellä mainituista sopimuksista ovat Suomelle tärkeät nimenomaan vuosien 1921 ja 1940 sopimukset, koska ne oli otettava
huomioon omissa turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa. Ensiksi mainittu sopimus oli monenkeskeinen, jonka ulkopuolella
oli Neuvostoliitto. Jälkimmäinen on Suomen ja Neuvostolii-

ton välinen ilman muita valtioita.
Sopimusten mukaan Suomen on huolehdittava saarten puolueettomuuden suojaamisesta sekä estettävä saarten
sotilaallinen käyttö. Ristiriita
syntyy, kun samalla kielletään
kaikki sotilaalliset valmistelut
paikan päällä eli sopimusten
voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet ovat keskenään ristiriitaisia. Kansainliiton aikaiset takuujärjestelyt ovat rauenneet, joten myös vuoden 1921
sopimuksen katsotaan olevan voimassa vain soveltuvilta
osilta. Sopimuksessahan todetaan, että se on voimassa ”tapahtukoonpa Itämeren status
quossa mitä muutoksia tahansa”. Todettakoon lopuksi, että
Suomi yritti jo 1921 vapautua
sopimuksen rajoituksista selittämällä, ettei vuonna 1856
solmittu Ahvenanmaan linnoittamattomuussopimus sitonut itsenäistä Suomea. Kan-

sainliitto ei tätä hyväksynyt.
Sodan uhatessa 1930-luvun
lopulla Suomi varusti Ahvenanmaata, minkä jo henkitoreissaan ollut Kansainliitto ja
sopimusvallat hiljaisesti hyväksyivät.
Lähteitä: Talvisodan historia 1.
osa, SotatL ja WSOY 1997, Uusi tietosanakirja, osa 1, Tietosanakirja Oy, Helsinki 1961, Jarmo Myyrä, Ahvenanmaan irrottautumishanke ja Kansainliiton ratkaisu 50
vuotta sitten, SAL 6-7/1971, ASK
64/1922, ASK 569/1926, Pääesikunta, Maanpuolustuksen perusteet.
Suomen tärkeimmät kansainväliset sopimukset ja niiden turvallisuuspoliittinen merkitys, Helsinki
1968, Veikko Huttunen, Kansakunnan historia, osa 6. Täysivaltainen
kansakunta 1917-1939. WSOY 1968,
Wolf H. Halsti, Suomen puolustaminen, Otava 1939.ja Pentti Hänninen, Ahvenanmaata koskevat
sotilaalliset sopimukset ja niiden
sisältö (V:sta 1800). Oppilasesitelmä RtKaptK 23:11a 1971.

Anssi Vuorenmaa

Pakkalan Liikenne

KJM Kupari Oy

Alavus

Asikkala

Brand Factory Finland Oy

Remontti Jori Oy

JiiriCo Oy

Espoo

Espoo

Espoo

www.numos.fi

Vesijohtoliike J. Laitinen Oy

Ollasgård Håkan Nyström

Espoo

Espoo

Citymarket Sello

Nut For You Oy

Carmeik Oy

Espoo

Espoo

Insinööritoimisto
Konstru Oy

Steripolar Oy

Alavieska

Leppävaara
Puh.09-849 550

Scannotec Oy
Espoo

Esse Elektro Kraft Ab

Espoo

Espoo

Euran Pintakäsittely Oy

HK-Asennus

Haminan Vesijohtoliike
Penttilä Oy

HangonLiikenne
-Friman Matkat

Hauhon Myllärit Oy

Hamina

Hanko

Esse

Silcarbon Finland Oy

Kontulan Huolto Oy

Heinola

Helsinki
www.kontulanhuolto.fi

Arkkitehdit Jurvainen ja
Pesola Oy

Helpek Couple Ky

Helsinki

Helsinki

Halikko

Hauho

Helsingin
TOIMISTOSIIVOUS Oy
Helsinki

Asianajotoimisto Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A, 00130 Helsinki
Puh. 010 616 8920, www.silvennoinen.fi
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944
Syyskuu
3.9.	Säkkijärven polkkaa soittelemalla estetään
vihollisen radiomiinojen räjähtäminen
3.9.	Neuvostopartisaanit surmaavat Savukosken
Kuoskun kylässä kuusi siviilihenkilöä.
3.9. Ruotsin valtionkomitea lähettää sosiaaliministeri Fagerholmille lastensiirtoja koskevan
tarjouksen.
5.9.	Koko Viron alue joutuu saksalaisten haltuun.
8.9. 	Itä-Karjalan väestön henkikirjoitus aloitetaan Aunuksessa Lamminniemen kylässä.
8.9. Leningrad joutuu saarroksiin, kun saksalaiset valtaavat Pähkinälinnan.
9.9.	Suomalaisten hyökkäys Kannaksella pysäytetään Leningradin uloimman puolustuslinjan eteen.
10.9.	Ylipäällikkö vierailee Syvärillä.
11.9.	Ulkoministeri Witting ilmoittaa Yhdysvaltojen lähettiläälle, ettei Suomi osallistu
hyökkäykseen Leningradia vastaan.
12.9.	Kannaksella Termolan suunnalla 200 JR
48:n miestä kieltäytyy vanhan rajan ylittämisestä.
12.9. Eduskunnan pankkivaltuuston päätöksellä
aloittaa Sortavalassa Suomen Pankin konttori toimintansa.
13.9	Panssarilaiva Ilmarinen ajaa miinaan ja
uppoaa Utön lounaispuolella.
17.9.	Vako Oy:n ensimmäinen sekatavarakauppa
avataan Viteleen kylässä.
17.9.	Suuri osa ns. Pärmin pataljoonasta loikkaa
vihollisen puolelle.
23.9. Ensimmäinen suomalainen juna Talvisodan
jälkeen ajaa Viipuriin.
24.9. Ensimmäinen 150 suomalaislapsen ryhmä
saapuu Tukholmaan.
25.9. Ruotsin perintöprinssi Gustaf Adolf vierailee Nurmoilassa.
25.9.	Suomen Punaisen Ristin piirihallitus kokoontuu Säätytalolla ja toteaa, että 6500
sotaorpoa on vailla sotakummia. Heistä
4000 on Talvisodan jäljiltä.
27.9.	Sotasaalisnäyttely avataan Helsingissä.
30.9	Ylipäällikkö hyväksyy esityksen, jonka
mukaan palvelukseen jäävät vain reserviläisikäluokat 1912-18 ja varusmiesikäluokat
1919-22.

Lokakuu
1.10. 	Suomalaiset valtaavat Petroskoin
3.10. 	Koulutyöt aloitetaan niissä oppikouluissa,
joissa on opettajia ja oppilaita riittävästi.
10.10.	Kotijoukkojen esikunta tiedottaa, että kenttähautausmaihin haudatut vainajat tullaan
ilmojen kylmettyä puolustusvoimien toimesta siirtämään kotiseudulle, mikäli omaiset sitä toivovat. Siirto koskee ainoastaan
käynnissä olevan sodan sankarivainajia.
12.10.	Äänislinnassa (Petroskoissa) pidetään kaupungin valtausparaati.
12.10.	Äänislinnaan perustetaan yksityinen kauppayhtiö Aunus Oy.
25.10.	Neuvostojoukkojen ylijohto antaa Itämeren
laivastolle käskyn Hangon evakuoinnista.
30.10.	Suomen lapset aloittavat radiokeräyksen
sotakummitta jääneiden sotaorpojen hyväksi.
31.10. Tasavallan Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymän lain eduskuntavaalien
siirtämiseksi vuoteen 1944.

Jatkosodan rintamamiehet –
salamasotaa suomalaisittain
löi kranaatti meidät nurin. Komppania vetäytyi epäjärjestyksessä.

Odottamista

Taistelun jälkeen on ruoanlaiton aika.

H

einäkuun 1941 alussa Laatokan pohjoispuolella 120 000
miehen vahvuinen Karjalan
armeija odotti hyökkäyskäskyä yli
Moskovan rauhan rajan. Kärsimätön
kenraalimajuri Paavo Talvela sai luvan aloittaa hyökkäyksen etupainotteisesti 6. heinäkuuta.
Aamuyöstä heräsimme hitonmoiseen melskeeseen. Konetuliaseet soittivat, käsikranaatit räjähtelivät ja
sitten kaikki oli hiljaa. Kuulin myöhemmin, että kaksi joukkuetta oli
yrittänyt hyökätä Jaakkimaan, mutta vastus oli luja.
Näin kirjasi toiminnan alun kapteeni Viljo Ratia muistikirjaansa. Koko armeija aloitti etenemisen
neljä päivää myöhemmin. Hyökkäystä ryyditti ylipäällikön päiväkäsky. Siinä Mannerheim vuonna 1918
antamaansa lupaukseen vedoten
puhui Vienan ja Aunuksen vapauttamisesta samaan hengenvetoon
kuin talvisodan jälkeen luovutetun
Karjalan aamunsarastuksesta.
Korkealla tasolla Mannerheimin
päiväkäsky aloitti väittelyn sodan
päämääristä. Sotilaita sen oli tarkoitus innostaa. Karjalaisia ja heimoaktiiveja se saattoikin elähdyttää,
mutta rivimiehet joutuivat painiskelemaan mitä erilaisimpien vastusten kanssa. Sodan nurjat ja raadolliset puolet avautuivat pian hyökkääville joukoille.

Valppautta jatkuvasti
Karjalan korpimetsissä etenevien
joukkojen oli syytä olla valppaana.
Vihollinen saattoi odottaa minkä

tahansa tienmutkan tai pusikon takana. Tiet ja niiden pientareet olivat
täynnä miinoja ja metsissä ja asumuksissa vaanivat ovelasti asetetut
ansalangat räjähteineen. Tarkkana
saivat olla niin pioneerit kuin tavalliset sotilaatkin.
Alivoimaiset venäläiset eivät
suinkaan perääntyneet suomalaisten tieltä vaan asettuivat paikka paikoin tiukkaan vastarintaan.
Nuoret miehet saivat tulikasteensa.
He tiesivät, mitä oli odotettavissa
eivätkä kuitenkaan tienneet. Väinö
Linnan Tuntemattomassa sotilaassa
vänrikki Koskela kehotti ottamaan
rauhallisesti, lyijyä se vihollinenkin
totteli. Lamaannuttavaa pelkoa vain
oli vaikea hallita.
Raskaitakin tappioita koettiin heti
alusta pitäen. Nuoret miehet pantiin
raivaamaan tietä. Kilpailu pataljoonien ja divisioonien välillä oli veristä. Hinnan maksoivat rivisotilaat, lähinnä kiväärikomppanioiden nuoret asevelvollisuusikäiset miehet. JR
58:n III pataljoonan 26-vuotias alikersantti Eino Kankaanpää päiväkirjasi 18. heinäkuuta palasen hyökkäyssodan todellisuutta:
Suunta Kaalamo, olemme edenneet useita kilometrejä. Kaurasen
pioneerit tekevät tietä, aurinko laskee
taakse, edessä sauhua ja paukkuu.
Kohta saimme sivuumme kovan
kranaatti ja konekivääritulen. Vieressäni oli vasemmalla Leppäkoski ja oikealla korpraali Lemetyinen.
Syöksyttiin pakoon. Poikia haavoittui kovasti. Leppäkoski sai osuman,
koitin häntä kuljettaa. Monta kertaa

Linjoille mentäessä veteraanit ennustivat vastaan tulleista, mitä oli
tulossa. Ensikertalaisille pahasti silpoutuneet miehet olivat šokeeraava
näky. Kädet alkoivat täristä, sydän
pamppailla ja mieli harhailla. Odottamisen tuskaa tuollainen haavoittuneiden kuormasto vain lisäsi,
muistelee JR 35:ssä palvellut veteraani hyökkäykseen lähtöä edeltäviä tuntojaan.
Vaikeinta oli odottaminen. Mitä
lähemmäs hetki tuli, sitä hermostuneempana kaivoin kelloa taskustani.
Hyökkäyksen alku miltei helpotti.
Enää ei tarvinnut odottaa. Piti vain
toimia. Ehkä pelkokin unohtui.
Hyökätessä ensikertalainen ei ehtinyt muuta ajatella kuin etenemistä
ja ampumista:
Tykistö ja heittimet syytävät kranaatteja. Konekiväärien ja konetuliaseiden papatus sekaantuu siihen ja
sirpaleet viuhuvat yläpuolellamme.
Painaudun ensin kuopan pohjalle,
mutta sitten näen toverieni tähystelevän kuopan reunan ylitse ja kohotan pääni. Miehet olivat valmiita
syöksymään kuopistaan. Kompassi
ja kivääri kädessä hyppään eteenpäin, juoksen, kompastun erääseen
juureen. KK-suihku pyyhkii ylitseni.

Hiljaiset ja vaatimattomat
miehet kestivät
Tulikasteessa pelon valtaaman sotilaan oli myöhemmin vaikea vapautua kauhustaan. Hän saattoi muuten olla pidetty mies, mutta taistelussa eivät kaverit voineet häneen
luottaa. Aina ei päällepäin näkynyt,
mistä puusta kukin oli veistetty:
Kyllä niitä semmosia rohkeita
miehiä oli rauhan aikana paljon.
Mutta ne hiljaiset miehet, ne vaatimattomat miehet onkin sitten monta kertaa kovassa paikassa kovia,
keskisuomalaisveteraani tietää.
Pelon tunne oli voitettavissa ja
useimmat tähän kykenivätkin, ihminen sopeutuu mitä hankalimpiin
olosuhteisiin kun on pakko:
Pelon tunne oli ensin aika kovakin.
Mutta se niin kuin laantu, siinä tuli
se tunne että tässä täytyy säilyä hengissä. Että se suurin pelko jäi peittoon
että miten tästä eteenpäin pääsee.
Kuten talvisodassakin, myös jatkosodan hyökkäysvaiheessa joidenkin miesten hermot pettivät. Riippui
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sitten esimiesten psykologisesta silmästä, odottiko kenttäoikeus vai katsottiinko kieltäytymisiä ja karkaamisia läpi
sormien. Toisista ei enää ollut sotaan,
toiset taas kokosivat itsensä ja täyttivät
jatkossa paikkansa muiden rinnalla.
Hermot olivat yhdellä jos toisellakin
kovilla – eikä yksin taistelutilanteissa.
Karjalan korvissa edettiin enimmäkseen jalan, ase olalla ja reppu selässä.
Etenkin konekivääri- ja kranaatinheitinmiehistöillä oli raskaat kantamukset.
Alipäällystö, jopa upseerit ottivat
kantovuoroja helpottaakseen miehistön
taakkaa. Pitkillä kymmenienkin kilometrien päivämarsseilla uudetkin saappaat aiheuttivat vaikeita hiertymiä ja
rakkoja. Kuumakin oli eikä vesitäydennys itsestäänselvyys.
Välillä taisteltiin, sitten taas marssittiin, syötiin ja nukuttiin missä milloinkin. Punatähtisten koneiden lisäksi
hyttyset ja paarmat pörräsivät alituisesti kimpussa. Hiki virtasi ja maastoutuminen märkään maahan vastaavasti
kylmetti nopeasti. Ruudin ja kuuman
aseöljyn lemu pisti miesten neniin.
Mielialaa eivät nostaneet teiden pientareilla lojuneet tulituksen ruhjomat vihollistaistelijat ja helteestä muodottomiksi turvonneet hevoset, sodan viattomimmat uhrit. Loimolan asemalle
edenneitä joukkoja sen sijaan odotti
herkkupala, venäläinen juna, josta saatiin lihapurkkeja, sokeria ja leipää – vihollinen ei ollut vielä kuullut, että Loimola oli suomalaisten hallussa.
Taistelijoilla oli huolehdittavinaan
usein myös omia haavoittuneita, ehkä
kaatuneitakin. Miehet joutuivat tarpomaan vaikeakulkuisissa maastoissa.
Joskus umpimetsässä, joskus suolla, joskus järvikapeikoissa. Kun lähtökäsky
aamulla kävi, ei ihme että napistiin.

Suota välillä ja taas järviä ja sellaisia pikku teitä kulki ristiin rastiin hyökkäysuralla. Jossain vaiheessa oltiin ryssien kanssa sekaisin, ei oikeiden tiedetty,
missä milloinkin omat olivat. Sotamies
L. lähti karkuun, mutta ei hän pitkälle pääsyt ennen kuin sotapoliisit ottivat
kiinni ja linnaa tuli.
Joukkojen eteneminen Vienan Karjalaan ei ollut helppoa, kuten seuraavasta
kuvauksesta ilmenee:
Etenemisen jatkuessa siirtyi kärkeen
kadetti Pentti Mehtosen johtama pataljoonan kärkijoukkue, joka ajoi polkupyörällä kehnoa kärrytietä. Lähes umpeen
vesottunut tie oli vanha Lieksan ja Repolan välinen laukkuryssien kauppareitti. Enimmäkseen oli ajettava tien vierellä, missä oli tukevampaa maata, mutta
suokohdat upottivat lähes pohjattomina.
Heinäkuun kuuma aurinko pohotti

niskaan kuin puhalluslamppu. Hiekka
kitisi ja ratisi pyörän kettingeissä. Hiekkapöly tunkeutui suuhun ja sieraimiin,
narskui hampaissa ja meni hiestä kirveltäviin silmiin, minne myös inhottavat sääsket pakkautuivat. Kaiken tuon
lisäksi pelko koetti kiilautua sotkemaan
valppautta.

Tuulosjoelle kahdessa viikossa
Vastuksista huolimatta joukot etenivät.
Neuvostojoukkojen lujan puolustuksen
murrettuaan kenraalimajuri Paavo Talvelan VI armeijakunta pääsi Tuulosjoelle. Kahdessa viikossa joukot olivat hyökänneet 160 kilometriä eli noin 11 kilometriä vuorokaudessa. Suorituksen
raskautta korostaa se, että pääosa joukoista marssi jalan. Joukot olivat lopen
uupuneita ja pääsivät lepoon, kun Mannerheim keskeytti hyökkäyksen.

JP 3:ssä taistellut Joho Orrenmaa
pääsi lievästi haavoittuneena muiden
muassa lepäämään sotasairaalaan. Sinne tuotaessa hän oli nokinen ja likainen.
Vaihopyykkiä ei ollut tullut kertaakaan
koko hyökkäyssodan aikana. Metsissä
oli ollut tulipaloja, joiden noki oli tarttunut hikiseen mieheen. Saippuasta ja
peseytymismahdollisuuksista ei juuri
ollut tietoakaan.
Karjalan armeijan kerätessä voimia
ja täydennyksiä saivat vuoron kenraalimajuri Taavetti Laatikaisen II ja kenraaliluutnantti Lennart Oeschin komentama IV Armeijakunta ja niiden 150 000
miestä. Selustauhan väistyttyä hyökkäyksen pääpaino siirrettiin Karjalan
kannaksen takaisin valtaamiseen.
Ari Uino

Korpisotaa Karjalan metsissä
Armas Rauhala kuvaa korpisotaa Karjalan metsissä, joihin ihmiskäsi ei joskus ollut sataan vuoteen koskenut:

Venäläiset polttivat Tuulosjoen sillan Karjalan Armeijan hyökkäyksen jatkuessa kohti Syväriä syyskuun 1941 alussa. 5. Divisioonan joukot ylittivät joen polkusiltaa pitkin.

SPT-Sähkö Oy

Urheiluhallit Oy

Lahjomo Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

TRG-Rakennus Oy

Modio Oy

RYM Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Hyvää Syksyä

Haagan
Kiinteistötoimisto Oy

Cash Back Finland

Helsinki

Helsinki

K-EXTRA HERKKULAUTTA

Net Logistic JVM Oy

Brando Oy

Helsinki, Lauttasaari

Helsinki

Helsinki
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Mannerheim ja Leningrad

N

euvostovallan kukistuttua pietarilaiset ovat
ottaneet marsalkka Mannerheimin omakseen, lähinnä tietysti tsaarinkenraalina. On
kuitenkin esiintynyt poikkeavakin suuntaus, jonka
näkyvin edustaja, edesmennyt Leningradin puolustuksen veteraani Nikolai Baryšnikov esitti suomalaisen historiantutkimuksen tulkinnoista voimakkaasti poikkeavassa poleemisessa teoksessaan Blokada Leningrada i Finlandija, että Leningradin liittäminen
Suomeen kuului jatkosodan päämääriin ja että päämaja laati marsalkka Mannerheimin ohjein suunnitelmia
Leningradin valtaamiseksi. Näihin väitteisiin sisältyy
myös päätelmä, että Suomen marsalkka Mannerheim
ei ansaitse sitä arvostusta, jonka hän on saanut Suomen hyökkäyksen pysäyttäjänä, Leningradin pelastajana.
Mannerheimin valloittamisaikomusten todistamiseksi esitetylle aineistolle on kuitenkin perustellusti esitettävissä toisenlaiset selitykset. Keskeinen todiste, ylipäällikön päiväkäsky 4.9.1941 koskee Itä-Karjalan miehitysoperaatiota eikä Leningradin valtaamista.
Toinen, päämajan suunnitelmaksi Leningradin lannistamiseksi nälällä väitetty dokumentti onkin Suomen
Washingtonin-sotilasasiamiehen lehtimiehille esittämä otaksuma saksalaisten aikeista.
Kun Suomessakin on eräissä tutkimuksissa esitetty,
että Suomen armeija valmisteli hyökkäystä pohjoisesta
Leningradiin, perusteluna on Paavo Talvelan muistelma: Mannerheim oli hänelle 5.6.1941 sanonut, että kyseeseen tulisi ”voimakas isku Leningradin suuntaan”.
Sanamuoto ei suinkaan edellytä suurkaupunkiin tunkeutumista. Kyseessä oli itäisen hyökkäyssuunnan
ohella toinen, mahdollinen, suunta, jossa puna-armeijan tuolloinen voima kuitenkin oli suurempi kuin Laatokan pohjoispuolella. Yhdysupseeriksi Saksaan lähetetty kenraali Öhquist on kirjannut Saksan maavoimien yleisesikuntapäällikön Franz Halderin olleen
”täysin selvillä niistä syistä, joiden perusteella emme
halua ryhtyä hyökkäykseen etelään Kannasta kohti.”
”Uushistoriankirjoituksessa” sivuutetaan Mannerheimin jatkosodan aikana esittämät mielipiteet, jotka
on tuolloin kirjattu päiväkirjoihin ja muistiinpanolappuihin. Maanmiestensä kanssa keskustellessaan Mannerheim (Tuompo 27.8.) muistutti, että Suomi ei voisi
pitää Leningradia rauhan aikana. Hän piti arveluttavana sitä, että rajan vetäminen Nevalle aiheuttaisi sen
että Leningrad olisi aivan edessä (eli Suomen rajalla).
Suomalaisia kannustamaan saapuneelle OKW:n sodanjohtoesikunnan päällikölle kenraali Jodlille (4.9.)
Mannerheim ”antoi ymmärtää” aiemminkin toistamansa: ”Suomalaisille ei rajan saamisella lähemmäs
Leningradia ole merkitystä.” Kun saksalainen kenraali
Erfurth (31.8.1941) vahvisti, että Saksan puolustusvoimien johdon tarkoitus oli hävittää Leningrad perusteellisesti maan tasalle, Mannerheim totesi päättäväiseen sävyyn: ”Sitten venäläiset rakentavat taas uuden
Pietarin.” Marsalkka Mannerheim ei siis uskonut, että
Leningradin merkitystä voitaisiin pitemmän päälle supistaa.
Omia ja Suomen aivoituksia Mannerheim sitten
21.5.1942 selitti lähettiläs Gripenbergille: Venäläiset
eivät koskaan unohtaisi, jos suomalaiset osallistuisivat
hyökkäykseen Pietaria vastaan.
Tarkoissa lähdetutkimuksissa ei ole löytynyt mitään, mikä tässä asiassa sotisi Mannerheim-elämäkertojen ja hänen omien muistelmiensa välittämää kuvaa
vastaan: Mannerheim suhtautui positiivisesti vanhaan
Pietariin ja sen kulttuuriarvoihin.

Suomi ja Leningradin saarto
Wehrmachtin tie
Leningradin porteille

Jatkosodan alkuvaiheessa Saksan sotilasjohto lähti siitä, että Leningrad vallattaisiin osana Pohjoisen armeijaryhmän pitkälle itään suunnattua operaatiota.
Tavoitteet olivat pitkällä: saksalaisten ja suomalaisten koordinaatiosuunnitelman ideana oli
”kädenlyönti Syvärillä”. Neuvostoliiton Itämeren laivastolta oli
vietävä toimintaedellytykset. Tärkeitä kohteita olivat myös kaupungin teollisuus ja merenkulku.
Mm. raskaiden panssarivaunujen
valmistus oli keskeytettävä. Henkinen tekijä oli tärkeä. Leningrad oli vallankumouksen kehto ja
bolsevismin linnoitus. Ajatuksena oli, että Leningradin menetys
johtaisi venäläisten täydelliseen
romahtamiseen.
Saksalaisten
hyökkäyksen
edettyä Baltiaan Leningradin
valtaaminen muuttui kuitenkin
toisarvoiseksi tavoitteeksi. Elokuun kuluessa kasvoi tarve irrottaa voimia, varsinkin panssareita
ja ilmavoimia, Moskovaan etenevän Keskisen armeijaryhmän tukemiseen. Hitler halusi kuitenkin ennen Moskovan suunnan
hyökkäystä selvittää Leningradin
suunnan tilanteen. Kaupunki oli
määrä lannistaa tykistötulella ja
ilmapommituksin.
Suomen armeija puolestaan
hyökkäsi heinäkuussa 1941 Laatokan
pohjoispuolelle
mutta keskeytti sotilaallisista syistä hyökkäyksensä vuoden 1939
rajalla Laatokan takana. Se eteni elokuussa 1941 Kannakselle –
yleisen mielipiteen vaatimuksesta
ja tuella. Asiakirjoista näkyy, että
lupaa vuoden 1939 rajan ylittämiseen Kannaksen suunnalla ei ol-

lut. Saksalaiset alkoivat kuitenkin
nyt suunnata suomalaisiin yhä
suurempia toiveita.

Presidentti rajaa tavoitteen
Saksan sodanjohtoesikunta OKW
ehdotti elokuussa 1941, että suomalaiset joukot hyökkäisivät Leningradin itäpuolelle. Suomen
päämajassa yhdyskenraalina toimineelta Waldemar Erfurthilta
esityksen kuullessaan marsalkka
Mannerheim oli ”räjähtää”, kuten Suomen yleisesikuntapäällikkö Hanell luonnehti tilannetta.
Päämajassa 24.8. pidetyssä kokouksessa presidentti Ryti Mannerheimin ja puolustusministeri
Waldenin kannattamana päätti,
että Suomi kieltäytyy. Ryti on tästä kirjannut muistiin: ”Esitin käsityksenäni, ettei meidän pitäisi
suostua näihin ehdotuksiin. Meillä ei ole syytä osallistua Pietarin
valtausyritykseen. Se olisi kokonaan ulkopuolella meidän sotatavoitteitamme. Sen tehkööt saksalaiset yksinään.”
Mannerheim ilmoitti Erfurthille, ettei Saksan ehdotuksiin
voitu suostua. Suomalaiset jatkaisivat vanhalle rajalle ja sitoisivat
vihollisen rajalinnoitusten tasalla. Päämajoitusmestari Airo olisi kannattanut etenemistä aivan
Leningradin porteille, ”kun nyt
olemme kerran menneet kelkkaan”.
Saksalaisten näkemyksen mukaan suomalaisten jättäytyminen
Leningradin ”ulommalle linjalle”
estäisi kaupungin nopean luhistumisen. Kenraalieversti Halder,
maavoimien yleisesikuntapäällikkö, arvioi, että Leningrad ei kestäisi yli viikkoa, jos sen ympärillä
olisi tiivis saartorengas.
Kenraali Erfurth todisteli 30.8.

Tulkittu kaukovalokuva Stukien iskusta Kronstadtiin 23.9.1941

Mannerheimille joustavuuden
tarvetta ja maaston ottamista huomioon. Olisi siis hyvä, jos
suomalaiset etenisivät kaupungin luo luoteesta Viipurin–Pietarin -tien molemmin puolin. Rytin ja Waldenin ollessa taas 31.8.
päämajassa päätettiin olla suostumatta OKW:n uuteenkaan ehdotukseen. Nyt Erfurth ehdotti,
että suomalaiset etenisivät Valkeasaaren suunnalla jonkin matkaa rajan yli, Mustapurolle. Mannerheim ja Walden katsoivat, että
tällainen kompromissi oli sotilaallisesti tarkoituksenmukainen, saksalaisten kannalta tarpeellinen ja suomalaisten kannalta ”sangen lievä”. Presidentti
ei ”näissä oloissa katsonut voivansa vastustaa tätä ehdotusta”.
Hän esitti kuitenkin, että Mannerheim tässä yhteydessä pyytäisi saksalaisilta 25 000 tonnia
viljaa, jonka antamisesta nämä
olivat heinäkuussa kieltäytyneet. Puintikauden venyessä väenpuutteen takia Suomi tarvitsisi välttämättä lisää viljaa. Rytin
toivomus täytettiin. Suomalaisille toimitettaisiin 15 000 tn ruista.
Ylipäällikkö
Mannerheim
asetti 31.8.1941 Kannaksella eteneville joukoille tavoitteen, joka
oli jonkin matkaa vuoden 1939
valtakunnanrajan eteläpuolella, selvästi Leningradin puolustuslinjojen pohjoispuolella: Länsi-Kannaksella linjalle Rajajoensuu – Retukylä – Aleksandrovka
– Valkeasaaren itäreuna – Ohta,
Itä-Kannaksella valtakunnanrajalle välillä Raasuli – Laatokka.
– Saksalaisten ehdotukset eivät
tähän päättyneet, mutta ne eivät
saavuttaneet Leningradin asiassa
painostuksen astetta.
Suomalaiset heikensivät Itä-
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Laatokalla. Näille alueille ampui myös
suomalainen kenttä- ja rannikkotykistö.
Leningradin alueen Suomen-vastainen raja rauhoittui suomalaisten lopetettua hyökkäyksensä. Kannaksella esiintyi tosin aika ajoin väkivaltaista
tiedustelua ja vanginsieppauksia, mutta Suomen puoleisen rintaman suhteellisesta turvallisuudesta todistaa se, että
saarretun kaupungin eteläpuolelta saapuneita kodittomiksi jääneitä perheitä
oli siirretty syys–lokakuussa 1941 keskikaupungilta Suomen suunnalle. Seuraavina vuosina, kesäkuun 1944 suurhyökkäykseen asti, Suomen-puoli oli
vasta perustettujen neuvostojoukkojen
koulutusalueena.
Saksan sotilasjohdon ratkaisu oli
1941 yrittää saartaa Leningrad mahdollisimman tiukasti ja saada sen siviiliväestö pakenemaan kaupungista
kaakkoon neuvostohallinnon vastuulle.
Saarto ei kuitenkaan lannistanut vastarintaa. Seuraavana vuonna 1942 Saksa
Rintama jähmettyy
oli jo valmis kokonaistilannettaan paSuomen jatkosodan politiikan linja pyr- rantaakseen valtaamaan Leningradin,
ki pysymään erossa suursodasta: Neu- mutta siihen sen sotilaallinen voima ei
vostoliiton sota oli siitä erillinen. Niinpä enää riittänyt.
Suomen sotilaallisiakin tavoitteita rajattiin poliittisista syistä. Syyskuussa 1941 Suomen tavoitteet
Suomen ulkoministeri Rolf Witting teki Jatkosodan alkaessa kävi ilmeiseksi, että
amerikkalaisille diplomaateille selväk- Saksan aikomuksena oli hävittää Neusi, että ”Suomi ei osallistu Pietarin piiri- vostoliitto. Presidentti Ryti ryhtyi sen
tykseen”, koska sen on myöhemminkin vuoksi valmistautumaan siihen, että
”elettävä Saksan ja Venäjän vieressä”.
Suomen olisi paalutettava itselleen VeSuomen johdolla oli kuitenkin syi- näjästä osat, jotka kansallisten, sotilaaltä toivoa, että Leningrad kukistuisi. So- listen ja taloudellisten syiden perusteeltaan kerran päädyttyään Suomella oli la voitaisiin Suomeen liittää. Leningratarve päästä nopeasti rauhaan tai aina- diin päin ei esitetty toivomuksia.
kin tilaan, jossa suurta armeijaa ei olisi
Ennen jatkosodan syttymistä myös
tarvetta pitää aseissa; tämän edellytyk- Suomen sotilasjohto esitti rajatavoitteet
senä oli kuitenkin, että saksalaiset ku- Saksan ja Neuvostoliiton välille odokistaisivat Leningradin.
tettuihin neuvotteluihin, joissa Saksan
Suomalaisten oli syytä pohtia, mil- uskottiin painostavan Neuvostoliittoa
laista vastuuta Leningradin sortuminen myös Suomen rajojen osalta. Näissä taheillekin aiheuttaisi. Antautuisiko pu- voitteissa lähdettiin Karjalan kannakna-armeijalaisia suomalaisten vangeik- sen suunnalla siitä, että palautettaisiin
si ja riittäisikö näille elintarvikkeita? vuoden 1939 raja tai että tätä vanhaa
Kuinka elätettäisiin nälkiintyneet inke- rajaa muokattaisiin Neuvostoliiton hyriläiset, joita erheellisesti oletettiin vielä väksi Länsi-Kannaksella.
olevan Kannaksella, ja pohjoiseen mahSodan alettua Suomi – kansaa edusdollisesti pyrkivät suuret määrät venä- tavat hallitus ja valtaelimet - vältti määläisiä pakolaisia?
rittelemästä vuoden 1939 rajojen yli
Pääosin suurpoliittisista syistä Suo- ulottuvia tavoitteita, ja eduskunta päätmen linjaksi kiteytyi pidättäytyä kaikis- ti joulukuussa 1941 nimenomaan lykäta suoranaisesti Leningradin kaupun- tä näistä asioista puhumisen suursodan
kiin suuntautuvista sotatoimista. Suomi jälkeiseen rauhankonferenssiin. Luopukävi kuitenkin Neuvostoliittoa vastaan malla osallistumasta valtaamiseen tähtodellista sotaa, jossa pienen maan in- tääviin taisteluihin Suomi luopui myös
tresseihin katsottiin kuuluvan mm. se, mahdollisuudesta perustella Leningraettei puna-armeija pääsisi aloittamaan din ja Inkerinmaan liittämistä Suosuurhyökkäystä Karjalan kannakselle.
meen.
Poliittisista syistä suomalaisia kielEi voida kuitenkaan sivuuttaa sitä,
lettiin taistelemasta Leningradin alueel- että Suomessa oli mielipidesuuntia ja
la. Tämä rajaus ei estänyt sitä, että suo- intressiryhmiä, joilla oli omat näkemykmalaiset lentokoneet toimivat Karjalan sensä Leningradin kohtalosta. Suomeen
kannaksella Leningradin pohjoispuo- Venäjän vallankumouksen jälkeen jäälella ja että suomalaiset sotalaivat ja len- neiden inkeriläisten mielestä Inkerintokoneet toimivat Leningradin ympä- maa kuului Suomeen ja Leningrad sen
ristön merialueilla Suomenlahdella ja mukana. Suomen itsenäisyystaistelussa
Karjalan operaationsa takia Karjalan
kannaksen joukkoja tuntuvasti, mikä
merkitsi riskinottoa. Saksalaistenkin
osalta voimasuhteet muuttuivat Leningradin suunnalla syyskuussa entistä epäedullisemmiksi. Neuvostojoukkoja oli alueella 500 000 ja saksalaisia
275.000.
Lisäriskinä oli odotettavissa, että Leningradin väestö pyrkisi pois suomalaisten rintaman lävitse. Siksi olisi toivottavaa, että saksalaisten hyökkäys pian tunkeutuisi myös Leningradin
pohjoispuolelle suomalaisten ja venäläisten väliin. Rintamavastuulliset kenraalit Oesch ja Laatikainen esittivät
päämajassa huolensa siitä, miten pitäisi suhtautua leningradilaisiin, jos nämä
yrittäisivät tunkeutua saartorenkaasta pohjoiseen. Ei olisi varmaa, että kyse
olisi vain hätää kärsivistä. Mukana saattaisi seurata iskuryhmiä. Tästä vaarasta
annettiin rintamajoukoille tiukkoja ohjeita.

Saksalaisten ajatus aseveljien kohtaamisesta Leningradin pohjoispuolella (syyskuu 1941)

mukana olleiden ns. aktivistien mielestä
suomalaisten asuma-alueelle rakennettu Pietarin kaupunki oli perustamisesta
asti edustanut suuruutensa takia uhkaa
Suomelle. Asiaa oli suorastaan pahentanut se, että Leningrad oli nyt maailmanvallankumouksen kehto, kommunistivallan keskeinen symboli. Kuumissa päissä saatettiin illan myöhäisessä
vaiheessa esittää, että Laatokan vesien
annettaisiin huuhtaista suurkaupunki
mennessään.
Ns. heimopiirejä jarrutti kuitenkin
se, että Leningrad oli liian suuri ja kuuma peruna ihanteellisimpiinkin ja toiveikkaimpiinkin kaavailuihin liitettäväksi. Leningrad oli asukasluvultaan
Suomen suuruinen ja täynnä venäläisiä
ja sillä oli suurvaltapoliittinen merkitys.
Saksan Itäministeriön (Ostministe-

rium) johtajan Alfred Rosenbergin ajatuksena oli Leningradin muuttaminen
Danzigin kaltaiseksi vapaakaupungiksi
ja sitä ympäröivän Inkerinmaan liittäminen Suomeen. Kun saksalaiset selittivät sellaista vaihtoehtoa, että Pietari
joko annetaan Suomelle tai hävitetään,
alkoi levitä ajatus, että raja vedettäisiin
Nevalle, sillä suomalaisilla ei ollut halua
saada saksalaisia Nevan pohjoispuolelle.
Tuolloiset sisäpiirin keskustelut osoittavat, että rajan odotettiin kulkevan
Laatokalta Rajajoen kohdalle Suomenlahteen tai – mikäli Leningrad ei jäisi
suurkaupungiksi – ehkä Nevaa pitkin.
Pääministeri Rangell selitti inkeriläisten edustajille, että Suomi ei saisi käyttöönsä Nevalta edes vapaata kulkuväylää, vaan kulku olisi järjestettävä pohjoisemmas Viipurin ja Vuoksen välille.

Tassin propagandakuva kesältä 1944, joka kuvaa neuvostonäkemystä suomalaisten tavoitteista vuonna 1941.
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Keväällä 1942 saksalaiset tunnustelivat Suomen mielipidettä, ja eräät suomalaiset johtomiehet – mm. sosiaalidemokraatti, professori Väinö Voionmaa
– keskustelivat asiasta. Nyt pidettiin
mahdollisena, että Nevan suulle perustettaisiin vapaakaupunki (siis paljon
pienempi kuin Leningrad), jota hallitsisi kansainvälinen komissio (edustettuina ainakin Saksa, Suomi ja Ruotsi). Sii-

hen liitettäisiin suomalaisten asuttama
Inkerin osa. Presidentti Ryti selitti painavasti, että hän ei halunnut olla mukana Leningradin hävittämisessä: ”Olisi
ikävää, jos meidän teoksemme jäisi historiaan sellainen Karthagon hävittäminen.” Tuohon aikaan tunnettiin kaikkialla koulusivistyksen saaneiden parissa muinaisen Rooman vaino Karthagon
valtiota vastaan. Se päättyi siihen, että

kaupunki tasoitettiin auralla kyntäen.
Lähdeaineisto todistaa yhtäpitävästi,
että Leningradin liittäminen Suomeen
ei kuulunut Suomen sodanpäämääriin. Vastuunalainen johto ei suunnitellut myöskään Leningradin tuhoamisen
jälkeen vapautuvan alueen liittämistä
Suomeen. Lähteet todistavat myös sen,
että Suomen päämajassa ei ennen jatkosodan alkua tai sen aikana laadittu

suunnitelmia Leningradin valtaamiseksi eikä Suomen armeijalle asetettu
missään vaiheessa hyökkäystavoitteita Leningradin valtaamiseksi. Suomen
armeija pysähtyi Karjalan kannakselle Leningradin puolustusvyöhykkeen
pohjoispuolelle, sotilaallisista ja poliittisista syistä.

lustasta tavattiin noin 75 000 ”hiippailijaa”. Kaupungin asukkaiden kurissa pitämiseksi, ryöstelyn ja oppositiohengen
lannistamiseksi, teloitettiin maaliskuun
loppuun 1942 mennessä 3725 henkilöä
ja syyskuun loppuun 1942 mennessä
vielä 1630 henkilöä.
Syyskuun alussa 1941 Leningradin
asukasluku oli evakuointien ja mobilisoinnin ansiosta laskenut 2,5 miljoonaan. Saarron alta evakuoitiin syysjoulukuussa 1941 noin 100 000 ihmistä, joukossa paljon ammattityöväestöä.
Talvella evakuoitiin ”tarpeetonta väestöä” – lapsia, vanhuksia, epäsosiaalista tai epäluotettavaa väestöä – pois syömästä piiritetystä kaupungista. Siviiliväestön huoltoa rajoittivat saksalaisten
pommitusten lisäksi omat sotilaskuljetukset. Kaupungista vietiin aseita Moskovan rintamalle ja teollisuutta Siperiaan. Kaupunkiin tuotiin lisää joukkoja
idästä, Olhavan suunnasta.
Vähemmistökansallisuudet tuottivat
kaupungin puolustuksen johdolle huolta. Leningradin rintaman sotaneuvosto antoi jo kesällä 1941 käskyn ryhtyä
saksalaisten ja suomalaisten pakkoevakuointiin Leningradin oblastin esikaupungeista Siperiaan. Leningradista ja
sen esikaupungeista karkotettiin syksyyn 1942 mennessä 58 000 suomalaisia ja saksalaisia ja 70 500 epäsosiaalista ainesta.
Syyskuusta 1941 huhtikuuhun 1942
kaupungista evakuoitiin noin 650.000
ihmistä. Samana aikana kuoli tauteihin
ja nälkään noin 420.000 siviiliä. Vaikka
saksalaiset ”ummistivat silmänsä” evakuoimisille, Leningradin väestöstä oli

vielä keväällä 1942 jäljellä kaupungissa
1.3 miljoonaa.
Heinäkuussa 1942 Leningrad puoluejohtaja Andrei Ždanovin johdolla muutettiin ”sotakaupungiksi”, jossa
ei ollut lainkaan sodankäynnille hyödyttömiä asukkaita. Kaupungin huollon turvaamiseksi Ždanov pyrki siirtämään kuukaudessa 300 000 siviiliä
pois; tilalle voitiin tuoda lisää joukkoja
ja jäljellejäävät toimisivat kaikki tuotannon ja puolustuksen hyväksi. Siirrossa oli turvauduttava pakkoon, sillä
puoluejohdon mielestä ihmiset eivät
haluaisi lähteä, koska Leningradissa
oli silloin jopa paremmat olot kuin Sisä-Venäjällä. Syyskuussa 1942 kaupungissa oli 681 000 asukasta ja kuolleisuus laski sitten ”normaaliksi”. Sodan
jälkeisissä Nürnbergin oikeudenkäynneissä Pohjoisen armeijaryhmän saksalaiskenraalit eivät saaneet tuomiota
”nälkäsaarrosta”, koska se vastasi ikiaikaista sodankäynnin käytäntöä.
Leningradin piiritys ja sen aiheuttamat kärsimykset olivat neuvostovaltion
kestämisen suuri symboli, ja Leningrad lujitti länsimaiden kansalaisten halua auttaa itärintaman taistelua. Neuvostoliiton sisällä leningradilaiset olivat
Stalinin kannalta mahdollinen oppositiopesäke, minkä seurauksena sikäläistä eliittiä tuhottiin ns. Leningradin
jutussa. Neuvostoliiton hajottua leningradilaiset osoittivat tyytymättömyyttä heihin kohdistuneesta välinpitämättömyydestä, kun huomattiin, että mm.
saarron aikana kuolleiden kokonaismäärä oli päätetty keskuskomiteassa
eikä todellisten tilastojen pohjalla.

Ohto Manninen

Leningrad saarroksissa

S

aksan johto oli jo ennen Barbarossa-hyökkäyksen alkua päättänyt, että Neuvostoliiton keskukset Moskova ja Leningrad oli tuhottava. Suunnitelmana oli musertaa
kommunismi ja lopettaa Venäjän
suurvalta-asema.
Käytännössä Leningrad oli kuitenkin jo kokonsa ja asukaslukunsa takia saksalaisille ongelma, johon ei ollut
näköpiirissä hallittavissa olevaa ratkaisua. Kaupunkitaisteluun ryhtyminen
olisi tuottanut tappioita, joita Saksan
armeija ei olisi kestänyt, eikä kaupungin venäläisväestön huoltoon ollut ainakaan taistelujen kestäessä resursseja. Hyökkääjän omakin huolto oli jo
äärirajoilla. Kun asukkaiden huoltoa
ei pystyttäisi järjestämään ja kun kaupunkiin etenevien sotilaiden henki olisi miinoitusten takia vaarassa, Saksan
sotilasjohdon ratkaisuksi tuli, että kaupungin antautumista ei otettaisi vastaan. Hitlerin kanta oli jo syyskuussa
1941 selvä: Jos kaupungista vaikeassa tilanteessa esitettäisiin antautumispyyntöjä, niihin ei suostuttaisi. Rintamalinjan läpi kaupungista pois pyrkivät oli käännytettävä tulittamalla.
Kaavailtiin, että kun Leningradin
asukkaat olisivat kaupungin pommitusten ja nälän kypsyttämiä, heille avattaisiin rintamaan väyliä ja heidän päästettäisiin lähtemään. Hitler
selitti: ”Venäjän sekasorto kasvaa sitä
suuremmaksi ja vallattujen itäalueiden
hyödyntäminen sitä helpommaksi,
mitä enemmän neuvostokaupungeista
pakenee väestö Venäjän sisäosiin. Loput varuskunnasta jäävät sitten koko

talveksi. Keväällä tunkeudumme kaupunkiin, toimitamme hengissä olevat
Sisä-Venäjälle tai otamme vangiksi.”
Kenraali Erfurth kertoi Saksan sotilasjohdon kaavailuista tarkemmin Suomen yleisesikuntapäällikkö Hanellille:
”Tappioiden välttämiseksi kaupunkiin
ei hyökättäisi jalkaväellä, vaan lamaannutettaisiin sen ilmatorjunta ja hävittäjät ja murrettaisiin sitten sen elin- ja
puolustuskyky tuhoamalla vesilaitokset, varastot sekä valon- ja voimanlähteet. Sotilaalliset laitteet ja puolustuksen
voima lannistettaisiin tulituksella.”
Neuvostojohto päätti pitää Leningradista kiinni saarrosta huolimatta - arvovaltasyistä ja kuluttaakseen ja sitoakseen saksalaisten hyökkäysvoimaa. Puna-armeija ja punalaivasto valmistelivat
kyllä jo rakennusten ja alusten räjäyttämistä. Koko kaupunkia ei ollut aikomus
hävittää, mikä ilmenee siitä, että miehityksen varalle valmisteltiin laaja vastarintaorganisaatio.
Leningradin jäätyä saarroksiin sen
asukkailla ei ollut mahdollisuuttakaan
antautua. Heikkouden estämiseksi neuvostojohto sovelsi sotilaisiin ja siviileihin jyrkintä sotalakia. Stalin esti siviilien käyttämisen puolustustahdon
heikentäjinä käskemällä, että oli ehdottomasti ammuttava sellaiset venäläiset,
jotka saksalaisten lähettäminä saapuisivat, delegaatteina, kehottamaan kaupungin väestöä antautumaan ja tekemään rauhan. Käskyn täytäntöön soveltanut kenraali Žukov ammutti myös
kaupungista pakenevia ja ilman käskyä
vetäytyviä. Rintama repeili. Elo—lokakuussa 1941 Leningradin rintaman se-
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Karjalan Armeija jatkosodassa

O

peraatio Barbarossa, Saksan
hyökkäys itään, käynnistyi
22. kesäkuuta 1941. Neuvostoliiton suurlähetystö poistui Suomesta 24.6.1941. Neuvostokoneiden ilmahyökkäys alkoi voimakkaana aamuyöllä
25. kesäkuuta (ilmapommituksia tosin oli ollut jo 22.6. alkaen). Seuraavana päivänä pääministeri Jukka Rangell
piti eduskunnassa puheen, jossa hän totesi Suomen olevan jälleen sodassa Neuvostoliittoa vastaan.
Marsalkka Mannerheim oli neuvotellut 27. kesäkuuta Huutokoskella lähimpien alaistensa kanssa tulevista sotatoimista. Tällöin hän oli hyväksynyt
suunnitelman hyökkäyksestä Laatokan
koillispuolitse. Samalla Laatokan Karjalaan keskitetyt sotavoimat yhdistettiin
yhdeksi ryhmäksi, joka nimettiin Karjalan Armeijaksi. Sadantuhannen taistelijan ryhmittymään määrättiin ylipäällikön ensimmäisellä päiväkäskyllä
29.6. komentajaksi kenraaliluutnantti
Erik Heinrichs ja esikuntapäälliköksi silloinen eversti Kustaa Tapola, jotka
olivat työskennelleet menestyksellisesti
yhdessä jo talvisodan ja välirauhan aikoina.
Karjalan Armeijan alaisuuteen ryhmitettiin VI Armeijakunta (komentajanaan Talvela, 11. ja 5. D.) ja VII Armeijakunta (komentajanaan Hägglund, 19.
ja 7. D.) sekä Ryhmä O (komentajanaan
Oinonen). Karjalan Armeijan reservinä olivat 1. Divisioona ja 1. Jääkäriprikaati. Myöhemmin Karjalan Armeijan
suuntaan keskitettiin vielä ylipäällikön
reserviksi saksalainen 163. Divisioona,
jota alkuaan oli ollut tarkoitus käyttää
hyökkäykseen Hangon tukikohtaa vastaan. Päämajan operatiivisen osaston
päällikkö Kustaa Tapola oli laatinut

mahdollista hyökkäystä koskevan muistion, joka on päivätty 26.6.1941.
Karjalan Armeijan esikunta sijaitsi aluksi Niittylahdessa, Pohjois-Karjalan kansanopiston tiloissa, noin 20 kilometriä Joensuusta. Karjalan Armeija alkoi toimia 30.6. Sen tehtävänä oli lyödä
vastassa oleva vihollinen sekä olla Hämekoski – Suistamo – Loimola – Suvilahti -linjalta valmiina jatkamaan.

Aunuksen ja Maaselän
valtaamisoperaatio
Sota-arkistossa Kustaa Tapolan papereiden joukossa on tallella hänen käsin kirjoittamansa selvitys Aunuksen ja Maaselän valtaamisoperaatioista. KarA:n esikuntapäällikkönä hän oli aitiopaikalla
seuraamassa suunnittelemansa operaa- Kenraaliluutnantti Erik Heinrichs (oik.) ja eversti Kustaa Tapola Karjalan Armeijan
tion toteutumista.
esikunnassa.
Tekstissään Kustaa Tapola kuvaa vaiheittain Karjalan Armeijan hyökkäykJoukkojen tuli olla valmiina ylittäTaktillisesti taas oli hyökkäyksen perussen etenemistä.
mään valtakunnanraja kuuden tunnin
Ensimmäisessä vaiheessa: ”Perusaja- tuttava:
1) Tykistöllä ja ilmavoimilla tehok- kuluttua lähtömerkin saatuaan. Kun
tus oli, operatiivisesti: 1) Läpimurto painopistesuunnassa Korpiselkä – Muuan- kaasti ja tarkoin valmistettu sekä niillä kuitenkin odotus jatkui, kärsivät joukot
to jonka saavuttamisen jälkeen eri mah- ja suorasuuntauksella tuettu nopea ete- liikaa vihollisen tykistötulesta ja valmidollisuudet avautuvat, kaksi divisioonaa neminen varsinaisen puolustusvyöhyk- usaikaa oli pidennettävä, jotta joukot
takana valmiina. 2) Siksi ryhmitys vah- keen läpi, ts. pääsy ns. ”avoimelle ken- voitiin ryhmittää suurempaan syvyyvistuu jatkuvasti oikealta siiveltä Kor- tälle” ja nopea etenemisen jatkuminen teen taaksepäin.
Ennen hyökkäyksen alkua vallitsi
piselkään saakka. 3) Täten syntyy lä- ”sivuille vilkuilematta”.
2) Eteentyönnetyt osastot metsien rintamalla voimakas, jännittynyt odopimurtoon liittyen saarrostusvaikutus,
puristus Laatokkaa vastaan samalla, läpi: - rautatieosille Matkaselkä – Sorta- tus. Tulitaisteluja käytiin useilla tahoilla
kun etenemismahdollisuus Laatokan vala, Matkaselkä – Hämekoski ja Suis- ja paikallisia hyökkäyksiäkin rajoitetuin
pohjoispuolitse aukeaa. 4) Tämän mah- tamo – Loimola – Jänisjoen rauta- ja tavoittein suoritettiin puolin ja toisin
varsinkin sen jälkeen, kun oli annettu
dollistamiseksi vasen sivusta Tolvajär- maantiesilloille.
lupa ottaa haltuun hyökkäystä edistäviä,
3) Sulutusten raivaus
veltä itään nopeasti ja riittävän syvälle
helposti vallattavia maastokohtia.
4) Iskuryhmät.
sekä Koillismaa varmistettava. Siksi on
Voimakas taisteluhenki täytti koko
5) Hyökkäysalueen eristäminen ja
päästävä Tolvajärven kapeikoille kun ne
vielä ovat auki, eikä vihollista päästet- sen yhteyksien katkaiseminen hyök- Karjalan Armeijan sen valmistautuestävä vetäytymään osillaankaan sinne. käyshetkellä ja eristämisen ylläpito sen sa ottamaan takaisin aluetta, jonka vastustaja oli talvisodan jälkeen saanut –
Siksi Korpiselkä – Tolvajärvi tielle eri aikana ilmasta käsin.
valtaamatta! Armeijassa tunsi jokainen
6) Ilmatorjunta!
kohtiin pohjoisesta!
myös oltavan Talvisotaa paremmin varustauduttu. Luottamus asian oikeuteen, johtoon ja voittoon oli vankkumaton. Armeija oli siis kaikin puolin suhteellisen hyvässä kunnossa ja sotaan
tottunut joskaan ei täysin nykyaikainen.
– Vastustajan sitkeys tunnettiin!
10.7. alkoi varsinainen hyökkäys. Samaan aikaan sattui ankara ukonilma.
Miehet keksivät sille heti nimen ”kansainvälinen tykistö”.

Etenemistauko
Kolatselkä vallattiin 19.7. vihollisen
yrittäessä panssarivaunuin vastahyökkäystä pohjoisesta. 20.7. vallattiin Salmi
ja uusi vihollisrykmentti (452) tuhottiin. 21.7. eteneminen Hyrsylään ja 22.7.
Vieljärvelle ja 24.7. Vitele ja samana päivänä Tuulosjoelle, jolloin tällä ja Petroskoin suunnalla etenemistauko.

Raskas haupitsi matkalla Tuupovaarassa 3.7.1941 kohti Korpiselkää.

Tähän pysähtymiseen oli varsin useita
syitä:
a) Kahdessa viikossa oli edetty 250
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panssarijuna. Siellä oli myös kovia taisteluja, mm. voimakkaita vihollishyökkäyksiä 19. – 20.7.
Kaiken tämän pohjalla nyt päätettävä miten saadaan ilmaa ja joukkoja irti.
Päätökseksi tulee hyökkäys siellä missä
vihollinen lähinnä, vaarallisin ja varmimmin saavutettavissa sillä nopea ratkaisu on nyt hyvin tarpeen.”

Uusi vaihe

Neuvostojoukkojen parakkialue Tolvajärvellä on joutunut suomalaisten haltuun.

km syvälle kovassa kesähelteessä. Tästä oli tietenkin seurauksena sekä johtajien että joukkojen henkisten ja fyysisten
voimain sekä materiaalinkin kuluminen. On näin ollen ennen kuin lähdetään uuteen, rasittavaan, laajaan ja vaaralliseen vaiheeseen, näiden kaikkien
kunnostaminen, muuten on kesken operaation kulminoitumisen vaara suuri.
b) Rintama oli venynyt hyvin pitkäksi ja se muodosti lähes 200 km syvän
pussin, jonka ”pullonkaula” Laatokan –
Näätäojan välillä oli n. 50 km leveä sekä
Jänisjärven – Tolvajärven väli n. 40 km.
c) Armeijan Esikunta Leppäsyrjässä,
laajan rintamakaaren keskipisteessä, oli
kuin hämähäkki verkon keskellä ojentaen ulottumiaan kaikille ilmansuunnille. Oikea siipi taisteli lounaassa Laatokan pohjoisrantaa kohti. Keskusta oli
kaakossa Tuulosjoella ja idässä Vieljärvellä, vasen siipi koillisessa Näätäojalla jopa pohjoisessa Tolvajärvellä ja Ilomantsissa. Ja vihdoin luoteis- ja länsisuunnassa, selustassa, oli huolehdittava

kapeista, mutta tärkeistä selkäyhteyksistä. Oma ja Suvilahdella oleva vihollisen
AE olivat menossa toistensa ohi. Metsäym. paloista syntynyt savu ja pöly peittivät metsät ja maaston niin, että korkealta Leppäsyrjän vaaralta eri suuntiin
näkyivät vain korkeimpien kukkulain
huiput kuin alkusumusta nousten taistelun kumun kuuluessa joka suunnalta.
Oli siis saatava ”kyynärpäätilaa” (armbågsrum). Miten?
d) Voimat olivat kiinni laajan rintaman eri suunnilla, osittain sivustan ja
selkäyhteyksien varmistuksessa. Niitä oli saatava irti! Miten? Puolustus vai
hyökkäys?
e) Oli saatava teitä ja rautatie kuntoon.
f) Jo 13.7. lentäjät olivat ilmoittaneet:
vahvoja vihollisvoimia Loimola – Suvilahti alueella ja 17.7.: 3 junaa joukkoja ja
mm. panssaria saapunut Suvilahteen.
Tolvajärvellä kohdattu sitkeä vastarinta, mm. panssaria. Näätäojalla todettu
uusia voimia, myös raskasta tykistöä ja

Värtsilän taajaman keskusta oli poltettu suomalaisten saapuessa alueelle.

”Oli odotettavissa vihollisen taistelevan
entistäkin sitkeämmin ja tarvittaessa
saavan lisävoimia. Olihan sillä nyt suojattavana elintärkeät arvot: Muurmannin rata sekä Syvärin virta. Niiden arvon se oli myös jo osoittanut suorittamalla lukuisia vastahyökkäyksiä.
Hyökkäyssuunnitelmaa laadittaessa oli johtavana ajatuksena: nopeat ratkaisut rintamassa niin, että vihollinen
ei pääsisi väistymään ja jatkuvasti viivyttämään vaan, että samalla jälleen
avautuisi mahdollisuus nopeaan etenemiseen. Tämän operaatioidean soveltamisen ratkaisevan tekijän muodosti
edessä oleva tieverkko. Vihollisella oli
oikeastaan vain kaksi selkäyhteystietä
ja ne olivat kummallakin siivellä. Mutta
niiden väli Aunus – Prääsä oli lähes 100
km! Tästä syntyi ajatus nopeasta iskusta
Aunukseen ja Prääsään, ts. kaksipuolinen saarrostus, n. 30 km syvälle vihollisen selustaan, vihollisen äärimäisten
siipien lyöminen ja siihen liittyen nopea, välitön eteneminen sekä väliin jäävän vihollisen tuhoaminen samalla kun
pohjoissivusta oli suojattava!
Tätä kaikkea tutkittaessa kiteytyi vähän tavallisuudesta poikkeava operaatiokuva. Koska tuntui liian uskalletulta
etenemisen jatkaminen kummallakin
siivellä ennen saarrostuksen loppuunsaattamista, tyydyttiin siihen vain toisella, s. o. eteläisellä siivellä, jossa rautatie ja Syväri olivat yhdessä nopeimmin
saavutettavissa ja panssarille edullisin
maasto. Täällä oli siis varmistaen poh-

joiseen jatkettava kaakkoon. Pohjoisessa
oli meneteltävä päinvastoin: varmistaen
myöhempään etenemissuuntaan käännyttävä sisäänpäin, siis tavallaan edellisen peilikuva. Keskustassa oli reservinä
7. D. valmiina kumpaankin suuntaan.
Pohjoisella varmistussiivellä oli sillä välin käyty vaiherikkaita taisteluja,
jolloin osia joukoistamme oli tilapäisesti motissakin. Etelässä taas jalkaväen seuraamin kevyin joukoin vallattu
tuon tuostakin taistellen 6.9. Mäkriä,
7.9. Syvärin luostari ja saavutettiin Syväri, 12.9. se ylitettiin ja voimalaitos vallattiin. Vaasenin suunnalla saavutettiin
Syväri 8.9. Se ylitettiin 9.9. ja varmistus työnnettiin vähitellen Mätysovaan
ja edelleen Pertjärvelle ja Pitmojärvelle, torjuen eri suunnilta etelästä tulevia
vastahyökkäyksiä.

Kolmas vaihe
”Petroskoin valtaukseen päättyneen operaatiovaiheen aikana, oli vihollinen osittain lyöty, osittain vetäytynyt Syvärin
eteläpuolelle, osittain taas Petroskoista
pohjoiseen. Viimemainittu alue muodosti vielä uhkan Karjalan Armeijaa vastaan erityisesti sen pohjoissivustaan.
Viholliselta oli selkäyhteydet katkaistu, mutta se rakensi yllättävän nopeasti
tien Viiksijärven Uunitsanlahden välitse ja vetäytyi sen kautta taistellen Uunitsaan ja edelleen Äänisen Suurlahden
rannalle joukkojemme ajaessa takaa
yritettyään ensin samalla sulkea pohjoisesta myös Viiksijärveen – Uunitsanlahden kannas.
Nyt rintama yhä kapeni, puolustus
tiivistyi, maasto yhä vaikeutui ja joukot
väsyivät – kulminoitumisoireita! Toiselta puolen vihollisen vastarinta kasvoi,
keskittyen lopulta tunnukseen ”Kuolemme, mutta emme luovuta Karhumäkeä (Stalin)”. Tästä kävi ilmi myös Karhumäen merkitys Maaselän kannaksen
avainasemana.
Näin alkoi molemminpuolinen painiskelu hyökkäyksin ja vastahyökkäyksin kummankin puolen osien joutuessa ”mottiin”. Lähitaistelujen kiihkeyttä
kuvaa mm. se, että eräskin pataljoona
käytti yhtenä päivänä 600 käsikranaattia. Monin järjestelyvaihein murrettiin
”Karhumäen linnoitusta” pala palalta.
Lähes kuukauden kestäneissä kovissa taisteluissa pakkasen yhä lisääntyessä, lisääntyi myös joukkojen uupumus
kummallakin puolen. Nopean ratkaisun aikaansaamiseksi sen jälkeen kun
vihollinen myös olisi painiskellut itsensä näännyksiin, keskitettiin 1. JPr. Petroskoista rintamalle 28.11. alkaen, jolloin myös annettiin uusi käsky hyökkäyksen säännöstelemiseksi.
8. D:n jatkaessa Maaselkään asettui
II AK puolustukseen Poventsa – Voljärvi – Maaselkä – Seesjärvi linjalle ja asemasodan sekä vaikeiden talvitorjuntataistelujen vaihe alkoi. Erittäin suuria
vaikeuksia oli tuottanut runsas miinoi-
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tus sekä loppuvaiheessa kasapanosmiehet teiden varsilla ja maataistelukoneet.”
Hyökkäysvaiheen onnistuneiden operaatioiden jälkeen seurasi palkitseminen. Ylipäällikkö palkitsi kahdeksan läheistä työtoveriaan tai rintamakenraalia 1. luokan Vapaudenristillä rintatähden kera. Kustaa Tapola
oli saanut jo talvisodasta 1. luokan Vapaudenristin. Kustaa Tapola sai nyt lokakuun
3. päivänä uudelleen 1. luokan Vapaudenristin, mutta rintatähden kanssa. Näin hän tuli
everstinä palkituksi erikoisella ja korkealla
kunniamerkillä, sillä sen saivat yleensä vain
kenraalit.
Päivi Tapola
Lähteet:
Arkistot:
Kansallisarkisto (KA) Sörnäisten osasto (ent. Sotaarkisto, SArk.):
- K. A. Tapolan arkisto Pk 1664/1-85
- Erik Heinrichsin arkisto Pk1172/1-95
- KarA:n arkisto
- Yleisesikunnan päällikön arkisto, T 20117/40
- Op. Os./Pv. PE T 15706/1-2, T 15708/2, T 4871/9, T
17912/14–15 (kansiot 10 ja 11)
Pääesikunnan arkisto
Kirjallisuus, julkaisut ja artikkelit:
Jatkosodan historia 5, toim. Sotatieteen Laitoksen
Sotahistorian toimisto, WSOY, Porvoo, 1992.
Korhonen, Arvi: Barbarossa-suunnitelma ja Suomi,
WSOY, Porvoo, 1961.
Leskinen, Jari – Juutilainen, Antti (toim.): Jatkosodan pikkujättiläinen, WSOY, Porvoo, 2006.
Manninen, Ohto: ”Barbarossa” ja suomalaisten operaatiokaavailut, Sotilasaikakauslehti 1976, s. 350–362.
Manninen, Ohto: Syväri vai Kannas, Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Vuosikirja X, s. 5-43, Helsinki, 1978.
Manninen, Ohto: Suur-Suomen ääriviivat, Kirjayhtymä, Jyväskylä, 1980.
Mikola, K. J.: Barbarossa-suunnitelma ja Suomi.
Uusi Suomi 27.9.1961.
Mikola, K. J.: Kunniajäsen K. A. Tapola, Tiede ja ase,
Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu N:o
28, 1970.
Mikola, K. J.: Muistokirjoitus K. A. Tapolasta, Tiede
ja ase, Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu N:o 29, 1971, s. 5.
Platonov, S. P.: Taistelut Suomen rintamalla 1941–
1944, suom. Helge Seppälä, Kirjayhtymä, Helsinki, 1976,
Rautala, Ari: Itä-Karjalan valtaus, Gummerus, Jyväskylä, 2002.
Suomi sodassa, Talvi- ja jatkosodan tärkeät päivät,
(toimituskunta) Oy Valitut Palat, Keuruu, 1984.
Tapola, K. A.: Hämäläisistä sodissamme 1939 – 40
ja 1941 – 44, teoksessa Hetemäki, Eero ja Suvanto, Pekka (toim.): Kaikuja Hämeestä XI, Hämäläisosakunta 1954, s. 260–292, Tampereen kirjapainoosakeyhtiö, Tampere, 1954. (myös erillispainos)
Tapola, K. A.: Jalkaväen tarkastajan julkaisut, mm.
Harva puolustus (1950) ja Jalkaväen tulen käytöstä (1952).
Tapola, K. A.: Karjalan kannas – Suomen lukko (s.
40), Suomalainen sotilaana ja taistelijana (s. 291)
teoksessa Suomi tahtoi elää I, Toimituskunta, jossa
K. A. Tapola mukana, Sanoma Oy, 1955.
Tapola, K. A.: Kunniajäsen Erik Heinrichs 70 vuotta,
Tiede ja ase, Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 18, Mikkeli, 1960, s.5-9.
Tapola, Päivi: Ajan paino – Jalkaväenkenraali K. A.
Tapolan elämä, Tammi, Jyväskylä, 2004.
Tapola, Päivi: Kenraalien kirjeet, Tammi, Jyväskylä, 2007.
Tapola, Päivi: Marsalkan kotiinpaluu, Ajatus Kirjat/
Gummerus, 2010.

Veteraanit Rukajärven tiellä Lieksassa
Suururakka tuli päätökseen, kun
kenraaliluutnantti Ermei Kanninen
nimesi Lieksa - Kivivaara tien
Rukajärven tieksi. Samalla paljastettiin sekä tien, että alueen 14
opastaulua. Juhlallinen tilaisuus
pidettiin heinäkuun 2. päivänä
Lieksan Änäkäisissä, jossa jatkosodan aikana 70 vuotta sitten
toimi huolto- ja koulutuskeskus.
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen alullepanemiin tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 100
juhlavierasta.

K

enraaliluutnantti Kanninen korosti puheessaan sitä, että Rukajärven suunnan huolto oli yhden huoltotien varassa. Jukolan motti
toimi jatkosodan aikana huolto- ja koulutuskeskuksena. Siellä koulutettiin sotilaita erämaasodan erityisolosuhteisiin. Jukolan mottia tarvittiin Kannisen
mukaan joukkojen huollon varmistamiseen ja estämään vihollisen partisaanien toimia. Rukajärven tie opasteineen
antaa tietoa jälkipolville ja samalla se
edistää myös paikkakunnan matkailuelinkeinoa.
Jukolan motissa pidetyn vihkiäistilaisuuden avasi historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkanen. Meidän
veteraanien lasten erityinen velvollisuus on huolehtia siitä, että veteraanien
muistelmat tallentuvat jälkipolville. Pe-

Jukolan motti Rukajärven tiellä. Vasemmalta kuvassa Pohjois-Karjalan Rajavartiolaitoksen apulaiskomentaja ev.ltn. Mikko Karkia, Lieksan Rajavartioaseman päällikkö kapt. Juha Karhinen, pj. Tenho Tikkanen, Lieksan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maija Riikonen, Lieksan kaupunginjohtaja Esko
Lehto, historioitsija Tauno Oksanen ja Lieksan Rajakillan puheenjohtaja Reijo
Kortelainen.

rinnetiedon kokoamisella haluamme
osoittaa kunnioituksemme kaikkia
sotiemme veteraaneja ja sitä sukupolvea kohtaan, joka velvollisuudentuntoisesti hoiti tehtävänsä.
Nyt on pystytetty rajan tuntumaan
14 opastetta, joissa kerrotaan yhtenäisen otsikon alla Rukajärven suunnan joukkojen taistelutiestä. Lieksan
alueella opasteita on 9, Kivivaarassa, Kalliojärvellä, Ruunaalla, Inarissa, Änäkäisissä, Puuruussa sekä Ju-

Opastein nimetty Rukajärven tie on jatkosodan aikainen huoltotie. Se saa alkunsa Lieksan asemalta, kulkee Lieksan kauniissa kansallismaisemassa 44 km:n matkan ja päättyy Kivivaaran rajapyykille 647, jota reittiä 14.D:n joukkojen huolto
kulki Rukajärven rintamalle.

kolan motissa. Kuhmossa opasteita
on 4, Miinoankivellä, Hukkajärvellä
ja Rajakankaankivellä. Lisäksi Kiuruvedelle on rakennettu Rukajärven
suunnan Kivivaaraksi nimetty perinnepolku, jossa on rajapaalun 647 lisäksi yksi Kivivaaran opaste.
Illalla Timitran linnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa Rukajärven
suunnan historiayhdistys luovutti Rukajärven suunnan rintamatunnukset historioitsija Tauno Oksaselle
ja Lieksan kaupungille tunnustuksena Rukajärven suunnan perinnetiedon kokoamisesta ja tallentamisesta.
Samassa tilaisuudessa julkistettiin
Pentti Perttulin kirja: Kirjoituksia
Rukajärven suunnan veteraanien perinnetyöstä sekä avattiin Lieksan kirjastoon pystytetty valokuvanäyttely
”Rukajärven suunnan taidetta jatkosodan ajalta”.
Päätöspuheessaan puheenjohtaja
Tikkanen esitti kiitoksensa kaikille
tapahtuman osallistujille, erityisesti
kenraaliluutnantti Ermei Kanniselle,
joka päivän esitelmillään loi kaikille
ikimuistoisen kokemuksen. Lisäksi
puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi syyskuun 17. päivä Iisalmen
kulttuurikeskuksessa
pidettävään
Rukajärven suunnan kansainväliseen seminaariin, jossa Kannisen,
Raunion ja Oksasen lisäksi esitelmöi
Petroskoin yliopiston professori Juri
Kilin.
Tenho Tikkanen

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja verkkokauppa.

www.sotaveteraaniliitto.fi
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Veltjens, kolmannen valtakunnan sanansaattaja, osa II
Veltjens Helsingissä ”maan alla”
Veltensin vaiheista Suomessa raportoi
everstiluutnantti Terä näin: ”Veltjens
oli saapunut jo edellisen päivän vuorokoneella Tukholman kautta Helsinkiin.
Hänen aseliikkeensä Suomen edustaja Hilbert oli häntä vastaanottamassa.
Koko Helsingissä oleskelunsa ajan Veltjens oli käytännöllisesti katsoen ”maan
alla”, sunnuntai-iltaan saakka Hilbertin huvilassa Husössä ja sen jälkeen tämän kaupunkiasunnossa Kaivopuistossa. Siihen hyvin suljettuun piiriin,
jossa Veltjensin tehtävän ensikäsittely
tapahtui, kuuluimme hänen lisäkseen
vain Hilbert ja minä. Tässä yhteydessä oli minulla vielä erikseen noin tunnin kestävä kahdenkeskinen keskustelu Veltjensin kanssa. Tällöin Veltjens
aluksi hyvin selvästi ja painokkaasti selosti tehtävänsä sekä sen suoritusta varten Göringiltä saamansa ohjeet esittäen
myös valtakirjansa, jonka lisäksi hänellä oli Göringin henkilökohtainen kirje
Mannerheimille.”
”Hän selitti haluavansa, että me täkäläisten olosuhteiden ja henkilöiden tuntijoina avustaisimme häntä alkuun antamalla viitteitä taktiikasta ja menettelytavoista, jotka parhaiten soveltuisivat
hänen neuvotteluihinsa. Kuitenkin hän
tähdensi erikoisesti, ettei hänellä ollut
lupaa keskustella muiden kuin Mannerheimin kanssa ja että me emme millään
tavoin saisi edes kuvitellakaan Saksan
suhteiden tai tunteiden Neuvostoliittoon muuttuneen. Saksa halusi ainoastaan mahdollisimman diskreetillä tavalla varmistautua siitä, ettei sen elintärkeitä etuja Pohjolassa - Norjan joukkojen
asemaa sekä ennen kaikkea Petsamon
nikkelin saantia - loukattaisi.”
”Tästä huolimatta hänellä oli kuitenkin oikeus ja valtuus vahvistaa Mannerheimille Saksan hallituksen saaneen
varmuuden siitä, että Moskova valmistelee uutta sotaa Suomea vastaan. Hitler
on kuitenkin päättänyt, ettei Suomea jätettäisi tällä kertaa yksin. Kun tällainen
tieto voitaisiin helposti käsittää Saksan
idänpolitiikan perusteelliseksi muutokseksi, tätä informointia ei missään tapauksessa saisi tuoda Suomen eduskunnan
eikä edes koko hallituksenkaan tietoon.
Olihan hyvin tunnettua, miten nopeasti kaikki vitaalisimmatkin valtiosalaisuudet tätä kautta levisivät kaiken maailman tuuliin. Erikoisesti eduskunnan
ulkoasiainvaliokunta oli jo käytännössä tässä suhteessa osoittautunut tiiviiksi kuin ”seula”, josta vielä varmuuden
vuoksi seulaverkko on revitty pois.”
Niinpä niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vain osittainkin saisivat tietää ehdotuksista ja ratkaisuista, olisi
siis supistettava mahdollisimman pieneksi. Sekä Hitler että Göring vaativat

Everstiluutnantti Josef Veltjens

myös aivan ehdottomasti, että sotatarvikkeiden toimitus oli suoritettava hyvin naamioituna ”yksityiskaupallisena”
operaationa, joka kaupallisten dokumenttiensa, kuten kauppasopimuksen,
laskutusten, konossementtien jne. puolesta oli saatettava niin mutkikkaaseen
muotoon, ettei kukaan syrjäinen pääsisi niiden perusteella ainakaan helposti päättelemään, että Saksan hallitus oli
toimitusten takana. Muodollisesti tuli
aseiden toimituksen ulospäin näyttää
siltä, että kysymyksessä oli yksinomaan
Suomen talvisodan aikana länsimaista
ostamien, maksamien sekä Norjan satamiin jääneiden tarvikkeiden luovutus ja
korvaaminen Suomelle.

Veltjens tapaa Mannerheimin
Mannerheimin palattua Jyväskylästä kutsuttiin Veltjens hänen puheilleen
myöhään illalla 18.8.40. Tapaaminen ja
neuvottelu oli kahdenkeskinen. Veltjensin Terälle kertoman mukaan - heti
hänen palattuaan neuvottelusta - Mannerheim oli hetkeäkään epäröimättä
sanonut hyväksyvänsä henkilökohtaisesti suurella kiitollisuudella tarjotun
mahdollisuuden sotatarvikkeiden ostoon Saksasta. Hän oli sanonut olevansa valtuuksiensa perusteella myös pätevä tekemään tässä suhteessa yksin heti
lopullisen sitovan ostopäätöksen. Mannerheim oli nimittäin, jäädessään Kallion toivomuksesta edelleen ylipäälliköksi sodan jälkeen, vaatinut ja saanut itselleen kaikkien sotatarvikkeiden
hankintoja koskevan ylimmän valvonta- ja ratkaisuvallan, mikä oli ennen
kuulunut puolustusministerille
Neuvottelun aikana Mannerheim
esitti myös eräänlaisen minimitoivomuksensa kalustosta, joka olisi hankintaan sisällytettävä. Tällaisena hän
mainitsi raskaan kenttätykistön, ilmatorjuntatykistön ja panssarintorjuntamiinat. Luonnollisena edellytyksenä
hän oli myös pitänyt, että hänen asian-

tuntijansa saa tarkastaa ja hyväksyä toimitettavat tarvikkeet Saksan varikoissa.
Sen sijaan Mannerheim oli jyrkästi
kieltäytynyt esittämästä minkäänlaista ratkaisua tai edes mielipidettä ehdotuksesta myöntää Saksalle lomalaisten
ja tarvikkeiden kauttakulkuoikeutta
Pohjanlahden satamista Norjaan. Ehdotus oli hänen mielestään monitahoisen
mielenkiintoinen, mutta luonteeltaan
siinä määrin poliittinen, että Veltjensin
olisi sen johdosta neuvoteltava pääministeri Rytin kanssa presidentti Kallion
ollessa tällöin poissa Helsingistä.
Tähän oli Veltjens vastannut, että
hänen tuli saamansa ohjeen mukaisesti neuvotella ainoastaan Mannerheimin
kanssa ja että hänen pitäisi seuraavana
päivänä tai viimeistään tiistaina palata
takaisin Berliiniin sekä sitä ennen sähköttää esimiehelleen Göringille lyhyt
tiedonanto ”jaa, tai, ei”. Tämän kuultuaan Mannerheim oli harkinnut asiaa ja jonkin ajan kuluttua tarjoutunut
itse keskustelemaan asiasta Rytin kanssa sekä luvannut jo aikaisin seuraavana päivänä tiedottaa Rytin päätöksestä Veltjensille. Siinä tapauksessa, ettei
Veltjens ohjeittensa perusteella pitänyt
mahdollisena asian esittämistä tällä tavoin Rytille, ehdotus raukeaisi, eikä mitään voitaisi tehdä.
Veltjens suostuikin tähän ja palattuaan Hilbertin luo hän vaikutti erittäin tyytyväiseltä saavuttamaansa tulokseen. Näkyi ja kuului myös selvästi,
että Mannerheim oli tehnyt häneen aivan erikoisen syvän vaikutuksen. Rohkenipa hän tehdä joitakin vertailuja
Mannerheimin ja eräiden muiden tuntemiensa marsalkkojen välillä.

Mannerheim vastaa
Aamupäivällä maanantaina 19.8.40
Veltjens kutsuttiin uudelleen Mannerheimin puheille. Hän sai silloin tiedon,
että asia oli selvä, Suomi tulisi kiitollisuudella hyväksymään Saksan hallituksen ehdotukset sekä tarvittaessa vetoamaan vastaavaan venäläisten kauttakulkuoikeuteen Hankoon.
Veltjensin varsinaisen tehtävän tultua täten periaatteessa positiivisesti
päätetyksi oli myös samalla sovittu, että
hän iltapäivällä suorittaa kohteliaisuuskäynnit Rytin ja Wittingin luona sekä
sen jälkeen sopisi alustavasti kaikista
käynnistettävistä toimenpiteistä puolustusministeri Waldenin kanssa.

Ryti, Witting ja Walden
muistamattomina
Siitä, mitä Veltjensin käyntien aikana Rytin, Wittingin ja Waldenin luona
19.8.40 on keskusteltu, ei ole ainakaan
toistaiseksi käytettävissä mitään asiakirjatietoja. On erikoista, että Ryti so-

tasyyllisoikeudenkäynnin puolustuspuheessaan, joka on julkaistu kirjana, sekä
muistelmissaan selkeästi kieltää tienneensä mitään sovitusta kauttakulusta. Asetoimituksia koskevan sopimuksen osan hän kyllä muistaa. Ryti valittaa lisäksi, että hän joutui hallituksensa
edessä kiusalliseen välikäteen ensimmäisten saksalaiskuljetusten yllättäen
ilmestyessä Suomen aluevesille.
Waldenin ja Wittingin jälkeensä jättämissä papereissa ei myöskään ole mainintoja näistä tapaamisista. Toisen käden tietojen mukaan Wittingin on syksyllä 1944 vähän ennen kuolemaansa
väittänyt, ettei hän tietänyt saksalaisille myönnetystä kauttakulkuluvasta mitään ennen kuin joukkojen laivaus oli
jo käynnissä. Edelleen hän olisi väittänyt sotilasjohdon järjestäneen koko asian omin päin.
Veltjens on kuitenkin Terälle kertonut näistä tapaamisista. Käynnit olivat kuitenkin vain muodollisen diplomaattisia kohteliaisuusvierailuja. Olihan Veltjens täällä Saksan hallituksen
lähettämänä edustajana, joten olisi ollut suorastaan luonnotonta ja tahditonta, ellei hän olisi tavannut tasavaltamme silloin paikalla olevaa päämiestä ja
ulkoministeriä sen jälkeen, kun hän oli
saanut päätehtävänsä Mannerheimin
välityksellä suoritetuksi. Rytin ja Wittingin tapaaminen tapahtui Terän mukaan samalla kertaa ja jossain muualla
kuin heidän virkahuoneistoissaan, koska Veltjensin käynti oli pidettävä mahdollisimman salaisena.
Käynnin aikana Ryti esitti sydämellisessä muodossa kiitoksensa Suomen
puolesta sekä vahvisti lyhyesti Mannerheimin välityksellä antamansa hyväksymisen Veltjensin tekemiin ehdotuksiin,
joita ei enää sen lähemmin kosketeltu.
Kaikki niihin liittyvät käytännölliset
toimenpiteet ja niiden yksityiskohtainen
hoitaminen jäisivät lähinnä ministerien
Wittingin ja Waldenin käsiin. Veltjens
oli myös ymmärtänyt, että Ryti oli asiasta yön kuluessa jotenkin ollut yhteydessä
presidentti Kallion kanssa ja saanut tämän siunauksen tehdyille päätöksille.
Waldenin tapaaminen oli taasen suorastaan käytännöllinen välttämättömyys, koska Mannerheim oli sitä ennen
tehnyt päätöksensä sotatarvikkeiden
hankkimisesta. Käytännön toimenpiteisiin oli siis kiireellisesti ryhdyttävä. Lähinnä hankintojen laadusta sekä
käyntiin panosta keskusteltiin ja sovittiin Waldenin ja Veltjensin välillä. Välittömästi tämän tapaamisen perusteella esim. Oy Dahlberg & Hilbert Ab:n
sekä Terän oma osuus toimitusten järjestely- ja valmistelutyössä käynnistyi
vielä samana päivänä. Waldenin pyynnöstä Veltjens lykkäsi paluunsa Berlii-
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niin seuraavaan päivään, tiistaihin, jolloin Walden tarjosi hänelle lounaan.

Saksaan vastattiin ”jaa”
Koska Veltjensin tuli vielä samana päivänä antaa Göringille vastaus ”jaa”, tarjoutui Witting, jolle myös Ryti oli jo tämän seikan ilmeisesti maininnut, lähettämään tällaisen lyhyen sähkeen
Kivimäelle. Näin päätettiin ja myös tapahtui. Tämän lisäksi Veltjens sähkötti
saman tiedotuksen konttoripäällikkönsä Baumannin kautta Göringille.

Sopimuksesta toimintaan
Sotatarvikkeiden hankintojen käytännöllisten valmistelujen ylin johto ja
valvonta kuului sotatalouspäällikölle,
kenraali Grandellille. Teknillisenä asiantuntijana taisteluvälineosaston päällikkö eversti T. Raatikainen sai tehtäNuori lentäjäsankari, luutnantti Josef
väkseen ostettavan kaluston valinnan.
Veltjens
Hankinnan kaupallinen puoli ja tarvikkeiden kuljetus Saksasta Suomeen tuli
Oy Dahlberg & Hilbert Ab:n vastatta- ja Neuvostoliiton välisen sopimuksen
vaksi läheisessä yhteistoiminnassa Wal- purkautumiseen, eikä myöskään oltu
denin, Grandellin ja Raatikaisen kans- selvillä siitä, mitä nuo kaksi diktaattoria olivat sopineet keskenään Pohjolan
sa.
Kauttakulun osalta jäätiin odotta- jakamisesta etupiireihinsä. Tapahtumaan ohjeita, jotka Veltjens Berliiniin main myöhempi kulku ja erittäinkin se,
palattuaan tulisi Suomelle välittämään. mitä on tullut tietoon Molotovin marVeltjensin ja Suomen ydinjohtoryhmän raskuussa 1940 tapahtuneesta Berliininkäymistä neuvotteluista ja sovituista käynnistä, on kuitenkin saanut minut
asioista ei syntynyt minkäänlaisia kir- vakuuttuneeksi siitä, että ilman kauttajallisia dokumentteja. Vasta asekauppo- kulkusopimuksen ilmi tuomaa Saksan
jen ja kauttakulun käytännön toimista mielenkiintoa Suomi olisi jo syksyllä
1940 joutunut uuden hyökkäyksen uhniitä on tehty ja myös säilynyt.
riksi, hyökkäyksen, jota maamme ei oliJälkitarkastelua
si ollut silloin valmis kohtaamaan.”
Suomalaiset päättäjät eivät näitä jälkeenpäin arvioiden maamme tulevien Veltjensin kohtalo
kohtaloiden kannalta ratkaisevia pää- Everstiluutnantti Josef Veltjens jatkoi
töksiä tehdessään mitenkään voineet yhteydenpitoaan Suomeen syksyn 1940
tietää, että arpa oli nyt heitetty. Suomi aikana. Everstiksi ylennettynä hän toioli lähtenyt Saksan matkaan tiellä, joka mi toukokuusta 1942 alkaen mustan
tuli johtamaan uuteen sotaan. Vaikka pörssin kaupan lopettamiseen tähtäämerkkejä tästä alkoi näkyä vuoden 1940 vän operaation johtajana Saksan hallopulla, Suomessa jaksettiin silti uskoa, litsemassa Euroopassa. Myöhemmin
että me jotenkin voisimme vahvan Sak- vuonna 1943 hän toimi jälleen Görinsan tuelle saada neuvotteluteitse takai- gin emissaarina tällä kertaa kohteesin talvisodassa menettämämme alu- naan Italia. Näissä tehtävissä hän sai
eet, mahdollisesti jopa korkojen kanssa. surmansa häntä kuljettaneen Junkers Ju
Vasta myöhään keväällä 1941 keskeisille 52 -koneen syöksyttyä maahan Italiassa
päättäjille alkoi selvitä, että sotaa koh- Apenniinien vuoristossa 6.10.1943.
ti oltiin menossa ja että Suomi oli käyOn mahdollista, että liittoutuneiden
tännössä sitoutunut taistelemaan Sak- hävittäjä ampui koneen alas. Lentäjää
san rinnalla.
oli joka tapauksessa varoitettu mahdolMannerheim on sodan jälkeen sane- lisista vihollishävittäjistä alueella ja kelemissaan muistelmissa todennut näin hotettu lentämään matalalla.
syntyneestä Saksa -sidoksesta ja sen keskeisestä alkunäytöksestä, kauttakulusta
Teksti: Göran Lindgren
seuraavasti: ”Kauttakulkusopimusta on
Kuvat: Wikipedia/Bundesarchiv
myöhemmin ankarasti arvosteltu, mutta syntyessään se aiheutti helpotuksen Lähteitä:
huokauksen koko maassa. Jokainen ta- Lallukka, Kyösti (toim.): Risto Rytin puolustus, Tietokalervo KY, Helsinki 1989
jusi, että Saksan mielenkiinto Suomea Suomen Marsalkan muistelmat, G. Mankohtaan oli silloisessa tilanteessa ai- nerheimin muistelmien I – II kansanpainos,
noa oljenkortemme, vaikka sen kestä- Otava, Kolmas painos, Keuruu 2004
vyydestä ei kukaan tietänytkään mi- Terä, Martti V.: Tienhaarassa, Syksyn 1940 tatään. Syyskuun puolivälissä eivät näet pahtumat Barbarossa-suunnitelman taustaa
vielä mitkään merkit viitanneet Saksan vastaan, Otava, Keuruu 1962

Panssarilaiva Ilmarisen
tuhoutumisesta 13.9.1941

P

anssarilaivojen Perinneyhdistys
perustettiin panssarilaiva Ilmarisen tuhoutumisen vuosipäivänä
13.9.1999 tarkoituksenaan vaalia Ilmarisella ja Väinämöisellä palvelleiden merisotilaiden muistoa ja heidän luomiaan
kunniakkaita perinteitä sekä välittää
niitä tuleville sukupolville. Tämä kirjoitus on laadittu tässä tarkoituksessa. Sen
aiheena ovat panssarilaiva Ilmarisen tuhoutuminen 13.9.1941 sekä erityisesti
sen mukana kaatuneen kapteeni Urho
Lahdelman kirje 23.6.1941. Syyskuun
13. päivänä 2011 tulee siis kuluneeksi 70
vuotta Ilmarisen uppoamisesta.
Urho Lahdelman sotilasarvo oli kapteeni, vakanssi tiettävästi Ilmarisen talousupseeri ja siviilisääty todennäköisesti
poikamies. Hän kuului vanhempieni tuttavapiiriin Turussa mm. sillä seurauksella, että hän purjehti vapaa-aikanaan Airiston vesillä perheemme purjeveneellä.
Myös mieskuorolaulu kuului Urho Lahdelman harrastuksiin maineikkaan turkulaisen laulukuoron Laulun Ystävien
riveissä. Tässä ominaisuudessa hänen
nimensä on ikuistettu vanhempieni vieraskirjaan välirauhan aikana 24.2.1941
Laulun Ystävien parikymmenpäisen ryhmän mukana, joka kävi esittämässä laulutervehdyksensä isälleni hänen viettäessään tasavuosiaan. Lahdelman taustasta,
kotipaikasta tai aikaisemmista vaiheista
ei itselläni ole tietoa ja sukunimikin lienee melko harvinainen Turun seudulla.
Seuraavassa on tiivistetty ote ao. kirjeestä:
”23.6.1941.
Varatuomari Olli Tulenheimo
Hyvä Veli!
Täältä jostakin lähetän parhaat juhannusterveiseni rouvallesi, lapsillesi ja
itsellesi. Valppaina täällä vartioimme
isänmaamme rakkaita rantoja valmiina
lyömään jokaisen vihollisen, joka näköpiiriimme uskaltautuu. Kuten olette lehdistä lukeneet ja radiosta kuulleet pommittivat viholliskoneet meitä eilisaamuna, mutta tuloksetta. Tämä lämmittää
kansalaistemme sydämiä ja saa meidät
uskomaan, että kerran vielä lainehtivat kesäiset vetemme vapaina maamme
koko rantaviivan pituudella. On koittava kesä, jolloin kansamme saa rauhassa riemuita räiskyvien kokkotulien ympärillä ja nauttia pohjolan sydänkesän
kauneudesta, jonka ryssä meiltä vielä
tänä vuonna riisti. Purjehtiminen Olympia-jollallasi jäi tältä kesältä. Ensi kesänä, jos eletään ja terveitä ollaan tulemme jalomielistä tarjoustasi kiitollisuudella hyväkseni käyttämään.
Lämmintä ja rauhallista kesää toivotan teille siellä kauniissa Santalassa.
Sydämellisesti tervehtien
Urho Lahdelma”

Panssarilaiva Ilmarinen satamassa.

Kirjeen riveille ja niitten väliin sisältyy yllättävän paljon historiallista tietoa.
Sen päiväyksestä 23.6.1941 ja sisällöstä
ilmenee, että panssarilaiva Ilmarinen
oli joutunut tulitaisteluun hyökkäävien
viholliskoneitten kanssa edellisenä aamuna 22.6.1941 (noin kello 6). Tapahtumapaikkana oli Kihdin selän länsiosa
Sottungan itäpuolella.
Operaatio Barbarossa oli alkanut samanaikaisesti 22.6.1941 Saksan armeijan hyökätessä Neuvostoliittoon. Panssarilaivat olivat Kihdillä varmistamassa samana aamuna alkanutta operaatio
Kilpapurjehdusta, Ahvenanmaan miehitystä suomalaisten siirtäessä useita tuhansia sotilaita saarelle mm. Kustavista
ja Uudestakaupungista käsin. Erikoinen
yhteensattuma, että viholliskoneet osasivat suoralta kädeltä etsiä panssarilaivoja oikeasta paikasta oikeaan aikaan!
Mutta panssarilaivat eivät olleet vihollisen ainoa kohde. Silloin ja seuraavina
päivinä niitä olivat myös monet EteläSuomen asutuskeskukset ja taajamat,
yhtenä niistä Turun satama sekä mm.
puutalokorttelit Martin kirkon ja Aurajoen välissä, jotka paloivat maan tasalle. Martin kirkko säästyi kuin ihmeen
kaupalla.
Tapahtumasarjassa ei sinänsä ole mitään uutta, se on jo kauan ollut tiedossa. Harvinaisempaa sen sijaan on yksittäisen merisotilaan kirjeessään esittämä
kuvaus ao. tapahtumista, varsinkin kun
kysymyksessä oli todennäköisesti jatkosodan ensimmäinen tulitaistelu Suomen ja Neuvostoliiton välillä, siis varsin
historiallinen tapahtuma. Radiopuheessaan 26.6.1941 presidentti Ryti totesi
maan olevan sotatilassa.
Urho Lahdelma ja 270 muuta Ilmarisen sankarivainajaa lepäävät nyt Itämeren pohjassa. Jos he jotakin haluaisivat
sanoa meille jälkipolville, niin sen voisi olettaa olevan toivomus siitä, että heitä ei unohdeta. Siitä ei olekaan mitään
pelkoa, omalta osaltaan heidän kunniakasta muistoaan ja perinnettään vaalii
panssarilaivojen perinneyhdistys.
Matti Tulenheimo
Espoo
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Jatkosota TK-piirtäjien silmin

Näyttelyä esittelemässä Sotamuseon näyttely-yksikön johtaja Lauri Haavisto (vas.)
ja Sotamuseon johtaja Harri Huusko (oik.). Keskellä prikaatikenraali Markku Nikkilä.

S

otamuseossa avattiin 14. kesäkuuta erikoisnäyttely, joka esittelee
jatkosodan tapahtumia tiedotuskomppanioihin kuuluneiden taiteilijoiden tekemien piirustusten avulla. Jatko-

sotaa käytiin paitsi tavanomaisin asein
myös kynin, kameroin ja siveltimin.
Propagandasta ja taiteesta sen osana oli
myös Suomessa kehittymässä uusi ’aselaji’. Tiedottamisella pidettiin yllä tais-

Kari Suomalaisen piirros, kuva Päivi Tapolan arkisto.

telutahtoa ja valettiin uskoa sodan oikeutukseen kotirintamalla.
Sotamuseon kokoelmiin kuuluu satoja
TK-piirroksia. Näyttelyssä on esillä niistä vain pieni osa.

Näyttely on avoinna Sotamuseossa
31.12.2011 asti. Sotiemme veteraaneilla
on vapaa pääsy.

Colly Company Oy Ab

Mondo Fresco Ky

Transpap Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Utala Racing

Kiljavan Lääketutkimus Oy

Betoni Virtanen Oy

Hollola

Hyvinkää

Hyvinkää

Kuljetusliike
R. Koljonen Oy

Braheteam Oy Ltd

Kiinteistövälitys Kari Kivistö LKV

Hämeenlinna

Hämeenlinna
www.karikivistolkv.fi

Linnamäki Steel Oy

Triplan Oy

Hämeenlinna

Hämeenlinna

Iittalan Putki ja
Korjauspalvelu Oy

Maanrakennus
E. Tervaoja Oy

Iittala

Ikaalinen

Imatran Kone Oy
Imatra

Maalausliike
E. Heiskanen Oy

Kuusitunturi Oy

Björklund Båtslip Kb

Nikko Oy

Imatra

Iniö

Jakkula

Joensuun Laivaus Oy

Tilijussila Ky

Joensuun Lukituspiste Oy

Hyvinkää

Kuljetusliike
Matti Löflund Oy
Iittala

Paletti Oy
Hämeenlinna

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

Joensuu

Joensuu

Imatra, www.e-heiskanen.fi

Joensuu

21

4/11 s y y s k u u n 14 . pä i vä n ä 2011

Joensuu

Joensuun
Teollisuusmaalaamo Oy

Konekorjaamo Riikonen Oy

LVI-Insinööritoimisto Akel Oy

Suomen Levyprofiili Oy

Joensuu

Joensuu

Joensuu

Kuljetusliike
Kai Toropainen Oy

Infonia Oy

Kuljetus Risto Putkinen Oy

Joensuu

Joensuu

Jyväskylä, Jämsä, Tampere
www.infonia.fi

Jussi Louko Oy
-metallin alihankkijaJyväskylä, www.jussilouko.fi

JP-Suojapeite Oy
Joensuu

Sampo Hydraulics Ltd
Jyväskylä

Kokous- ja Koulutuskeskus Kukkaismäki
www.kukkaismaki.fi
Jämsä

Saneeraus A. Luukkonen Oy

Yup Ky

Asennuspalvelu Sorje Oy

Järvenpää

Kaarina

Kangasala
www.saneerausluukkonen.fi

Rakennusliike
Pirkanmaan Puumak Oy

Maanrakennus ja Kuljetus
Pauli Lehtinen Tampere Oy

Liikenne Helminen Oy

Kangasala

Kangasala

Rakennusinsinööritoimisto
JM-Rakenne Oy

Ourex Oy
Kangasala

Kangasala

KANKAANPÄÄ

Kauhajoki

Palstra Oy

Suomen Vibrakone Oy

Alastaron Moottoriparkki Oy

Kemiönsaari

Kerava

Kerava

Itä-Suomen Asennus Oy

Linja-autoliikenne
Helander ja K:nit Oy

Kerimäki

Maansiirto ja Raivaus
K. Räsänen Oy

JP Konetyö Oy

Autohuolto Takanen Ky

Keuruu

Keuruu

Oy Dahlberg&Co Ab
Kirkkonummi

Kerimäki

www.golfsarfvik.fi

Javec Oy

Kokkolan Pikahitsaus Oy

Kokkola

Kokkola

AD Autokorjaamo
Kimmo Hynninen Ky

Autosalpa Oy

Kouvola

Kiihtelysvaara

Kiuruveden Konetyö Ky
Kiuruvesi

Kokkola
www.apexautomation.fi

Klaukkala

Mäkelä Service Oy

Metsäkoneurakointi
Veljekset Eronen Ky

Apex Automation Oy

Promona Finland Oy

Kotka

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

Kouvola

Lattiatyö ja Remontti
J. Forsell
Kouvola

Insinööritoimisto
H. Eskelinen Oy
Kotka

Kymen
Teollisuuskoneistus Oy
Kouvola

PVK-Kaivu Oy
Elimäki

22

4/11 D e n 14 s e p tember 2011

Från sommaren till
höstsäsongens arbete
Sommaren, som nu är slut, medförde en
mängd prövningar för vår sinnesfrid. Vi
såg hur man snavade, när man skulle skapa
en ny regering, bekymmersamma nyheter
med virrvarr i världsekonomin, Norges tragedi, ungdomskravaller i Britannien, hungersnöd och krig i Afrika. Men Finlands
sommar var varm, liksom vädret alltfortfarande är. Också veteranerna kunde njuta av
sköna rekreationsstunder, tillåta sig bli lite
bortskämda och glömma krämporna, som
kommit med åren. Det bjöds rikligen på resor och festtillfällen, en del med andlig spis,
arrangerade av föreningarna och av våra
vänner. Därom kan vi läsa i detta nummer
av vår tidning.
***
Ett av förbundets mest centrala ärenden
bland de aktuella arbetsutmaningarna är
utan tvekan förberedandet av framtidsplanen, som skall föreläggas förbundsmötet i
Tammerfors i juni 2012. Ärendet kommer till
behandling på rådplägningsdagarna i Tusby i
medlet av september. Distrikten får då anvisningar om arbetet. Avsikten är att distriktens
justerade livscykelscheman skall stå till buds,
då man på förbundsnivå under våren gör den
slutliga framställningen till Tammerforsmötet. Ett sammandrag av distriktens rapporter kommer också att vara underlag för
diskussionen på mötets framtidsforum.
En andra aktuell utmaning är att skapa
ett nätverk bestående av områdesvisa funktionärer, som skall sörja för att veteranernas
arv omhuldas på det lokala planet. Traditionsförbundet Eklövet står bakom initiativet och Krigsveteranförbundet har erbjudit
kompanjonskap och också redan utnämnt
de distriktsvisa funktionärerna. Utgångspunkten för deras arbete är öppenhet i
traditionsarbetet, alla bakgrundsgrupper

Besvikelser

täckande ”organisationsneutral handläggning” och strävan att få alla traditionsarbetare med i verksamheten. För traditionskontaktpersonerna ordnas en skolningsdag
i Helsingfors i medlet av november.
***
I regeringsprogrammet från juni månad
finns inskrivet säkrandet av servicetjänster
inom veteranåldringsvården. ”Till krigsveteraner och –invalider riktade förmåner
och tjänster utvecklas utgående från linjerna för social- och hälsovårdsministeriets
veteranpolitiska program.”
Detta omnämnande i regeringsprogrammet torde berättiga till förväntningar att programarbetet, som på våren blev
på hälft, skulle fortsättas – det hade avancerat till en ministeriets och statskontorets
promemoria i form av ett sammandrag. Att
lägga märke till är, att de av veteranorganisationerna önskade nya statsmaktens linjeringar har i regeringsprogrammet redan
fått status av social- och hälsovårdsministeriets program. Beklagligt är att finansministeriets augustiförslag till budget för år
2012 inte innehåller det minsta tecken att
beakta organisationernas önskemål. Till
dessa önskemål hör bl.a. tillräcklig finansiering av den årliga rehabiliteringen och
särskilt för servicetjänster att utföras i veteranens hem, så att han/hon skall kunna
reda sig själv. Regeringens budgetförslag
blir klart under andra hälften av september. Få se med vilka påtryckningar i bagaget veteranförbundens delegation skall
uppvakta riksdagsgrupperna, om den blir
nödd och tvungen därtill.
Aarno Strömmer
Översättning
Holger Strandberg

Finansministeriet publicerade den
22 augusti statens budgetförslag för
år 2012. Förslaget är en fullkomlig
besvikelse för frontveteranerna och
krigsinvaliderna.
Enligt förslaget är veteranerna
från våra krig de relativt sett största
balanserarna av statsbudgeten. För
veteranernas förmåner finns i förslaget 39,3 milj. euro mindre anslag
än för innevarande år. Minskningen är procentuellt t.o.m. 11,6.
Veteranorganisationerna förslog
år 2009 att ett veteranpolitiskt program skulle uppgöras, omfattande
en period till år 2015. Där skulle
social- och hälsovårdsministeriet,
Statskontoret och veteranorganisationerna gemensamt få till stånd
ett utvecklingsprogram för förmånerna för veteranerna från våra
krig. Ett sammandrag av arbetsresultaten blev också färdigt senaste
vår, men den förra regeringen ansåg sig inte längre kunna behandla det. Den nuvarande regeringens
förhandlare hade vid uppgörandet
av regeringsprogrammet till sitt
förfogande rikligt med detaljerade
uppgifter om veteranernas situation och deras behov under de närmaste åren. Regeringsprogrammet
innehåller positiva ställningstaganden beträffande omsorgen om
veteranernas ärenden. Statsbudgeten förverkligar inte regeringsprogrammet.
För frontveteranernas del hänför sig de största bristerna i budgetförslaget till minskningen av rehabiliteringsanslaget och bibehållandet av anslaget för servicetjänster

i veteranens hem på samma nivå
som tidigare. Enligt framställningen från veteranorganisationerna
skulle rehabiliteringsanslaget behållas på 2010 års nivå eller 34 milj.
euro och anslaget för servicetjänster i veteranens hem ökas med 10
milj. euro. I budgetförslaget har för
rehabilitering reserverats 24,3 milj.
euro och för servicetjänster i veteranens hem 2,3 milj. euro.
Veteranernas sak bör hållas åtskild från dagspolitiken och bör
skötas oberoende av konjunkturfluktuationerna. Fram till år 2015
minskar veteranernas antal till
hälften av antalet idag. Även behövliga anslag kommer betydligt
att minska under de kommande
åren. Anslag för förmåner åt veteranerna från våra krig kommer
i nuvarande form att finnas med
i budgeterna ända in på slutet av
2020-talet och upphör först när den
sista veteranen är borta.
Då denna tidning går i tryck,
lägger statsrådet sista hand vid nästa års budgetförslag och överlåter
det till riksdagen. Man kan bara
hoppas, att förbättringar då skall
åstadkommas.
Delegationen för frontveteranärendena och social- och hälsovårdsministeriet har kunskap om
veteranorganisationernas
framställningar.
Nu behövs bedrifter av beslutsfattare, som förstår hedersmedborgarna.
Markku Seppä
Översättning Holger Strandberg

Helig bekymmerslöshet

N

är ni som har upplevt kriget ser
tillbaka på era liv kan jag tänka
mig att ni känner både tacksamhet och
sorg. Tacksamhet över att landets självständighet har bevarats och tacksamhet
för Guds beskydd och ledning under de
många åren fram till i dag.

M

en där finns säkert med också
känslan av sorg. Sorg över förlorade ungdomsår och över vänner och
bröder som stupat. Sorg över psykiska
och fysiska men som har följt genom livet.

J

esus uppmanar oss i Bergspredikan
till bekymmerslöshet. Det var säkert
inte lätt att vara bekymmerslös ute vid
fronten. Osäkerheten fanns ju alltid där.
Vad skulle fienden företa sig? Vad hade
den egna ledningen för planer – skulle
min grupp ut på något farligt spaningsuppdrag nästa natt? Och sedan fanns

ju oron för dem där hemma. Hur klarade sig föräldrarna, hustrun, barnen?
Samma oro fanns naturligtvis också
på hemmafronten: är min man oskadd
och frisk, hur är det med pappa, bröder,
vänner och fästmän?

I

dag har ni som upplevde kriget nått
en hög ålder. När man blir äldre är
det inte heller lätt att vara bekymmerslös. Hälsan är sällan den bästa, vänner
och livskamrater är krassliga eller kanske redan döda. Vem skulle då inte bekymra sig ibland, kanske t.o.m. varje
dag. Om inte annat så bekymrar man
sig för barn och barnbarn, för deras hälsa, deras ekonomi, deras äktenskap o.s.v.

B

ekymmer tycks verkligen vara människans lott. Vi bekymrar oss för
morgondagen, sörjer över förluster och
besvikelser. Hur kan då Jesus säga ”bekymra er inte”?! Är det inte naivt och

verklighetsfrämmande att förkunna en
sådan livsinställning?

J

esus pekar på himlens fåglar och betonar att himmelens Fader, Gud själv,
föder dem. Nu vet vi ju att fåglarna minsann inte klarar livhanken genom att
sitta och vänta på att insekterna skall
flyga dem i munnen. Tvärtom fylls fåglarnas dagar av ett nästan ständigt letande och flygande efter föda. Det är
alltså inte sysslolöshet Jesus uppmanar
till, utan bekymmerslöshet.

B

lommorna på marken är det andra
exemplet som Jesus nämner. De är
vackra utan att behöva arbeta, men deras prakt är kortvarig. Det är alltså inte
evig hälsa som Jesus utlovar, men väl
en möjlighet till förtröstan. Tron kan
jämföras med den förtröstan som ett litet barn visar då det utan att skygga tar
stöd av en vuxen då det stapplande tar

sina första steg. Den lilla handen i den
stora trygga – det är så vi får se på vårt
förhållande till Gud. Gud lovar oss inte
sysslolöshet eller ständig hälsa genom
livet. Men han lovar oss sin omsorg.

V

i ville gärna ha mer. Vi ville gärna ha garantier för att inget ont
kan drabba våra närmaste. Vi ville gärna ha garantier för att den som tror på
Gud inte behöver kämpa med sjukdomar, sorg och problem. Vi ville gärna ha
garantier för att mänskligheten äntligen
skulle få leva i fred överallt.

M

en vad vi får är ett löfte om evig
omsorg, ett löfte om att ingenting
i livet eller i döden kan skilja oss från
Guds kärlek. Mera får vi inte. Men detta
är det största och bästa vi kan få.
Björn Vikström
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Anslagen för rehabilitering år 2010

S

tatskontoret styr de i statens budget godkända
anslagen för veteranrehabilitering årligen till kommunerna enligt antalet i dessa
bosatta veteraner. Krigsinvalider, vilkas skadegrad enligt lagen om krigsskada är minst 10
%, kan inte få för frontveteraner avsedd rehabilitering. Rätt
till rehabilitering hade 49 658.
24 675 utnyttjade denna rätt,
2 370 makor/makar deltog i
anstaltsrehabilitering tillsammans med veteranen.
Till kommunerna erlades
30 815 778,00 euro och på hösten ytterligare på basen av ansökningar från kommunerna
i tilläggsanslag 2 436 687,88
euro. Sammanlagt stod alltså
år 2010 33 252 665,88 euro till
förfogande.
56,7 % av veteranerna deltog
år 2010 i rehabilitering.

Användningen av
anslagen i kommunerna
År 2010 returnerades av anslagen 261 111,04 euro. Återbetal-

ningarna varierade mellan några och några hundra euro. Orsaken var tydligen annullering
av rehabiliteringsplats i sista
stund. Dessa oanvända anslag
fördelar Statskontoret på hösten
i samband med kommunernas
ansökningar om tilläggsanslag.
Detaljuppgifter kommunvis fås från Finlands Krigsveteranförbunds internet-sidor under adress www.sotaveteraaniliitto.fi

Använda
rehabiliteringsformer år
2010
Rehabiliteringsperioderna ser
ut att ha fördelat sig mellan anstalts- och öppen rehabilitering
i det närmaste i enlighet med
rekommendationen i Statskontorets direktiv. I anstaltsrehabiliteringen är 10 dygns perioden
den mest använda med 9 358
deltagande veteraner. Fyra
veckors rehabilitering hade beviljats 48 veteraner.
Öppen rehabilitering erhöll
13 058 veteraner och dagreha-

bilitering 2 019 veteraner. Dagrehabilitering har inte ordnats
i alla kommuner. Med veteranernas tilltagande ålder kan
deltagande i öppen- och dagrehabilitering avta på grund av
reseavstånden och i stället ökar
behovet av rehabilitering i veteranens hem. Därom finns dock
ingen statistik. Vid anordnandet av rehabilitering bör beaktas veteranens funktionsförmåga, boningsort och om möjligt veteranens egna önskemål
beträffande rehabiliteringen.
Med dessa åtgärder förstärker
man veteranens medagerande
i rehabiliteringsprocessen och
stöder honom att reda sig själv i
hans vardag. Beslutet om rehabilitering kan inte och får inte
vara ett sk tjänstemannabeslut,
utan objektet är alltid människan, veteranen med dennes individuella behov.
Anni Grundström
Översättning Holger
Strandberg

Pensionsåtnjutandes vårdstöd

Granska om du har rätt till
garantipension

Grundvårdstöd		
57,55 – veterantillägg erlägges ej

Lagen om garantipension trädde i kraft 1.3.2011. Ansökan om
garantipension har kunnat göras sedan den 1 februari.

Förhöjt vårdstöd		
143,27 – veterantillägg erlägges

Garantipension kan du erhålla endast ifall alla dina pensioner före
skatt sammanlagt är under 687,74 euro/månad. Garantipensionens
storlek är beroende av alla dina pensioner i Finland och från
utlandet. De avdras från full garantipension till hundra procent. Till
pensionerna räknas också t.ex. änkepension och olycksfallspension.
I lagen om garantipension har förtecknats alla de pensioner, som
skall avdras. Den pensionåtnjutandes vårdstöd, fronttillägg, ej
heller pensionsförhöjande barnfaktor inverkar förminskande på garantipensionen. Ej heller inverkar löneinkomster, kapitalinkomster
eller förmögenhet förminskande på garantipensionen, inte heller
närvårdarstöd.

Högsta vårdstöd		
302,96 – veterantillägg erlägges

Veterantillägget är
50,20 euro/månad
Veterantillägget erlägges åt person,
som erhåller extra fronttillägg och
därtill antingen förhöjt eller högsta
vårdstöd.
Förutsättningarna att erhålla veterantillägget är:
1. Om du erhåller extra fronttillägg och
är i behov av hjälp av annan person
för att dagligen reda dig.
2. Utred med din läkare behovet av
vård och stöd, bed honom skriva
läkarintyg för vårdstöd från FPA.
3. Sänd läkarintyget och övriga
behövliga handlingar till den lokala
FPA-byrån.
4. Om åt dig har beviljats förhöjt eller
högsta vårdstöd, betalar FPA åt dig
utan ansökan veterantillägget,
eftersom FPA har de behövliga
uppgifterna om dig.

FPA har i slutet av januari sänt ett brev med på förhand ifylld ansökningsblankett till alla, som åtnjuter full folkpension, ung. 86 000
personer. Använd den blanketten och returnera den i svaraskuvertet. Blanketten fås också från FPA-byråerna och från internet.
Garantipension kan också sökas utan ansökningsblankett genom
att ringa till FPAs servicetelefon 020 692 202 vardagar kl 8 – 18.
Ansökningstiden för garantipensionen är retroaktiv 6 månader.

Pensionen beviljas fr.o.m. 1.3. även om man ansöker om den först i
september. FPA försöker på olika sätt försäkra sig om att alla, som
är berättigade, även får garantipensionen. Den är beskattningsbar
inkomst. Den påverkar bostadsbidraget och familjens eventuella
utkomststöd på samma sätt som övriga pensioner.
Exempel

Ensamstående pensionär, vars enda pension är full folkpension
(586,46 euro/mån. 2011 års nivå) får garantipension 101,28 euro/
mån.. I parförhållande boende pensionär, vars enda pension är full
folkpension (520,19 euro/mån.), får garantipension 167,55 euro/
mån. Minimipensionen är sålunda densamma 687,74 euro/mån.
oberoende av familjeförhållandena.

www.bosch.fi

KTA-Yhtiöt Oy
Espoo

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio
www.savonkuljetus.fi

24

4/11 s y y s k u u n 14 . pä i vä n ä 2011

Apua ja iloa arkeen

K

eski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry käynnisti
Keski-Pohjanmaan veteraanien avustajatoimintahankkeen maaliskuun
alussa. Tämä on ensimmäinen
sotaveteraanien hallinnoima
aluehanke Sotainvalidien Veljesliiton aloittamassa toiminnassa. Hanke toimii 16 kunnan alueella Kalajoki-, Lestijoki- ja Perhojokilaaksoissa.
Keski-Pohjanmaan hankkeessa lähdettiin liikkeelle porrastetusti niin, että toiminta
aloitettiin niiltä alueilta, joilla
veteraaneille ei ollut vielä minkään muotoista avustajatoimintaa. Tällä hetkellä avustaja
on palkattu Haapajärvelle, Pyhäjärvelle, Reisjärvelle, Kalajoelle, Himanka-Lohtajan alueelle sekä Sieviin. Asiakastalouksia on hieman yli 200.
Syksyn aikana toiminta aloitetaan Alavieskassa, Rautiossa, Toholammilla, Lestijärvellä, Halsualla, Kaustisella ja Perhossa. Ensi
vuoden alusta mukaan tulevat
Nivala, Ylivieska ja Kannus.
Avustajatoiminnan piiriin

voivat päästä ne sotiemme veteraanit, jotka ovat jäseninä jossakin näiden järjestöjen paikallisosastossa tai yhdistyksessä:
Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Aviopuolisoiden
ja leskien kohdalla asiakkuus
edellyttää, että sotainvalidi- tai
veteraanipuoliso on tai oli jäsenenä jossakin edellä mainituista yhdistyksistä.
Veteraaniyhdistykset ovat
kartoittaneet palvelujen tarvetta kunnissa. Avustajatoiminnan piiriin voivat siihen oikeutetut liittyä myöhemminkin, kun tarvetta ilmaantuu.
Syksyllä on tulossa kaksi toiminnasta kertovaa tiedotustilaisuutta, ensimmäinen Kannuksessa 20.10. ja toinen Ylivieskassa 21.10. Tilaisuuksista
ilmoitetaan yhdistyksille tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Osa kotona selviytymisen
tukiverkostoa
Avustajan antama apu suun-

nitellaan yhdessä asiakkaan
kanssa ja kirjataan palvelusopimukseen. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja edistää omassa kodissa
selviytymistä mahdollisimman
pitkään sekä vähentää yksinäisyyttä. Kodin askareita tehdään
yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavarojensa mukaan.
Keskusteluhetket, sosiaalinen
ja henkinen tuki sekä ulkoilu
ovat oleellinen osa toimintaa
kotitöiden tekemisen ohella.
Avustajatoiminta ei korvaa
kunnallista tai yksityistä kotipalvelua tai kotihoitoa, vaan
tukee ja täydentää niitä. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä
kuntien kotihoidon kanssa siten, että toiminnoissa ei olisi
päällekkäisyyttä ja että eniten
apua tarvitsevat henkilöt löytäisivät palveluiden piiriin. Toiminnassa pyritään siihen, että
eri palvelumuodot täydentävät
toisiaan niin, että asiakkaille
muodostuu heidän tarpeistaan
lähtevä, mahdollisimman monipuolinen kotona selviytymisen tukiverkosto.

Lapin aluehanke haastoi vuoden alussa paikalliset yritykset mukaan tukemaan veteraanityötä. Kampanjan tuloksena avustajatoimintahanke sai käyttöönsä yhdeksän uutta autoa. Autot
luovutettiin hankkeen käyttöön Tornion Saarenvireessä 26.8. Autokampanjaan osallistuivat Avalon, Kemin Seudun Osuuspankki,
Kuntoutuskoti Arkipäivä Oy/Pirtakoti, Lapland Hotels, Lappset
Group Oy, NET-Matkat, Nokian Renkaat Oyj, Paakkola Conveyors,
PolarHouse, Pörhön Autoliike Oy, Sinituote Oy, Tapiola ja VV-Auto.
Kuva Sakari Vierola

Hanketta johtaa tehtävään
valittu ohjausryhmä, jossa on
sotaveteraanipiirin edustajien
lisäksi edustaja kaikista niistä järjestöistä, joiden jäseniä
on asiakkaina. Toiminnanjohtaja Seppo Yli-Norppa on
hankkeen esimies ja projektipäällikkönä toimii Kaija Pout-

tu. Lisätietoja toiminnasta saa
Kaija Poutulta, puhelimitse
044 724 9318 tai sähköpostitse kp.avustajahanke@sotaveteraaniliitto.fi.
Eija Kilgast
Kaija Pouttu

Avustajatoimintaa vuodesta 1998
Sotainvalidien Veljesliitto on järjestänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille sekä heidän
puolisoilleen ja leskilleen vuodesta 1998. Hanke sai alkunsa järjestön
halusta tukea ikääntyviä jäseniään niin, että he selviytyisivät omissa
kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämän edellytykseksi nähtiin
konkreettinen apu jäsenten koteihin.
Avustajatoiminta on samalla työvoimapoliittinen hanke, jonka tavoitteena on työllistää vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä sotiemme veteraanien avuksi.

Sari Lohvansuu toimii avustajana Haapajärvellä. Iloinen veteraani Taimi Väyrynen totesi, että Sarilla on lämpimät kädet. Myös Väyrysen sisko Aili Kontro oli tyytyväinen kotiavun alkamisesta. Kuva:
Eetu Perukangas, Maaselkä-lehti

Ri-Plan Oy
Kouvola

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM
Helsinki

Insinööritoimisto
Seppo Kortelahti Ky
Kuhmalahti

Tällä hetkellä hankkeessa on 18 alueprojektia ja lähes 8 000 asiakastaloutta eri puolilla maata. Asiakkaista 40 % on sotainvalidi- ja loput muita
veteraanitalouksia, suurimpana ryhmänä sotaveteraanit. Avustajia on
toiminnassa kerralla lähes 370 ja koko vuonna eripituisissa työsuhteissa
yhteensä noin 550.
www.avustajatoiminta.fi

Betola Oy
Kuopio

KUNTOUTUSLIITE

Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Rintamaveteraaniliitto ry

Valtiokonttori ohjaa veteraanikuntoutusta.
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Veteraani. Käytä kuntoutusoikeuttasi.

Aarno Strömmer
Suomen Sotaveteraaniliitto

Matti Louekoski
Rintamaveteraaniliitto

Veteraanikuntoutus on etu veteraanille

V

e t e r a a n i k u nt out u s
on kuulunut sotaveteraanitoimintaan jo
1960-luvulta lähtien ja on ollut
veteraanijärjestöjen tärkeimpiä
asioita etuustavoitteissa.
Kun lakisääteistä kuntoutusta ei vielä 1970-luvulla ollut, kunnat ja kaupungit alkoivat myöntää määrärahoja veteraanikuntoutukseen. Valtio

alkoi tukea kuntoutusta myöntämällä
kokeiluluontoisesti tulo- ja menoarvioon 5 miljoonaa markkaa vuodelle 1977.
Tällä arvioitiin kuntoutettavan 2 500 veteraania kahden
viikon jaksoissa. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
tuli voimaan 1.2.1983 (60/1983
1.2.1983)
Vuonna 1985 lakia muutet-

tiin siten, että ohjaus siirrettiin
Lääkintöhallitukselta Tapaturmavirastolle (Valtiokonttori).
Tämän jälkeen lakia ja asetusta on muutettu ja tarkennettu. Vuonna 1993 hyväksyttiin
puolisokuntoutus osaksi veteraanikuntoutusta.
Kuntoutusmäärära hojen
taso on ollut vuosien varrella
vaihtelevaa. Suurimmillaan se

oli vuonna 2005, jolloin se oli
47,8 miljoonaa euroa. Valtion
vuoden 2011 talousarviossa on
rintamaveteraanien kuntoutusmomentille varattu yhteensä
32,6 milj. euroa, josta 2,3 miljoonaa euroa käytetään rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin.

Rintamaveteraanikuntoutuksesta annetun lain mukaan
valtion vuotuiseen tulo- ja menoarvioon varattu veteraanikuntoutusmääräraha jaetaan
Valtiokonttorin toimesta kunnille kuntoutukseen oikeutettujen veteraanien määrän mukaisesti.

Kuntoutuslainsäädännön pääkohdat

R

intamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi saada Suomessa asuva vuosien 1939–1945

sotiin osallistunut henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Veteraanimäärät ja veteraanikuntoutus-määrärahat
Vuosi Rintamalisän Kuntoutussaajat
määrärahat
euroiksi
muutettuna
milj. euroa
1977
177 103
2,3
1978
186 561
2,2
1979
190 778
3,2
1980
201 958
4,4
1981
227 415
6,8
1962
238 694
6,2
1983
246 366
6,9
1984
249 607
9,8
1985
253 922
12,2
1986
261 228
14,8
1987
264 821
18,9
1988
266 542
21,3
1989
266 572
22,4
1990
262 820
24,4
1991
254 776
25,2

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

243 324
231 889
219 942
208 264
196 893
185 126
172 461
159 959
149 055
136 230
124 719
113 924
103 604
94 151
84 751
75 696
67 482
59 359
51 832
48 000

Veteraanien määrä kunkin vuoden lopussa
2011 arvio veteraanien määrästä 15.8.2011
2011 määräraha kotiin vietäviin palveluihin 2,3 milj. euroa

27,1
28,4
29,1
28,6
28,6
28,6
32,0
32,8
32,8
32,8
35,8
35,6
35,8
47,8
42,3
38,3
40,2
36,2
34,0
30,3 + 2,3

Veteraani hakee kuntoutukseen oman asuinkuntansa terveyskeskuksen kautta. Hakemuksen voi veteraanin puolesta
tehdä myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen.
Kansaneläkelaitos maksaa
kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan
kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet matkakustannukset kokonaisuudessaan.

Kuntoutuspäätökset
Kunnan terveyslautakunta tai
sen määräämä viranomainen
valitsee kunnan saaman määrärahan rajoissa kuntoutukseen
pääsevät henkilöt. Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena,
jota ovat päivä- ja kotikuntoutus sekä yksittäiset fysio- tai
muun terapian hoitosarjat. Jalkahoitoa voidaan antaa pelkkänä avokuntoutuksena.

oleva vamma tai sairaus ei aiheuta hänelle toimintakyvyn
häiriöitä, laitoskuntoutusjakson pituus on enintään 10 vuorokautta. Tarveharkintaan perustuen voi veteraanin kuntoutusjakso laitoksessa olla
edelleen jopa neljä viikkoa.

Avo- ja päiväkuntoutus
Päiväkuntoutusta voidaan antaa enintään 10-20 päivää sekä
muuta avokuntoutusta 20-30
käyntikertaa kalenterivuodessa
rintamaveteraanin kuntoutustarpeesta riippuen.
Avokuntoutusta voidaan toteuttaa toimintakykyluokkaan
III kuuluvan veteraanin osalta
esimerkiksi siten, että hän saa
2 x 10 hoitokerran sarjan. Vastaavasti toimintakykyluokkaan
I ja II kuuluvan veteraanin avokuntoutus voidaan toteuttaa 3
x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina.

Laitoskuntoutus

Aviopuolison
kuntoutusoikeus

Vuoden 2005 asetuksen mukaan silloin, kun veteraanilla

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntou-

tukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa
kuntoutus- ja hoitolaitoksessa.
Rintamaveteraanin aviopuolisolla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa,
vaan yhteisen kuntoutusjakson tulee olla kuntoutuksen
tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuutta
arvioidaan
rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta.
Veteraanin puolisolla ei ole
oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen. Veteraanin leskellä
ei ole kuntoutusoikeutta veteraanikuntoutuksen kautta.

Ulkomailla asuvan
veteraanin kuntoutus
Ulkomailla asuvien veteraanien hakemukset käsitellään Valtiokonttorissa.
Lähde:
Kuntoutusohjekirje kunnille 2011
www.valtiokonttori.fi
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Miten turvata ikääntyvän veteraanin toimintakyky?

S

uomen viime sotien taisteluihin osallistuneista
veteraaneista - miehistä
ja naisista - vain noin viisi prosenttia elää enää keskuudessamme. Nykyisen hallituksen
toimikauden päättyessä vuonna 2015 nuorimmatkin ovat jo
yli 85-vuotiaita. Lähivuosien
avainkysymyksenä on, kuinka
varmistamme veteraanien itsenäisen selviytymisen omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään. Ensi sijassa kyse on
kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuudesta. Veteraanien erityisetuudet, etenkin uusi kotona selviytymisen
toimintamalli, tukevat tätä tavoitetta.
Sotainvalideille on rakennettu vuosikymmenien kuluessa
laadukas huolto- ja kuntoutusjärjestelmä. Lähivuosien painopisteenä on kunnallisten avopalveluiden laajentaminen lievävammaisille sotainvalideille.
Keskityn tässä yhteydessä rintamaveteraanikuntoutuksen
ajankohtaisiin kysymyksiin.

Hallitusohjelmassa
paljon vanhus- ja
veteraanipoliittisia
tavoitteita
Hallitusohjelman vanhus- ja
veteraanipoliittisissa tavoitteissa korostetaan sotainvalidien ja
veteraanien vanhuudenhuollon palveluiden varmistamista. Niiden kehittämisen poh-

jana ovat sosiaali- ja
Minusta on tärkeää tiiterveysministeriössä
vistää kunnallisen sosivalmistellun veteraaaali- ja terveydenhuollon
nipoliittisen ohjelman
ja veteraanihuollon saulinjaukset. Ohjelma
matonta yhteyttä. Tuleviimeistellään tämän
va vanhuspalvelulaki on
syksyn aikana. Sen povanhustenhuollon perusliittinen käsittely ajoitlaki, jonka avulla voimme
tuu myös syksyyn. Saturvata iäkkäiden henkimassa yhteydessä on
löiden oikeuden laaduksovittava käytettäviskaaseen ja tarpeenmusä olevista määrärakaiseen hoivaan. Sosiaahoista vuosien 2012 –
lihuoltolaissa on jo tällä
2015 kehyskaudella.
hetkellä turvattu oikeus
Hallitusohjelman mupäästä palvelujen tarpeen
kaisesti erityisenä kearviointiin määräajassa.
hittämiskohteena ovat
Räätälöity kotiin
kuntouttavat kotiin
viety kuntoutus on
vietävät palvelut. Laituleva toimintamalli
toskuntoutus oli pääasiallinen kuntoutusAvo- ja kotikuntoutukmalli, kun veteraanit
sen puolella on kehitetPeruspalveluministeri
Maria
Guzeninaolivat 10 – 15 vuotta
ty viime vuosien aikana
Richardson
nykyistä nuorempia.
tuetun kotona kuntoutuNyt kuntoutuksen enmisen malli ikäihmisille.
sisijainen paikka on veteraanin sessä. Tämän korkealuokkais- Tämän vuoden valtion budjeta hoivaa ja hoitoa antavan ver- tissa siihen on varattu 2,3 milj.
koti tai lähiympäristö.
Hallitusohjelmaan on kirjat- koston osaamispääomaa ei saa euroa. Mallin sisäänajo kuntu myös tavoite arvioida Raha- hukata, kun ne henkilöt, joil- tiin on alkuvaiheessa. Ne kunautomaattiyhdistyksen vete- le ne alun perin rakennettiin, nat, jotka ovat sitä toteuttaneet,
keskuudestamme. ovat olleet siihen tyytyväisiä.
raanipolitiikkaan kohdistaman poistuvat
tuen määrä siten, että voidaan Yhä kasvava muu vanhusväes- Kunnat on saatava innostuparantaa veteraanisukupolvel- tö tarvitsee myös tämän tyyp- maan asiasta. Tässäkin toimile räätälöityjen palvelujen ja pisiä hoitoyksiköitä ja hyötyy si ns. best practice –tyyppinen
etuuksia kattavuutta, määrää ja niissä toimivien ”kuntoutus- kehittämiskonsepti; ts. kehitetosaajien” asiantuntemuksesta. tyjä hyviä käytäntöjä ja malleja
laatua.
Pidän myös tärkeänä tavoi- Yksiköiden avulla voidaan ke- on otettava käyttöön. Mallissa
tekirjausta, jonka mukaan hyö- ventää erikoissairaanhoitoon kuntouttavat toimet tapahtuvat
dynnetään sotainvalidien sai- kohdistuvaa painetta, esimer- veteraanin kotona. Kunnat voiras- ja veljeskotien osaamista kiksi ortopedisten leikkausten vat järjestää veteraaneille myös
vanhuspalvelujen kehittämi- jälkihoidossa.
päiväkuntoutusta ja soveltaa

sen sisällön veteraanien tarpeita vastaavaksi. Mallin puitteissa avattiin kotipalvelujen saantimahdollisuus. Lähivuosina
määrärahan tasoa olisi tarpeen
nostaa.

Säädöspohja ja ohjeistus
eivät estä järkevää
toimintaa
Veteraanikuntoutuksessa on
tällä hetkellä niin lainsäädännön kuin kuntoutuksen sisältöjen osalta hyvät mahdollisuudet toteuttaa veteraaneja tukevaa ja kotona selviytymistä
edistävää kuntoutusta. Ohjeistus mahdollistaa kuntatason
joustavan toiminnan. Tämä
hallituskausi on veteraanien
kotona selviytymisen kannalta
vaativa jakso. Valtiontalouden
ahtaissa raameissa koetamme
saada määrärahoihin kohennusta. Päävastuu on viime kädessä kuntatasolla. Meillä on
paljon hyviä esimerkkejä kunnista, joissa veteraanit ovat tyytyväisiä kuntoutuksen toteutukseen. Määräraha veteraania
kohden on sama kaikissa kunnissa; paljon siis on kiinni siitä, miten veteraanivanhusten
oikeus kuntoutukseen on organisoitu.
Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson
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Veteraanipalvelut ja kuntoutus

Kysymyksiä hallitusohjelman valossa
Maan hallitus on aloittanut työskentelynsä valmistuneen hallitusohjelman saattelemana. Hallitusohjelma on tähdätty periaatteessa neljä vuotta kestäväksi, vaikka
sitä välillä tarkennettaisiinkin. Tämän hallitusohjelmakauden loppuun mennessä
sotiemme veteraanien keski-ikä on yli 90 vuotta. Veteraanien lukumäärä pienenee
nopeutuvassa tahdissa. Samoin veteraanien yksilöllisen tuen tarve tulee entisestään
kasvamaan. Voimmekin kysyä, miten yhteiskunta – valtio ja kunnat – on sitoutunut
huolehtimaan veteraaneista loppuun saakka? Siitä on runsaasti kokemusta, että vapaa
kansalaistoiminta haluaa huolehtia isänmaan pelastajista loppuun saakka. Varmoja
olemme myös siitä, että veteraanit itse haluavat – voimienkin uupuessa – huolehtia
toisistaan. Kaveria ei jätetä.
Valtiokonttorista linjajohtaja Marja-Liisa Taipale ja sosiaalineuvos Erkki Hokkanen
Lahdesta keskustelivat sotiemme veteraanien kuntoutuksesta, veteraanien palvelutarpeesta ja palvelutarjonnasta lähivuosina.

ni joukko, mutta jos määrärahaa
voidaan kasvattaa
- ja toivottavasti
voidaan - niin silloin näiden palvelujen saajien määrä kasvaa. Näille
palveluille on selvästi tarvetta ja
kysyntää. Sotainvalidien kohdalla
ohjelmaan sisältyy myös niiden
paljon puheena
olleiden prosenttirajojen
asteittainen
alentajolloin
Valtiokonttorin linjajohtaja Marja-Liisa Tai- minen,
pale. Kuva Janne Ulvinen
mm. kotiin vietävät avopalvelut
Hokkanen:
tulisivat
mahdollisikHallitusohjelmassa mainitaan si myös pieniprosenttisille.
lyhyesti veteraanien palvelut ja Laajennuksiin tarvitaan rahaa
sanotaan, että ”varmistetaan – sehän on selvä. Joten tuon vesotainvalidien ja – veteraani- teraanipoliittisen ohjelmankin
en vanhuudenhuollon palve- mukainen eteneminen on vielut”. Hallitusohjelman sisältö- lä kiinni määrärahoista. Niisasiat eivät ole Valtiokonttorin tä hallitus päättää budjettineupäätettävissä, mutta onko STM votteluissaan.
ja Valtiokonttori yhdessä keskustelleet mitä tämä tarkoittaa Hokkanen:
yksityisen veteraanin kannalta Veteraanipalveluiden erityikäytännössä ja onko näköpii- senä kehittämiskohteena ovat
rissä joitain uusia avauksia?
kuluvana vuonna alkaneet
kuntouttavat kotiin vietävät
Taipale:
avopalvelut, joilla tarkoitetaan
Olemme yhdessä STM:n edus- ensisijaisesti ateria-, pyykki-,
tajien kanssa valmistelleet ns. siivous- ja kuljetuspalveluiveteraanipoliittisen ohjelman, den viemistä veteraanin kotiin.
johon
hallitusohjelmankin Millaisia kokemuksia Valtionmaininnat perustuvat – siellä- konttorilla on siitä miten tämä
hän viitataan tähän veteraani- palvelu on toteutumassa kunpoliittiseen ohjelmaan ja sen nissa, joilla on ensisijainen vaslinjauksiin. Ja todetaan vielä, tuu kotipalveluiden toteutuettä erityisenä kehittämiskoh- misesta yksityisen veteraanin
teena ovat kuntouttavat kotiin kohdalla?
vietävät avopalvelut. Uskon,
että kaikkien toimijoiden yh- Taipale:
teinen tavoite on saada lisät- Varsinaiset kokemukset tämän
tyä tuota tänä vuonna käyttöön rintamaveteraaneille
suunotettua määrärahaa, jonka natun uuden palvelumuodon
avulla kotiin vietäviä avopal- osalta Valtiokonttori kerää ensi
veluja on voitu laajentaa myös vuoden alkupuolella, kun pyyrintamaveteraaneille. Nythän dämme kunnilta tiedot siitä,
sen piiriin pääsee vasta pie- miten ne ovat käyttäneet niil-

le osoitetun määrärahan. Kyseessähän on vastaavanlaiset
avopalvelut kuin mitä 20 prosenttiset sotainvalidit ovat jo
saaneet - kuntien toteuttamina. Kysymyksiä ja tiedusteluja kunnista on kyllä tullut runsaasti siitä, mihin tätä määrärahaa saa käyttää. Monenlaisia
ehdotuksia on esitetty. Me Valtiokonttorissa olemme ottaneet
”laajentavan tulkinnan” asiaan
ja olemme mielestäni olleet kovinkin joustavia sen suhteen,
miten rahan voi käyttää - rintamaveteraanien parhaaksi. Mutta kokemusten perusteella katsomme tilanteen ensi vuoden
puolella ja annamme tarvittaessa täydentäviä ohjeita.

Hokkanen:
Peruskunnan
näkökulmasta sotiemme veteraanit ovat
myös osa vanhustenhuoltoa.
Miten mielestänne kuntien tulisi sitoutua huolehtimaan veteraaneista
vanhustenhuollon erityisryhmänä? Miten sosiaali- ja terveysministeriö ja
Valtiokonttori voisivat edistää
kuntien aktiivisuutta tässä asiassa? Millainen rooli veteraanijärjestöillä pitäisi olla tässä yhteistyössä?

Taipale:
Sotiemme veteraanejahan koskee erityislainsäädäntö ja se
mahdollistaa tälle erityisryhmälle muuta vanhusväestöä
jossain määrin laajemmat palvelut – valtion kustantamana. Tärkeää mielestäni on, että
kunnan vanhusväestöön kuuluvia kohdellaan tasapuolisesti ja taataan kaikille heille tarkoitetut palvelut. Nämä kaikille tarkoitetut peruspalvelut
kuuluvat myös sotiemme veteraaneille ja sen lisäksi he ovat
oikeutettuja saamaan ne palvelut, jotka ovat heille erityisryhmänä tarkoitetut. Aina välillä
saamme kunnista palautetta,
ettei tiettyjä, lain suomia pal-

veluja, voi sotiemme
veteraaneille antaa,
koska se rikkoo kunnan vanhusväestön
tasapuolisen kohtelun. Valtiokonttorin,
kuten myös veteraanijärjestöjen tehtävänä on valvoa, että
lain mukaiset etuudet annetaan veteraaneille. Ne on
lainsäätäjä katsonut
aiheellisiksi ja oikeudenmukaisiksi.

Hokkanen:

Sosiaalineuvos Erkki Hokkanen

Veteraanien kuntoutus on ollut keskeisimpiä tukimuotoja veteraaneille jo vuosia. Siitä on saatu
hyviä ja kannustavia kokemuksia. Laitoskuntoutus ja avokuntoutus jota voi olla päivä- ja
kotikuntoutus sekä yksittäiset
fysio- tai muun terapian hoitosarjat ovat saavuttaneet veteraanien suosion ja pitäneet
heitä mahdollisimman pitkään
toimintakuntoisina. Kuntoutustoiminnan rahoituksen ohjaamisesta vastaa STM ja Valtiokonttori. Käytännön soveltaminen on tapahtunut kunnissa.
Tämä kolmen julkisen yhteisön
yhteistoiminta on sujunut paikallisesta näkökulmasta katsoen hyvin. Miltä tämä on näyttänyt Valtiokonttorin näkökulmasta ja onko tarkoitus jatkaa
samalla kaavalla edelleen?

Taipale:
Hienoa kuulla, että paikallisesta näkökulmasta tarkastellen
yhteistyö eri organisaatioiden
kesken näyttää toimivan hyvin. Myös Valtiokonttorin näkökulmasta yhteistyö veteraanien kuntoutusasioissa kolmen
organisaatioryhmän kesken STM-Valtiokonttori-kunnat sujuu mielestäni hyvin. Jokaisella näistä kolmesta on selkeä
roolinsa, jonka mukaisesti toimitaan. En näe mitään tarvetta
muuttaa kolmijakoa, vaan uskon, että toimimme vastaisuudessakin samalla tavoin ja hyvässä yhteistyössä. Erilaisia yhteistyötilaisuuksia on varmasti
hyvä jatkossakin järjestää esim.
kuntien ja Valtiokonttorin kesken, koska asioista vastaavat
henkilöt vaihtuvat monilla tahoilla ja senkin takia yhteiset
tapaamiset ovat tarpeen. Myös
veteraanijärjestöjen edustajien
läsnäolo näissä tilaisuuksissa
on paikallaan.

Hokkanen:
Veteraanikuntoutukseen käytetään vuonna 2011 noin 29
milj.euroa, mikä on veteraania kohden 622 euroa. Kuntoutukseen oikeutettuja on
reilut 40 000. Kuntoutusta toteutetaan edelleen toimintakykyluokkien mukaan. Kun kuntoutukseen oikeutettujen lukumäärä koko ajan pienenee
ja samalla pienenee myös kokonaismääräraha, onko Valtiokonttorissa ollut harkinnassa se, että kaikki veteraanit
– keski-iältään kohta 90-vuotiaita – voitaisiin katsoa kuuluvan toimintakykyluokkaan 1-2
ja antaa kaikille veteraaneille sellainen kuntoutus, jota he
itse haluavat ja katsovat tarvitsevansa. Näin kuntoutuksesta
muodostuisi kuntoutushyödyn
ja kustannusten kannalta tehokkain mahdollinen kuntoutus?

Taipale:
Yhteen toimintakykyluokkaan
siirtymistä ei ole toistaiseksi harkittu. Nythän veteraanin
kannalta tarkoituksenmukaisen kuntoutuksen toteutuminen varmistetaan veteraanin
omien toiveiden lisäksi sillä,
että häntä hoitava lääkäri arvioi veteraanin tilanteen huomioiden sopivimman kuntoutustavan. Saamamme palautteen
perusteella tiedän, että useammat haluaisivat laitoskuntoutukseen kuin mitä tällä hetkellä
on mahdollista tarjota. Kyse on
kuitenkin määrärahojen riittävyydestä.

Hokkanen:
Kuinka paljon arvioidaan, että
kuntoutuksen monipuoliseen
järjestämiseen tulisi määrärahojen olla vuosittaisella tasolla,
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että se voitaisiin järjestää toimivalla tavalla kaikkia halukkaita veteraaneja koskevaksi?

Taipale:
Tähän kysymykseen en pysty selkeinä summina vastaamaan. Määrärahojen suuruushan riippuu siitä, puhutaanko
kaikista sotiemme veteraaneista ja tarjotaanko kaikille mahdollisuus esim. laitoskuntoutukseen. Kaikki olemme ihan
varmasti samaa mieltä, että
monipuolisen kuntoutuksen –
niin fyysisen kuin enenevässä
määrin psyykkisen–mahdollistaminen sotiemme veteraaneille on tärkeää. Samoin ne kotiin
vietävät avopalvelut, joilla yhdessä toimivan kuntoutuksen
kanssa voidaan edesauttaa veteraaniemme kotona selviytymistä. Mikäli kotiin vietäviä
avopalveluja ja laitoskuntoutusta laajennetaan merkittävästi nykyisestä, niin kustannukset nousevat helposti kymmenillä miljoonilla euroilla.

Sellainen, joka palvelee häntä ja
hänen kotona selviytymistään
parhaalla mahdollisella tavalla.
Yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet siis korostuvat palvelujen
kohdentamisessa.
Sekä kuntoutuksella että kotiin vietävillä avopalveluilla
voidaan rintarinnan käytettyinä tukea veteraanin kotona selviytymistä. Erilaisia tukimuotoja tarvitaan toisiaan täydentämään, jotta saavutetaan hyvä
lopputulos.

Hokkanen:

Näettekö mahdollisena sen,
että lievävammaisille sotainvalideille ja sotaveteraaneille olisi
mahdollisuus samoilla periaatteilla toteutettuihin kuntoutussekä avopalveluihin?
Miten työllistävää on Valtiokonttorissa ja kunnissa nykyisten kuntoutusmäärä- ja avopalveluiden määrärahojen käyttö
ja seuranta? Miten tätä byrokratiaa voitaisiin helpottaa tai
yksinkertaistaa?

Taipale:

Kuten jo aikaisemmin totesin,
niin palvelujen laajentaminen
lievävammaisille sotainvalideille ja sotaveteraaneille on huomioitu hallitusohjelmassa viittauksin
veteraanipoliittiseen
ohjelmaan. Siinä ilmaistaan
hallituksen tahtotila viedä asioita eteenpäin. Tahtotilan muuttaminen käytännön toimenpiteiksi vaatii lisää määrärahoja,
joiden osalta tehdään ratkaisut
erikseen budjettiriihessä. Val-

tiokonttorilla täytäntöön panevana viranomaisena ei ole
palvelujen laajentamista vastaan
mitään. Jos hallitus ja eduskunta näin päättävät, niin toteutamme muutokset mielihyvin.
Määrärahojen seuranta on mielestäni järjestetty Valtiokonttorissa tehokkaasti. Koska kyse on
valtion talousarviossa olevien
määrärahojen käytöstä kunnissa, niin pidän sitä luonnollisena,
että niiden käyttöä seurataan ja
siitä myös raportoidaan.

Parempi näkö
kohentaa
elämänlaatua

Hokkanen:
Lähivuosien aikana veteraanikuntoutuksen soveltamiseen
jouduttaneen tekemään uusia arvioita. Näettekö mahdollisena, että kuntoutuskäsitettä
edelleen laajennetaan perinteisestä fyysisestä kuntoutuksesta myös enenevästi psykososiaaliseen kuntoutukseen ja kotikuntoutuksen näkemiseen
lisääntyvästi kotiin vietävinä
avopalveluina?

Taipale:
Valtiokonttori antaa vuosittain
rintamaveteraanien kuntoutusohjeen kunnille. Mielestäni tuo
ohje mahdollistaa jo tällä hetkellä kuntoutuksen koko kirjon
käytön veteraanikuntoutuksessa. Olenkin monessa yhteydessä
sanonut, että ohjeesta saisimme
tosi lyhyen, jos kirjoittaisimme
sen siihen muotoon, että tehkää mitä vaan, mikä voidaan
jollain tavalla kuntoutukseksi lukea. Ohjeen sisältö alkaa jo
nyt olla tuon sanoman mukainen. Ohjeesta löytyy todellakin
maininnat kaikista eri kuntoutuksen muodoista – laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen,
joka voidaan toteuttaa myös kotikuntoutuksena, sieltä löytyy
psykososiaalinen kuntoutus ja
kaikki muut mahdolliset tavat
toteuttaa kuntoutusta. Ministeri Risikko ollessaan edellisen
hallituksen peruspalveluministerinä korosti juuri erilaisten palvelujen olemassa olevaa
laajaa kirjoa, josta voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla valikoiden löytää jokaiselle veteraanille sopiva palvelutarjonta.

“Iän myötä näköni on heikentynyt. Näin kertoo 78 vuotias Kjell Lundberg, eläkkeellä oleva rehtori, joka asuu
Luulajassa”
Usean vuoden ajan hän ei ole pystynyt lukemaan lehteä
tai ratkaisemaan ristisanatehtäviä enempää kuin muutaman minuutin kerrallaan. Ja auton ratin hänen vaimonsa
on saanut ottaa hoitaakseen.
“BLUE EYE on hyväksi silmilleni. Nyt pystyn taas ajamaan
autoa ja ratkaisen useita ristisanatehtäviä joka ilta”
Iloinen eläkeläinen
Jäätyään eläkkeelle Kjell on ollut aktiivinen monella tavalla. Hän
on matkustellut paljon, hoitanut puutarhaansa ja toiminut erilaisissa vammaisten nuorten yhdistyksissä ja järjestöissä. Hän toimii
myös oppaana Gammelstadin kirkossa ja kirkkokaupungissa,jotka
ovat Unescon maailmanperintölistalla.

Jo yksi tabletti päivässä vastaa kokonaista kupillista ruotsalaisia
mustikoita, joiden antosyaanipitoisuus on 37,5 mg (mustika väriaine). Luteiinin (25 mg) ja mustikkauutteen lisäksi BLUE EYE
sisältää myös muita vahvoja antioksidantteja, kuten quersetiiniä,
rutiinia, salviaa, sinkkiä, seleeniä ja E-vitamiinia, jotka estävät
oksidatiivista stressiä silmissä.

Luteiini on hyväksi näöllesi
Luteiini on saanut nimensä verkkokalvon keltatäplän ”Macula
lutea” mukaan. Kehäkukasta saatava luteiini on vahva antioksidantti, jota on luonnollisesti silmän verkkokalvon keltatäplässä.
Ravinnosta saamme noin 2,2 mg luteiinia päivässä. Tutkimukset
ja tieteelliset selvitykset* osoittavat, että 6-14 mg:n päivittäinen
luteiinilisä vaikuttaa silmien ikämuutoksiin siten, että näkö säilyy
tarkkana ja silmät kirkkaina.

Tietoa BLUE EYEstä

Parempi näkö antaa minulle enemmän vapautta

Rasittuneille ja ikääntyville silmille.

- Olin lukenut, että BLUE EYEn sisältämä luteiini on hyväksi
näölle. Iän myötä näkö saattaa muuttua, ja mielestäni tuote oli
kokeilemisen arvoinen. Hän jatkaa:
- En odottanut ihmeitä, mutta olin iloinen siitä, että tarvittiin vain
yksi tabletti päivässä, se oli helppo muistaa eikä nieleminenkään
ollut niin tuskaista.
- Nyt kun taas pystyn tekemään asioita kuten aikaisemmin olen
saanut elämääni uuden ulottuvuuden, Kjell kertoo. Parempi näkö
tuo mukanaan enemmän vapautta ja iloa elämääni.

Edistää silmän terveyttä ja toimintoja
hyvän antioksidanttikoostumuksensa
ansiosta.

Säilyttää näöntarkkuuden

Blue Eye on tilattavissa rahtivapaasti suoraan omaan postilaatikkoon puhelinumerosta
06-343 65 06 tai osoitteesta www.elexironline.fi . Kotisivullamme saat myös vastauksia
Elexir Pharman ravintoneuvojalta koskien terveysasioita ja ravintolisiä.

Ainutlaatuinen ravintolisä BLUE EYE sisältää vahvoja antioksidanteja, jotka säilyttävät näöntarkkuuden ja suojaavat silmää.

Säilyttää näöntarkkuuden ja suojaa
silmiä auringon haitallisilta UV-säteiltä.
Saatavilla terveyskaupoista ja joistakin
apteekeista.
Blue Eye on saatavissa kahta kokoa
(32 / 64 tablettia), suositeltu uloshinta
22 euro / 32 euro.

* Nutrition Journal 2003, 2:20 Mozaffarieh et al • ClinicalTrials.gov ID: NCT00029289
* Osoitteessa www.elexirpharma.fi voit lukea lisää tekstissä mainituista tieteellisistä tutkimuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteytt Elexir Pharma
AB - Suomi puh.06-3436 506. Faksi 06-3436 502. Ann-caroline@elexir.se. www.elexirpharma.ﬁ Elexir on ruotsalainen yritys, joka kehittää luonnollisia
ja ekologisia itsehoitotuotteita pohjoismaisille markkinoille. Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Lääkestandardin mukaisesti ja yksinomaan
Pohjoismaissa.
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Aluehallintovirasto tukee veteraaneja
to perustuisi asiantuntijoiden asiakkaan kanssa
tekemään tarvearvioon
eikä erillisiä hakumenettelyjä tarvittaisi.
Itä-Suomen neuvottelukunnat ovat tehneet
tämänsisältöisen ehdotuksen Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnalle Vevalle.
Viime vuoden budjettiriihessä syntynyttä toimintamallia kuntouttavien palveluiden
toimintamallista
Elli
kokee, tulee palvelu häAaltonen pitää hyvänelle ensisijaisesti näin
nä alkuna. Siihen pitää
järjestää.
Ylijohtaja, YTT Elli Aaltonen on toiminut Itä- saada tulevina vuosina
Uudistuksia
Suomen Aluehallintoviraston johtajana sen merkittävästi lisää varotarvitaan
perustamisesta 1.1.2010 lähtien.
ja. Veteraanijärjestöjen
ehdottama 10 miljooNykyiset käytössä olevat mallit ovat pitkälle alkupe- taisi ja palvelutarpeen kartoit- nan euron vuosittainen satsaus
räisessä muodossaan etuuksi- taisi fysioterapeutti tai tervey- olisi oikean suuntainen. Eniten
en luonnin alkuajoilta. Rinta- denhoitaja. Myös sosiaalipuo- tukea tarvitsevia veteraaneja
maveteraanien kuntoutus tulisi len asiantuntemusta tarvitaan. voitaisiin näin merkittävästi tunopeasti muuttaa asiakasläh- Terveydellisissä pulmatilan- kea. Vaikka toimintamalli olisitöiseen muotoon. Veteraaniin teissa veteraani ohjattaisiin lää- kin alussa kalliimpi, kuntoutus
oltaisiin kunnasta yhteydessä, kärin vastaanotolle ja kotia mahdollistaa itsenäisen elämän
tarkistettaisiin hänen palvelu- koskevissa muutostöissä kut- kotona pidempään ja säästäitarpeensa ja valittaisiin sopivin suttaisiin korjausneuvoja käy- si toiselta puolelta laitosmaista
kuntoutusmuoto. Yhteyden ot- mään. Kuntoutus ja sen muo- hoitoa ja kuntoutusta.

Valtion aluehallinto yhdisti lääninhallitukset,
työsuojelupiirit, ympäristövirastot ja osia ympäristökeskusten toiminnasta aluehallintovirastoksi
vuoden 2010 alussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä jatkavat maakunnalliset rintamaveteraaniasian neuvottelukunnat. Itä-Suomen
alueella kolmea maakunnallista neuvottelukuntaa
johtaa ylijohtaja Elli Aaltonen. Hänen mielestään
neuvottelukuntia tarvitaan niin kauan, kun on
sotiemme veteraaneja ja heillä on erityislainsäädäntö ja erityisetuja. Neuvottelukunnat tekevät
tärkeää vaikuttamistyötä alueellaan ja ministeriöihin ja sitä kautta kanavoituu myös veteraanien
toiveita.

I

tä-Suomessa on runsaasti
haja-asutusaluetta. Huolta
pitää kantaa sotiemme veteraanien tasapuolisesta kohtelusta. Myös haja-asutusalueella
veteraanien tulee saada samanlaiset palvelut kuin taajamissa
asuvilla. Luonnollisesti palvelun maksajalle kulut ovat suuremmat
haja-asutusalueelle
järjestetyissä palveluissa kuin
taajamissa. Veteraanin itsemääräämisoikeus on kuitenkin
keskeinen ohjenuora. Mikäli veteraanilla on kunnollisen
elämisen edellytykset kauempanakin taajamasta ja hän näin

Vaikuttavaa vanhustyötä!
– vuodesta 1949

Alan vahva asiantuntija –
Lehti vanhustyön ammattilaisille
ja päättäjille!
Ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa
teemanumeroina.
Tilaushinnat:
Vuosikerta 41 €, opiskelijatilaus 25 €, kestotilaus 38 €,
3–4 lehteä 32 €/kpl, 5 tai useampi 25 €/kpl

Sotiemme veteraanien
hoivaa vielä pitkään
Sotiemme veteraanien hoiva
muodostuu monesta osasta. Sotainvalideja koskee sotilasvammalaki ja rintamaveteraaneilla
on oma kuntoutuslaki. Uusimpina ovat veteraanilisä ja tämän vuoden huhtikuun alussa
käynnistynyt tuki kotiin vietäviin palveluihin. Sotilasvammalaki turvaa etuudet sotainvalideille kun haitta-aste raja täyttyy. Elli Aaltosen mielestä kohta
keskimäärin 90-vuotiailla kaikilla sotiemme veteraaneilla
tulee olla samanlaiset kunnalliset palvelut. Myös kotikuntoutuksen järjestämisessä tulisi
olla sama toiminta- ja palvelun
tuottamismalli. Todellisuudessa
kaikki sotiemme veteraanit ovat
raihnaisia ja heidän tulisi olla
tasavertaisia kunniakansalaisia.
Sen me olemme heille velkaa.
Sotavamma on kuitenkin erityisasia ja se otetaan huomioon
elinkorossa, korvauksina sairauskuluissa ja pidempinä kuntoutusjaksoina.
Markku Seppä

Vanhustyön keskusliitto edistää monipuolisesti ikäihmisten hyvinvointia,
on aktiivinen mielipidejohtaja ja valvoo vanhustyön järjestöjen etuja.

Vanhustyön keskusliitto tarjoaa
asuntojen korjausneuvontaa
veteraaneille ja sotainvalideille sekä
muulle vanhusväestölle!

Kotipalvelua pääkaupunkiseudulla

Ota yhteyttä:
Korjausneuvonnan päällikkö
Jukka Laakso

• Kotipalvelu • Kotisairaanhoito • Jalkahoito
• Kodin puhtauspalvelut • Turvapuhelin

Puh. 040 502 3807
www.vtkl.fi > Korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, Puh. (09) 350 8600. Katso myös kotisivumme www.vtkl.fi.

Ota yhteyttä
Puh. 09 3508 6070 www.vtkl-palvelut.fi
Vanhustyön keskusliitto ja Vanhustenpäivä ja -viikko myös Facebookissa!

kuntoutusliite1 väri.indd 1
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Halpapatjat tuovat

TEMPUR-patjat SÄÄSTÄVÄT painehaavojen
hoitokuluja 56 217 € /osasto / joka vuosi

kuluja, TEMPUR-patjat
tuovat säästöjä!

Keskimääräisten laskelmien mukaan 30-paikkainen vuodeosasto voi säästää 56 217 e vuodessa painehaavojen hoidossa käyttämällä TEMPUR-MED -patjoja.

PYYDÄ TARJOUS JA SÄÄSTÖLASKELMA
omaan yksikköösi: info@tempur.fi
tai puhelin (09) 5868 3650

KOKONAISSÄÄSTÖ 7:ssä vuodessa: n. 382 626 e (7 vuotta
Kannattaa

on TEMPUR -patjan takuuaika). Kannattaisiko laittaa tämä

hankkia myös

summa muuhun käyttöön kuin huonojen patjojen aiheut-

kotiin!

tamiin hoitokuluihin?

TEMPUR Sleep Center • ISKU • VEPSÄLÄINEN
TEMPUR-MED-laitosmyynti: jukka.tujunen@tempur.fi tai 050 545 6880

www.tempurmed.fi

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,28 snt/puh + 7 snt/min tai matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17 snt/min

Arvokas elämä
kaikilla aisteilla

Sotaveteraaneille
kaihileikkauksesta

500€
alennus / silmä

Yksityinen Silmäsairaala
Espoo, Helsinki, Vantaa
09 251 2500
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Arvokas elämäntyö ansaitsee hyvän näkemisen koko elämän ajan. Sotaveteraanit
saavat Silmäaseman Sairaaloissa kaihileikkauksesta alennusta 500 €/silmä,
alennuksen saa sotaveteraanitunnuksella. Silmäaseman Sairaalassa saat
yksilöllistä ja asiantuntevaa palvelua. Kaihileikkaukseen pääset jonottamatta
– silloin kun Sinulle parhaiten sopii. www.silmaasema.fi www.kaihi.fi

Silmäasema Sairaala
Joensuu
013 229 771

Silmäasema Sairaala
Kouvola
0207 122 230*

Silmäasema Sairaala
Kuopio
017 262 5000

Silmäasema Sairaala
Rovaniemi
0207 122 245*

Teemaristeilyjä
HELSINKI–TUKHOLMA
Erikoislähdöt AikuisEEn mAkuun
4.10. Artistina marita Taavitsainen
16.11. Artistina neljänsuora

Hinta 37 € /henkilö
Hintaan sisältyy Helsinki–Tukholma -risteily B-luokan kahden hengen hytissä.
Tuotetunnus FKGYLK

HELSINKI–TALLINNA
iskElmän hisToriAA -risteily, m/s Viking XPRS, 15.12.2011
Hinta 47 € /henkilö
Tuotetunnus FKISKE
Hinta sisältää päiväristeilyn Helsinki–Tallinna–Helsinki Viking XPRS:llä,
leevi korkkulan luennon sekä kahvi- ja hedelmäbuffetin, suolaisen välipalan
ja makean kahvileivän kokousosastolla, sekä Bistro Buffet -ruokailun.

TURKU–TUKHOLMA

AmorEllA: Bingoristeilyt maanantaisin 5.9.–19.12.
Kausifinaali 19.12. Amorellalla. Emäntänä pirteä meiju suvas.
Tuija Piepponen Talkshow tiistaisin, 25.10., 20.11. ja 13.12.
Teemakeskiviikko AikuisEEn mAkuun
21.9. Tribute to Tom Jones + Tapsa ja Pedro näkevät tähtiä
23.11. Tribute to Jerry Lee Lewis + Kahden Ällän Show
isABEllA: sixTiEs ForEvEr keskiviikkoisin
Hinta 25 € /henkilö
Hintaan sisältyy miniristeily Turusta B-luokan kahden hengen hytissä.
Tuotetunnus FRNGLI.

Varaukset lähimmästä matkatoimistosta,
www.vikingline.fi /risteilyvaraukset tai puh. 0600 - 41577

(1,64 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)
Varaa pian, paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Palvelumaksu 5 €/varaus, ei Internetin kautta maksettavista matkoista.
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Kunnossa kaiken ikää ?
Kun ikää karttuu, käy kunnossa pysyminen vaikeammaksi. Jos jalat pelaa, niin muisti alkaa oikutella. Tai toisinpäin. Toiveena ja vahvana haluna on
kuitenkin voida asua tutussa kodissa mahdollisimman pitkään. Mieluiten tietysti elämänkumppanin
kanssa, jos sellainen vierellä on. Olen saanut seurata omassa työssäni ja myös henkilökohtaisessa
elämässäni veteraanien ikääntymistä. Sitkeä joukko sinnittelee pitkään aikalailla omin voimin. Onko
veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus ollut riittävää ja oikeanlaista – siitä voidaan olla montakin
mieltä. Yksimielisyys kuitenkin näyttää vallitsevan
siitä, että kuntoutusta kannattaa tehdä ja iäkkäitä
ihmisiä kannustaa pitämään yllä kuntoaan.

K

unnossa pysymisessä
on aina kyse sekä ihmisen omasta toiminnasta että monista muista seikoista. Vanhustyön keskusliitolla on ollut mahdollisuus tehdä
yhteistyötä veteraanijärjestöjen
kanssa. Tänä aikana ovat tul-

leet selvästi ilmi kunnossa pysymisen monet
tekijät. Jos asunnossa ei
ole kunnollisia peseytymistiloja, on vaikea
pitää itsestään huolta
ja kotiavunkin työ käy
hankalaksi. Jos henki-

Peurungantie 85, Laukaa, puh. 020 751 601
www.peurunka.fi, peurunka@peurunka.fi

tiin ja asumiseen liittyvä
voi olla todella ratkaiseva tekijä kunnossa pysymisen kannalta. Ja jatkaa omassa tutussa kodissa asumisen aikaa.

Mitäs nyt –
muutokset
toimintakyvyssä
Sanotaan, ettei vanhuus tule yksin. Ikääntymiseen liittyy sellaisia muutoksia, joille ei
voi mitään. Mutta kaikkia vaivoja ei saa pitää
ns. ”normaalina vanhenemisena”. Jos jokin
vaiva taikka oire alkaa
huolestuttaa, jos voimat
Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja
vähenevät yllättäen, on
Pirkko Karjalainen
aihetta keskustella siitä lääkärin kanssa. Jos
nen vireys hiipuu, ihminen jää läheiset havaitsevat jotakin sakovin syrjään kaikesta. Lääkä- mantapaista, olisi heidänkin
rit ja pillerit käyvät liiankin tu- syytä ottaa asia puheeksi. Mitä
tuiksi, vaikka varsinainen on- nopeammin jonkin vaivan syy
gelma saattaisi olla yksinäisyys selviää, sitä paremmin sitä pysja tarpeettomuuden tunne. Jos tyään tarvittaessa hoitamaan.
sairastuu vakavasti, on tehok- On myös aihetta kuunnella terkaaseen hoitoon liityttävä te- veysammattilaisten ohjeita, jos
hokas kuntoutus, muuten iäkäs he kehottavat vaikkapa muutihminen voi menettää koko- tamaan joitakin arkielämän
tottumuksia. Omat toimet ja
naan omatoimisuutensa.
oma halu toimia ovat tärkeitä.
Liikkuminen ja
Iän myötä ihmisen tuki- ja
asuinympäristö
liikuntaelimistö vanhentuu.
avainasemassa
Myös kuulon ja näön kansIhmiset ovat erilaisia, joten sa tulee ongelmia. On särkyä
yksiselitteisiä ohjeita kunnos- ja jäykkyyttä. Veteraanilla sosa pysymisenkään ei voi an- dan peruja olevat vaivat ikään
taa. Myös asumisen mallit ovat kuin nuortuvat ja tuntuvat enmonenmoisia. Paljon puhutaan tistä hankalammilta. Polvissa
siitä, että koskaan ei ole liian ja lonkissa voi olla nivelrikkoa
myöhäistä aloittaa ruumiin- ja saatetaan tarvita keinonivekunnon kohottamista. Tämä liä. Vaivoja voi ja niitä pitääkin
onkin myös monissa tutki- estää omalla toiminnallaan.
muksissa todettu. Erityisen tär- Tärkeätä on säännöllinen liikeää on ns. lihaskunnon ylläpi- kunta ja painonhallinta. Nämä
täminen. Se tarkoittaa ihan yk- ovat jokaisen ikääntyvän eläsinkertaisesti sitä, että pääsee mässä aivan perustavaa laakohtuullisen hyvin tuolilta ylös tua olevia kunnossa pysymisen
ja pysyy pystyssä liikkuessaan. edellytyksiä. Painonhallinta ei
Apuvälineitä kannattaa tarvit- missään tapauksessa tarkoita
taessa käyttää, jos niiden tur- kaikesta maukkaasta kieltäytyvin uskaltaa askeltaa ja tuolista mistä, sillä hyvä ruoka tuottaa
myös paremman mielen ja jopa
nousemista harjoitella.
Ihan oma lukunsa on asun- auttaa pitämään muistia kunto ja koko asuinympäristö. Kes- nossa. Mutta kohtuus kaikessa.
kusliiton korjausneuvonnan
yhteydessä on kertynyt run- Muistatkos
saasti kokemusta siitä, kuinka Monelle ikääntyvälle suuri huokohtalaisen pienilläkin ja vä- lenaihe liikkumisen vaikeutuhän kustannuksia aiheuttavilla misen ohella on muistin huonoasunnon muutostöillä saadaan neminen. Onko tässä nyt kyse
aikaan elämän helpottumista. varsinaisesta muistisairaudesVeteraanin kannattaa ottaa yh- ta – siitä pahalta kuulostavasteyttä neuvojiin. Myös ns. uusi ta dementiasta – vai kohtalaitekniikka voi olla hyvänä apu- sen normaaliin ikääntymiseen
na. Tarjolla on helppokäyttöi- kuuluvasta ilmiöstä. Ihmisen
siäkin kännyköitä ja erilaisia aivot ovat elin, joka muista eliturvalaitteita. Kaikki tämä ko- mistämme poiketen ei käytös-

tä kulu. Uuttakin oppii, vaikka ehkä aiempaa hitaammin.
Aivojumpasta puhutaan ja sitä
onkin esimerkiksi ristisanojen tekeminen, netissä surfailu, keskustelu kavereiden kanssa, maailmanpolitiikan (taikka
ihan tämän kotimaisenkin) seuraaminen. Siis kaikki sellainen,
jossa joutuu vähän pohtimaan,
mistä oikein on kyse. Jokainen
myös unohtaa joskus asioita ja
osa meistä voi olla ihan syntyjään enemmän tai vähemmän
hajamielisiä. Jossakin tilastossa esitettiin, että noin 50 % ihan
terveistä aikuisista unohtaa asian, josta on kerrottu toiselle.
Huolestumisen
aihetta
muistin heikkeneminen antaa
silloin, jos sekä ikäihminen itse
että läheiset havaitsevat hänen
olevan jollain tavoin eksyksissä olevan tuntuinen. Jos henkiset kyvyt alkavat selvästi heikentyä, kotona ei selviydy enää
kohtalaisen yksinkertaisistakaan askareista, laskut jäävät
aiemmin huolelliselta maksamatta, masennus on jatkuvaa.
Näissä tilanteissa on ehdottomasti aihetta ottaa yhteyttä
lääkäriin ja saada myös riittävästi aikaa kertoa tilanteestaan.
Myös muistisairauksia voidaan
hoitaa ja lievittää oireita sekä
helpottaa arkielämää.

Älä jää, älä jätä yksin
Kunnossa pysymisessä on ja
tulisikin olla myös mieluisia
kokemuksia. On todettu, että
mielen tai kehon kunnon heikentyminen jättää iäkkään ihmisen helposti syrjään kaikesta ja elämä tuntuu raskaalta.
Ei jaksa tai uskalla lähteä yksin ulos kauppaan tai kävelemään, ei tiedä mistä voisi löytyä seuraa. Kun kohdalle sattuu
suuri menetys tai suru, jää helposti omiin oloihinsa. Samalla
tavoin voi käydä, kun muuttaa
vanhasta kodista uuteen, vaikkapa sitten palvelutaloon. Näissä tilanteissa tarvitaan usein ulkopuolisten toimintaa. Syrjään
jäävä pitää saada mukaan vaikkapa veteraanien tai eläkeläisten tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Monet kotipaikkakunnan
yhdistykset ja seurakunnat tarjoavat myös esimerkiksi vapaaehtoisia käymään vanhusten
luona tai auttamaan asioinnissa tai kaveriksi ulkoilemaan.
Tässä vanha sanonta ” kaveria
ei jätetä ” on hyvä ohjenuora.
Pirkko Karjalainen
toiminnanjohtaja,
Vanhustyön keskusliitto
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Turvallisuus koostuu pienistä arkipäivän ratkaisuista

U

nohdukset ja erehdykset ovat tavallisia tapaturmien taustalla. Silitysrauta, kahvinkeitin, liesi tai
joku muu kodin laite voi unohtua päälle ja ylikuumentuessaan
aiheuttaa syttymisen. Liian lähelle liettä tai kiukaan päälle
epähuomiossa laskettu esine voi
syttyä ja sytyttää palon. Vartioimatta palamaan jätetty kynttilä
voi aiheuttaa ikävän yllätyksen

– esimerkiksi tuikkukynttilä voi
kuumetessaan rikkoa alustansa
ja aiheuttaa tulipalon.
Erilaisia paloturvallisuutta edistäviä turvalaitteita on
markkinoilla kiitettävästi. Laitteet voivat katkaista automaattisesti sähkölaitteesta virran tai
ilmoittaa laitteen vikaantumisesta. Ne voivat ilmaista palon
tai jopa hienonhienolla vesisumulla sammuttaa sen. Tällai-

Uusi pelastuslaki painottaa
jokaisen vastuuta
paloturvallisuudesta
Ensimmäinen heinäkuuta astui voimaan uusi pelastuslaki, jossa kotien
paloturvallisuus ja turvallinen pelastautuminen ovat entistä painotetummin esillä. Laissa kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneiden ja
muiden erityisryhmiin kuuluvien asumis- ja poistumisturvallisuuteen.
Tavallisen ihmisen vastuusta paloturvallisuudesta laissa on kirjattu
seuraavaa: ”Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden, vaaran ja vahingon välttämiseksi.” Laki velvoittaa lisäksi
viranomaisia tai esimerkiksi kotikäyntejä tekeviä henkilöitä kertomaan
pelastusviranomaisille rakennuksessa tai asunnossa olevista palonvaaroista tai onnettomuusriskeistä. Palveluasunnoissa, hoitokodeissa
jne. laki edellyttää toiminnanharjoittajalta selvityksiä, suunnitelmia ja
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että asukkaat ja hoidettavat voivat
turvallisesti poistua tulipalossa.

sista laitteista saa tietoa Helsingissä mm. Koskelan sairaalan
yhteydessä olevasta Toimiva
Koti -näyttelystä tai oman kunnan pelastus-, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä.
Meidän jokaisen on syytä myös tarkastella omia tapojamme ja tottumuksiamme.
Otammeko tapaturman tai palon mahdollisuuden huomioon
omissa tekemisissämme ja kodin sisustuksessa?
Kertyykö lieden ympärille tavaraa, joka voi vahingossa
päästä liedelle ja syttyä?
Ovatko sähkölaitteet kunnossa, vai voiko vikaantunut
laite aiheuttaa palon?
• Käytetäänkö
kynttilöitä,
missä ja miten?
• Tupakoidaanko, jos niin
missä?
• Onko tulisijaa, jonka käytöstä voi aiheutua vaaroja?
• Ovatko poistumisreitit vapaina tavaroista, ovi ja lukitus helppo avata?
• Onko valaistus kaikkina
vuorokaudenaikana riittävä
turvalliseen liikkumiseen?
Jne.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt paloturvallisuuden arviointia helpottamaan tarkistuslomakkeen,
jonka kuka tahansa voi käydä läpi kotonaan tai omaistensa kanssa (http://www.spek.
fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/
Erityisryhmien_asumisturvallisuus/Materiaalit.iw3).

Kunnossa oleva
palovaroitin
Tulipalon sattuessa ei ole varaa viivytellä pelastautumisessa. Myrkylliset savukaasut
tainnuttavat hyvin nopeasti.
On tärkeää miettiä pelastautumisreitti, pelastautuminen ja
avun saanti etukäteen kaiken
varalta. Niissä tilanteissa, joissa pelastautumista on vaikea
muuten turvata, on käytettävissä teknisenä ratkaisuna automaattinen sammutuslaitteisto, joka on asennettavissa myös
yksittäisiin asuntoihin.
Palovaroittimen
tehtävänä on ilmaista palo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta pelastautuminen olisi
mahdollista. Laitteen toiminta-

kunto on hyvä tarkistaa säännöllisesti kerran kuussa testinapista painamalla ja vaihtaa
tarvittaessa paristot tai varoitin
uuteen. Saatavilla on myös sellaisia varoitinmalleja, joissa paristokotelo ja testausnappi ovat
johdon päässä ja asennettavissa
sopivalle korkeudelle seinälle,
sekä sähköverkkoon kytkettäviä palovaroittimia. Myös kuulovammaisille sopivia, tärinällä
hälyttäviä laitteita on saatavilla.
Kristiina Juvas
Projektipäällikkö
Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki
puh. 045 657 7295

Meiltä saat:
-

laadukkaat fysioterapiapalvelut
majoituksen viihtyisissä, turvallisissa tiloissa
maistuvaa ruokaa aamusta iltaan
virkistävää vapaa-ajan ohjelmaa ja askartelumahdollisuuden

Asiakkaat kiittävät:
-

Kokkokallionkatu 2, 49400 HAMINA
Puh. 020 7761 700
www.hoiku.fi
neuvonta@hoiku.fi
etunimi.sukunimi@hoiku.fi

talon iloista ilmettä
auttavaista ja opastavaa henkilökuntaa;
asiakas kohdataan yksilöllisesti

Arvomme ovat terveellä, veteraanien tekemää työtä arvostavalla pohjalla.
Haminassa olet Hyvissä Käsissä !

Viihtyisä ja monipuolinen kylpylä Saimaan rannalla!

KUNTOUTUSTA
26 VUODEN KOKEMUKSELLA!
• sotainvalideille
• rintamaveteraaneille

Imatran Liikunta- ja Kuntoutumiskeskus
puh. 020 7100 530 tai kuntoutus@imatrankylpyla.fi
Puhelut lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv. 23 %) ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv.23 %).
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Veteraanikuntoutus entistä yksilöllisemmäksi

R

i nta maveteraa nien
ikääntyessä entistä yksilöllisemmän kuntoutuksen tarve lisääntyy. Kuntoutuksen tavoitteena tulisi olla
toimintakyvyn edistäminen
ja säilyttäminen niin, että rintamaveteraani selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti tai tukitoimien avulla jokapäiväisistä toiminnoistaan
omassa elinympäristössään.
Rintamaveteraanikuntoutus
voi olla avo- tai laitoskuntoutusta ja se voi sisältää muita
kotona asumista tukevia palveluja. Avokuntoutus kattaa
erilaisia toimintamuotoja, kuten fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja muun
terapian yksilölliset hoitosarjat, päiväkuntoutuksen, psykososiaalisen ja muun ryhmäkuntoutuksen sekä erilaiset
sopeutumisvalmennuskurssit.
Avokuntoutuksena on mahdollisuus antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle
rintamaveteraanille. Avokuntoutusta on mahdollista antaa rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se on
hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen. Muuhun kuin kotikuntoutuksena toteutettuun
avokuntoutukseen tulisi tarvittaessa sisällyttää myös yksi
kotikäynti. Joillakin paikkakunnilla toteutetaan uutta kotona kuntoutumisen mallia.

Tavoittaako kuntoutus
sitä tarvitsevia
veteraaneja?
Jokainen rintamaveteraani voi
itse hakea kuntoutusta ja esittää hakemuksessaan toiveensa
kuntoutuksen sisällöstä. Kuten
tiedämme, osa rintamaveteraa-

neista ei enää kykene itse
hakemaan kuntoutusta, vaan tarvitsee siihen
omaisten tai muiden läheisten apua. Myös sosiaali- tai terveydenhuollon viranomainen
voi olla käynnistämässä
kuntoutuksen hakemista rintamaveteraanin
kanssa. Osa ei ehkä hae
kuntoutusta siksi, koska
heillä ei ole käsitystä siitä, kuinka monipuolista toimintaa kuntoutus
voi pitää sisällään. On
myös pieni joukko rintamaveteraaneja, joiden
toimintakyky on säilynyt niin hyvänä, että he
eivät katso tarvitsevansa
kuntoutusta.

veteraanin kuntoutuksen tarve ja toimintakykyluokka. Ohjeessa
kiinnitettiin huomiota
myös siihen, että kuntoutustarpeen arviossa
voi tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen
eri palveluiden ja laitos/
avokuntoutusta tarjoavien yksiköiden kanssa.
Esimerkiksi kotihoidon
piiriin kuuluvien rintamaveteraanien toimintakyvyn rajoituksista
saa merkittävää tietoa
kotihoidosta. Ohjeessa
muistutettiin myös siitä,
että rintamaveteraanien ikäisien henkilöiden
toimintakyky voi muuttua merkittävästi lyhyessäkin ajassa. Mikäli
Kuntoutusylilääkäri Marja Mikkelsson
Kuka arvioi
terveyskeskuslääkäri ei
kuntoutuksen
pysty arvioimaan toitarpeen?
näiden terveysasemien ylilää- mintakykyä asiakirjoista, häRintamaveteraani ja hänen lä- kärille. Päätöksentekoa var- nen tulisi kutsua rintamaveteheisensä kuvaavat kuntoutus- ten tärkeää valmistelutyötä ja raani vastaanotolle.
hakemuksessa toivomuksensa yhteyttä veteraaneihin pitävät
kuntoutuksen sisällöstä. Avo- rintamaveteraanien kuntou- Tavoitteisiin yhteistyölllä
kuntoutuksen hakemukseen tuksen yhteyshenkilöt, joita pe- Kutsuimme kevättalvella aluliitetään lääkärin antama hoi- ruspalvelukeskus Aavassa on 3 eemme avokuntoutusta antatomääräys ja laitoskuntoutuk- henkilöä. He seuraavat määrä- vat palveluntuottajat yhteiseen
sen hakemukseen tarvitaan rahojen käyttöä ja tekevät pe- palaveriin, jossa kävimme läpi
valmistelutyötä, veteraanikuntoutuksen haaserillinen
lääkärinlausunto. rusteellista
Kuntoutuspäätöksestä vastaa mikä auttaa päätöksentekijää teita. Pohdimme sitä, että veyleensä terveyskeskuksen tai myöntämään kuntoutusta oi- teraanin käsitys toimintakykuntayhtymän ylilääkäri, jolle keudenmukaisesti sitä tarvitse- vystä ja sen parantamisen tarrintamaveteraanien kotikun- ville veteraaneille.
peesta voi erota ammattilaisen
Päijät-Hämeen sosiaali- ja näkemyksestä. Veteraani saatnan toimielin on siirtänyt pääterveysyhtymässä on kiinnitet- taa toivoa entiseen tapaan entöksenteon.
Päijät-Hämeen sosiaali- ja ty tänä vuonna huomiota eri- sisijaisesti hierontaa, kun terterveysyhtymässä
peruspal- tyisesti kuntoutuksen tarpeen veydenhuollon ammattilainen
velukeskus Aavaan kuuluu 7 ja toimintakykyluokan arvioin- arvioi ensisijaiseksi esimerkiksi
kuntaa. Päätöksenteko on kes- tiin. Terveyskeskuslääkäreille alaraajojen ja pakaroiden lihaskitetty kahdelle lääkärille; vii- lähetettiin ohje, jossa muistu- voiman vahvistamisen tuolilta
den kunnan osalta kuntoutus- tettiin siitä, että terveyskeskus- ylösnousun ja kävelykyvyn ylylilääkärille ja pohjoisten kun- lääkärin tehtävänä on arvioida läpitämiseksi. Totesimme kuitien (Sysmä ja Hartola) osalta kuntoutusta hakevan rintama- tenkin, että useimmiten yh-

Tervetuloa kuntoutuslomalle Haikon Kartanoon!
Haikon Kylpylällä on pitkät perinteet veteraanien kuntoutustoiminnassa. Kuntoutuspaikkana Haikon Kylpylä ja Kuntoutumiskeskus on kodikas ja rauhallinen. Pienissä kuntoutusryhmissä
palvelu on yksilöllistä ja tutustuminen vaivatonta.
Kuntoutusvieraillemme tarjoamme virkistävien hoitojen ja yhteisen

ohjelman lisäksi viihtyisän huoneen kylpylähotellissa,
HyvänOlon altaat ja saunat, viehättävät merenrantanäkymät
ja ulkoilumahdollisuuden kauniissa rantapuistossa.
Kuntoutusloman kruunaavat tunnelmallisissa ruokasaleissa
tarjoiltavat Kartanon keittiön makoisat herkut.

teisenä tavoitteena on selviytyä kotona niin pitkään kuin
mahdollista. Keskustelimme
palveluntuottajien kanssa siitä, että avokuntoutusta antavan
terapeutin tulisi aina arvioida
myös toimintakykyä. Kannustimme terapeutteja tekemään
yhteistyötä kotihoidon, veteraaniyhteyshenkilöiden sekä
lääkärien kanssa etenkin silloin, kun he huomaavat selvän
toimintakyvyn muutoksen tai
havaitsevat kotiympäristössä
sellaisia tekijöitä, joihin vaikuttamalla voitaisiin parantaa
veteraanin selviytymistä. Monialainen yhteistyö on kaiken
kuntoutuksen perusta ja sitä
tulisi käyttää entistä enemmän
hyväksi myös veteraanien kuntoutuksessa.
Käynnistimme keväällä yhteistyön veteraanijärjestöjen
edustajien kanssa ja sovimme vuosittaisista tapaamisista. Veteraanijärjestöjen tekemä työ tukee veteraanikuntoutusta. Toimintamuotoja pitäisi
tarkastella uudestaan veteraanien ikääntyessä. Järjestöjen
toiminta eroaa eri kunnissa ja
keskinäinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen ideointi voi
monipuolistaa toimintaa entisestään.
Marja Mikkelsson
Kuntoutusylilääkäri
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä

Tervetuloa!
Kuntoutusvaraukset:
Leena Mononen, puh. 019 576 0262
sähköposti: leena.mononen@haikko.fi

HOTELLI HAIKON KARTANO
Kylpylä ja Kuntoutumiskeskus
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton KUNTOUTUSLIITE

4/11 s y y s k u u n 14 . pä i vä n ä 2011

11

Vuosittainen kuntoutus
Lupaukset riittävät - vain juhlapuheissa
on toimien aika
Eeri Hyrkkö:

O

Eeri Hyrkkö (88) on Nousiaisten Sotaveteraanien ja Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin varapuheenjohtaja sekä Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston jäsen.

V

eteraanit ovat saaneet
arvostusta, mutta se
on tullut vain juhlapuheissa, sanoo nousiaislainen sotaveteraani Eeri Hyrkkö.
Hän monien muiden veteraanien kanssa odottaa, että kaikki sotiemme veteraanit saisivat
veteraanin kunnon mukaista
kuntoutusta ja veteraanin kotona selviytymistä tukevia palveluita.
Kaikki veteraanit eivät aina
tarvitse kaikkia palveluita. Kaikille veteraaneille tulee vuosittain kunnan toimesta tehdä
kuntoutus- ja palvelutarpeen

arviointi kotona tai oman kunnan terveyskeskuksen vastaanotolle kutsuttuna. Veteraanien
tukitoimintaa ei myöskään saa
jättää yksinomaan kuntien vastuulle, vaan valtion on kannettava päävastuu kustannuksista.
Kunniakansalaisiksi
nimettyjen sotiemme veteraanien loppuvaihetta kestää vielä
kymmenen vuoden ajan. Tukemisen suunnitelmat tulee nopeasti tehdä koko veteraanien
loppuaikaa koskevaksi. Näin
toteutettaisiin lupausta Veteraania ei jätetä.

len
89-vuotias talvi- ja jatkosodan rintamaveteraani. En ole sotainvalidi, vaan kuulun
”ohiammuttuihin”. Palvelin talvi- ja jatkosodassa yhteensä lähes neljä vuotta. Talvisodassa osallistuin Viipurin
sk-piirin poikapataljoonaan kuuluen vartio- ja
desantintorjuntatehtävien ohella myös rintamataisteluihin Summassa ja
Äyräpäässä. Jatkosodassa palvelin asemasodan
ajan Rajajääkäripataljoonassa Syvärin takaisessa
sillanpäässä sekä AunukOpetusneuvos Antti Henttonen
sen ja Raja-Karjalan viivytystaisteluissa.
Vuoden 1944 syksyllä kä- kuntoani henkilökohtaisen ja
vin upseerikoulun. Palvelukel- laitoskuntoutuksen avulla, ettpoisuusluokakseni määritel- en joutuisi vielä kaupungilletiin 1959 autokolarivammojen kin kalliiksi tulevaan laitoshoivuoksi B1. Terveydentilasta- toon.
Olin viime vuonna vaimoni mainitsen, että minulla on
keinonivel polvessa ja lonkas- ni kanssa marraskuussa laisa. Sydämessäni on pysyvä toskuntoutuksessa Ruissalosflimmeri ja kammiotahdistin. sa, joka on ollut lähes vakituiMuutamia muitakin iän tuo- sena kuntoutuslaitoksenani.
mia vaivoja voisin luetella. Teen Haimme nytkin laitoskuntoujoka päivä tunnin mittaisen kä- tukseen, tällä kertaa Mikkelin
velylenkin veteraanikeppi tu- Kyyhkylään. Kävimme 6.6. terkenani, sisällä liikun tuetta ja veyskeskuslääkärillä, joka hahoidan käytännön askareeni. lusi ottaa verikokeita liitettäJatkan työskentelyä tietokir- väksi hoitosuositukseen. Sattujailijana. Yritän säilyttää tätä neen informaatiokatkon vuoksi

kävimme laboratoriossa
vasta 9.8., jolloin samalla keskustelimme kuntoutustoimistossa. Siellä pidettiin asiaa selvänä,
kunhan tulee lääkärin lähete, jota lupasimme kiirehtiä.
Tiedustellessani muutama päivä myöhemmin lähetteen perille
tuloa, toimistosta yllättäen ilmoitettiin, että kaupungin kuntoutusmäärärahat ovat loppuneet,
joten meillä ei ole tänä
vuonna mahdollisuutta
päästä kuntoutukseen.

Ihmettelen seuraavaa:
Miten on mahdollista, että määrärahat, jotka valtioneuvosto on luvannut
pitää vähentymättöminä, ovat
voineet näin yhtäkkiä loppua
jo tässä vaiheessa vuotta?
Omasta ja saman kohtalon
kokevien veteraaniveljien puolesta
Antti Henttonen
Opetusneuvos
Kunniarajajääkäri

Onni yksillä, kesä kaikilla

S

anoo vanha sananlasku.
Veteraanikuntoutuksen
osalta tämä pitänee myös
osittain paikkansa.
Joku pääsee kuntoutukseen,
joku ei ja yleensä syynä kuntoutukseen pääsemättömyyteen on määrärahojen riittämättömyys kunnissa. Kuntakohtaisesti määräraha on
jokaisessa kunnassa samansuuruinen eli vuonna 2011 se
on 622 euroa / veteraani. Tietäen nykyiset kuntoutushinnat,
laitoskuntoutus noin 2200 euroa, avokuntoutusjaksot noin
1000 euroa, on yhtälö mahdoton, jos puhutaan veteraanien vuosittaisesta kuntoutusoikeudesta. Muutamat kunnat ja
kaupungit ovat tehneet päätöksen ja varanneet omissa talousarvioissaan määrärahaa siten,
että jokainen kuntoutushake-

muksen jättänyt veteraani pääsee kuntoutukseen.
Kunnista ja kuntayhtymistä on 132 jättänyt lisämääräraha-anomuksen Valtiokonttorille elokuun loppuun mennessä.
Jaettava summa oli 2 346 111,01
euroa. Näissä kunnissa odottaa kuntoutuspäätöstä 3 267
veteraania, joista aviopuolisoita
on 508. Joten heille tämän lisämäärärahan jälkeenkin taitaa
jäädä vain kesä. Lisämääräraha on 715,50 euroa / veteraani. Esimerkiksi Imatra haki
70 920 euroa lisämäärärahaa,
mutta sai vain 38 636,78 euroa.
Osa siis Imatralla kuntoutukseen hakeneista jää vieläkin jonotuslistalle. Samoin on tilanne Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirissä, jossa haettiin
337 000,00 euroa mutta osuus
oli vain 150 969,63 euroa.

Tiedossamme on kuntia, jotka ovat ilmoittaneet, että kuntoutusmäärärahat ovat loppuneet kesän aikana. Kuitenkaan
nämä kunnat eivät ole hakeneet
lisämäärärahaa. Onko tähän
syynä kuntien väsymys tehdä
näitä edestakaisia tilityksiä ja
hakemuksia vai ovatko ne juuri
niitä kuntia ja kaupunkeja, jotka hoitavat puuttuvan osuuden
omalla kustannuksellaan?
Voi vain toivoa, että veteraanit jaksavat yrittää kuntoutukseen hakemista, ehkä se onni
joskus osuu kohdalle.
Anni Grundström
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Laitoskuntoutukselle tarvetta

S

otiemme 1939-1945 jälkeen havaittiin sotiin
osallistuneilla kuntoutustarpeita. Sotilasvammalain
muutos vuonna 1961 käynnisti sotainvalideille varsinaiset
kuntoutustoiminnat. Rintamaveteraaneille kuntoutusta on
järjestetty valtion varoin vuodesta 1977 lähtien. Alkuun valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrärahalla ja vuodesta
1983 lakiperusteisesti. Sittemmin sodissa vammautuneita
sekä rintamaveteraaneja koskevia lakeja on muutettu lukuisia
kertoja. Kuntoutukseen oikeutettujen kuntoutujaryhmien ja
kuntoutujien määrien muutoksiin on liittynyt kuntoutustoiminnan monipuolistuminen.
Nykyään sotiin perustuva
kuntoutus koskee sotainvalideja, rintamaveteraaneja, eräitä
muita sotiin osallistuneita erityisryhmiä ja myös sotainvalidien ja veteraanien puolisoja.
Tämä kuntoutus on tavoitteellista toimintaa. Tarkoituksena
on kuntoutujan toimintakyvyn
edistäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen kuntoutusjärjestelmä. Tämän voidaan perustellusti katsoa saaneen
alkunsa sotiin perustuvan kuntoutuksen lainsäädännön ja toimintamallien
pohjalta. Vuosien saatossa
kuntoutustoiminnan perusteet, järjestämistavat ja
kuntoutuksen menetelmät
ovat kehittyneet kertyneen
kokemuksen ja tutkimustoiminnan vaikutuksesta.
Sotiin perustuva kuntoutus LTT Mika Pekkonen
on muuttunut luonteeltaan
selkeästi geriatriseksi kuntuksessa ohjatut asiat edellyttoutukseksi.
Käytännön kuntoutuspalve- tävät riittävää aikaa sekä ohlutuotannossa tarvitaan useita jaamistilanteissa että asioiden
omaksumitoimijoita ja erilaisia toiminta- omakohtaisessa
malleja. Lähellä kotia tarjolla sessa. Myös fyysisistä harjoitoleville avokuntoutuspalveluil- teista palautuminen edellyttää
le ja niiden kehittämiselle on kuntoutusohjelmien jakamiskiistatta osoitettavissa tarve. ta useille perättäisille päiville.
Samoin tietyissä tilanteissa ja Ikäihmisten kuntoutuksessa
tietyin edellytyksin voidaan on vahvaa tutkimusnäyttöä siiperustella erityisesti laitoskun- tä, että aktiivinen lihaskuntoa,
toutusvaihtoehtoa. Esimerkiksi motoriikkaa ja koordinaatiota
haja-asutusalueilla voi olla vai- edistävä harjoittelu on vaikutkeaa järjestää kohtuullisin kus- tavaa. Tällaisen kuntoutuksen
tannuksin riittävän tehokkaita toteuttamisessa riittävän pitkät
avokuntoutussarjoja. Kuntou- laitoskuntoutusjaksot puolta-

vat paikkaansa. Lisäksi laitoskuntoutus mahdollistaa
ryhmädynamiikan ja vertaistuen käytön kuntoutuksen toteutuksessa.
Nykyisellään sotiin perustuvassa laitoskuntoutuksessa arkeen kuuluvat
yksilölliset keskustelu- ja
terapiatapaamiset sekä ryhmämuotoiset keskustelu- ja
liikuntaohjelmat. Ryhmätoiminnot ovat laitoskuntoutuksessa korvaamaton
elementti, mikä ei avo- eikä
kotikuntoutuksessa pääse
toteutumaan. Tämän päivän kuntoutujien toimintakyky vaihtelee laidasta laitaan.
Käytännön kuntoutustyössä
tämä huomioidaan. Yksilöllisen avun tarve kartoitetaan jo
alkuhaastatteluissa ja esimerkiksi liikuntaryhmät on jaoteltu eritasoisiksi. Joukossa on
edelleen useita ”tervaskantoja”, joiden toimintakykyisyys
yllättää kerta toisena jälkeen.
Laitosmuotoiselle, aktiiviselle laitoskuntoutukselle on siis
tarvetta vielä useaksi vuodeksi
eteenpäin.
Avo- ja kotikuntoutusta sekä
laitoskuntoutusta on kehitettä-

vä rinnakkain. Tarvitaan myös
suunnitelmallista avo- ja laitoskuntoutuksen sekä muiden
palvelumuotojen yhdistämistä toisiinsa. Erityisen tärkeää tämä kuntoutustoiminnan
verkostoitumisen ja prosessinomaisen toimintamallin kehittäminen on ikääntyneiden
henkilöiden kuntoutuksessa.
Pitkävaikutteiseen toimintakyvyn vahvistamiseen päästään
vain riittävän pitkäaikaisella ja
säännöllisesti toteutetulla, tavoitteellisella kuntoutusohjelmalla. Kaiken ikäisten kuntoutustoiminnassa yhdistetään yksilökohtaiset henkilökohtaisia
selviytymiskeinoja vahvistavat
toimenpiteet sekä kuntoutujan
lähiyhteisöön ja elinolosuhteisiin kohdistuvat toimenpiteet
useimmiten yhteistyössä kotikunnan eri toimijoiden kanssa.
Mika Pekkonen
lääketieteen tohtori
liikuntalääketieteen
erikoislääkäri, kuntoutuksen
erityispätevyys
johtava ylilääkäri,
varatoimitusjohtaja Peurunka

Suosituksista todeksi –
Veteraanikuntoutus eilen ja tänään
Oulun yliopistossa tehtiin 1990-luvun alkupuolella
laaja veteraanikuntoutusta käsitellyt tutkimus. Tutkimuksen tulokset julkaistiin kahdessa julkaisussa
vuoden 1995 lopussa. Sosiaali- ja terveysministeriö
julkaisi raportin ”Rintamaveteraanien kuntoutustarve ja kuntoutuksen kehittäminen” ja Oulun yliopisto
julkaisi allekirjoittaneen väitöskirjan ”Veteraanien
kuntoutus. Tutkimus veteraanien terveydestä, toimintakyvystä, kuntoutuksesta ja asumisesta.”

T

utkimustuloksiin perustuneitten suositusten antamisesta on kulunut yli 15 vuotta. Nyt lienee
sopiva hetki tarkastella, onko
veteraanikuntoutusta kehitetty
tuolloin annettujen suositusten
mukaisesti. Veteraanikuntoutusta määrittelevä lainsäädäntö
on perustellusti jokseenkin ennallaan. Sen sijaan kuntoutuksen toteuttamista koskevat ohjeet ja määräykset ovat uusiutuneet lähes vuosittain kuvastaen
kuntoutuksen kehittämistä ja
kehittymistä.
Yksilöllisten
kuntoutussuunnitelmien laatiminen oli
yksi suositus. Kuntoutus on nykyään huomattavasti suunni-

telmallisempaa kuin parikymmentä vuotta sitten,
vaikka tämä suositus ei todennäköisesti olekaan täysin toteutunut. Veteraanikuntoutus on nyt suunniLTT H. Tapio Hanhela
telmallinen ja kiinteä osa
vanhuksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä niille, jotka eivät itse ole aktiija toimintakyvyn ylläpitämis- visesti hakeutuneet kuntoutukseen.
tä.
Kuntoutus ei ole enää pelkVeteraanit pääsevät kuntoutukseen hyvin. Veteraanijär- kää fyysisen suorituskyvyn kojestöjen toimijat sekä sosiaali- hentamista.
Psyykkisen ja sosiaalisen
ja terveydenhuollon työntekijät ovat omalla toiminnallaan kuntoutuksen tarpeet otetaan
edistäneet kuntoutuksen katta- huomioon paljon paremmin
vuutta ja parantaneet sen koh- kuin aikaisemmin, ja todettuidentumista. Kuntoutusmah- hin tarpeisiin järjestetään yksidollisuuksia tarjotaan myös löllistä ja henkilökohtaista apua.

Veteraanikuntoutusta on
kehitetty tavalla, josta on jo
saatu mallia muulle geriatriselle kuntoutukselle.
Avokuntoutuksen osuus
on vuosi vuodelta painottunut enemmän. Tämä on
linjassa annettujen suositusten ja koko palvelujärjestelmän
kehittämisen kanssa. Monipuolisen
avokuntoutuksen järjestäminen on jo pitkään vastannut
laitoskuntoutusta paremmin veteraanien
jokapäiväisiin tarpeisiin.
Avokuntoutus on parantanut myös kuntoutuksen
saatavuutta ja kattavuutta.
Vuoden 1995 tutkimuksessa tuli selkeästi esiin, että veteraanin hyvinvointiin vaikuttaa
suuresti hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen. Veteraanin puolisolla on tänä päivänä mahdollisuus osallistua
laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa.
Puolison kuntoutus ei lyhennä veteraanin laitoskuntoutus-

jaksoa. Tutkimuksessa suositeltiin myös kotikäyntejä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstö saisi perusteellista tietoa veteraanin asumisesta, suoriutumisesta kotona, lähiyhteisöstä ja ympäristöstä.
Useissa kunnissa tehdäänkin
järjestelmällisesti
kotikäynti tietyn iän saavuttavien vanhusten luo. Veteraanit kuuluvat
luonnollisesti tähän joukkoon.
Lapseni ihmettelivät aikoinaan, kannattaako tehdä sellaista kirjaa kuin väitöskirja, jota kukaan ei osta. Tuossa
kirjassa esittämäni suositukset veteraanikuntoutuksen kehittämiseksi ovat toteutuneet
erittäin hyvin, ja ne ovat toteutuneet veteraanien parhaaksi.
Nyt voin kertoa lapsille, miksi
kirja kannatti tehdä.
H. Tapio Hanhela
lääketieteen tohtori,
yleislääketieteen erikoislääkäri
Terveyspalvelujohtaja,
johtava lääkäri
Oulunkaaren kuntayhtymä
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Elä ilman rajoituksia.
Otamme huomioon sinun toiveesi ja tarpeesi. Tuotamme
ammattitaidolla uusia ideoita ja välitämme. Olemalla luovia,
haastamme teknologian rajoja kehittämällä uusia innovaatioita,
jotka auttavat sinua kuulemaan, ymmärtämään ja kokemaan
elämän monipuolisia äänimaailmoja.
Phonak Ab filial i Finland
puh. (03) 3122 5500
email:info@phonak.fi
www.phonak.fi
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Psyykkinen hyvinvointi –
ikäihmisen kuntoutumisen kivijalka

V

läpitämiselle. Psyykkinen
hyvinvointi on jatkuvasti
muuttuva ja itseään korjaava tila, joka rakentuu
yksilöllisten elämänkokemuksien, biologisten tekijöiden sekä ajankohtaisten elämäntilannetta koskevien, sosiaalisten
ja yhteisöllisten tekijöiden vuorovaikutuksessa.
Psyykkisen hyvinvoinnin
osatekijöitä ovat esimerkiksi itsensä ja omien rajoitustensa hyväksyminen, vastavuoroiset suhteet toisiin ihmisiin, arjen
elämänhallinta, kokemus
elämän merkityksellisyyFT Marja Saarenheimo
destä sekä mahdollisuus
osallisuuteen, itsemääräämiseen ja henkilökohtaiseen kuttavat kielteisesti mielialaan,
kasvuun. Kaikki osatekijät ovat mutta suhde pätee myös toisin
päin: alavireinen mieliala alyhteydessä mielialaan.
Toimintakyky, mieliala ja tistaa sairauksille ja toimintafyysinen terveydentila kietoutu- kyvyn vajeille. Masentunut ihvat monin tavoin toisiinsa. On minen ei välttämättä jaksa pituttua, että toimintakyvyn las- tää huolta terveydestään eikä
ku, liikkumiskyvyn heikkene- liikkua riittävästi tai syödä terminen ja erilaiset sairaudet vai- veellisesti. Syntyy helposti kierre, jossa ruumiilliset ja psyykkiset vaivat vahvistavat toisiaan
ja johtavat lopulta yleiseen raihMuista
nauden kokemukseen, josta on
lahjakortilla!
vaikeaa päästä omin voimin irti.
Masennuksen on lisäksi havaittarjoaa monipuolista apua asiakkaalle
tu jo itsessään vaikuttavan epäkotiin, hoitoja myös hoitolassa
• hoivapalvelut
suotuisasti aivojen toimintaan,
• kodinhoitopalvelut
ja tämä tuo uutta valaistusta sii• jalkojenhoidot
• intialainen päähieronta
hen, miksi mielialaongelmia on
• tarjoiluapu perhejuhlissa
tärkeää hoitaa osana kuntou• ilmainen asiakaspysäköinti		
tuksen kokonaisuutta.
www.hoivajajalkahoito.com • puh. 040-7515210
os. Käpytie 8 B 80, TAMPERE (käynti sisäpihalta)
Kuinka mielialaa sitten sää-

anhenemisen
tutkimuksessa ja ikäihmisten palveluissa korostetaan nykyisin monitieteisyyttä ja moniammatillisuutta.
Yksi esimerkki tästä on se, että
lääketieteellisesti painottuneen
geriatrisen kuntoutuksen sijaan
on alettu yhä useammin puhua
laaja-alaisesta gerontologisesta
kuntoutuksesta. Painopiste on
siirtynyt kohti kokonaisvaltaista kuntoutusnäkemystä, jossa
fyysinen toimintakyky ja terveydentila ovat vain yksi osaalue. Näiden lisäksi on tärkeää
tarkastella muun muassa ikäihmisen psyykkistä hyvinvointia,
sosiaalisia suhteita, elämänhistoriaa, asemaa sukupolvien
ketjussa sekä kulttuurista osallisuutta. Menetysten ja toiminnanvajeiden ohella ja osittain
myös niiden sijaan painotetaan
iäkkäiden ihmisten vahvuuksia
ja erityisiä voimavaroja.
Käsittelen tässä kirjoituksessa psyykkisen hyvinvoinnin
merkitystä ikäihmisen kuntoutumiselle ja toimintakyvyn yl-

Pirkanmaan Hoiva
ja Jalkahoitopalvelu

dellään? Tilastojen mukaan mielialaongelmia
hoidetaan ylivoimaisesti eniten masennuslääkkeillä, ja tämä pätee vielä
muitakin ikäryhmiä useammin iäkkäisiin. Masennuslääkkeiden tehokkuudesta on viime aikoina keskusteltu kriittisesti
julkisuudessa, ja vaikka
ammattilaisilla on asiasta erilaisia näkemyksiä,
jonkinlainen yhteisymmärrys näyttää vallitsevan siitä, että lääkehoitoa
ei tulisi pitää ainakaan
yksinomaisena keinona
mielialaongelmien hoidossa. Erilaisilla psykososiaalisilla menetelmillä, kuten yksilö- ja ryhmäpsykoterapialla, liikuntaryhmillä,
taidetoiminnalla ja musiikilla
on saatu hyviä tuloksia ikäihmisten masennuksen hoidossa, mutta näiden keinojen käyttö kuntoutuksessa ja julkisessa terveydenhuollossa on vielä
melko vähäistä. Omaan mielialaan voi jokainen vaikuttaa
myös arkisin keinoin, kuten
huolehtimalla riittävästä liikunnasta, unesta ja ravinnosta,
vaalimalla läheisiä ihmissuhteita, osallistumalla mielekkääseen toimintaan sekä pitämällä
kiinni arjen rytmeistä ja rutiineista silloinkin, kun fyysinen
kunto ei ole parhaimmillaan.
Tähän tarvitaan kuitenkin
usein ulkopuolista kannustusta.

Ehkä tärkein yksittäinen
asia kuntoutuksen onnistumisen ja toimintakyvyn säilymisen kannalta on ikäihmisen oma suhtautuminen tilanteeseensa, tulevaisuuteensa ja
mahdollisuuksiinsa. Yksikään
kuntoutuksen ammattilainen
ei voi ”suhtautua maailmaan”
asiakkaansa puolesta, mikä korostaa kuntoutujan omaa roolia
ja itsehoidon merkitystä. Tästä
näkökulmasta kuntoutuksessa
on tärkeää pohtia, miten luodaan ikäihmisille tilaisuuksia
ja areenoita oman elämänasenteensa sekä ajattelu- ja toimintatapojensa pohtimiseen ja sitä
kautta oman psyykkisen hyvinvointinsa vaalimiseen.
Marja Saarenheimo, FT
Vanhustyön keskusliitto
Kirjallisuutta
Koskinen S, Pitkälä K, Saarenheimo M. Gerontologinen kuntoutus.
Kirjassa: Rissanen P, Kallanranta T,
Suikkanen A. Kuntoutus. Duodecim, Keuruu 2008.
Saarenheimo M. Liikunta ja psykososiaalinen hyvinvointi vanhuudessa. Kirjassa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus
iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä 2008.
Saarenheimo M, Pietilä M. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien
iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos
tutkimus- ja kehittämishanke, raportti 2. Vanhustyön keskusliitto.
Newprint Oy, Raisio, 2011.

Sinua varten
Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa on vuosien kokemus vaativasta
hoidosta ja kuntoutuksesta. Rauhallisessa ja kodinomaisessa ilmapiirissä
OKA
J
I
kuntoutuminen on tehokasta. Ystävällinen ja ammattitaitoinen
T
A
NAU LEEST
henkilökuntamme on valmiina auttamaan 24 h vrk:ssa.

E

ASK

Arviointi- ja kuntoutusjaksot
Koti on paras paikka ikääntyessäkin, siellä jaksaminen ja pärjääminen
merkitsee monelle vapautta sekä riippumattomuutta. Ikääntyneille
suunnatuilla eri mittaisilla arviointi- ja kuntoutusjaksoilla asiakas saa
tietoa sen hetkisestä terveydentilastaan ja toimintakyvystään sekä
opastusta omaehtoiseen terveyden ja kunnon ylläpitoon.

Retkipäivä ryhmille
Lamminniemen Hyvinvointikeskus kutsuu virkistymään puhtaan luonnon
keskelle. Miellyttävän rauhoittava ilmapiiri ja hyvinvointikeskuksen
monipuoliset palvelut takaavat onnistuneen matkan. Ota yhteyttä ja
kysy lisää.
Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy
Jänistie 1, 31400 Somero

Virkistyslomat 3vrk ja 5vrk
Tule rentoutumaan ja viihtymään Lamminniemeen. Tarjoamme
rauhallisen ja viihtyisän ilmapiirin, jossa voi halutessaan helliä
itseään eri hoidoilla ja kokeilla erilaisia liikuntavaihtoehtoja. Loman
kulinaarisesta puolesta huolehtii kotikeittiömme, jonka terveellisistä
ja maittavaista ruuista voit nauttia kolmesti päivässä.
Tiedustelut ja varaukset:
p. 02 77 990 tai neuvonta@lamminniemi.fi
puh. 02 77 990
www.lamminiemi.fi
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MediSet-tuotte

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Varmuus
• Vuodesuo
• Uimahou
• Irtosuoja

• Ympäristöystävälliset
• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli
• Kestävät yli 200 pesukertaa 200 pesukertaa
• Mukavat
• Mukavat
• Huomaamattomat
• Huomaamattomat

www.divisa.fi • info@divisa.fi
• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat
• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli
200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

Jälleenmyyjiä
ympäri Suomea

www.divisa.ﬁ

h e a l t h

Maahantuonti ja myynti

Jälleen
ympäri

www
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Taukokangas, kuntoutusta kaikille
toimintakykyluokille
Tämän päivän veteraanikuntoutus on monipuolista geriatrista kuntoutusta, jossa fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen lisäksi painottuu psykososiaalinen hyvinvointi.
Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa ikääntyneiden
kuntoutukseen perehtynyt moniammatillinen työryhmä.
Tavoitteena on kunkin veteraanin kohdalla toimintakyvyn säilyttäminen ja edistäminen niin, että hän selviytyy
mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä
toiminnoistaan.

O

ulaisten Taukokankaalla on järjestetty
sotainvalidien ja veteraanien kuntoutusta perustamisestaan vuodesta 1987 alkaen. Alkuvuosina veteraanikuntoutuksen sisältö painottui
mm. hierontaan ja fyysisiin
harjoituksiin.
Veteraanien
ikääntyessä entistä yksilöllisemmän kuntoutuksen tarve
on lisääntynyt.
- Veteraanikuntoutuksen pitäisi olla monipuolista ja sen pitäisi palvella eri kuntoisia veteraaneja. Kuntoutuksen tarpeet
eri veteraaneilla voivat olla hyvinkin erilaisia: toisille sopii
vaativampi harjoittelu ja toisilla vointi voi olla heikompi,
joten ohjelmankin täytyy olla
kevyempi, kuvailee veteraanikuntoutusjaksonsa juuri Taukokankaalla aloittanut Eino
Rautio.
Valtiokonttori kilpailuttaa
kuntoutus- ja hoitolaitoksissa annettavan laitoskuntoutuksen. Kunnat voivat toteuttaa laitoskuntoutuksen itse tai
hankkia palvelun kilpailutuksen perusteella valituilta palveluntuottajilta. Kilpailutuksen
perusteena on laatuvaatimukset, jotka palveluntuottajan tulee täyttää. Laatuvaatimuksilla pyritään varmistamaan, että
asiakkaan saamat palvelut ovat
yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä ja
turvallisia. Laatuvaatimuksissa

korostetaan myös kuntoutuksen jatkuvuutta ja kuntoutuslaitosten yhteistyötä kuntoutujan kotikunnan kanssa. Näin
varmistetaan kotona selviytymisen edellytykset kuntoutusjakson jälkeen.
Taukokangas tarjoaa laitoskuntoutusta niin omatoimisille kuin täysin autettavillekin
veteraaneille ja lisäksi päiväja avokuntoutusta. Laitoskuntoutuksessa ohjatun päiväohjelman pituus on kolme tuntia
koostuen yksilötapaamisista ja
ryhmätoiminnasta. Yksilötapaamisten pääpaino on kuntoutusjakson tavoitteesta riippuen päivittäisten toimintojen,
fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten tai kognitiivisten toimintojen tukemisessa. Ryhmätoiminnat koostuvat liikunta-,
keskustelu- ja toimintaryhmistä. Lisäksi kuntoutujille järjestetään monipuolista viriketoimintaa kuten kotailtoja, musiikkituokioita kuten Torstai
soi Taukokankaalla, iltamia,
yhteislauluiltoja ja hartaustilaisuuksia.
- Keskustelut ja kuntoutusjakson yhteinen suunnittelu
lääkärin ja muiden ammattiryhmien kanssa ovat tärkeitä
kuntoutuksen onnistumiseksi.
Harmi, että lääkärin lähtötarkastusta ei ole enää 10 vuorokauden kuntoutusjaksoilla. On
tärkeää, että lääkärin kanssa

Oulaislaiset Eino ja Rauha Rautio aloittivat veteraanikuntoutusjaksonsa Taukokankaalla elokuun alkupäivinä.

voi keskustella kuntoutumisen
edistymisestä myös kuntoutusjakson aikana, totesi Eino Rautio.

Kuntoutukselle tarpeita
vastaava suunnitelma
Joskus veteraani voi tuntea jopa
pelkoa siitä, että hän ei jaksa
laitoskuntoutuksessa rankan
ohjelman vuoksi. Haluammekin painottaa sitä, että kuntoutusjakson ohjelma laaditaan
aina kuntoutujan terveydentila
ja toiveet huomioiden. Ikääntynyt kuntoutuja tarvitsee aikaa
tullakseen kuulluksi ja kokeakseen olonsa turvalliseksi. Päivän ohjelmaa voidaan keventää
ja räätälöidä sisältöä kuntoutujan voimavarojen mukaan.
Laitoskuntoutuksessa kuntoutujan tueksi nimetään omaoh-

jaaja. Jokainen kuntoutuja saa
kuntoutusjakson aikana tarpeidensa mukaista perus- ja sairaanhoitoa sekä huolenpitoa.
Kuntoutujaa tuetaan arkipäivän tilanteista selviytymiseen
ja ohjataan omatoimiseen aktiivisuuteen.
Kuntoutusjaksojen ja -muotojen tulee sopia kunkin veteraanin elämäntilanteeseen.
Jotta kuntoutus olisi vaikuttavaa, se pitää järjestää kuntoutujalle oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Valtiokonttorin ohjekirjeessä painotetaan
kuntoutuksen säännöllisyyttä
ja suunnitelmallisuutta. Kuntoutusjakson välin ei ilman
erityistä perustetta tulisi olla
vuotta pitempi. Tämä edellyttää eri kuntoutusvaihtoehtojen vuorottelua ja painopisteen

Kirkkokatu 6
80110 Joensuu

Tiedustelut
Puh. (013) 318 022
Sähköposti: info@vanhushoiva.fi
Palvelumme kuuluvat
kotitaloustyöstä myönnettävän
verovähennysoikeuden piiriin
www.vanhushoiva.fi

siirtämistä laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Kotikuntoutuksen tarve kasvaa veteraanipolven vanhetessa. Tarvitaan
entistä enemmän juuri kuntoutujan terveydentilaan soveltuvia yksilöllisesti muokattuja jaksotuksia, esim. tutkimusjakso
kuntoutuslaitoksessa,
kotikuntoutusjakso ja seurantajakso kotona tai kuntoutuslaitoksessa.
- Laitos- ja kotikuntoutuksen yhdistäminen ja kuntoutuksen toteutuminen pidemmällä aikavälillä tukisivat veteraanin kotona pärjäämistä,
kommentoi Eino Rautio.
Yhteistyön tarve omaisen
tai lähihenkilön ja kuntoutujan kotikunnan kanssa kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa tulee korostumaan
entistä enemmän. Kannustamme veteraaneja hakemaan heille kuuluvaa kuntoutusta toimintakykynsä säilyttämiseksi ja edistämiseksi sekä hyvän
elämänlaadun turvaamiseksi. Taukokangas haluaa omalta osaltaan kehittää laadukasta
veteraanikuntoutusta ja tukea
veteraanien selviytymistä eri
elämäntilanteissa.
Kuntoutuspäällikkö
Elisa Hartikka,
Taukokangas Oy
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Kelan matkakorvaukset ja omavastuun periminen
rintamaveteraanien kuntoutuksessa

K

ela korvaa sairauden,
raskauden tai synnytyksen vuoksi tehdyn
matkan kustannuksia vakuutetulle. Kela korvaa matkakustannukset myös rintamaveteraanien
kuntoutuksesta
annetun lain perusteella järjestettyyn kuntoutukseen.

Matkakustannukset
korvataan
kokonaisuudessaan
Mikäli kyseessä on rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain perusteella järjestetty kuntoutus, Kela korvaa veteraanin matkakustannukset
kokonaan. Korvaus maksetaan
sen liikennemuodon mukaisesti, mitä veteraanin terveydentila tai liikenneolosuhteet edellyttävät. Asiakkaalle korvataan
myös Kelan matkakorvausten
omavastuu 9,25 euroa. Oikeus
matkakorvaukseen on kuntoutettavalla ja hänen kanssaan
kuntoutuksessa olleella aviopuolisolla. Kela korvaa matkat kokonaisuudessaan siihen
kuntoutuslaitokseen, jossa rintamaveteraani puolisoineen on
ollut kuntoutuksessa. Rintamaveteraanin on esitettävä Kelaan
kunnan tai Valtiokonttorin antama kuntoutusmaksusitoumus tai hyväksymispäätöksen
jäljennös sekä selvitys kuntoutukseen osallistumisesta.
Kela maksaa rintamaveteraanille veteraanikuntoutukseen
tehdystä matkasta aiheutuneet
kustannukset myös julkisen
laitoshoidon aikana. Kokonaisuudessaan matkakustannukset korvataan myös veteraanin
joutuessa palaamaan sairauden
tms. vuoksi takaisin hoitolaitokseen kesken veteraanikuntoutuksen.

Rintamaveteraanikuntoutukseen taksilla

Taksimatkojen suorakorvausmenettelyssä Kelan korvaamat
matkat tilataan sairaanhoitopiirikohtaisesta tilausnumerosta. Suorakorvausmenettely on käytössä Keski-Suomen,
Pohjois-Savon, Pirkanmaan
ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Toiminta on
käynnistymässä Kainuun sairaanhoitopiirissä ja suorakorvausmenettely laajenee koko
Suomeen vuoden 2013 loppuun
mennessä. Matkaa tilattaessa
on hyvä ilmoittaa, että kyseessä
on matka Valtiokonttorin järjestämään rintamaveteraanikuntoutukseen, jotta omavastuuta ei peritä tarpeettomasti.

sairastunut Suomessa ollessaan
eikä tämän vuoksi voi palata
asuinmaahansa kahden kuukauden kuluessa kuntoutuksen
päättymisestä.

Rintamaveteraanikuntoutus ulkomailla
Pysyvästi ulkomailla asuva
rintamaveteraani on oikeutettu matkakorvaukseen omavastuuosuuksineen myös Valtiokonttorin ulkomailla järjestämään veteraanikuntoutukseen
tehdystä matkasta. Matkakorvaus suoritetaan kotoa maksusitoumuksessa mainittuun
kuntoutuspaikkaan.
Myös
saattajalla ja aviopuolisolla on
oikeus matkakorvaukseen, mikäli Valtiokonttorin antama

Muuhun kuntoutukseen
osallistuminen
Matkoja voidaan korvata myös
myös Valtiokonttorin, kunnan
tai rintamaveteraanijärjestön
muulla tavalla kuin rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain perusteella järjestettyyn kuntoutukseen. Kunnan
tai rintamaveteraanijärjestön
näin järjestämään kuntoutukseen tehdyt matkat korvataan,
mutta osallistujan maksettavaksi jää Kelan yhdensuuntaisen matkan omavastuu 9,25 euroa.
Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleil-

Anne Giss
pääsuunnittelija
Jukka Harno
etuuspäällikkö ma., lakimies
Kansaneläkelaitos
Terveysosasto

Rintamaveteraanikuntoutukseen
ulkomailta
Kela korvaa rintamaveteraanille, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, edestakaiset
matkakustannukset
omavastuuosuuksineen Valtiokonttorin antamassa maksusitoumuksessa mainittuun
kuntoutuslaitokseen. Samoin
korvataan myös tarpeellisena
pidettävän saattajan matkakustannukset, mikäli Valtiokonttorin maksusitoumus koskee veteraanin lisäksi hänen
saattajaansa. Jos maksusitoumus koskee myös veteraanin
aviopuolisoa, korvataan myös
hänen matkakustannuksensa. Kela korvaa matkakustannukset, jos oleskelu Suomessa
kestää kuntoutusjakson lisäksi
enintään kaksi kuukautta. Tästä voidaan poiketa, jos oleskelu kestää kauemmin veteraanista riippumattomista syistä, esimerkiksi jos veteraani on
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Tilaan Kodin Pellervon kuudeksi
kuukaudeksi, 6 numeroa, edulliseen hintaan
34 € (marraskuu-huhtikuu) ja saan tilaajalahjaksi Finlaysonin HOHDE-pöytäliinan.
Kun tilaan viikon
kuluessa, saan
lokakuun numeron
lisäetuna. 6+1 lehteä
(normaalisti 42,00 €)
nyt 34 € + HOHDEpöytäliina.

Finlaysonin HOHDE-pöytäliinan usvan harmaat
saniaisen lehdet ja hohtavan valkoiset marjat
täyttävät tämän upean pöytäliinan. Suunnittelijana
Anna Huhta. 100 % puuvillaa, painokuviointi.
Koko 145 x 250 cm.
Tilaus on kestotilaus, joka jatkuu 6 lehden jaksoissa voimassa
olevaan normaalihintaan (nyt 36 €) niin kauan kuin itse haluan.
Ensimmäisen tilausjakson maksettuani voin koska tahansa
katkaista tilauksen tai muuttaa sen määräaikaiseksi.

etunimi

Kodin Pellervo on täynnä elämää.
!

Kun tilaat viikon kuluessa saat
LISÄETUNA lokakuun numeron.
Sen teemana on KÄSITYÖT.
Kodin Pellervo 6 kk vain 34 € + tilaajalahjaksi
Finlaysonin HOHDE-pöytäliina.

a

Tila

T
NY

lähiosoite

postinumero

postitoimipaikka

S+V

K1113

PELLERVO

POSTI-

MAKSAA

PUUTARHA • KÄSITYÖT • LUONTO • ELÄMÄÄ MAALLA

sukunimi

MAKSUN

Lisäedun saat vain tilatessasi tällä kupongilla viikon kuluessa, muutoin
tarjous on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Arvo

32 €

PELLERVO

Puh. (06) 415 7731

Kyllä!

Tunnus 5002840

Asiakaslähtöinen, osaava ja ystävällinen henkilökunta
toivottaa Sinut tervetulleeksi Ähtärin Veljeskotiin!

TILAUSKORTTI

00003 VASTAUSLÄHETYS

VETERAANIVÄESTÖN JA MUIDEN
IKÄIHMISTEN TUTKIMUS-, HOITO- JA KUNTOUTUSLAITOS
Laitoshoito
Laitoskuntoutus
Päiväkuntoutus
Kotikuntoutus
Avokuntoutus
Kuntouttava päivätoiminta
Ennaltaehkäisevä kuntoutus
Terveysliikuntapalvelut

www.ahtari.fi/veljeskoti

le, sotainvalidien puolisoille, leskille ja sotaleskille korvataan matkat Valtiokonttorin
antaman maksusitoumuksen
perusteella sinne, missä kuntoutus on annettu. Tällöinkin
osallistuja maksaa yhdensuuntaisen matkan omavastuun
9,25 euroa. Sotainvalidien matkakustannuksista asiakas hakee korvausta itse suoraan Valtiokonttorista, joka suorittaa
korvauksen.

maksusitoumus koskee myös
heitä.
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Kruunupuisto – Punkaharjun
kuntoutuskeskuss

K

ruunupuiston
kuntoutuskeskus Punkaharjulla on toiminut
monella kuntoutuksen osaalueella edelläkävijänä koko
Suomessa jo yli 40 v. ajan.
Kuntoutustoiminta käynnistyi Kruunupuistossa keväällä
1969. Vuonna 1977 perustettiin
Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö, jonka perustajajäseniä
olivat Punkaharjun kunta, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen
Sotaveteraaniliitto,
Rintamaveteraaniliitto, Invalidiliitto ja
Hengitysliitto Heli. V. 2006 kuntoutustoiminta yhtiöitettiin ja samalla nimeksi tuli Kruunupuisto
viitaten Punkaharjun luonnonsuojelualueen historiaan.
Kruunupuisto on alueensa
merkittävä yksityinen työllistäjä tarjoten alihankkijoineen
vuosittain keskimäärin 150
henkilölle työpaikan. Vuosittain kuntoutusvuorokausia toteutuu Kruunupuistossa noin

50 000. Tänään Kruunupuisto
tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita kuntoutuspalveluja niin
työikäisille, ikäihmisille sekä
vaikeavammaisille asiakkaille.
Veteraanikuntoutus on ollut
yksi toiminnan kulmakivistä
kuntoutustoiminnan käynnistymisestä lähtien. Kruunupuiston yhtenä vahvuutena on, että
siellä voidaan kuntouttaa kaikkien toimintakykyluokkien veteraaneja, koska hoitohenkilökuntaa on kaikkina vuorokauden aikoina avustamassa ja
ohjaamassa. Kruunupuisto tarjoaa myös laadukkaista laitoshoitopalveluja sotiemme veteraaneille ja muille ikäihmisille.

Veteraanikuntoutusta yli
40 vuotta Punkaharjulla
Veteraanien kuntouttaminen
viimeiseen iltahuutoon asti on
Punkaharjun kuntoutuskeskuksen kunnia-asia, toteaa toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

Veteraanien kohdalla nousee lähivuosina entistä tärkeämpään
rooliin itsenäisen selviytymisen
monipuolinen tukeminen kaikin mahdollisin keinoin ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa:
Veteraanipoliittisissa linjauksissa on tuotu esille mm. riittävät kuntoutusmäärärahat –
kuntien olisi huolehdittava, että
nämä määrärahat tulevat käytettyä ja jokainen kuntoutusta tarvitseva veteraani sitä saisi
omien tarpeidensa ja lähtökohtiensa mukaan. Myös laitoshoidon tarve tulee voimakkaasti
lisääntymään. Täytyy muistaa,
että vuosia ei ole enää paljon jäljellä, sillä vuoteen 2015 mennessä rintamaveteraanien määrän
arvioidaan putoavan yli puolella ja lähes kaikki veteraanit ovat
yli 85-vuotiaita tuolloin.
Hannu Ronkainen,
toimitusjohtaja
Kruunupuisto Oy

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

P

ohjois-Satakunnassa,
Kankaanpäässä sijaitsee uudistuva ja monipuolinen kuntoutuksen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen
osaaja laitos- ja avokuntoutuksen saralla. Keskus ja lähiympäristö toimivat esteettömästi ja kaikki asiakasryhmät on
huomioitu toiminnassa.
Kuntoutuskeskus Kankaanpään vahva osaamisalue on vaikeavammaisten kuntoutus. Siellä voi kuntoutua yksilöllisesti tai sairausryhmittäin (AVH,
MS, ALS, selkäydinvamma, CP,
Parkinson, lihastaudit, reuma,
HMSN, aivovamma, nivel- ja

sydänsairaudet) kurssimuotoisena kuntoutuksena.
Keskus tarjoaa asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin laadukasta kuntoutusta, vertaistukea, sosiaalisia tapaamisia, voimaantumista ja viihtymistä.

Monipuolista
kuntoutusta
Kankaanpäässä
Kuntoutuskeskus Kankaanpää
on toteuttanut veteraanikuntoutusta toiminnan alusta lähtien,
yli 20 vuotta. Veteraanit tarvitsevat esteettömän ympäristön, yhä
enemmän avustusta sekä kokonaisvaltaista kuntoutusta omaan

Tarjous voimassa
18.11.2011 asti.

140

€
/ hlö / 2 vrk

Sis. Majoitus kahden hengen huoneessa,
2 x aamiaisbuffet, 2 x buffetateria. Kylpylän,
kuntosalin ja Sunny Beach –sisähiekkarannan
käyttö, vapaa-ajanohjelmaa sekä sisäänpääsy
tanssiravintolaan.

Lisäksi 1 x pullakahvit
kaupan päälle!

jaksamiseen ja kotona selviytymiseen. Näitä palveluita Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa
niin laitoskuntoutuksessa kuin
avokuntoutuksessakin yli 20
vuoden rautaisella vaikeavammaiskuntoutuksen erityisosaamisellaan. Erinomaiset puitteet,
moniammatillinen henkilökunta ja esteetön ympäristö tarjoaa
veteraaneille fyysistä, henkistä ja
sosiaalista kuntoutusta osaavissa käsissä kunkin kuntoutustarpeet huomioiden.
Raimo Kalliokoski,
toimitusjohtaja
Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Kuntoutuksesta
intoa itsehoitoon

Kainon ja Eevan hengähdystauko kuntoutusjaksolla

K

ankaanpääläinen sotaveteraani Kaino Suominen (90) ja hänen
puolisonsa Eeva (88) ovat vuosien varrella kumpikin olleet
sekä laitoskuntoutuksessa että
avokuntoutuksessa. Eevalla on
muutamien vuosien takaa kokemusta myös lottakuntoutuksesta. He ovat kokeneet pääsevänsä hyvin kuntoutukseen
ja hakeutumisen vaivattomaksi. Viimeksi he olivat yhdessä
10 päivän laitoskuntoutuksessa
keväällä 2011 Kankaanpäässä.
He kiittelivätkin mahdollisuudesta päästä laitoskuntoutukseen yhdessä ja yhtämittaiselle
jaksolle.
”Kuntoutuskeskus
Kankaanpäässä olemme olleet
monta kertaa kuntoutumassa.
Siellä on helppo liikkua ja henkilökunnan taidot ja asenteet
ovat kohdallaan. Yksilöity kuntoutusohjelma vastasi tarpeisiimme. Kuntoutus tarjosi uutta motivaatiota itsehoitoon ja
liikkumiseen, henkistä virkistymistä sekä sosiaalisia voimavaroja jaksaa taas kotiarjessa ja

Rauhallinen Joulu
Härmän Kylpylässä!
22 .– 27.12.2011 välisenä aikana

Joulupaketti 2 vrk:
Joulupaketti 3 vrk:
Joulupaketti 4 vrk:

siellä selviytymisessä. Saadut
kotihoito-ohjeet muistuttavat,
mitä pitää tehdä oman hyvinvointinsa edistämiseksi.”
Eeva ja Kaino Suominen
pärjäävät omin voimin kotonaan. Jo 65-vuotishääpäiviään
viettänyt pariskunta asuu hissittömässä kerrostalossa, kolmannessa kerroksessa. Eeva
kertoi, että päivittäinen rappujen käyttö pitää heidän kuntonsa yllä!
Heidän mielestään järjestelmä tarjoaa veteraaneille kuntoutusta riittävästi, mutta sitä
ei ehkä osata hakea tai käyttää.
Raskaat ohjelmat on kevennetty ikäihmisille sopiviksi, jotta liialliselta rasitukselta vältytään. Korkean iän saavuttaneilla on monella suuri kynnys
lähteä kotoa kuntoutumaan.
Kuntoutustietoutta pitäisi jakaa enemmän veteraaneille ja
heidän puolisoilleen kotiin.
Haastattelija
Marja Hakamäki,
Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Meillä viihdyt
pidempään!

250 €/hlö
320 €/hlö
390 €/hlö

Majoittuminen 2 hengen huoneissa, 2 – 4 x puolihoitoruokailuin buffetpöydästä, 1 x jouluaaton iltapala,
Joulunajan ohjelmaa, kylpylän ja Sunny Beach
-sisähiekkaranannan käyttö. Sisäänpääsy Tanssiravintolaan.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 30 €/vrk.
Lapset 4 –14-v -50%, alle 4-v veloituksetta.

Vaasantie 22, Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600
myynti@harmankuntokeskus.fi
www.harmankylpyla.fi
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Ei jätetä kaveria

Kuntoutusta Ilomantsissa
Pääskynpesä on Ilomantsissa sijaitseva kuntoutus-, majoitus- ja hyvinvointipalveluita toteuttava palveluyritys,
jonka toiminta alkoi vuonna 1991. jonka toiminta alkoi
vuonna 1991. Pääskynpesän toiminta on keskittynyt
pääasiassa kuntoutukseen, mutta majoitustoiminta on
nousemassa kuntoutuksen rinnalle. Sotaveteraanikuntoutusta on toteutettu Pääskynpesässä vuodesta 1991 ja
sotainvalidikuntoutusta vuodesta 1995. Kuntoutusasiakkaina ovat niin laitoskuntoutujat, päiväkuntoutujat kuin
avokuntoutujat.

Väinö Kokko kuntosalilla lihaskuntoa kohottamassa

V

äinö Kokko on 83-vuotias rintamaveteraani Uukuniemeltä, joka
on Kruunupuistossa kuudetta
kertaa veteraanikuntoutuksessa. ”Jaksolla parasta on hieronnat ja lämpöhoidot ja allasryhmä – monipuolinen ohjelma
kaiken kaikkiaan”, toteaa Väinö. Kuntoutusohjelma on räätälöity oman kunnon mukaan
ja lisäksi on voinut osallistua
vapaa-ajanohjelmiin. Juttuseuraakin on löytynyt sopivasti
yksin asuvalle miehelle. Väinö
jäi leskeksi reilu vuosi sitten oltuaan vaimonsa omaishoitajana viimeiset ajat. ”Yhden kerran ehdittiin kuntoutukseen
yhtä aikaa ennen kuin vaimo
kuoli”, kertoo Väinö kyynel silmäkulmassa.
”Kotona olen vielä pärjännyt. Tämä kuntoutus kohottaa
kuntoa ja pitää mielen virkeänä. Pitäisi huolehtia, että kai-

killa veteraaneilla olisi mahdollisuus päästä tarvitsemaansa
kuntoutukseen ja myös niistä
huolehdittaisiin, jotka eivät itse
osaa etujensa perään kysellä”,
miettii Väinö kuntoutusasioista keskustellessamme.
Arki kuuluu kotihommia
tehden ja mm. tietokoneen
käyttöä harjoitellen – Väinö
on osallistunut tietokonekurssille ja sen myötä on nyt käyttänyt tietokonetta aktiivisesti 1
½ vuotta! ”Lisäksi tulee käytyä
mm. omaishoitajien tapaamisissa ja eläkeläisten lomareissuilla kotimaassa”, toteaa Väinö haastattelun lopuksi.
Haastattelija:
Tiina Riikonen,
kuntoutusjohtaja, Kruunupuisto
Kuva: Veli-Matti Saukkonen,
Kruunupuisto
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A

rmas Piiroinen on ollut monet kerrat kuntoutuksessa Pääskynpesässä vaimonsa Sirkan kanssa. Kuntoutusta Piiroinen saa
10 vuorokautta vuodessa ja on
tähän tyytyväinen, mutta lisää, että vanhemmalla iällä veteraanikuntoutusta saisi olla
yhtä paljon kuin sotainvalideilla. Kuntoutusjaksoon on kuulunut mm. hierontaa, voimistelua, kuntosaliharjoittelua ja
fysioterapiaa. Hoitoja Piiroinen kehuu erittäin hyviksi. Hyväkuntoinen, pian 87-vuotias
Piiroinen pyöräilee kesäisin ja
talveksi pyörä vaihtuu kävelysauvoihin. Veteraanijumpassakin hän käy joka toinen viikko. Piiroinen harrastaa lisäksi lukemista ja hän kävi myös
ahkerasti kuorossa 40 vuotta.
Lauluääntä Piiroiselta varmasti löytyy, sillä Sirkka-vaimo toivoo, että Armas laulaisi kotona
enemmänkin.

Armas on tuttu mies Pääskynpesän fysioterapeutti Kimmo Hoskoselle. Hoskonen on
työskennellyt veteraanikuntoutuksen parissa jo monta
vuotta. Hän toteaa, että veteraanikuntoutuksen tilanne on
Pääskynpesässä hyvä, kurssit
ovat täyttyneet jopa paremmin
kuin viime vuonna ja uusia veteraanikuntoutujia on tullut tasaisesti kursseille.
”Haasteena valtakunnallisestikin on yhä useampien veteraanikuntoutukseen oikeutettujen ihmisten saaminen
kuntoutuspalvelujen ääreen.
Kuntoutukseen
hakeutumisesta pitäisi tehdä vieläkin helpompaa. Lisäksi veteraanikuntoutukseen suunnattujen rahojen riittävyys pitäisi turvata
siten, että kaikki kuntoutukseen oikeutetut saisivat käyttää
joka vuosi ansaitsemiaan kuntoutuspalveluja.”, Hoskonen tiivistää.

Hoskosen mukaan veteraanien laitosmuotoinen kuntoutus on toimiva nykyisellä kaavalla: tarvittavia hoitoja on ohjelmassa hyvin ja siten
kuntoutujien kipuihin ja kolotuksiin voidaan jaksoilla varsin hyvin puuttua. Hoskonen
muistuttaa, että laitoskuntoutuksessa on kipujen ja kireyksien hoitamisen lisäksi muitakin
positiivisia vaikutuksia: henkinen puoli virkistyy ja sosiaaliset kontaktit jaksojen aikana
kohentavat mielialaa selvästi.
Yhdessä vietetty aika, juttutuokiot kodalla järven rannalla ja
luonnon läheisyys ovat tärkeitä
monille veteraanikuntoutujille.
”Yksittäiset hieronnat ja liikehoidot eli avokuntoutus on
myös osaltaan hyvä toimintakyvyn ylläpidossa, mutta laitoskuntoutuksessa tulee niin
paljon muutakin hyötyä niin
henkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisesti”, Hoskonen painottaa.
”Keskusteluissa veteraanikuntoutujien kanssa on tullut esille
se, että paras tilanne veteraanikuntoutujilla olisi silloin, kun
jokaisella olisi mahdollisuus
vuosittain laitoskuntoutukseen
ja sen lisäksi olisi esimerkiksi
tietty määrä avokuntoutuspalveluja”, Hoskonen toteaa.

KUNTOUTUKSEEN
TORNIOON
Laadukkaita	
  kuntoutuspalveluja	
  	
  
laitoskuntoutuksena	
  ja	
  avohoitona	
  	
  
ja	
  mm.	
  suolahoitoa.	
  Palvelemme	
  	
  
kaikkia	
  sotiemme	
  veteraaneja.	
  	
  
Kysy	
  lisätietoja!!	
  

Armas ja Sirkka Piiroinen perehtyvät sauvakävelyn tekniikkaan fysioterapeutti
Kimmo Hoskosen johdolla.
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Ihmisläheisyys avo- ja kotikuntoutuksessa
Fysioterapeutin antama
kuntoutus on kokonaisvaltaista, ihmisläheistä ja moniammatillista veteraanien
vierellä kulkemista.

L

auttasaaren Fysikaalinen
Hoitolaitos on toiminut
Lauttasaaressa Helsingissä vuodesta 1951 ja 1980 lähtien Raija Kailan omistuksessa. Hoitolaitoksessa toteutetaan
monipuolista avokuntoutusta
sekä kotikuntoutusta sotiemme
veteraaneille. Hoitolaitoksen
palvelut ovat tietysti avoimia
myös kaikille muille. Vuosien
toiminnan jälkeen asiakkaista on tullut läheisiä, jolloin eletään yhdessä niin ilot kuin surutkin. Uusia asiakkaita tulee kuitenkin vuosittain. Useat
heistä ovat veteraaneja, jotka
eivät ole käyttäneet aikaisemmin kuntoutuspalveluja tai sitten laitoskuntoutukseen syystä
tai toisesta ei enää lähdetä.
Muutoksia on tullut lähinnä
veteraanien ikääntyessä, jolloin

tarvitaan tukea paljon myös
arkipäivän asioiden selvittämisessä ja hoitamisessa. Hoitoon tullessa saattaa olla mukana nippu papereita, Kelan
hakemuksia ym. joita käydään
yhdessä läpi. Veteraani saattaa tarvita apua riisumisessa ja
pukemisessa ja puhumistakin
riittää yksin asuvalla. Henkilökunta kertoo kuitenkin ilolla
tekevänsä myös nämä eteen tulevat tehtävät. Yksilöllinen hoitoaika on laitoksessa annettuna
määritelty Helsingin kaupungin maksusitoumuksessa 45
minuutiksi. On kuitenkin välttämätöntä kirjata niin annetut
hoidot kuin muutokset terveydentilassa vaikka sitten hoitoajan ulkopuolella, koska ilman
seurantaa hoidot jäisivätkin
täysin irrallisiksi tapahtumiksi.

Kotona selviytymiselle
jatkoaikaa
Usein syynä on liikuntakyvyn
heikkeneminen, muistisairaus
tai saattajan puute, jotka estä-

vät kotoa lähtemisen. Koti on
veteraanilla hyvä kuntoutuspaikka, toteaa Raija Kaila. Kotona tehdään alkutilannearvio,
lihaskunto ja tasapaino mitataan, selviytyminen yleisissä
päivittäisissä toiminnoissa tarkistetaan ja mahdollisten apuvälineiden tarve arvioidaan
sekä niiden käyttöä harjoitellaan. Portaissa ja ulkona liikkuminen voi tarvita turvallista
harjoittelua. Kodissa on joskus
myös tarpeen tehdä asumista
helpottavia ja turvallisuutta lisääviä muutostöitä, jolloin näidenkin asioiden alkuun saattaminen jää usein fysioterapeutin
hoidettavaksi.
Työntekijät toteavat, että työ
on myös kannustavaa, on hienoa havaita kunnon kohenevan, jolloin huomaa mielialan
piristyvän ja rohkeuden omatoimisuuteen kasvavan. Kotona
selviytyminen on saanut jatkoajan!

Hikinen jumppakin voi hymyilyttää.

män kuin 15. Kuntoutusohjeistuksessa on mahdollisuus 30
käyntikertaan, mutta siihen ei
useinkaan saada kaupungilta
maksusitoumusta.
Fysioterapeutti, joka on erikoistunut koulutuksella ja pitkällä
ammattikokemuksella veteraanien kuntoutukseen,
on tärkeä tukihenkilö monelle
ikääntyvälle veteraanille. Tulevaisuus rakentuu veteraanikuntoutuksessa varmasti yhä
enemmän avo- ja kotikuntoutukseen. Tulee siis olla mahdollisuus käyttää jo voimassa

Kuntoutusmääräraha on
rajallinen
Sotaveteraanit samoin kuin
henkilökunta toivovat hieman pitempiä hoitoaikoja.
Myös huonompikuntoisten veteraanien kohdalla toivotaan,
että
käyntikertoja olisi enem

◆

www.apuvaline.info

◆

Vaihtoehtona
avokuntoutus
Rintamapalvelustunnuksen
omaava Kaija Ahonen oli odottelemassa hoitovuoroaan. Hän
saa vuosittain 15 kerran avokuntoutusjakson. Hän kertoi, ettei enää jaksa lähteä laitoskuntoutukseen. Lauttasaaren Fysikaalinen Hoitolaitos
on tuttu ja lähellä kotia ja on
hänelle paras vaihtoehto. Hän
pitää saamiansa fysikaalisia
hoitoja tärkeinä voimavarojen ylläpidossa ja tämä kaikki
kannustaa ja motivoi elämässä
eteenpäin, toteaa pirteä Kaija
Ahonen.



Me välitämme hyvinvoinnistanne!


Veteraanikuntoutuksen ykköspaikka

Laitos-, päivä- ja avokuntoutusta kaikkiin toiminta

kykyluokkiin kuuluville sotiemme veteraaneille!

Tarjoamme:


Edullisen kuntoutujan puolisopaketin

70 €/hlö/vrk täysihoidolla (min 3 vrk)


Kukkarolle kevyet ryhmähinnat



alk. 56 €/hlö/vrk aamiaismajoituksella


Lisätiedot ja varaukset:


p. 0400 356 230

Anni Grundström


myyntipalvelu@paaskynpesa.fi


www.paaskynpesa.fi


MESSUT AVOINNA:

Vammaisen hlön avustaja veloituksetta
to klo 9-17 (vain ammattilaiset)
 ykköstapahtuma pe klo 9-17 (myös yleisö)
Rautatieasemalta ilmainen messubussi!
Apuvälinealan
la klo 9-16 (myös yleisö)

Liput: aikuiset 12€  lapset, opisk. ja eläk. 10€  ryhmät (>10hlöä) 7€/hlö


Liikuntamaahan liikkumaan! Messuilla mukana mm.
 Suomen Vammaisurheilu ja liikunta ry
• Ohjelma-areenalla mm.
VAU:n Liikuntamaassa liikuntalajeja ja
Perhesirkus Piipoo sekä

-välineitä lähes 30 pisteessä.
opas- ja avustajakoirat
Tule testaamaan!
• Juontajina Ringa Ropo,
Anne Sällylä ja Ville Klinga

• Uutuutena Pyörätuoliklinikka
LEIKKAA TALTEEN

Tampereen
Messu- ja
Urheilukeskus
Tällä lipukkeella Sotaveteraani-lehti

tarjoaa VAPAAN PÄÄSYN messuille!
10. - 
12.11.2011

Tampereen Messu- ja
Järjestäjä:
Yhteistyössä:
Liikuntamaa:
Urheilukeskus
Nimi

10. - 12.11.2011

Sähköposti
1 lipuke / hlö / vierailu

Kuntoudu tai lomaile Pääskynpesässä!

◆

olevia pitempiä kuntoutusjaksoja, laajentaa kotikuntoutuksen sisältöä ja luottaa ammattihenkilöiden arviointikykyyn
ja veteraanin kanssa tehtyyn
luottamukselliseen yhteistyöhön. Tässä on siis eväitä kotona selviytymisen tukemiseen,
todella.



Iloa ja elämänlaatua!
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Puoliso hoitajana

Veteraanikuntoutus
Sodankylässä

S

aara Mansikka-Keto on
87-vuotiaan
sotaveteraanin Tapani Kedon
78-vuotias vaimo ja omaishoitaja. Avioliittoa tuli elokuussa
kestäneeksi 40 vuotta. Pariskunta asuu Tuusulassa. Aviomies haavoittui Lapin sodassa
ja on 25 %:n invalidi. Oikean
lapaluun seudun sotavamman
lisäksi aviomiehellä on muistisairaus. Se alkoi näkyä kuutisen vuotta sitten. Asiaa selviteltiin geriatrin luona. Ajokortin hän menetti vuonna 2006.
Puolitoista vuotta sitten lääkäri
oivalsi vaimon jaksamisen rajat ja Tapani Keto pääsi intervallihoitoon Oulunkylän kuntoutussairaalaan, jossa hän on
kaksi viikkoa ja kotona kaksi viikkoa. Mikäli mies jaksaa,
tämä käy Tuusulan kunnan
päiväsairaalaan kerran viikossa kotihoitojakson aikana. Saara-rouva totesi, että olisipa tuo
Oulunkylän vuorohoito hyvä
veteraanillekin eikä vain invalideille.
Saara-vaimo hoitaa itseään
käymällä omaishoitajien kuntosalijumpassa kerran viikossa Keväällä hän oli kunnan ja
SPR:n järjestämässä opintokerhossa, joka oli tarkoitettu
omaishoitajille. Saara Mansikka-Keto kokee tämän vertaisryhmään osallistumisen tärkeänä ja itselleen mieluisana.
”Helposti jää omiin ympyröihinsä, jos ei kiskaise itseään
liikkeelle.”
Hän on pitänyt aina liikunnasta ja koska asuu lähes uimahallin vieressä, hän voi osallistua allasryhmään viikoittain.
”Se takaa pirteän olon vähäksi
aikaa”. Hän voi käväistä altaalla
aamutuimaan. Muidenkin palvelujen läheisyys auttaa arjessa
selviytymisessä.
Miehen fyysinen kunto on
vielä jotenkin säilynyt, mutta
muisti heikkenee ja sanavarasto pienenee. Vaimo ulkoiluttaa
miestään lähes päivittäin, jos
vain saa liikkeelle. Samalla hän
saa itsekin raitista ilmaa. Tosin
hellejakso on tyrmännyt liikkeellelähdön monena päivänä.
Pariskunta on käynyt tähän
asti yhdessä kymmenen päivän kuntoutuksessa vuosittain
Ruissalossa, mutta tästä syksystä alkaen kuntoutus on tarkoitus järjestää Oulunkylässä
siten, että Saara ja Tapani ovat
yhtaikaa kuntoutuksessa, mutta eri osastoilla. Oulunkylän
kuntoutussairaalasta on saatu
kotiin tarpeelliset kertakäyttöiset hygieniatuotteet.

S

Saara jaksaa uskoa tulevaisuuteen.

Rakkaus antaa voimaa
Saara Mansikka-Keto Kuvaa
itse jaksamistaan: ”Paljon on
tehtävä töitä itsensä kanssa,
jotta henkisesti jaksaa. Vaikka
miehen liikuntakyky on vielä
säilynyt, avuntarve päivittäisissä toiminnoissa on huomattava. Kun pukeminen, riisuminen hampaiden pesu, suihkussa käynti ym. hoituu vain
ohjatusti, turhautuu helposti.
Voi vain huokaista Herra, minusta ei ole arkienkeliksi, mutta auta että osaisin olla edes ihmisiksi läheiselleni.”
Aina silloin, kun on mahdollista, lataan aivojani lukemalla tai musiikkia kuuntelemalla.
Oma rauhallinen hetki, vaikka
pienikin on tarpeen. Karjalaisuudesta saan paljon voimaa ja
oman suvun jäsenten tapaamisesta. Vaikka sodasta on niin
pitkä aika, kuullut selviytymistarinat sodan kurimuksesta normaaleihin oloihin selvinneistä tuovat voimaa nykyiseen
tehtävääni. Hyvän ystävän soitto tai tapaaminen virkistää. Äskettäin käynti Hugo Simberg &
Niemenlautta- näyttelyssä tuttujen ja tuntemattomien taideteosten äärellä toi uutta tietoa
ja mietittävää. Pihapöydän äärellä kylki kyljessä olemme tutkineet vanhoja valokuva-albumeja. Vaikka puolison sanavarasto on olematon, tunnistaa
hän tutut ihmiset ja perheen jä-
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senet. Tunnemuisti on vahva ja
tunteet jyllää. Iltaisin hoitotoimien jälkeen, jos vastaanottavaista mieltä riittää, olen lukenut miehen kotipitäjästä kertovaa lehteä tai kirjaa. Mielihyvä
on molemminpuolinen.
Yhteinen ”Levolle lasken
Luojani”-rukous päivän päätteeksi, laukaisee ja rauhoittaa levottomankin mielen.
On niin mukava kuulla ”sulle myös”, kun olen toivottanut
hyvät yöt ja kiittänyt tästä päivästä. Kiitollisena olen lukenut piispa Yrjö Sariolan kirjaa
Ehjäksi hoida, jossa hän lempeästi kehottaa huolehtimaan
vanhusten ja muistisairaiden
hengellisestä hoidosta. Päivän
hyörinässä se osa ihmisen kokonaisvaltaisista tarpeista helposti unohtuu.
Näin me taivallamme ”päivä
vain ja hetki kerrallansa” yhdessä eteenpäin. Voiman kuhunkin päivään saamme hyvältä taivaan Isältä. Hän kantaa
silloin, kun väsymme. Siihen
saamme luottaa. Uskon vakaasti, että Jumala tuntee myös
tulevaisuutemme. Hän on jo
siellä, mitä me emme näe.”
Raili Mankki
sosiaalineuvoja

odankylä on vajaan 9000
asukkaan laaja kunta
keski-Lapissa. Kunnassa asuu 136 rintamaveteraania.
Kaikille halukkaille hakemusten perusteella pyritään järjestämään veteraanikuntoutusta
vuosittain. Yleisimmin veteraanikuntoutukseen hakeudutaan geriatrin, kotisairaanhoidon tai omaisten pyynnöstä,
lääkärin lähetteellä tai laitoskuntoutuksen jatkosuosituksena. Hakemukset ja lähetteet
toimitetaan terveyskeskuksen
fysioterapiaosastolle työryhmälle, joka tekee päätökset ja
maksusitoumukset.
Kuntaan on vuodesta 2002
alkaen palkattu rintamaveteraanikuntoutuksen määrärahoilla veteraanityöhön kuntohoitaja tai fysioterapeutti. Tällä
on haluttu varmistaa paikkakunnalla toteutettava avokuntoutus ja nyt tämän vuoden
alusta myös kotiin vietävien
palveluiden toteutuminen. Veteraaniavokuntoutusta voidaan
toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynnein ja se voi sisältää lihasvoima-, liikkuvuusharjoittelua,
kivun hoitoa, yleisen toimintakyvyn ylläpitämistä, jalkahoitoja yms. jolla voidaan tukea
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Veteraaniavokuntoutus on
tuotteistettu vuonna 2007. Tällöin eriteltiin kotikäynnein ja
polikliinisesti toteutettava veteraanikuntoutus sekä avokuntoutusryhmät palvelutaloissa ja
kotona asuville. Tämä selkeyttää käyntien laskutusta Valtiokonttorilta.

Yhdessäoloa ja
kuntoutusta
Laitoskuntoutus on pohjoisessa
yksi suosituimmista kuntoutusmuodoista ja useimmiten tähän
kuntoutukseen veteraani pääsee
joka toinen vuosi. Pääsy kuntoutukseen katsotaan aina yksilöllisesti veteraanin toimintakyvyn sekä laitoskuntoutuspaikan
vaatimusten mukaisesti. Laitoskuntoutusjakso on pohjoisen
veteraanille erityisesti fyysistä
kuntoutusta, mutta myös mielekästä yhdessäoloa alueen muiden veteraanien kanssa. Kauemmas täältä lähdetäänkin laitoskuntoutukseen useimmiten
isommalla porukalla.
Yksilöllinen avokuntoutus
toteutetaan polikliinisesti terveyskeskuksessa tai Hannuksenkartanon
palvelutalossa.

Kotikäynnit toteutetaan fysioterapeutin tekeminä ns. kyläkierroksina, jolloin tavoitetaan useampi veteraani samalla
matkalla. Kotikäyntejä tehdään
niin kirkonkylällä kuin sivukylissä, joihin matkaa voi olla
useita kymmeniä kilometrejä, mikä ei voi olla vaikuttamatta kuntoutuksen intensiivisyyteen. Pitkien välimatkojen
vuoksi kotikäynnit ovat tärkeä
osa veteraanien kotona asumisen tukemista ja osa veteraaneista jättäisi avokuntoutuksen väliin, ellei palvelua tuotaisi kotiin.
Ryhmäavokuntoutusta kotona asuville toteutetaan Hannuksenkartanon palvelutalon
seniorikuntosalilla, joka on
Vanhustenkotiyhdistys ry:n ylläpitämä. Ryhmäkuntoutusta
palvelutaloissa asuville toteutetaan kyseisessä palvelutalossa
tarpeen mukaan.
Vetera a n i k u ntout u k sen
määrärahojen ohjeistusten noudattaminen siis onnistuu pitkienkin välimatkojen paikkakunnilla. Toki olisi joustavampaa
jos kuntoutusta voisi toteuttaa
yli kuntarajojen, sillä osa veteraaneista asuu lähempänä toisen
kunnan kuntakeskusta ja asioi
siellä enemmän kuin omassaan.
Pohjoisessa ihmiset pitävät tärkeänä myös kotona asumista ja
siellä olemista, joten kaikki eivät mielellään lähde kuntoutukseen kuntakeskukseen edes
kerran viikossa. Tänä vuonna
veteraanityön tehtävänä on tehdä kotikäynti kaikkien paikkakunnan kotona asuvien veteraanien luokse ja arvioida heidän
kotona selviytymistään. Samalla pyritään aktiivisesti saamaan
veteraaneja mukaan mm. ryhmäkuntoutukseen, joka tukee
erityisen hyvin laitoskuntoutusjaksoja. Tarpeen niin vaatiessa
veteraanit saavat vuoden aikana
sekä laitoskuntoutusjakson, yksilöllistä avokuntoutusta ja ryhmäkuntoutusta. Oli avokuntoutuksen muoto mikä tahansa, se
pyritään toteuttamaan jatkuvana ja tarpeen vaatiessa myös intensiivisenä.
Veteraanikuntoutuksesta
vastaava terveyskeskuksen
fysioterapiaosasto
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Kuntoutusmäärärahat vuonna 2010
Myös sähkömopot
Myynti 0500 567 104

V

altiokonttori
ohjaa
valtion talousarviossa hyväksytyn veteraanikuntoutusmäärärahan
vuosittain kunnille siellä asuvien veteraanien lukumäärän
mukaisesti. Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 10
prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua
kuntoutusta. Kuntoutukseen
oikeutettujen määrä oli 49 658
ja heistä kuntoutuksessa kävi
24 675. Puolisoita oli laitoskuntoutuksessa veteraanin kanssa
2 370.
Kunnille maksettu määräraha oli 30 815 778,00 euroa ja
syksyllä kuntien hakemusten
perusteella jaettu lisämääräraha 2 436 887,88 euroa. Kuntoutusmäärärahaa oli käytettävissä yhteensä 33 252 665,88 euroa
vuonna 2010.
Kuntoutukseen
osallistui
49,7 prosenttia veteraaneista
vuonna 2010.

Määrärahojen käyttö
kunnissa
Vuonna 2010 kunnilta palautui määrärahasta takaisin
261 111,04 euroa. Palautukset olivat yleensä muutamasta eurosta muutamaan sataan
euroon ja syynä ovat todennäköisesti viime hetken kuntoutuspaikan peruutukset. Käyttämättä jääneet määrärahat
jaetaan kunnille Valtiokonttorille tulleiden hakemusten perusteella syksyllä lisämäärärahan yhteydessä.
Tarkat luvut löytyvät kunnittain Suomen Sotaveteraaniliiton internet-sivuilta osoitteesta
www.sotaveteraaniliitto.fi

Käytetyt
kuntoutusmuodot
vuonna 2010
Kuntoutusjaksot näyttävät jakautuneen lähes ohjeistuksessa olevan suosituksen mukaisesti laitos- ja avokuntoutuksen
kesken. Laitoskuntoutuksessa
käytetyin on edelleen 10 vuorokauden jakso, johon on osallis-

tunut 9 358 veteraania. Neljän
viikon kuntoutus oli myönnetty 48 veteraanille. Avokuntoutuksessa on ollut 13 058 ja päiväkuntoutuksessa 2 019 veteraania. Päiväkuntoutusta ei ole
järjestetty kaikissa kunnissa.
Veteraanien ikääntyessä avo- ja
päiväkuntoutukseen osallistuminen saattaa heikentyä välimatkojen takia ja kotikuntoutuksen tarve varmasti kasvaa.
Siitä ei ole kuitenkaan olemassa erillistä tietoa tilastoissa.
Kuntoutukseen
ohjauksessa
tulee ottaa huomioon veteraanin toimintakyky, asuinpaikka
ja mahdollisuuksien mukaan
veteraanin omat kuntoutustoiveet. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan veteraanien osallistumista sekä tuetaan hänen
selviytymistään arkipäivässä.
Kuntoutuspäätös ei voi eikä saa
olla ns. virkamiespäätös, vaan
kohteena on aina ihminen, veteraani, jonka tarpeet ovat yksilöllisiä.
Anni Grundström

Heille, jotka antoivat

Eläkkeensaajan
hoitotuki

Varmista oikeutesi
takuueläkkeeseen

meille itsenäisen maan!

Perushoitotuki		
57,55 – veteraanilisää ei makseta

Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011. Takuueläkettä on
voinut hakea Kelasta helmikuusta alkaen.

Korotettu hoitotuki
143,27 – veteraanilisä maksetaan

Takuueläkettä voidaan maksaa sinulle vain, jos kaikki eläkkeesi
ennen verotusta ovat yhteensä alle 687,74 e/kk. Takuueläkkeen

Ylin hoitotuki		
302,96 – veteraanilisä maksetaan

Veteraanilisä
on 50,20 €/kk
Veteraanilisä maksetaan henkilölle,
joka saa ylimääräistä rintamalisää
ja lisäksi joko korotettua tai ylintä
hoitotukea.
Veteraanilisän saannin edellytykset:
1. Jos sinulle maksetaan ylimääräistä
rintamalisää ja tarvitset toisen
henkilön apua päivittäisessä selviytymisessä;

VETERAANIKUNTOUTUSTA
LÄMMÖLLÄ JA
KUNNIOITUKSELLA!
Vetrea Terveys Oy
Iisalmi—Joensuu – Kuopio
Puh. 020 775 1360

2. Selvitä hoitavan lääkärin kanssa
hoidon ja tuen tarve, pyydä häneltä
lääkärin todistus Kelan hoitotukea
varten
3. Toimita lääkärin todistus ja muuta
tarvittavat paperit Kelan paikallistoimistoon
4. Jos sinulle myönnetään korotettu
tai ylin hoitotuki, Kela maksaa ilman
eri hakemusta veteraanilisän, koska
Kelalla on tiedossa edellytykset lisän
maksamiselle.

suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja
ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä
sataprosenttisesti. Eläkkeisiin luetaan mukaan myös esimerkiksi
leskeneläkkeet ja tapaturmaeläkkeet. Laissa takuueläkkeestä on
tarkka luettelo siitä vähennettävistä eläkkeistä. Takuueläkettä eivät
sen sijaan pienennä eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisät eikä
eläkkeen lapsikorotus. Takuueläkettä eivät pienennä ansiotulot,
pääomatulot eikä omaisuus. Myöskään omaishoidon tuki ei vaikuta
sen määrään.
Kela on lähettänyt tammikuun lopulla kirjeen ja esitäytetyn
hakemuslomakkeen täyden kansaneläkkeen saajille, joita on
noin 86 000. Kun olet saanut lomakkeen, käytä ensisijaisesti sitä
esitäytettyä lomaketta. Sen voi palauttaa ilman postimaksua
vastauskuoressa. Hakemuslomakkeita saa myös Kelan toimistoista
ja internetistä. Takuueläkettä voi hakea myös ilman hakemuslomaketta soittamalla Kelan eläkeasioiden palvelunumeroon 020 692
202 arkisin klo 8–18.
Takuueläkkeessä on 6 kuukauden takautuva hakuaika. Eläke myön-

netään 1.3. alkaen, vaikka sitä hakisi vasta syyskuussa. Kela pyrkii
eri tavoin varmistamaan, että kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut
saavat eläkkeen. Takuueläke on verotettavaa tuloa. Takuueläke
vaikuttaa asumistukeen ja perheen mahdollisesti saamaan toimeentulotukeen samoin kuin muutkin eläkkeet.

Esimerkki

Yksin asuva eläkeläinen, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke
(586,46 e/kk vuoden 2011 tasossa), saa takuueläkettä 101,28 e/
kk. Parisuhteessa asuva eläkeläinen, jonka ainoa eläke on täysi
kansaneläke (520,19 e/kk), saa takuueläkettä 167,55 e/kk. Näin

vähimmäiseläke on sama 687,74 e/kk perhesuhteista riippumatta.
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Helpompaa
arkea
apuvälineiden
avulla.

KAUNIALA UUDISTUU

Uusittujen tilojen ja
toimintamuotojen
avulla voimme
yhä paremmin ja
monipuolisemmin
palvella kaikkia
sotiemme veteraaneja,
heidän puolisoja ja leskiä.
Toiminnassa huomioimme
asiakkaiden muuttuvat
tarpeet ja toiveet.

TERVEYSTARVIKKEIDEN
ERIKOISMYYMÄLÄ
Linctus Oy, Turuntie 4-6
13130 Hämeenlinna
p. (03) 6125 355, info@linctus.fi

Apuvälineet liikkumiseen

LAITOSKUNTOUTUS JA PITKÄAIKAISHOITO
 MONIAMMATILLINEN OSAAMINEN
 KUNTOUTTAVA HOITOTYÖ
 SOSIOKULTTUURINEN HOITOTYÖ uutta!!!
 UUSI KUNTOSALI uutta!!
 UUSITTU FYSIOTERAPIAOSASTO uutta!!!
 ALLASOSASTO JA SAUNAT
 KUNTOLAITTEITA MYÖS KUNTOUTUSOSASTOLLA! uutta!!!
 SENIORIPUISTO uutta tulossa!!!
 MONIPUOLINEN VAPAA‐AJAN TOIMINTA

Kävelykepit, kyynärsauvat ja rollaattorit

Hygienia ja virtsankarkailu
Alushousut, vaipat, vuoteen ja tuolin suojat

Arjen apuvälineet
Suihkutuolit, WC-korottajat, tarttumapihdit jne.

Klikkaa nettikauppaan www.linctus.fi

AVOKUNTOUTUSTA
 UUSITTU PÄIVÄKESKUS









uutta!!!
PÄIVÄKUNTOUTUS
FYSIOTERAPIA
HIERONTA ILMAN
LÄHETETTÄ uutta!!!
JALKATERAPIA
LIIKUNTARYHMÄT TOIVEITTENNE MUKAAN
HEMMOTTELU‐VIRKISTYSPÄIVÄT ASIAKKAIDEN
TOIVEIDEN JA TARPEIDEN MUKAAN

Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää
puh. 02 57 333
www.kuntke.fi

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

Kuopio
Jyväskylä

Punkaharju

Kankaanpää
Pori

Lisätiedustelut ja
yhteydenotot:
puh. 050‐416 8760
maanantai, tiistai ja
torstai klo 12–14

Tampere

Kruunupuisto Oy:n ja Kuntoutuskeskus
Kankaanpään perustama valtakunnallinen KK-Kunto Oy tarjoaa avokuntoutus-, työhönvalmennus-, työhyvinvointi- ja työkyvyn tutkimuspalveluita.
Lappeenrannan Kylpylä tarjoaa myös
laitoskuntoutusta. KK-Kunto Oy:n kuntoutuspalveluja on saatavissa vieressä
olevista kaupungeista.

ELI

ETUSET

10€

to
ruunupuis
ani saa K
lä vetera Kankaanpään ja nuksen.
lil
te
se
tu
alen
Tällä e ntoutuskeskus
10 euron
Oy:n, Ku annan Kylpylästä. (1 seteli/asiakas)
nr
ka
ee
ak
p
sa
p
La
11
31.12.20
Voimassa

O ta yhtey ttä!

Lappeenranta

Helsinki

✁

ASIAKKAAN KOTONA uutta!!!
 KOTIKUNTOUTUS
(TUETTU KOTONA KUNTOUTUMINEN)
 KOTIFYSIOTERAPIA
 HIERONTAA

TAMPERE: Kuninkaankatu 30 A
Puh. 03 2144 207
HELSINKI: Mannerheimintie 97
Puh. 040 589 5299
HELSINKI: Kumpulantie 1 A
Puh. 09 756 28725
PORI: Itsenäisyydenkatu 42
Puh. 02 5374 993
LAPPEENRANTA: Ainonkatu 17
Puh. 020 761 3761
JYVÄSKYLÄ: Betonitie 4
Puh. 014 3384 100
KUOPIO: Käsityökatu 41
Puh. 017 288 7250

www.kk-kunto.fi
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KUN TARVITSET APUA
kotitöihin, ulkoiluun tai muihin arjen askareisiin
OTA YHTEYTTÄ

KOTIPALVELU LEILA SUIKKANEN
050 461 1713
Palvelemme Imatran talousalueella

KUNTOUTUS RUISSALON
JA NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ

Tervetuloa kuntoutumaan luonnonläheiseen Ruissalon Kylpylään ja merelliseen Naantalin Kylpylään.
Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää toimintakykyisyyttä, tukea itsenäistä kotona
selviytymistä ja parantaa elämänlaatua. Veteraanikuntoutus voidaan toteuttaa laitos-, avo- tai
päiväkuntoutuksena sekä puolison kanssa samanaikaisesti.
Sotaveteraani ja -invalidikuntoutuksen lisäksi palvelemme muilla maksusitoumuksilla (mm. Kela,
kunnat ja vakuutusyhtiöt). Räätälöimme yksilöllisen kuntoutus- tai hoito-ohjelman myös itsemaksavalle asiakkaalle.
Lisätietoa kuntoutus- ja terveyspalveluista:

p. 02 44 54 800 | keskus p. 02 44 540
asiakastoimisto.ruissalo@ruissalospa.fi
Ruissalon puistotie 640, 20100 Turku

p. 02 44 54 800 | keskus p. 02 44 550
asiakastoimisto.naantali@naantalispa.fi
Matkailijantie 2, 21100 Naantali

N:o 26/1032

14. Divisioonan perinneyhdistyksen tiedotuslehti 20.8.2011

Sotaveteraani-lehti julkaisee osia 20. elokuuta 2011 ilmestyneestä Korven Kaiku 26/1032 lehdestä.
Lehti on kokonaisuudessaan luettavissa näköislehtenä sivulla www.sotaveteraaniliitto.fi

Raappana-puiston opaste Lieksassa. Kuva: Raine TuRunen

14.Divisioonan perinneyhdistyksen Nuoriso- ja
Perinnepäivät Lieksassa 2.–4.9.2011

Raappana-puiston opaste Lieksassa. KUVA: RAINE TURUNEN

Teemat: TeRveeT eLÄMÄnTavaT, vaSTuu KaveRiSTa

14. Divisioonan perinneyhdistyksen
Nuoriso- ja Perinnepäivät

Perinteiden vaalimista varten maakuntien alaosastot järjestävät 14. D:n perinneyhdistyksen tukemana vuorovuosina alueellisia veteraani- ja
perinnepäiviä. Tärkeänä kohderyhmänä niissä on nuoriso. Heille kerrotaan mitä tarkoittaa “kaveria ei jätetä -henki” sekä yhteisvastuullisuus.
Oman maakunnan lähihistoriaa ja aikaisempien sukupolvien työtä unohtamatta.
Tänä vuonna perinnepäiviä vietetään Lieksassa.
14. D perinneyhdistyksen alaosastot järjestävät vuorovuosina alueellisia veteraani- ja perinnepäiviä. Tänä vuonna päivät pidettiin Lieksassa.
2.-4. syyskuuta. Päivien teemana oli Terveet elämäntavat, vastuu kaverista. Tärkeänä kohderyhmänä niissä on nuoriso. Heille kerrotaan mi14. Divisioonan perinneyhdistä tarkoittaa kaveria ei jätetä
-henki sekäylempien
yhteisvastuullisuus. Myös oman maakunnan lähihistoria ja aikaisempien sukupolvien työ ovat esillä.
tyksen järjestämään
kouluasteiden kirjoituskilpaiEnsi vuonna perinnepäivät järjestetään Kuhmossa.
luun osallistui Lieksan Ammattiopiston, Lieksan Lukion ja
Lieksan yläkoulun opiskelijoita.
3.9. suoriKilpailun parhaan, 150 Lauantaina
euron
tettiin
opastettu
retki
palkinnon voitti Lieksan Lukion
partisaanien
uhrien
ta2A:n opiskelija Miia Kokkonen.

pahtumapaikoille Kontiovaarassa. Samalla tutusKirjoituskilpailun parhaita
tuttiin Raappanan majan
kirjoituksia lehtemme sisäsientiseen paikkaan SuomuMiia Kokkonen
vuilla.
järven rannalla. Sotahistorioitsija Tauno Oksanen
selosti
uhriPerjantaina 2.9. perinneyhdistyksen nuorisopäivä alkaa Lieksan
kult- partisaanien
Sunnuntaina
4.9. Juhlakanslia ja info
muistomerkillä
tapah- alkaen klo 8.00
tuurikeskuksessa lipun nostolla klo 9.00. nuorisotapahtuma en
kulttuurikirkon aulassa
tumien kulkua 30.7.1944,
keskuksen salissa klo 9.30.
Kunniakäynti
ja seppeleenlasku sankajolloin iskussa
sai neljä ihLauantaina 3.9. 9.00-13.00 Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen,
rimuistomerkille
klo 9.30
mistä surmansa.
Poliisin ja maanpuolustusjärjestöjen esittelyosastojen avaus ja esittely
Lieksan torilla. Musiikkiesityksiä, seppelepartioiden lähettäminen,
Hornetin ylilento.
12.30 Opastettu retki Partisaanien uhrien tapahtumapaikoille Kontiovaarassa sekä käynti Suomussa. Rukapirtin historiikki/Tauno Oksanen. Lähtö kirkon parkkialueelta.
18.30 Iltatapahtuma kulttuurikeskuksessa. nuorisotyö 2011, eversti
Jukka valkeajärvi, kuvasatoa nuorisotapahtumista, Tauno Oksanen:
Muistoja Rukajärven suunnalta, Sodan viimeinen ilta Rukajärven
suunnalta, elokuva Rukajärven suunnan taistelumaastot tänään.
Kahvitarjoilu ja tutustuminen valokuvanäyttelyyn.

Jumalanpalvelus ev.lut sekä ortodoksisessa kirkossa
13.00 Pääjuhla kirkkosalissa. Juhlapuhujana maavoimien komentaja
kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi.
Tarkempi ohjelma sivulla 16.

Puolustusvoimat
esitteli aseita
Lieksan torilla.

Jatkosodassa Lieksa toimi Rukajärven suuntaan hyökänneen 14. Divisioonan tukialueena ja pääasiallisena huoltokeskuksena.
“Rukajärventie” Lieksasta Pankajärven, Nurmijärven ja Kivivaaran
kautta Repolaan ja sieltä edelleen
Rukajärvelle oli koko jatkosodan
ajan 14. Divisioonan joukkojen
tärkein huoltotie. Lieksan rautatieasemalla oli siten tärkeä rooli
joukkojen ja materiaalin purkamispaikkana. Rukajärven tie on saanut
opastaulut ja kilvet ja ne vihki veteraanikenraali Ermei Kanninen

Viimeisenä sotakesänä 1944 neuvostopartisaanien toiminta aiheutti Lieksan alueella paljon tuhoa ja
pelkoa siviiliväestön keskuudessa.
Aiheesta laajemmin sivuilla 8 ja 9.
Perinnepäivillä järjestetään opastettu retki partisaanien uhrien tapahtumapaikoille lauantaina 3.9.
klo 12.30.
Kalleimman uhrin kotiseutumme
vapauden puolesta antoivat yli
560 sankarivainajaa, jotka lepäävät
Lieksan kirkkopuiston ja Viekijärven sankarihaudoissa.
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Perustietoa perinneyhdistyksestä
14. Divisioona Perinneyhdistys ry. perustettiin
reskapt Osmo Rasilon luona 21.10.2004 Kajaanissa.
Ensimmäinen yhdistyksen
vastuulla ollut suuri tapahtuma oli Rukajärven suunnan perinteinen asevelitapaaminen (22.) Kainuun
Prikaatissa aselevon solmimispäivänä
4.9.2005.
Jo vuotta aikaisemmin oli
päätetty Kainuun Jääkäripataljoonan
kahvihuoneessa kenraaliluutnantti
Erkki Setälän esityksestä,
että veteraanien toiminnan
jatkamiseksi perustetaan
oma yhdistys. Yhdistyksen
sääntöjen ja osallistumisen
kautta haluttiin siirtää ve-

teraanien perinteitä ja mehenkeä nuoremmille.
Yhdistyksen perustamisen myötä siirrettiin ”rintamavastuu” eri tapahtumien
järjestelyistä ja toiminnasta nuorempien sukupolvien
vastuulle. Toimintaa laajennettiin entisen Maaselän Sotilasläänin alueeseen
Kuhmoon, Nurmekseen,
Lieksaan, Iisalmeen ja Outokumpuun 2005-2006 talvella. Hallitus piti toistakymmentä
tiedotustilaisuutta eri paikkakunnilla,
jossa yhdistyksen sanoma
otettiin innolla vastaan ja
sinne perustettiin alaosastoja. Alaosastojen tehtäviksi määritettiin alueensa ve-

teraaneista huolehtiminen
pitämällä heihin yhteyttä ja
järjestämällä heille yhteistä
toimintaa.
Perinteiden vaalimista
varten maakuntien alaosastot järjestävät perinneyhdistyksen tukemana vuorovuosina alueellisia nuoriso- ja perinnepäiviä, jossa
tärkeimpänä kohderyhmänä on nuoriso – veteraanien
ollessa mukana kunniakansalaisina kykynsä ja halunsa mukaisesti. Nuorisolle
kerrotaan mitä tarkoittaa
”kaveria ei jätetä -henki”,
yhteisvastuullisuus
sekä
terveet elämäntavat.
Yhdistyksen maakunnallisia alaosastoja on tällä het-

kellä Iisalmessa. Lieksassa,
Kajaanissa, Ilomantsissa ja
Kuhmossa. Sen lisäksi yhdistys tekee yhteistoimintaa
eri maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa valtakunnallisesti.
Yhdistyksen jäsenmäärä
on kasvanut tasaiseen tahtiin. Veteraaneja ilmoittautui heti toimintaan mukaan.
Heitä on tällä hetkellä kunniajäseninä 153 henkilöä.
Kokonaisjäsenmäärä
on
568 henkilöä. Jäseneksi haluavan tulee tehdä vapaamuotoinen anomus yhdistyksen sihteerille. Hallitus
hyväksyy uudet jäsenet 2-3
kertaa vuodessa. Tavoitteena on saada lähihistorias-

ta kiinnostuneita nuoria ja
naisia mukaan toimintaan
jatkossa entistä enemmän.
Perinneyhdistyksen puheenjohtajana toimii Sakari Honkamaa Helsingistä ja
varapuheenjohtajana Jukka Valkeajärvi Helsingistä. Hallituksen alaista taloustoimikuntaa vetää Martti
Kukkonen Kontiolahdelta,
perinnetoimikuntaa Tero
Kinnarinen ja viestintätoimikuntaa Timo Karppinen
Kajaanista. Ensimmäinen
perinneyhdistyksen
järjestämä yhteinen retki 14.
Divisioonan sotatielle Rukajärvelle järjestettiin kesäkuussa 2005 Timo Karppisen johdolla. Matkojen

suosio on kasvanut vuosi
vuodelta.
Vuoden 2011 toimintasuunnitelma on tiivis. Perinneyhdistyksen
päätapahtuma on nuoriso- ja
perinnepäivät syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna
Lieksassa. Vuoden aikana
Lieksan alaosasto järjestää
alueen ala- ja yläkouluissa,
lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa vuoden
teeman liittyviä urheilukilpailuja, tietokilpailuja ja
visailuja sekä kirjoituskilpailuja yhdessä opettajien
kanssa. Vuoden teema on
Nuorison terveet elämäntavat ja vastuu kaverista.

Erityisesti asemasotavaiheessa
sotilaiden mielialojen hoidolla
oli merkitystä minkä myös Raappana 14. divisioonan komentajana tiesi. Korven Kaiku -niminen
14. divisioonan rintamalehti vir- 14. Divisioonan perinkisti osaltaan mielialoja ja välit- neyhdistys ry:n toiminti tietoja sinne, minne muut sa- nan kantavana voimanomalehdet eivät aina yltäneet. na ovat sen alaosasVaikka komentajan tervehdyk- tot. Osastoja on tällä
set, puheet ja päiväkäskyt sai- hetkellä toiminnassa
vat lehdessä helposti palstatilaa,
Lieksan alaosaston johtokunta suunnittelemassa vuoden viisi.
2011 nuorisoja perinnepäivien
Osastot
on perus-toimenpiteitä ja ohjelmaa.
aivan näin Raappana -painotteinen ei lehti kuitenkaan ollut kuin tettu niille paikkakunnilvoisi tästä kenraalin 50-vuotis- le, joissa on järjestetty
syntymäpäivän jälkeen julkais- tai on tarkoitus järjestun numeron etusivusta päätellä. tää perinneyhdistyksen
Korven Kaiku on Rukajärven vuotuinen huipputapahsuunnan 14 d:n tiedotuslehti. Viituma: Nuoriso-ja perinmeinen sodanajan lehti ilmestyi
7.11.1944. Sitä ennen ehti ilmes- nepäivät.
tyä 1005 numeroa.
Perinneviikonlopun
14. Divisioonan
on pitää yhteyttä
helpompi käynnistääja
pe- Unohtaa ei sovi perinnepäiTapana on ollut sytyt- tää järjestelyissä. Kesällä
Viimeisessä sota-ajan
nume- alueensa
koko
perinnevuoden
järjesveteraanija
maanpuolusvien pääorganisoijaa, useita tää puistossa itsenäisyys- 2010 olimme seuraamassa
rinnevuoden ja perinneviirossa todettiin mm. Rukajärven
perinneyhdistys
Lieksan
alaosaston
johtokunta
suunnittelemassa vuoden 2011 Nuoriso- ja perinnepäivitusjärjestöihin sekä ennen
konlopun
valmistelu,
kun vaativia tilaisuuksia läpivie- päivä- tai jouluaattoiltana Pohjois-Karjalan Rajavartelyt ovat
paljolti
vuorossa
miesten motto oli: kaikkea
Tien suunnasry:n toiminnan
en
toimenpiteitä
ja
ohjelmaa.
alueensa kouluihin
nyttä konkaria. Lähes kaikki muistotulet. Vuoden 2009 tioston Rajajääkärikompon jo valmiiksi
olevan ydinryhmä
paikkakunnan
alasa eteenpäin!
ja Vaikeat
vaaja sitä ajat
kautta
varsinaiseen kasassa. Kenties välivuo- johtokunnan jäsenet toimi- marraskuun viimeisen päi- panian ampumaleiriä Hiikantavana
voimana
osaston
vastuulla.
kohderyhmään,
tivatalaosastot.
rohkeita miehiä
joilla on mo- nuoriin. sien aikana on työstetty vat paikkakunnalla muus- vän iltana –Talvisodan syt- envaaran ampuma-alueelovat sen
sänä.
Alaosastojen keskikonlopulla
paikkakunnantai eriAlaosaston
on ja oman
Yhteys alueella toimiviin
oli erittäin
sakin maanpuolustusohjelmaatehtävänä
tapahtumaan
tymisen
70. vuosipäivänäjuhlallisesti
– la. Vastaanotto
raalista voimaa ja kunniantuntoa.
Osastoja on tällä
puolustusvoimien japitää
raja- yhteyttä
ja ammunnat
veteraanijärjestössä.
Näin oli vaikuttava
löydetty tapa
tuoda veoman tyispiirteet
iltatilaisuus. miellyttävä
yhteydenpito antaa
avattu Raappanapuisto
on näinen
perinneviikonalueensa
toimipaikPäivän kruutoimijoiden joukko on saa- Koulunuorisolle
erityispiir- loppuun.
on jär- kiinnostavia.tukea
perinneviikonlopun
ollut tapahtumapaikkana
teraani-paikkakunnan
ja maanpuolushetkellä toiminnas- vartiolaitoksen
koihin on tärkeää. Tästä teet perinneviikonloppuun. tu hyvin laajaksi.
jestetty piirustuskilpailuja nasi sauna, päivällinen ja
mm. Lieksan Vaskiviikol- järjestelyihin. Kaikkea ei
tusjärjestöihin sekä ennen
sa viisi. Osastot on
esimerkkinä mainittakoon
Lieksan alaosastolle on sekä tietovisailu, kylläkin yhteinen kenttähartaus raLieksan
alaosasto
Lieksan
alaosasto
le ajoittuville
kaikkea
alueensa
kouluikotiutuvien varusmiesten
jajääkäreidentarvitse
kanssa. jokaisen alaosasvakiintunut vuosien varrel- kevennettynä
versioina. musiikkitaperustettu niille
Alaosaston
palkitseminen joukkoJokainen ton
alaosasto
la muutamia tapahtumia,
tehdäluoerikseen, paljon
johtokunnan pahtumille. Viime kesänä
hin ja sitä
kautta johtokunnan
varsinai- Alaosaston
paikkakunnille,
Retkiä ja vierailuja
tehtäväkenttä onnuovarsin tehtäväkenttä
osastojen kotiuttamisjuhtietenkin
tapansa
joita pyritään ylläpitämään.
löytyy
yhteistä jota voidaan
PV:n omat
on varsin järjestettiin puistossa
seen kohderyhmään,
lien yhteydessä. Joukko- monipuolinen. Lieksan Vuoden 2007 perinnevii- Kesällä on järjestetty jo- toimia. Jotakin toimintaa
joissa on järjestethyödyntää
järjestelyissä.
Pohjois-Karjalan
aluetoimonipuolinen.
Lieksan
alariin.
Yhteys
alueella
toiosaston tai laitoksen vuo- alaosaston johtokuntaan konlopulla juhlallisesti kin yhteinen johtokunnan kannattaa järjestää myös
ty tai on tarkoitus
2010 olimme seupäällikön
johtokuntaan on
on olretki.miston
Vierailimme
seuraa- yleisöluollut onni saada monen osaston
sipäivänä palkitaan miviin
myös on puolustusvoimien
välivuosina. Kesällä
Perinneyhdisavattu Raappanapuisto
järjestää perinneyh- ansioitunut henkilökunnan
raamassa
ento
”Miten Pohjois-Karonni
saada monen alan
massa
naapurialaosasto
alan osaajia ja henkilöitä,
tys pysyy näin
näkyvänä Pohjois-Karjalan
ja
tapahtumapaikkana
ja rajavartiolaitoksen
toi- lutollut
Ilomantsin
joilla on valmiit
yhteydet osaajia
ympärilleen
mm. Lieksan
VaskiviikolRajavartioston
Rajajääkäjalaa perinneviikonpuolustetaan”.samalla
Mu-näkee
ja henkilöitä,
joilla
mipaikkoihin
on tärkeää.
distyksen vuotuinen edustaja.
Nuoriso- ja perinnepäi- yhteistyötahoihin. Meiltä le ajoittuville musiikkita- lopun järjestelyjä keväällä Tämän huomaa siitä että
rikomppanian
ampumaleisiikkija
runoesityksineen
on
valmiit
yhteydet
yhteisesimerkkinä
maihuipputapahtuma: vien järjestäminen Tästä
tulee löytyy lehdenteon ammat- pahtumille. Viime kesänä 2009. Ilomantsin alaosas- uusia jäseniä tulee alaosasriä Hiienvaaran
ampumatapahtuma
pieniMeiltäPV:n
löytyy
kotiutuvien
ton edustajat
kävivätmuodosti
vierai- ton
web-osaaja,vasota- työtahoihin.
4-5 tilainen,
kautta. Nukkuvan
osasjärjestettiin puistossa
nuoriso-ja perinne- ala-osaston tehtäväksinittakoon
alueella.
Vastaanotto oli
muotoisen
ammattilainen,
rusmiesten
palkitseminen
edellisenä maanpuolustuskesänä. ton kautta niitä
historian
tuntija / kirjoit- lehdenteon
vuoden välein. Välivuosille
on vaikea
Pohjois-Karjalan
aluetoi- namme
päivät.
On myös web-osaaja,
on hyvä saada jotakin
pai- taja, opettaja evp.kotiutmiston päällikön
yleisölu- Alaosastojen
erittäin miellyttävä ja amjuhlan. keskinäinen saada.
sotahistorian
joukko-osastojen
Perinneviikonlopun ja koko kallista toimintaa, vaikka koulun rehtori sekä vete- ento ”Miten Pohjois-Kar- yhteydenpito antaa tukea
Tapana on ollut sytyttää munnat kiinnostavia. Päituntija / kirjoittaja, opettaja
tamisjuhlien
yhteydessä.
perinnevuoden järjestelyt pienimuotoisempaa. Täl- raanijärjestöjen puheen- jalaa puolustetaan”. Mu- perinneviikonlopun järjes- maTTi komulainen
vän kruunasi sauna, päipuistossa
itsenäisyyspäiväOnja myös
koulun rehJoukko-osaston
tai yhteys
laitokovat paljolti vuorossa ole- lä toiminnalla on tärkeä
telyihin.
Kaikkea ei
tarvitse 14. Divisioonan
johtajia. Suora
kau- evp.
siikkirunoesityksineen
vällinen ja yhteinen kenttai jouluaattoiltana
sekä veteraanijärjestösen vuosipäivänä
palkitaan tori
perinneyhdistyksen
van paikkakunnan alaosas- merkitys alaosaston toimialaosaston tehdä muistopunkiin ja seurakuntaan
tapahtuma
muodosti pie- jokaisen
hallituksen jäsen
ton vastuulla.
erikseen,
paljon
löytyy2009
yh- marrason näiden hallinnossa
joiden yhteenkuuluvuunimuotoisen
maanpuolustähartaus rajajääkäreiden
tulet.
Vuoden
puheenjohtajia.
Suora
myös ansioitunut
henkilö-toi- jen
Lieksan
sihteeri
Alaosaston tehtävänä den lujittajana. On paljon mivien henkilöiden kautta. yhteys
teistäkuun
jota voidaan
hyödyntusjuhlan.
kanssa.
viimeisen
päivän
ilta-alaosaston
kaupunkiin ja seukunnan edustaja.
Jokainen alaosasto luo
Nuoriso- ja perinnepäivi- rakuntaan on näiden hal- na – Talvisodan syttymisen
en järjestäminen tulee ala- linnossa toimivien henki- 70. vuosipäivänä – oli vai- tietenkin omat tapansa
osaston tehtäväksi 4-5 vuo- löiden kautta. Unohtaa ei kuttava iltatilaisuus. Kou- toimia. Jotakin toimintaa
den välein. Välivuosille on sovi perinnepäivien pää- lunuorisolle on järjestetty kannattaa järjestää myös
Kauan haetut sota-ajan san alaosaston puheenjoh- hyvä saada jotakin paikal- organisoijaa, useita vaati- piirustuskilpailuja sekä tie- välivuosina. PerinneyhdisKorven Kaiku lehdet löy- taja Juhani Ryynänen ja lista toimintaa, vaikka pie- via tilaisuuksia läpivienyt- tovisailu, kylläkin keven- tys pysyy näin näkyvänä ja
samalla näkee ympärilleen
tyivät viimein Karjalai- yhdistyksen jäsen Raine nimuotoisempaa. Tällä toi- tä konkaria. Lähes kaikki nettynä versioina.
Tämän huomaa siitä että
minnalla on tärkeä merki- johtokunnan jäsenet toimisen arkistosta Joensuus- Turunen.
uusia jäseniä tulee alaosasKuvassa esillä vanha tys alaosaston toimijoiden vat paikkakunnalla muus- Retkiä ja vierailuja
ta. 14.D:n hallintaan Karjalaisen puolelta lehtiä kansio, joka sisältää osan yhteenkuuluvuuden lujitta- sakin maanpuolustus- tai Kesällä on järjestetty jo- ton kautta. Nukkuvan osasolivat luovuttamassa vuon- sota-ajan Korven Kaiku- jana. On paljon helpompi veteraanijärjestössä. Näin kin yhteinen johtokunnan ton kautta niitä on vaikea
na 2008 Kari Kontkanen lehdistä sekä vierellä vuo- käynnistää perinnevuoden toimijoiden joukko on saa- retki. Vierailimme seu- saada.
raamassa naapurialaosasto
(keskellä) ja Mervi Puusti- den 2007 Korven Kaiku- ja perinneviikonlopun val- tu hyvin laajaksi.
Lieksan alaosastolle on Ilomantsin perinneviikon- MATTI KOMULAINEN
lehti, joka sekin painettiin mistelu, kun ydinryhmä on
nen.
14. Divisioonan Perin- Pohjois-Karjalan Kirjapai- jo valmiiksi kasassa. Ken- vakiintunut vuosien varrel- lopun järjestelyjä keväällä 14. Divisioonan
neyhdistyksen puolelta vas- nossa 16-sivuisena ja jaet- ties välivuosien aikana on la muutamia tapahtumia, 2009. Ilomantsin alaosas- perinneyhdistyksen
taanottajina olivat 14.D:n tiin Karjalaisen välissä lii- työstetty ohjelmaa tapahtu- joita pyritään ylläpitämään. ton edustajat kävivät vie- hallituksen jäsen
maan ja löydetty tapa tuoda Vuoden 2007 perinnevii- rainamme edellisenä ke- Lieksan alaosaston sihteeri
Perinneyhdistys ry:n Liek- telehtenä

Perinneyhdistyksen alaosaston toimintaa

Perinneyhdistyksen
alaosaston
toimintaa

Sota-ajan Korven Kaikulehdet 14. Divisioonan
perinneyhdistyksen haltuun
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Me ollaan sankareita kaikki

Lukiolainen Miia Kokkonen
voitti 150 euron pääpalkinnon 14 Divisioonan perinneyhdistyksen kirjoituskilpaillussa Lieksassa.

Nuoret, sankarilliset suomalaismiehet taistelemassa urhoollisesti suurta vihollista vastaan. Sinnikkäät, uhrautuvaiset ja jalot
sotilaat talvisodan hengessä. Säilytimme itsenäisyytemme, ja miehemme joutuivat maksamaan siitä kovan hinnan. Mutta olivatko
kaikki suomalaiset sotakomennukseen
joutuessaan tosiaan täynnä urheaa
taistelutahtoa ja halua puolustaa isänmaataan vaikka viimeiseen veripisaraan
saakka? En usko.
Elämä 1940-luvulla oli
varmasti erilaista kuin nykyään, ainakin jollain tavoin, mutta myös paljon samankaltaista. Silloin ei ollut
kehittynyttä tietoliikenneverkostoa, median joka
paikkaan ulottuvia lonke-

roita tai globalisoitunutta
nuorisokulttuuria; oli päivittäinen sanomalehti, maataloustyöt ja oman kylän nuorisoseura. Mielestäni ihmisluonto on kuitenkin pysynyt
tähän päivään asti melko
muuttumattomana. Nuoret
haaveilevat yhä vapaudesta
ja ikimuistoisista elämyksistä rakkautta unohtamatta. Vasta toisella kymmenellä oleville elämäniloa uhkuville nuorukaisille – minun
ikäisilleni – kutsu rintamalle on varmasti ollut pahoista aavistuksista huolimatta kuin lumimyrsky kesken
kukoistavinta kevättä. Heidän täytyi jättää kaikki turvallinen ja lähteä ase kädessä jonnekin, mistä varmaa
paluuta ei voinut taata. Heidän, nuorien ja vanhempien,
kaupunkilaisten ja maalais-

ten, täytyi jättää sisarukset
ja vanhemmat, rakkaat ystävät ja se tyttö, joka aina
hymyili niin suloisesti.
Toki he kokivat kunniatehtäväkseen puolustaa maataan, mutta tällainen totaalinen elämänmuutos aiheutti varmasti myös kapinaa ja
katkeruutta, kysymyksiä ja
turhautumista. Luulen, että
noista tavallisista ikäisistäni miehenaluista useampi
kuin vain muutama on kyseenalaistanut tuon käskyn
ja miettinyt, miksi näin piti
käydä, miksi heidän lupaavasti alkanut nuoruutensa
kaikkine pienine iloineen ja
suruineen näin karusti keskeytettiin. Varsinaista sankaruutta kapinoivat, epävarmat ja pelkäävätkin nuoret osoittivat kuitenkin juuri
siinä, että heistä joka iki-

nen lähti sinne, minne kutsu kävi.
Kaikesta huolimatta he
menivät täyttämään valtavan tehtävänsä, joka heille
oli uskottu: tekemään osansa Suomen itsenäisyyden
puolustamisessa. Nykyään
tilanne on onneksi se, että
nuoret saavat elää ilman
jatkuvaa epävakaata ilmapiiriä ja uhkaa rintamalle
joutumisesta, sekä toisaalta ilman kipeitä muistoja,
joita sotavuodet aiheuttivat
varsinkin nuorille ihmisille. Mutta silti me olemme
yhtä kansaa, jolla on samat haaveet, pelot ja unelmat. Ja luulen, että kaikilla nuorilla on aikakaudesta
riippumatta myös pohjimmiltaan samanlaiset arvot,
joista haaveillaan: vapaus,
yhteisöllisyys ja suvaitse-

vaisuus, sekä kaikkein tärkeimpänä, rauha.
Se, mitä voimme oppia
itsenäisyyttämme puolustaneilta miehiltä ja naisilta,
on asenne. Vaikka he pelkäsivät, olivat epävarmoja
ja huoleton nuoruus riistettiin heiltä pois, he tekivät
sen, mitä tuli tehdä ja minkä he tiesivät oikeaksi. Eivät ehkä valittamatta, mutta tekivät kuitenkin. Seitsemänkymmenen vuoden
takaisten nuorten vuoksi
meidänkin tulisi pelkomme, kapinamme ja epävarmat tunteemme voittaen
pyrkiä siihen asenteeseen,
joka teki nykyisistä veteraaneista unohtumattomia
sankareita.
MIIA KOKKONEN
Lieksan lukio 2a

Heikon puolustaminen kouluyhteisössä
Miksi
koulumaailmas- kien väri tai eritavalla lei- ammattiopistoon tultaessa. Hiljaisiksi kiusaajiksi las- olen tullut siihen lopputuOmien kokemuksieni pe- ken ne, jotka eivät uskalla lokseen, että näin ei vältsa on niin vaikeaa aset- katut hiukset voivat olla
tua heikomman puolelle? riittävä syy syrjityksi tu- rusteella voin sanoa, ettei asettua heikomman puolel- tämättä ole. Kiusaaja on
Lieksan alaosaston
johtokunta
suunnittelemassa
vuoden lemiseen.
2011 nuoriso-Olen
ja perinnepäivien
toimenpiteitä
ja ohjelmaa.
myös huokiusatuksi
tulemiseen tar- le, vaan katsovat vierestä. se heikompi osapuoli. UsKuinka
usein
joudumme
tilanteeseen, jossa on hel- mannut, että useimmiten vita välttämättä mitään eri- Monet heistä eivät tiedosta kon, että itsetunnon puute
pompi asettua heikompaa kiusaaminen ja syrjityksi tyistä syytä. Luulen, että olevansa syrjinnässä muka- ja epävarmuus omasta asevastaan, kuin hänen puo- tuleminen seuraavat yläas- yleisesti lisääntynyt ”pin- na. Kynnys lähteä heikom- masta ovat näitä kiusaaminallisuus” voi olla eräs syy man puolelle kun on lii- sen syitä. Uskon myös, että
lelleen? Näitä asioita olen teelle siirryttäessä.
Itse olen jo peruskouluni syrjityksi tulemiseen. Ajat- an suuri. Uskon, että juuri itsevarma, itseensä luottava
usein miettinyt ja pohdin
niitä
koulukiusaamisen suorittanut ja tällä hetkel- telen myös, että jättäytymi- näiden hiljaisten kiusaaji- ja vastuullinen oppilas usnäkökulmasta myös tässä lä opiskelen ammattiopis- nen kiusaajan puolelle on en väliintulolla olisi suurin kaltaa mennä väliin puoto Lieksassa lähihoitajaksi. oman maineen menettämi- merkitys kiusaamisen kat- lustamaan kiusattua.
tekstissä.
Olen monesti miettinyt, Omat kokemukseni kiusa- sen pelko tai pelko joutua keamisessa.
Mikko Vallius voitti ammatYksi mieltäni askarrut- MIKKO VALLIUS
kuinka pienistä
asioista tuksi tulemisesta sijoittuvat itse kiusatun asemaan.
tiopiston miesten sarjan
kir14. Divisioonan
on pitää yhteyttä alueensa helpompi käynnistää pe- Unohtaa ei sovi perinnepäiTapana on ollut sytyt- tää järjestelyissä. Kesällä
Lieksa
lähinnärinnevuoden
yläasteelleja perinneviija olen
Jaan
kiusaajat karkeasti
tava kysymys
on myös
se Ammattiopisto
joituskilpailun 1. palkinnon
kouluyhteisössä
syrjäytyveteraanija
maanpuolus2010 olimme
seuraamassa
vien
pääorganisoijaa,
useita
tää
puistossa
itsenäisyysperinneyhdistys
siitä onnellisessa
tilanteesryhmään:läpivieon aktiiettä,
onko kiusattu Pohjois-Karjalan
todella
aineenaan Heikon puolusta- minen voi olla
kiinni. Alatusjärjestöihin
sekä ennen
Rajavarvaativia tilaisuuksia
konlopun valmistelu,
kun kahteen
päivätai jouluaattoiltana
ry:n toiminnan
kaikkea
alueensa
nyttä ja
konkaria.
Läheskiusaajia.
kaikki muistotulet.
on jo valmiiksi
Vuoden osapuoli.
2009 tioston
minen kouluyhteisössä
sa, etteiydinryhmä
sama jatkunut
enää visia
hiljaisia
se heikompi
ItseRajajääkärikompasteella pelkkä
väärä
ken-kouluihin

Perinneyhdistyksen
alaosaston
toimintaa

kantavana voimana ja sitä kautta varsinaiseen kasassa. Kenties välivuonuoriin. sien aikana on työstetty
ovat sen alaosastot. kohderyhmään,
Yhteys alueella toimiviin ohjelmaa tapahtumaan ja
Osastoja on tällä
puolustusvoimien ja raja- löydetty tapa tuoda oman
toimipaik- paikkakunnan erityispiirhetkellä toiminnas- vartiolaitoksen
koihin on tärkeää. Tästä teet perinneviikonloppuun.
sa viisi. Osastot on
esimerkkinä mainittakoon
kotiutuvien varusmiesten Lieksan alaosasto
perustettu niille
palkitseminen joukko- Alaosaston johtokunnan
paikkakunnille,
tehtäväkenttä
varsin
osastojen kotiuttamisjuhOn olemassa
yksi on
piirre,
”Nasu tuli takaa
lien yhteydessä. Joukko- monipuolinen. Lieksan
joissa on järjestetjoka on tärkeä lähes jokaiPuhin vierelle.
osaston tai laitoksen vuo- alaosaston johtokuntaan
ty tai on tarkoitus
– saada
luotettaPuh!, kuiskasi
hän. palkitaan sella
on ollut onni
monen
sipäivänä
myös ihmisellä
järjestää perinneyhvuus. Kukapa
haluaisi
kaNo mitä?
alan osaajia
ja henkilöitä,
ansioitunut henkilökunnan
joilla henkilön,
on valmiit yhteydet
edustaja.
verikseen
joka
Ei mitään, sanoi
Nasu
distyksen vuotuinen
Nuoriso- ja perinnepäi- yhteistyötahoihin. Meiltä
kertoo kaikki salaisuudet
ja otti Puhin käpälästä
huipputapahtuma:
vien järjestäminen tulee löytyy lehdenteon ammatja 4-5
yksityisasiat
eteenpäin?
kiinni.
tilainen, web-osaaja,
sotaala-osaston
tehtäväksi
nuoriso-ja perinneLuotettavuus
tärkeää
jo
Tarkistin vain,
historianontuntija
/ kirjoitvuoden välein. Välivuosille
päivät.
on hyvä saada jotakin pai- taja, opettaja evp. On myös

johtokunnan jäsenet toimi- marraskuun viimeisen päi- panian ampumaleiriä Hiivat paikkakunnalla muus- vän iltana –Talvisodan syt- envaaran ampuma-alueelsakin maanpuolustus- tai tymisen 70. vuosipäivänä – la. Vastaanotto oli erittäin
veteraanijärjestössä. Näin oli vaikuttava iltatilaisuus. miellyttävä ja ammunnat
toimijoiden joukko on saa- Koulunuorisolle on jär- kiinnostavia. Päivän kruutu hyvin laajaksi.
jestetty piirustuskilpailuja nasi sauna, päivällinen ja
Lieksan alaosastolle on sekä tietovisailu, kylläkin yhteinen kenttähartaus rajajääkäreiden kanssa.
vakiintunut vuosien varrel- kevennettynä versioina.
Jokainen alaosasto luo
la muutamia tapahtumia,
Retkiä ja vierailuja
tapansa
joita
pyritään
ylläpitämään.
Hyvä
kaveri
osaa tehdä
Hyvä tilannetaju tietenkin
on tär- omat
täväänsä,
on varmasti yhtä
Vuoden 2007 perinnevii- Kesällä on järjestetty jo- toimia. Jotakin toimintaa
kompromisseja.
Hänellä
täykeä
piirre
hyvässä
kavehyvä
ja
tärkeä.
Pääasiahan
konlopulla juhlallisesti kin yhteinen johtokunnan kannattaa järjestää myös
tyy
ollaRaappanapuisto
omia mielipiteitä
Tämäseuraatarkoittaa
sitä, on,
että on paikalla ja tukeretki.rissa.
Vierailimme
välivuosina.
Perinneyhdisavattu
on ja
taitoa
seisoa niiden takana.
ettänaapurialaosasto
kaveri osaa tilanteen
nanäkyvänä
silloin kun
kaveri tukea
massa
tys pysyy näin
ja
ollut tapahtumapaikkana
Ilomantsin
perinneviikonympärilleen
mm. Lieksan
VaskiviikolToisaalta
hänen
täytyy osamukaan
sanoa omatsamalla
mie-näkee
tarvitsee.
ajoittuville musiikkita- lopun järjestelyjä keväällä Tämän huomaa siitä että
taletehdä
uhrauksiakin kave- lipiteensä, olla kuunteliMielestäni nämä esittäpahtumille. Viime kesänä 2009. Ilomantsin alaosas- uusia jäseniä tulee alaosasrisuhteen
eteen.
Esimerkiksi
jan roolissa
tai lähteä
mäni piirteet
kävivät vieraiton keskautta. Nukkuvan
osas- kuuluvat ”Oijärjestettiin
puistossa
PV:n ton edustajat
jos
kaveri tarvitseealuetoitukea, pikellä
yötä kesänä.
ystävän ton
luokse
kea on
kaveri
namme
edellisenä
kautta niitä
vaikeaoikealla hetkelPohjois-Karjalan
keskinäinen
saada.
miston
yleisölu- Alaosastojen
tää
voidapäällikön
perua ratsastustuntukemaan
häntä. Kaverin
lä” – määritelmään.
ento ”Miten Pohjois-Kar- yhteydenpito antaa tukea
tinsa
ja mennä kaverin luok- täytyy siis osata lukea tijalaa puolustetaan”. Mu- perinneviikonlopun järjes- maTTi komulainen
se.siikkiKaverisuhteessa
on tärlannetta
tavalla
toi- VENLA HILTUNEN
14. Divisioonan
telyihin.
Kaikkea millä
ei tarvitse
ja runoesityksineen
keää
myös osata
tullapietoista
mia.alaosaston
Toisaalta
Ammattiopisto Lieksa
perinneyhdistyksen
jokaisen
tehdä jokainen
tapahtuma
muodosti
hallituksen
yh- tulee
nimuotoisenvastaan.
maanpuolus- erikseen,
puolitiehen
tapa,paljon
jollalöytyy
kaveri
ys- jäsen
teistä jota voidaan hyödyn- Lieksan alaosaston sihteeri
tusjuhlan.

Oikea kaveri oikealla hetkellä

että olet siinä”

senkin takia, että voi ker-

Perinneviikonlopun ja koko kallista toimintaa, vaikka koulun rehtori sekä vetetoa kaverille tärkeitäkin
perinnevuoden järjestelyt pienimuotoisempaa. Täl- raanijärjestöjen puheenasioita. johtajia.
HarvaSuora
kertoo
Hyvän
ja
oikean
kaverin
ovat paljolti vuorossa ole- lä toiminnalla on tärkeä
yhteysykkausityisasioistaan
määritelmä
jokaisella
ih- toimivan paikkakunnan
alaosas- on
punkiin ja henkilölle,
seurakuntaan
merkitys
alaosaston
ton vastuulla. misellä erilainen.
on näiden
hallinnossa toijoidenJoidenkin
yhteenkuuluvuujoka kertoo
ne eteenpäin.
Alaosastonmielestä
tehtävänä
hän den
voi lujittajana.
olla räväk-On paljon mivien henkilöiden kautta.

Venla Hiltunen on ammattiopiston naisten sarjan kirjoituskilpailun 1. palkinnon
ja 100 euron voittaja.

kä persoona, keksii jokaisesta asiasta jotain positiivista. Toisten mielestä hän
on taas rauhallinen ja hiljainen ihminen. Erittäin hyvä
kuuntelija. Minun mielestäni oikea kaveri sellainen, joka pystyy muuntautumaan tilanteen mukaan.
Jos kaverilla on huolia, hän
osaa kuunnella puhumatta
sanaakaan tai jos kaveri on
piristyksen tarpeessa, hän
keksii keinon saada kaveri
iloiseksi. Näin on olipa kyse
pelkästä tyttöjen illasta tai
kolmen tunnin vaellusreissusta metsässä.

Kuva 14. Divisioonan perinneyhdistyksen ylempien kouluasteiden kirjoituskilpailun palkitsemistilaisuudesta, joka
suoritettiin 1.6. Kuvassa Lieksan lukion naisten sarjan voittajat vasemmalta lukien: Miia Kokkonen, Katja Havu
ja Kati Kononen. Palkinnot ja kunniakirjat luovuttivat Juhani Ryynänen
(vas.) ja Juho Pehkonen.
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Virolaisia taisteli myös väärällä puolella
Viron miehityksellä 1940 alkaneen ns. punaisen vuoden verityöt koskettivat jokaista
virolaista. Virolla oli vain yksi vihollinen ja se oli bolshevistinen Venäjä, jonka tavoitteena oli Viron valtion ja kansan hävittäminen. Saksalaisilla ei sellaisia aikomuksia
ollut. Kuitenkin virolaisia taisteli molempien sotaa käyvien puolien riveissä.
Kysymys ei ollut siitä, että yhteiskunta olisi ollut jakautunut tai kommunisti- tai natsi-ideologialla olisi ollut vaikutusta. Ennen vetäytymistä ehtivät venäläiset järjestää
mobilisaation Pohjois-Virossa. Kieltäytyminen tarkoitti kuolemantuomiota kutsutuille
ja heidän perheilleen. Puna-armeijaan kaapattiin miehiä jopa kaduilta. Vain osan onnistui piiloutua. Noin 3000 miehelle tuli pelastukseksi saksalaislentokoneen hyökkäys,
joka vahingoitti pakkomobilisoitua Leningradiin kuljettavaa Eestirand -nimistä höyrylaivaa. Laivan kapteeni ohjasi sen Pakrin saaren rantaan.
Puna-armeijan sijasta odottivat virolaispoikia keskitysleirit. 33 000:stä miehestä
kuoli jo ensimmäisen talven aikana nälkään, kylmään, tappavaan työhön, sairauksiin
ja punapyövelien luoteihin yli kolmannes, noin 13 000. Useimmat pakoyrityksissä kiinnijääneet ammuttiin.

Painija Kristjan Palusalu
Suomalaisille on ehkä kiinnostava virolaisen painijan, Euroopan mestarin ja Berliinin olympiakisojen voittajan Kristjan
Palusalun tarina. Hän oli yksi
niistä, jonka pakoyritys epäonnistui. Rangaistukseksi määrättiin kuolemantuomio, joka
kuitenkin kumottiin. Hänet lähetettiin Karjalan rintamalle.
Heti tilaisuuden tultua, eli puoli tuntia myöhemmiin, loikkasi Palusalu yli rintamanlinjan.
Ihmeellisen sattuman johdostaan hänet tunnisti ensimmäinen suomalainen sotilas. Tämä
sotilas oli hänen suomalainen
kolleegansa Heikki Savolainen.

Eesti Laskurkorpus
Keskitysleireissä eloon jääneistä, Virossa kommunisteista ja
vapautetuista kriminaaleista
muodostetuista hävityspataljoonan rippeistä ja heitä kaikkia
valvovista venäläisistä muodostettiin 1942 Eesti Laskurkorpus
(Armeijakunta), johon kuului

23 000 miestä. Kokoonpanoa
puhdistettiin järjestelmällisesti
virolaismielisistä “ kapitalistisnationalistisesta elementistä“ ja
kaikki alistettiin intensiiviseen
aivopesuun. Miesten täytyi esimerkiksi kirjoittaa ja lukea toisilleen, kuinka he vihaavat kapitalistista Viroa ja miten se
hävitetään. Heitä painostettiin
liittymään myös kommunistiseen puolueeseen.
Rintamalle lähetetyistä kaatui yhdessä kuukaudessa Velikie Lukin piirityksessä 6500
virolaista. Kyse oli saksalaisten linnoituksesta, jonka valloittaminen virolaisille annetuilla kevytkäsiaseilla oli mahdotonta. Ne, jotka kieltäytyivät
hyökkäämästä tai vetäytyivät,
ammuttiin politrukkien käskystä. Useat virolaiset loikkasivat myös saksalaisten puolelle – yhteensä 6000 miestä. Valvonta oli tiukkaa, eikä kaikille
tullut loikkaamiseen sopivaa
tilaisuutta. Kymmenet kuolivat politrukkien luodit seläs-

sä. Laskurkorpuksen harvaksi jääneitä rivejä täydennettiin
venäläisillä ja venäjänvirolaisilla, joista useammat eivät puhuneet edes viroa. Kommunistista „valistustyötä“ tehostettiin,
mutta rintamalle epäluotettavia virolaisia ei enää päästetty.
Tähän asti olivat puna-armeijan virolaiset ilman muuta uhrin roolissa. Tilanne alkoi muuttua, kun Laskurkorpus siirrettiin 1944 Narvan ja
Tarton rintamalle, missä heidän vastassaan olivat virolaiset sotilaat. Myös siellä loikattiin omien puolelle, mutta paljon vähemmän. Syy siihen oli
tiukka valvonta, venäläisten
suuri määrä korpuksessa, vuosia kestänyt aivopesu ja se, että
saksalaiset olivat selvästi häviämässä sodan. Sodan lopputuloksesta olivat tietenkin tietoisia myös Saksan univormussa
taistelevat virolaiset (70-80 000
miestä), mutta taisteltiin silti, sillä heidän selkänsä takana
oli kotimaa ja voimaa antoi toi-

Laskurkorpuksen 45 panssarirykmentin venäläissotilaat tanssimassa.

Realmar Oy
Mäntsälä

Mäntän Puhelin Oy
Mänttä-Vilppula

Pakkomobilisoidun Johannes Saarniitin piirustus vankileiriltä.
Teksti julisteessa - Kuka ei työskentele, se ei syö.

ve Vapaussodan ihmeen toistumisesta.
Samasta syystä tulivat Suomen-pojatkin takaisin Viroon
taisteleman kotimaansa puolesta.
Kun alkoi Saksan joukkojen
vetäytyminen Virosta, kohtasivat molemmilla puolilla taistelevat virolaiset Avinurmen
kylässä. Taistelu päättyi Viron
puolella taistelleiden tappioon.
Ratkaiseva oli ylivoima ja raskaan kalustuksen olemassaolo.
Tämä oli kohtalokas käännekohta, mistä alkaen Laskurkorpuksen miehet eivät olleet enää
neuvostovallan uhreja, vaan
maanpettureita, valloittajia ja
murhaajia. He tappoivat Avinurmen kirkkoon kootut 20-30
pahasti haavoitunutta ja puolustuskyvytöntä virolaista sotilasta. Lisäksi Laskurkorpuksen
panssarivaunut, joiden kylkiin
oli kirjoitettu - Neuvosto Viron
puolesta! – murskasivat Porkunin lähellä usean kilometrin
pituudelta siviilipakolaisten ja
haavoittuneiden vankkurit ja
hevoset, ennen kuin ne panssarinyrkeillä pysäytettiin. Haavoittuneita ajettiin panssareilla
yli myös Kolgassa. Nämä teot
olivat epäinhimillisiä ja anteeksiantamattomia.
Se, että panssareita ohjasivat ryssät ei ole lieventävä asianhaara. He olivat yksi ja sama
joukko. Luodinreiät, kranaatisirpaleiden- ja veren jäljet
näkyvät kirkon lattiassa tänäänkin. En ole kuullut kovin
monen korpuksen sotilaan ka-

tuvan. Sen sijaan olen lukenut
neuvostoaikaisia muistelmia,
miten he vapauttivat Viroa
fašismista ja hävittivät kirkkoon piiloutuneitä natseja.
Syy on tietenkin henkilökohtainen ja valtaosa Puna-armeijan
pakko-otetuista ja venäläisten
puolella taistelleista halusi vain
takaisin kotiin. Se on totta, mutta he eivät tulleet pelkästään kotiin. He toivat mukaanaan kommunistisen vallan, ryssäraiskajaat-murhaajat ja antoivat omat
sukulaiset, ystävät ja koko viron
kansan miehittäjien käsiin.
Juuri Eesti Laskurkorpus
valloitti Tallinnan ja laski sini-musta-valkoisen lipun Pitkän Hermannin tornista. Toisaalta on siinä jotain hyvääkin,
sillä tämä pelasti pääkaupungin ryöstämis-, murhaamis- ja
raiskaamisaallosta, jota ryssäsotilaat harrastivat johtonsa innoituksella koko Euroopassa.
Laskurkorpuksen veteraanit ovat nykyään unohdettuja. Avinurmen massamurhaa
ei ole tutkittu eikä syyllisiä ole
etsitty. Neuvostovalta ei heitä
unohtanut, vaan osoitti heille
kiitollisuutta ja kunniaa. Heille
oli varattu korkeat puoluevirat,
hyvät työpaikat, opiskelumahdollisuudet ja lukuisat muut
hyveet ja etuoikeudet, jotka
kansalta oli evätty. Heidän etuoikeutensa haihtuivat kuitenkin Neuvostoliiton kanssa. Tänään saamme kunnioittaa todellisia sankareitamme.

EPS-Talot Oy
Mänttä-Vilppula
puh. 040-596 5947

Henn Põlluaas
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Onnistunut juhla Luumäellä
Luumäelle oli saapunut 27. elokuuta lähes sata Suomenpoikaa, heidän puolisoaan, leskeään ja kannattajajäsentä juhlaan, jossa muisteltiin 20 vuotta sitten
tapahtunutta JR 200 muistomerkin paljastusta. Villem
ja Lidia Ahaksen viidestä lapsenlapsesta peräti neljä oli
tullut isovanhempiensa kanssa Taavettiin.

Tapahtumassa yleisöllä oli mahdollisuus hankkia juuri ilmestynyt
Raul Kuutman kirjoittama kirja ja saada kirjaan nimikirjoitus. Kirjamyynnin organisoi Kouvola Salpauksen leijoniin kuuluvat puuhamiehet (vas.) Matti Hulkkonen, Jukka Toijala (oik.) ja selin Matti
Väätäinen. Kirjoittamassa Raul Kuutma.

J

o edellisenä päivänä oli
kaksi tapahtumaa. Viron
puolustusvoimien soittokunta konsertoi ja pidettiin
suomalais-virolainen seminaari. Konsertti sai lämpimän vastaanoton. Sykähdyttäviä säveliä
soittimistaan loihtivat yleisölle 25 korkeatasoista ammattimuusikkoa ylikapellimestarinsa, everstiluutnantti Peeter
Saanin johdolla.
Varsinainen juhlapäivä aloitettiin kunniakäynnillä Luumäen sankarihaudalla, minne
Suomen-poikien perinneyhdistys laski havuseppeleen. Kunnantalon edessä Taavetissa sijaitsevalle JR 200 muistomerkille laskivat kukat Suomen
Sotaveteraaniliitto, Suomenpoikien puolesta Uno Järvela
ja Villem Ahas ja Viron suurlähetystön puolesta Tõnis Idarand ja Peeter Läns.
Kunnantalon aulassa oli
Paavo Naumasen pystyttämä

valokuvanäyttely Suomen-poikien vaiheista.
Tilaisuudessa esiintyivät
yhdistetyt mieskuorot, jonka kokoonpanoon kuuluivat
Soomepoiste meeskoor, Pohjois-Kymen
Sotilaspoikakillan kuoro, Luumäen Mieslaulajat sekä upseerikuoro Kaaderilaulajat. Hartaushetken johti
Luumäen kirkkoherra Heikki
Svinhufvud.
Koulukeskuksessa vietetyssä
päiväjuhlassa perinneyhdistyksen puheenjohtajan Seppo Lahtela toivotti vieraat tervetulleeksi. Juhlapuheen piti Itä-Suomen sotilasläänin komentaja,
kenraalimajuri Jukka Pennanen. Kenraali tervehti virolaisveteraaneja paitsi puolustusvoimien puolesta myös Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen
puheenjohtajan ominaisuudessa. Hänen puheessaan oli kappale jossa virolaisvapaaehtoisia
verrattiin jääkäreihin:

Virolaisia vieraita JR 200:n muistomerkillä pidetyssä tilaisuudessa.

…Yhtenä esikuvana Teille
olivat suomalaiset jääkärit, jotka parikymmentä vuotta Teitä aikaisemmin olivat lähteneet laittomasti Venäjän alaisesta Suomen keisarikunnasta
Saksaan saamaan sotilaskoulutusta, jotta mahdollisesti itsenäistyvään Suomeen voitaisiin nopeasti luoda oma armeija ja saataisiin sille oma osaava
ja hyvähenkinen päällystö. Teillä oli hyvin pitkälti samanlaiset
lähtökohdat ja isänmaalliset tavoitteet kuin aikanaan meidän
jääkäreillämme. Tekin jouduitte osoittamaan kotimaassanne
suurta rohkeutta, kun toimitte
vastoin miehittäjän määräyksiä omantuntonne ja sydämenne mukaan, tavoitteena itsenäinen ja vapaa Viro. Tämä vahva perusta takasi myös sen, että
mies- ja sotilasaines Suomenpojissa oli ensiluokkaista…
Suomen-poikien rakennustyötä ns. Suomen sillalla hän
kuvaili seuraavasti:
… Maidemme läheisiin väleihin on Teillä, arvoisat Suomen-pojat, suuri merkitys. Te
olitte 90-luvun alusta alkaen
voimakkaasti mukana Viron
Suomen suhteiden kehittäjinä
ja takuumiehinä. Teillä oli myös
auktoriteettia vaikuttaa ja Teil-

Tapahtuman aikana monet suomalaiset ystävät veivät Suomenpoikia kotiinsa. Luumäkeläiset Terttu ja Kalevi Mäkinen tapasivat
pitkäaikaisen tuttunsa, Suomen-poika Uno Mändlan.

lä oli vanhojen aikojen peruna suhteita Suomeen. Teidän
vaikutuksenne myös itsenäisen
Viron asevoimien uuteen syntyyn oli merkittävä, vaikka ikämiehiä jo 90-luvulla olittekin.
Muistan itse suuresti arvostamani Sven Isen aktiivisen toiminnan 1990-luvulla eri tahoilla. Hän osoitti samalla monille
meille suomalaisille, mitä todellinen rohkeus merkitsee….
Puheensa lopuksi kenraalimajuri Pennanen ojensi ItäSuomen sotilasläänin kilven
puheenjohtaja Uno Järvelalle.
Muusta ohjelmasta vastasivat yhdistetyt kuorot Matti Orlamon ja Uno Järvelan johdolla
ja luumäkeläinen Aili Laukas
lausuntaohjelmalla. Veljesmaiden presidenttien tervehdykset

lukivat Tõnis Idarand ja Nyyrikki Kurkivuori. Suomenpoikien tervehdyksen esitti virolaista perinneyhdistystä edustava Henn Põlluaas ja
Luumäen kunnan tervehdyksen Antti Rämä. Juhla päättyi
kuorojen ja soittokunnan esittämään Veteraanin iltahuuto ja
yhdessä laulettuun Maamme /
Mu isamaa säveliin.
Kiitos Teille veteraanit, että
tulitte juhlaan. Virolle meidän naapurimaallemme Suomenlahden etelärannalla toivotamme onnen ja menestystä!
- Tänu Teile Veteranid, et Teie
tulite pidule. Eestile meie naaberriikile Soomelahe lõunakaldal soovime palju õnne ja edu!
Nyyrikki Kurkivuori

Suomen Sotaveteraaniliiton kukat laskivat Aarno Strömmer ja Finn-Göran Wennström.

Juhlayleisöä pääjuhlassa Luumäen koulukeskuksessa.
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Neuvostoarmeijan karkurista Viron reservinupseeriksi
Jokaisessa normaalissa valtiossa koetaan varusmiespalvelus kunniavelvollisuudeksi
eikä siitä kieltäytyneitä katsota suopeasti. Virossa on tilanne ollut viisikymmentä
vuotta päinvastainen. Välttääkseen varusmiespalveluksen käytettiin kaikenlaisia keinoja ja jopa itsensä mielivikaiseksi toteaminen oli keinona hyväksytty. Syyt siihen olivat yksinkertaiset. Kyseessä ei ollut Viron, vaan Venäjän miehitysarmeija. Palveluaika
oli pitkä – maavoimissa kaksi ja merivoimissa jopa kolme vuotta. Virolaiset epäluotettavana kansana hajotettiin pitkin Neuvostoliittoa ja useammilla ei ollut niinä vuosina
mahdollista edes puhua viroa. Lisäksi vielä armeijassa vallinneet epäinhimilliset olot,
raaka väkivalta ja ryssämäinen huolettomuus, minkä johdosta kuoli joka vuosi onnettomuuksissa toista tuhatta sotilasta. Se oli liikaa jopa venäläisille itselleen ja pelastautuakseen siitä teki neuvostoarmeijassa joka vuosi satoja nuorukaisia itsemurhan. On
ymmärrettävä, etteivät virolaiset armeijaan halunneet ja sitä suuremmalla syyllä, että
virolaisia vainottiin myös heidän kansallisuutensa takia. Olivathan kaikki virolaiset
fasisteiksi leimattuja ja olemme sitä Kremlin propagandan mukaan edelleen.

Oderin lähellä haavoittui. Vain
ihmeen kaupalla hän pääsi Siperian vankileiriltä elävänä takaisin. Perheemme ja muut sukulaisemme kokivat kaikki
kyydityksen kauhut. Muutamat
onnistuivat pakenemaan länteen. Suvussani ei ole koskaan
ollut yhtäkään kommunistia.
On ymmärrettävää, ettei minullakaan ollut minkäänlaista
aikomusta astua perivihollisen
palvelukseen tai heidän armeijaansa. Tässä myös minun vanhempani tukivat minua.
Suvussani oli myös lääkäreitä, jotka osasivat jakaa aloittavalle simulantille hyviä neuvoja ja jo lukion aikana minulla
todettiin kohonnut verenpaine.
Minun ei pitänyt sitä lainkaan
käyttää hyväksi, sillä siirryin
opiskelemaan
Pedagogiseen
Korkeakouluun, mistä sai vapautuksen armeijasta joka tapauksessa. Valitettavasti minut
heitettiin sieltä kaverini kanssa
1982 ulos. Syynä oli kiellettyHenn Põlluaas (51) on Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen jen, neuvostovastaisten kirjoihallituksen jäsen ja virolaisen Suomen-poikien perinneyhdistyksen tusten monistaminen ja levithallituksen jäsen. Hän suoritti Kaitseliitin (Suojeluskunnan) järjes- täminen. Meidän onneksemtämän reserviupseerikoulun kurssin 2010-2011.
me laitettiin papereihin syyksi
poissaolot ja opintovelat, joteneven yleissopimus isoisonisäni Mihkel Ostrow ka liikuntatuntien osalta olivat
kieltää miehitysval- oli vapaussodan aikaisen Viron tottakin (en ole koskaan ollut
lan ottaamaan armei- ensimmäinen terveysminis- urheilijatyyppi). Neuvostoliijaansa miehitetyn valtion kan- teri; sukulaiseni kenraaliluut- tossa ei toisinajattelua eikä posalaisia. Siitä huolimatta olivat nantti Andres Larka oli yksi liittista vainoamista tiettäväskaikki Viron nuorukaiset pa- Viron armeijan perustajista, ti esiintynyt. Tämä mahdolliskotettu palvelemaan neuvos- sotaministeri, pääesikunnan ti joitakin vuosia myöhemmin,
toarmeijassa. Sen kiertäminen johtaja ja myöhemmin presi- kun rehtori oli vaihtunut, taoli rangaistava rikos. Vain har- denttiehdokas, jonka ryssät te- kaisinpääsemisen yliopistoon
vojen onnistui välttää armeija. loittivat vuonna 1941. Isoisäni, ja sieltä valmistumisen taideYleensä vakava terveysongelma pastori Mihkel Laid liittyi 1941 opetuksen maisterina. Tiedän,
tai joku muu harva poikkeus – vapaaehtoisesti Viron Leegio- kuka oli se henkilö (tunnetesimerkiksi opettajiksi koulu- naan. Venäläispyövelit murha- tu ja kunnioitettu), joka meitettavat ja maaseudulle opetta- sivat hänet 1945 vankilassa raa- dän erottamisemme takana oli,
jiksi siirtyneet saivat vapautuk- kojen kidutusten jälkeen. Isäni, mutta en ole kostonhimoinen.
sen. Valvonta oli tiukka.
Gunnar Põlluaas oli Suomen- Uskon, että hän saa rangaistukpoika, joka liittyi 1943 vapaa- sensa ilman minuakin.
Isänmaallinen
ehtoisena Suomen armeijaan.
kotikasvatus
Hän osallistui taisteluihin yh- Määräys armeijaan
Olin saanut kotona isänmaal- teistä vihollistamme vastaan Ei mennyt kauan aikaa, kun
lisen kasvatuksen. Useat mei- Viipurinlahdella ja Vuoksella, kotona soi ovikello ja minuldän sukumme miehet taisteli- myöhemmin Virossa ja muu- le ojennettiin kutsu neuvostovat 1918-1920 Vapaussodassa; alla Euroopassa, kunnes 1945 armeijaan. Siinä oli myös va-

G

roitus, jossa uhattiin karuilla rangaistuksilla, jos kutsua ei
noudatettaisi. Päätöksen, että
karkaan, tein silmänräpäyksessä. Osaltaan auttoi siinä myös
käymässä oleva Venäjän operaatio Afganistanissa, tai oikeastaan ”veljellisen avun antaminen”, mihin lähetettiin
myös virolaisia. Minulla ei ollut aikomustakaan sotia ryssien puolesta. Pakkasin tavarani. Olin saanut vanhemmiltani
hyväksymisen ja rahaakin, kun
lähdin armeijakarkurin tielle.
Minulla ei ollut minkäänlaista suunnitelmaa eikä ajatusta,
missä ja kuinka kauan piilottelen. Yhtenä vaihtoehtona ajattelin pakenemista kumiveneellä Suomeen, mutta hyvä, ettei
se suunnitelma toteutunut, sillä
minut olisi palautettu Neuvostoliittoon ja rangaistu myös sosialistisesta paratiisista pakenemisesta.

Piilottelua
Tänään olenkin kiitollinen
runsaslukuisille ystävilleni, jotka vastaanottivat minut koteihinsa ja piilottelivat minua niin
Tallinnassa, Tartossa ja muualla ympäri Viroa. Eihän se
Brežnevin aikana ollut mikään
leikinasia – olinhan etsintäkuulutettu koko Neuvostoliiton
alueella. Nuoruuden kevytmielisyydessä en oikein piilottautunutkaan, liikuin rohkeasti
ympäriinsä. Koin sen suurena
seikkailuna. Onneksi en jäänyt kiinni eikä kukaan ilmiantanut minua. Aika-ajoin kerran
tapasin ystävieni välityksellä
konspiratiivisesti (kotiin meneminen tai soittaminen ei ollut mahdollista) myös vanhempiani. Minua huolestutti se,
että miliisi kävi usein öisin kotona minua etsimässä. Pääosin
venäläiset miliisit pelottelivat
ja uhkailivat heitä ja lupasivat
rangaista minua ja myös vanhempiani piilottamiseni takia.
Se oli heille erittäin raskasta aikaa eikä ihme, että äidin ja isän
(jonka sydän oli vankileirillä
koetusta sairas) hermot olivat
äärimäisen kireällä.

Esiin piilosta
Muutaman kuukauden kuluttua päätin, säästääkseen
vanhempiani, ilmiantaa itseni. Astuin Tallinnan vanhassa kaupungissa sijaitsevan armeijankomissariaatin ovesta
sisään ja sanoin, että tässä nyt
olen. Minut vietiin puolipimeään tummanvihreään koste-

aan kellarihuoneeseen, jossa
seinillä oli leninismin-marksismin klassikoiden kuvat, puna-armeijan propagandamateriaaleja ja nurkassa punalippu.
Noin tunnin odottamiseen jälkeen avautui ovi ja sisään marssi kolme venäläistä upseeria ja
helvetti pääsi irti. He haukkuivat ja huusivat minulle valkosipulinhajuista sylkeä ruiskuttaen täysin palkein ja uhkasivat
hakata minunkaltaiseni virolaisen karkuripaskiaisen tuusannuuskaksi, lähettää mädäntymään vankilaan, tappaa tai
tehdä jotakin vielä paljon pahempaa jopa äidilleni. Kaikki se ilmaistiin venäjänkielisillä kirosanoilla, joita on mahdotonta edes kääntää. Minä
seisoin kuin syntipukki sanakaan sanomatta, kunnes upseerit väsyivät huutamiseen.
Todellisuudessa olivat he iloisia että saivat minut kiinni, sillä ei heilläkään ollut helppoa.
Afganistanin sota vaati tykinruokaa ja kutsuttujen luku ja
mobilisaatiosuunnitelmat täytyi täyttää. Minäkin olin heille
paljon hyödyllisempi sotilaana
kuin vankina. Sen takia sanottiin minulle, että he järjestävät
miliisin kanssa asiat kuntoon ja
viimeisten kirosanojen saattamana lähetettiin minut lääkärintarkastukseen, joka tapahtui
samassa talossa.

Lääkärintarkastuksiin
Yllätyksekseni huomasin, että
siellä oli muutamia virolaisiakin lääkäreitä, jotka olivat ilmeisesti oman työnsä ohella
määrätty kutsuttujen terveyttä
tarkistamaan. Myötätuntoisina
he kysyivät, koskeeko minun
päätäni tai kastanko öisin vuoteeni. He näyttivät surullisilta,
kun sanoin etten. He elpyivät
vasta kun selvisi, että minulla on nuorelle miehelle luvattoman korkea verenpaine ja myös
heillä olevat paperit näyttivät,
että se ongelma on peräisin jo
kouluajoiltaan. Minulle annettiin lähete Maardun sairaalaan
perusteelliseen terveystarkastukseen. Venäläinen kapteeni kärähti vielä varoitukseksi,
että jos sä nartunäpärä et ole
oikeaan aikaan paikalla tai käy
ilmi, että olet perkeleen simulantti, silloin tehdään sulle uutta ja vanhaa ja näin helpolla sä
et enää meidän käsistä pääse.
Astuin Maardun sairaalan
ovesta sisään täsmälleen oikeaan aikaan. Maardu on siirretyillä venäläisillä asutettu te-
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ollisuuskaupunki
Tallinnan
liepeillä. Myös sotilassairaalana käytetty kivitalo oli tyypillinen ryssäsairaala – surkea ja
hajonnut. Koko henkilökunta koostui umpikielisistä venäläisistä. Minut puettiin kovassa käytössä olleeseen, vanhaan
ja puhki kuluneeseen hirveään
yöpaitaan ja verenpaineen mittaamisen jälkeen minulle näytettiin paikkani. Se oli toisen
kerroksen käytävän nurkassa
oleva venynyt ja lonksuva verkkopohjainen sänky. Kymmenet potilaat olivat, kuten minäkin sijoitettu käytäviin. Sairaus
ei estänyt joitakin heistä tulemaan iltaan mennessä juovuksiin, kuten joskus jopa päivystäviä lääkäreitä ja sairaanhoitajiakin. Haisevista vessoista ja
peseytymismahdollisuuksista
en rupea edes kertomaan. Olin
joutunut villiin Venäjään keskellä Viroa!

Viikko sairaalassa
Pääruuaksi viikon aikana oli
puolijäähtynyt puuro, missä oli
voisilmä ja kourallinen erikokoisia pillereitä. Mitä lääkkeitä
minulle annettiin, sitä minulle ei kerrottu, mutta ilmeisesti
ne olivat kaikki verenpaineen
vähentämiseksi. Teeskentelin
keski-ikäisen, tukevan sairaanhoitajan valppaan, mutta sydämellisen katseen alla niiden ottamista, mutta heti kuin hän
käänsi selkänsä, syljin kaikki
huomaamattomasti pois.
Täsmälleen sellainen olikin
viikko, jonka sairaalassa vietin.
Lojuaminen vuoteessa, ympäröivän venäläisen elämän seuraaminen, kouralliset lääkkeitä ja verenpaineen mittaukset,
jotka tehtiin poikkeuksettomasti öisin, joskus neljän-viiden aikoihin. Minkäänlaista
terveystutkimusta minulle ei
suoritettu. Onneksi ei mitattu
verenpainetta heti herättämisen jälkeen ja sängyssä, muuten
olisi minut ja myöskin jokaisen aidon hypertoniasairaankin simulanttina paljastettu.
Onhan verenpaine rauhallisesti nukkuessaan kaikilla alhaalla. Mittaukset suoritettiin sairaalan toisessa siivessä, mikä
mahdollisti minulla sinne kävelemisen aikana nostaa paineen kosmiseen korkeuteen.
Miten sen tein, en kerro. Ainoa todella vaikea asia siinä oli,
että minun piti mittaamisen
aikana näyttää ei jännittynyttä, vaan velttoa ja rauhallista ja
pystyä sairaanhoitajan kanssa
puhumaan normaalilla tavalla. Lääkärit ihmettelivät, miten
on mahdollista, että nuorella
miehellä on näin korkea veren-

paine ja miksi minulle annetut
hevosenannokset eivät tepsi.
Kerroin siis heille surullisen tarinan perheeni perinnöllisestä
viasta ja suvustani, jossa kaikki potevat hypertoniaa. En tiedä, jäivätkö uskomaan.

Kirje ylilääkäriltä
Saapui päivä, jolloin minut kutsuttiin ylilääkärin työhuoneeseen. Hän täytti silmieni edessä
jonkinlaisen lomakkeen, laittoi sen kirjekuoreen ja liimasi
sen kielellä nuolien kiinni. Hän
ei paljastanut minulle, minkälaisen diagnoosin sain. Ojensi vain kirjekuoren ja käski sen
viemään armeijankomissariaattiin. Heti kun ovi sulkeutui
perässäni, avasin kirjekuoren
– liima ei ollut vielä kuivunut.
Selvisi, että diagnoosikseni oli
hypertonia B ykkönen (B-I).
Hypertonialla on eri asteikot:
A-I, A-II, B-I, B-II etc. Armeijasta sai vapautuksen vasta B
kakkosesta alkaen. Kävi ilmi,
että kaikki vaivani oli ollut turhaa ja kaikki toiveeni olivat
särkyneet - minut oli julistettu
kelvolliseksi armeijaan!
Näin helpolla en kyllä alistunut. Voin kiitää vain Herraa, että sitä kirjettä ei lähetetty
postitse. Ajoin kotiin ja keräsin
kaikki lyijykynät, mitkä kotoa
löysin. Parhaiten verrattavissa olevalla tein pienintäkään
omantunnon tuskaa tuntemattaan B ykkösestä (B-I) B kakkosen (B-II). Laitoin kirjekuoren
kiinni ja vein sen vielä samana
päivänä määräpaikkaan.
Jonkin ajan kuluttuaan sain
kutsun tullaa komissariaattiin.
Vinolla naamalla ojennettiin
minulle venäjänkielinen armeijantodistus, missä oli maagiset sanat – kouluttamaton sotamies, kelpaamaton rauhan
aikana. Voitoniloni oli tietenkin kuvaamaton. Olin yksin selättänyt koko valtavan järjestelmän!
Nyt on Viro itsenäinen ja
meillä on taas omat puolustusvoimat. Virolaisilla pojilla ei ole
enää syytä palveluksesta kieltäytymiseen. Ei minullakaan
olisi, ellei ikä sitä estäisi. Sen sijaan olen aktiivinen reserviupseerikoulun käynyt Kaitseliidu
(Suojeluskunnan) jäsen. Minä,
entinen neuvostoarmeijan karkuri!
Henn Põlluaas

Raul Kuutmalta muistelukirja

S

Viron-Suomen sillalla. Kirjassa kentajina vuodesta 1991 näihin
kerrotaan Suomen-poikien toi- päiviin asti. Raul Kuutmalla on
mista Viron ja Suomen sillanra- laaja kokemus, onhan hän toiminut Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen toiminnanjohtajana, puheenjohtajana ja kunniapuheenjohtajana. Hän itse on
erinomainen sillanrakentaja.
Kirjaan on talletettu tietoa tilaisuuksista, tapaamisista, juhlista, kirjeenvaihdosta ja
mainitaan 640 sillanrakentamiseen osallistunutta.
Raul Kuutman kirjoittaman
vironkielisen tekstin on kääntänyt eversti, evp Eero Riuttala
ja toimittanut Pentti Ruohotie.
Kirjan painokuntoon saattamisesta aiheutuneet kulut
Raul Kuutma sai vastailla kysymyksiin kirjan julkistamistilaisuudes- on saatu pääosin lahjoituksina.
Myynnistä saatava tuotto käytesa Kuljetuskuution auditoriossa Helsingissä 25. elokuuta.
tään Suomen-poikien hyväksi.
Kirja on noin B5 kokoinen
kovakantinen ja siinä on 252 sivua. ISBN 978-951-97557-6-2,
Kirjan kustantaja on Suomen Sotaveteraaniliitto. Kirjaa on saatavissa alla mainituista paikoista. Kirjan hinta on 20
euroa ja siihen lisätään postikulut.
uomen-poika Raul Kuutma on kirjoittanut kirjan
Kaksikymmentä vuotta

Suomen-poika Raul Kuutma
on tuottelias kirjailija. Hänen
ensimmäinen teoksensa Kolmas tie on julkaistu viron- ja
suomenkielisenä, toinen kirja
Pronssisoturin varjossa on julkaistu viroksi. Se on käännetty
myös suomeksi, mutta sitä ei
vielä ole julkaistu. Viimeisin kirja Kaksikymmentä vuotta Viron
Suomen sillalla julkaistiin suomenkielisenä ja odottaa vironkielistä julkaisemista.

Raul Kuutman kirja on myynnissä seuraavissa paikoissa
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri
Lahden Sotaveteraanipiiri
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri
Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiiri
Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri
Satakunnan Sotaveteraanipiiri
Lapin Sotaveteraanipiiri
Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri
Uudenmaan Sotaveteraanipiiri
Kainuun Sotaveteraanipiiri
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri
Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri
Suur-Savon Sotaveteraanipiiri
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri
Vaasan Sotaveteraanipiiri
Matti Väätäinen
Suomen Lions-liitto
Suomen Viro-yhdistysten liitto
Ilmari Aho
Jukka Simola
Pertti Vesenterä
Suomen Sotaveteraaniliitto

Suomenkasarmi rak. 15
Brahenkatu 11 G 119
Hallituskatu 7 B
Kankaankatu 8 B 10
Vapaudentie 32 A
Wäinönkatu 1 D 31
Museotie 3
Vesankajärventie 131
Yrjönkatu 15 (5. kerros)
Valtakatu 30 A
Mannerheimintie 93 A
Haapakuja 6
Möttölänniementie 20
Kalevankatu 24 B
Isokatu 37 as. 20
Kuopionlahdenkatu 31
Linnankatu 5
Väinölänkatu 2
Vaasanpuistikko 15 J
Metsolantie 3
Kirkonkyläntie 10
Sörnäisten Rantatie 22
Vaaraniemi 1
Laaksokatu 19 as. 3
Savupirtinkatu 4
Ratamestarinkatu 9 C

13130 Hämeenlinna
20100 Turku
45100 Kouvola
15900 Lahti
60100 Seinäjoki
53100 Lappeenranta
69100 Kannus
41940 Vesanka
28100 Pori
96200 Rovaniemi
00270 Helsinki
04200 Kerava
88400 Ristijärvi
80100 Joensuu
90100 Oulu
70100 Kuopio
50100 Mikkeli
33100 Tampere
65100 Vaasa
45100 Kouvola
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00540 Helsinki
95620 Aavasaksa
15140 Lahti
15300 Lahti
00521 Helsinki

040 581 7778
0400 908 314
0400 655 283
044 557 5684
050 517 6396
040 727 4674
0500 854 999
050 568 0396
050 528 7514
0400 601 634
050 441 4703
050 343 7144
050 376 5897
040 525 6852
(08) 311 2066
050 409 4642
040 838 7198
040 744 0565
050 5117284
0400 558 807
(09) 565 59514
(09) 684 28464
0400 893 222
040 555 5205
050 361 8420
(09) 612 6200

Pertti von Hertzen
Osmo Suominen
Toivo Hartikainen
Tauno Strengell
Pertti Kortesniemi
Vilho Malinen
Seppo Yli-Norppa
Timo Hakala
Arma Lintula
Martti Koskela
Rauno Loukkola
Jouko Mattila
Seppo Tähkäpää
Seija Karttunen
Martti Lamminaho
Eija Iivarinen
Pertti Pulkkinen
Timo Tulosmaa
Tuula Harjunpää
Matti Väätäinen
Satu Hildebrand
Jenni Kavén
Ilmari Aho
Jukka Simola
Pertti Vesenterä
Marja Riukka

32

4/11 s y y s k u u n 14 . pä i vä n ä 2011

Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
ESPOO
Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo
Puh. 0500-7300 77
FYSIOTERAPIAN JA LIIKUNNAN ASIANTUNTIJA

Fysioterapeutti
SPECIALISTEN INOM FYSIOTERAPI OCH
MOTION

! ESPOO ! KAUNIAINEN

Tarja Leppänen

HELSINKI

KUUSANKOSKI

Pukinmäen Fysiopalvelu Oy

Fysikaalinen Hoitolaitos
Kuusaan Kuntoutus

Säterintie 3 00720 Helsinki
Puh. 09-345 1609
www.pukinmaenfysiopalvelu.fi

Fysioterapeutti Marjo Lakka
Valtakatu 53-55, 45700 Kuusankoski
puh. 05-379 2492

! HELSINKI ! VANTAA

LAHTI

CALL CENTER (09) 540 4340
www.fysiosporttis.fi
TERVETULOA !

VÄLKOMMEN !

Auron Lahden Fysteam Oy

Fysioterapia Ann-Britt Rajala
Espoonlahdenkuja 4 ,
(Espoonlahden Uimahalli)
Puh. 09 - 802 2083

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

Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo
Puh. 0500-7300 77

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos
Raija Kaila
Pohjoiskaari 9 A, 00200 Helsinki
Puh. 09-6820 201
Erikoisosaamistamme: Ikäihmisten, veteraanien ja
muistisairaiden kuntoutusta.
Myös kodeissa ja hoito-laitoksissa.
Geriatrinen Fysioterapia

Ikäihmisten, veteraanien ja muistisairaiden kuntoutus
Kotona ja hoivakodeissa

Uutena palveluna päiväkuntoutus !

Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

haapajärvi

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio

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

HEINOLA

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

HELSINKI

KAJAANI

Malmin Fysioterapia Ky

Teppanan Fysikaalinen Hoitolaitos

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1551
e-mail: malminfysioterapia@kolumbus.fi
www.malminfysioterapia.com

Rekitie 1, 87250 Kajaani
Puh. 0440-629 290

KOKEMÄKI

Fysikaalinen Hoitolaitos Huhtala-Palmu
Tulkkilantie 27, 32800 Kokemäki
Puh. 02-546 1631

KOUVOLA
• FYSIOTERAPIA • LYMFATERAPIA
• JALKOJEN HOITO • HIERONTA
• AKUPUNKTIO • RYHMÄJUMPAT

Myllykosken Fysikaalinen Hoitolaitos
Seurantalo
Puh. 05325 5911

Inkeroisten palvelukeskus
e-mail: oulunkylan.kuntoutus@kolumbus.fi

Fysioterapiakeskus Tupuna
Juhani Ahontie 4, puh. 0207 981 451

LOIMAA

Kanta-Loimaan Fysioterapia

NivaLA

Nivalan Fysioterapia Oy
JÄRVENPÄÄ

Virtakatu 4, puh. 03-714 2041

LAPINLAHTI

Hirvikoskentie 221, Loimaa
puh. 02-762 7187

Kauppakatu 9, puh. 08-763 575

Heinolan Fysito Ky Aalto

Vapaudenkatu 23 B 2.kerros
15140 Lahti, Puh. 010 2921 250
Avokuntoutus, kotikäynnit, päiväkuntoutus, ryhmät

Valtatie 10, 46900 Inkeroinen
Puh. 05367 4916

Fysioterapeutit: Esa Laakkonen,Jenny Hilonen,
Jenni Hämeenaho ja Timo Kaltiainen
Toripiha 1, 85500 Nivala
Puh. 08-440 733, GSM 044-296 4042
www.nivalanfysioterapia.fi

Nivalan Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Urheilutie 1, 85500 Nivala
puh. 08-440 850

NURMIJÄRVI

Fysioterapia Kärkkäinen
Pratikankuja 4 B, puh. 09-250 9898

ORIPÄÄ

Oripään Fysioterapia
Mörkömäentie 3, 32500 Oripää
Puh. 02-766 1254

palokka

Palokan Fysioterapia
Olavintie 1, puh. 014-677 777
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Karjalan Armeijan ja Kustaa
Tapolan näyttelyt jalkaväkimuseossa

M

ikkelin Jalkaväkimuseossa avattiin
10. kesäkuuta Karjalan Armeijan ja jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ritari
Kustaa Tapolan erikoisnäyttely.
Karjalan Armeija muodostettiin jatkosodan alussa, kun
Laatokan Karjalaan keskitetyt
sotavoimat yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi. Sadantuhannen
taistelijan ryhmittymään määrättiin ylipäällikkö mannerheimin ensimmäisellä päiväkäskyllä 29.6.1941 komentajaksi
kenraaliluutnantti Erik Heinrichs ja esikuntapäälliköksi silloinen eversti Kustaa Tapola.

Sotilaspoikien ja
pikkulottien muistopaasi
Helsingin Taivaskalliolla

M

Kuvassa vas. Erkki Laatikainen, Päivi Tapola ja Jaakko Heikinheimo takanaan kuvat jalkaväen tarkastajista. Laatikaisen ja Heikinheimon isä ja Tapolan isoisä oli aikoinaan jalkaväen tarkastajana.

uistopaasi paljastettiin 25. elokuuta sodanaikaisen ilmatorjuntapatterin alueella Taivaskalliolla juhlallisin menoin
ja satapäisen yleisöjoukon läsnä
ollessa. Paaden pronssitauluun
on kirjoitettu:
Sotilaspojat ja pikkulotat toimivat sotiemme aikana maanpuolustustehtävissä
kotirintamalla ja osallistuivat pääkaupungin ilmapuolustukseen
vuonna 1944.

Taivaskalliolle oli rakennettu jo 1910-luvulla puolustusasemia, jotka kuuluivat Helsinkiä ympäröivään maa- ja
merilinnoitukseen. Taivaskalliolla toimi sotien aikana 1939–
44 raskas ilmatorjuntapatteri
Taivas. Sotien jälkeen, vuoden
1952 Helsingin olympialaisia
varten, Taivaskallion alue kunnostettiin puistoksi.

Kustaa Tapola
Jalkaväenkenraali,
Mannerheim-ristin ritari Kustaa Anders Tapola (29.3.1895 –
4.2.1971) toimi merkittävissä
tehtävissä sekä Suomen puolustusvoimien että valtiollisen historian kannalta. Hän oli syntyjään lempääläläisen talonpojan
poika, jonka lääketieteen opinnot sota vuonna 1918 katkaisi.
Seurasi vaikea päätös omistautumisesta upseerin uralle.
Talvisodassa Tapola oli Kan-

naksen Armeijan esikuntapäällikkö, välirauhan aikaan Maavoimien esikuntapäällikkö ja
operatiivisen osaston päällikkö.
Jatkosodassa Tapola toimi ensin
Karjalan Armeijan esikuntapäällikkönä ja kesästä 1942 alkaen 5. Divisioonan komentajana Aunuksen kannaksella sekä
sodan lopulla tämän ohella VI
Armeijakunnan komentajana.
Hänen johdollaan saavutettiin
Nietjärven tärkeä torjuntavoit-

Mäntän Rengaspiste Oy
Mänttä

to, jossa ”portit pantiin kiinni”
vihollisen etenemiseltä.
Sotien jälkeen Tapola toimi
Sotakorkeakoulun johtajana, Sotakoulujen ja Jalkaväen tarkastajana, Puolustusrevision jäsenenä
ja Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan puheenjohtajana
sekä valtakunnallisen aluejaon
kehittäjänä. Hän oli myös Sotatieteellisen ja Sotilaspsykologisen seuran perustajia ja Korkeimman oikeuden sotilasjäsen.

Muistomerkkihankkeen puuhamies Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan puheenjohtaja Olli Sorvettula
toivottaa vieraat tervetulleiksi.

Mäntän Honkahovi Oy

JK Power Oy

Mänttä

Naantali

Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
pielavesi

SIEVI

TUUSNIEMI

Fysioterapiakeskus Tupuna

Sievin Fysikaalinen Hoitolaitos

Tuusniemen Kuntoutus Ky

Toritie 2, puh. 020 981 450

RAAHE
Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,
Hierontaa

Matinpolku 12, 85410 Sievi
puh. 08-480 348
www.sievinfysikaalinen.fi

SILTAKYLÄ

Fysikaalinen Hoitolaitos
Pyhtään Kuntokeskus
Motellikuja 1, puh. 05-343 1020

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

TAMPERE

REISJÄRVI

Tampereen
Kuntouttamislaitos Oy

Fysiokolmio
Anjalantie 9, puh. 08-776 770

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

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

VILPPULA

Vilppulan Fysio Oy
Kaarikatu 5, puh. 03-471 3288, 044-361 1052

VIROLAHTI

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

S

omeron Sotaveteraanit
ry on toiminut 50 vuotta ja sen naisjaosto 30
vuotta. Pyöreitä vuosia juhlittiin kesäkuussa Somerniemen seurakuntatalolla. Jumalanpalveluksen jälkeen tehtiin
kunniakäynti sankarihaudalle
ja laskettiin seppele edesmenneen kirkkoherran haudalle. Someron sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Matti
Antola totesi tervehdyspuheessaan, miten kesällä 1961 veteraanikielteisyys oli vielä vahvasti vallalla, eikä yhdistys pitänyt itsestään aluksi suurta
meteliä. Vuosikymmenien kuluessa asenne kuitenkin muuttui ja tänä päivänä tilanne on
aivan toinen. – Niin kauan
kuin meillä vielä on näitä kunniakansalaisia, pidämme heidän hyvinvoinnistaan huolta,
Antola totesi. Yhdistyksen periaate, veljeä ei jätetä, on kantanut tähän päivään ja näin tulee
jatkumaan, hän lupasi.
Tervehdyspuheeseen sisältyi myös katsaus Someron Sotaveteraanien ja sen naisjaoston
historiaan. Yhdistyksen merkittävistä saavutuksista Antola mainitsi erityisesti Lamminniemi-kodin. – Tämän viimeisen veljeskodin rakentaminen
Somerolle vuonna 1992 oli
suuri saavutus ja sen aktiiviset
toimijat ansaitsevat siitä suuren kiitoksen. Lamminniemen
Hyvinvointikeskuksen ensisijainen ja samalla kunniatehtävä on edelleen tänäkin päivänä
sotiin perustuva kuntoutus.
Juhlassa puhuivat myös
Aarre Harju, Heikki Laine
ja Manu Kärki. Laine muisteli rovasti Sorsavirtaa, joka sotavuosina joutui kertomaan
omaisille tiedon kaatuneista.
Kirkkoherran raudikkohevosen saapuminen kylän raitille tiesi yleensä ikäviä uutisia ja
pelolla seurattiin ikkunoista,
kenen pihaan mustiin pukeutunut kirkkoherra ohjastaa hevosensa. Erityisen raskasta oli
viedä suruviesti pienten lasten
kanssa leskeksi jääneille emännille.
Sotaveteraanien
nuorempaan ikäluokkaan kuulunut
Aarre Harju astui asepalvelukseen lyhyen koulutuksen jälkeen ja joutui heti mukaan Tali-Ihantalan sekä Vuosalmen
taisteluihin. Lapin sodassa oli
kova paikka kääntää aseet kohti saksalaisia, jotka vähän aikaisemmin olivat taistelleet yhteistä vihollista vastaan, Harju
totesi.

Manu Kärki puhui kotirintaman arjesta sotavuosina. Somerolle ja Somerniemelle muutti talvisodan jälkeen muutamassa kuukaudessa
3 600 evakkoon lähtenyttä pakolaista. – Onnistuisiko tällaisen ihmismäärän vastaanotto
tänä päivänä Somerolle? Löytyisikö heille asuntoa ja ruokaa,
Kärki kysyi. – Sotavuosina sellainen operaatio onnistui, vaikka jaettavana oli vain yhteinen
niukkuus.
Tunnelmallisessa
juhlassa kuultiin myös Kimmo Hovilan laulua sekä pikkulottana
sodan kokeneen Marja Härmeen runo. Aino Ryhänen toi
terveiset Göteborgin Suomen
sotaveteraaniyhdistykseltä.

Someron Sotaveteraanit
toimineet 50 vuotta
Someron Sotaveteraanit ry:n
perustava kokous pidettiin kesäkuun 4. päivänä 1961. Paikalla oli 31 osanottajaa ja ensimmäisenä toimintavuonna jäseniä liittyi 61. Yhdistys kuului
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiriin, sen toiseksi vanhimpana yhdistyksenä. Alkuvuosien toiminta oli vähäistä, mutta pieniä avustuksia annettiin
muun muassa lehmän ostoon
ja talkoilla korjattiin veteraanien asuntoja. Sodissa syntynyttä asevelihenkeä pyrittiin
ylläpitämään ja huolehtimaan
veteraanien edunvalvonnasta.
Terveystarkastus 1960–1970 lukujen vaihteessa noin 400 veteraanille paljasti useita hoitoa
vaativia sairauksia.
Veteraanikivi Someron Siunauskappelin edustalle saatiin
yhdistyksen aloitteesta kesällä 1991 ja se luovutettiin seurakunnalle Sotaveteraanien 30- ja
Naisjaoston 10-vuotisjuhlassa.
Yhdistys vaikutti ratkaisevasti Someron Seudun Kuntokotiyhdistyksen perustamiseen ja
sen myötä Lamminniemi-kodin rakentamiseen Somerolle. Puuhamiehenä hankkeessa toimi yhdistyksen silloinen
puheenjohtaja Osmo Lyly. Veljeskodin liiketoiminta yhtiöitettiin vuoden 2009 alusta ja
nimeksi tuli Lamminniemen
Hyvinvointikeskus Oy. Tämän
osakeyhtiön omistaa kokonaan
Someron Seudun Kuntokotiyhdistys, jossa myös Someron Sotaveteraanit ovat jäsenenä. Sotilasvammalakiin perustuva
kuntoutus on edelleen kattanut valtaosan, yli 80 prosenttia
kaikista kuntoutusvuoroista.
Lamminniemessä on 60 huo-

netta ja siellä asuu vakituisesti
noin 20 sotainvalidia ja heidän
puolisoaan. Kysynnän kasvaessa laitoshoitopaikkoja on lisätty
tämän vuoden kesäkuun alusta
lähtien.
Suuri voimainponnistus yhdeksänkymmentäluvun alussa oli osallistuminen valtakunnalliseen iltahuutokeräykseen.
Avustajina toimivat sotilaat ja
paikallisten järjestöjen edustajat. Keräyksen tuotto jäi kokonaisuudessaan yhdistyksen
käyttöön ja sen avulla voitiin
avustaa veteraanien asuntojen
korjauksia sekä erilaista kuntoutus- ja virkistystoimintaa.
Jäsenmäärä oli korkeimmillaan 1990-luvulla, jolloin jäseniä oli 350.
Yhdistyksen toiminta jatkui
2000-luvulla vilkkaana ja monipuolisena. Vuosittain toistuvat saunapäivät, retket ja kirkkopyhät jatkuivat vanhaan
malliin edellisten vuosikymmenien tapaan. Sota-ajan muistoja tallennettiin kirjoituksin
ja valokuvin yhteistyössä Somero-Seuran kanssa. Omaan
perinnehuoneeseen kerättiin
merkittävä sota-ajan esineistö.
Veteraanien merkkipäiviä on
muistettu onnitteluadressein
ja viimeiseen iltahuutoon kutsutut veteraanit ovat saaneet
seppeleen haudalleen. Talvisodan päättymisen vuosipäivää,
kansallista veteraanipäivää ja
kaatuneiden muistopäivää on
vietetty kunniakäynnein sankarihaudoilla sekä seurakuntakeskuksessa pidetyillä tilaisuuksilla.
Sotaveteraaneja oli Somerolla vuoden 2010 lopussa 71,
heistä tunnuksen omaavia naisia 15. Kannattajajäsenten määrä oli 149 ja yhdistyksen kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa
323. Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Unto Virta,
Olavi Hella, Aaro Toivokoski,
Osmo Lyly, Kauko Pihkanen,
Vihtori Karikytö sekä viime
keväästä lähtien Matti Antola.
Sihteerinä ovat toimineet August Keinänen, Osmo Lyly, Kalevi Sahlström, Reino Siivonen,
Helga Sipilä, Pentti Rauhaniemi ja Pertti Mattila

Someron Sotaveteraaneilla on 50 vuoden aikana ollut seitsemän
puheenjohtajaa. Kuva on puheenjohtajan vaihdoksesta talvella
1993. Sihteeri Helga Sipilä ojentaa kukat tehtävän jättäneelle Osmo Lylylle. Keskellä uudeksi puheenjohtajaksi valittu Kauko Pihkanen.

nen. Jaoston puheenjohtajana
alusta asti toiminut Helvi Jussila totesi, että nyt oli tullut ilmeisesti sellainen vaihe, jossa
tarvittiin naisten apua.
Jaoston pääasiallisena tehtävänä olikin avustaa yhdistyksen juhlien ja tapahtumien järjestämisessä sekä antaa apua
ohjelman suorittajana. Naisjaosto on järjestänyt myös omia
tilaisuuksia ja esimerkiksi perinteinen Naisten ilta ja piapon
(talkkunan) syönti museolla
ovat säilyneet yksistään naisil-

le tarkoitettuna tilaisuutena. Jaoston yhteys piirin naistoimikuntaan on pysynyt kiinteänä.
Naisjaostossa oli vuoden
2010 päättyessä 86 jäsentä, joista tunnuksen omaavia oli kahdeksan. Sihteereinä ovat toimineet Kyllikki Känkänen, Eila
Laakso, Raija Torkkola, Ritva
Talikka ja Lyyli Virolainen.
Teksti: Manu Kärki
Kuvat: Manu Kärki ja
Someron Sotaveteraanit ry:n
arkisto

Juhlapäivänä tehtiin kunniakäynti sankarihaudalle. Vasemmalta
Merja ja Pertti Mattila, Mauno Kuisma, Kimmo Hovila, Matti Antola, Kauko ja Terttu Partanen.

Naisjaosto perustettiin
1981
Veteraanien puolisoista koostunut naisjaosto perustettiin
maaliskuussa 1981. Ensimmäinen suurempi tehtävä perustamisen jälkeen oli hankkia yhdistykselle oma lippu ja
20-vuotisjuhlien järjestämi-

Sotaveteraani Matti Vikstedt keskustelee Someron Sotaveteraanien puheenjohtajan Matti Antolan kanssa Lamminniemi-kodissa.
Antola on myös Someron Seudun Kuntokotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja.
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ITE-taide herätti ajatuksia JR7:n veteraanit kokoontuivat Mikkeliin

J

Kuolemajärvellä syntyneen Veikko Mellasen (oik.) veistospuiston
uusin teos ”Tiedon portaat” sisältää Karjalan viirin.

A

uranmaalla on toiminut useiden vuosien
ajan aktiivisesti peräti kolme ITE-taiteilijaa - Kyösti Iitti, Veikko Mellanen, sekä
tänä vuonna edesmennyt Pekka Lampinen, joille kaikille on
yhteistä oman veistospuisto.
ITE-taiteiljoista, nykykansantaiteilijoista tai outsider
-taiteilijoista, kaikki kolme
ovat osallistuneet myös eri tavoin paikallisten, VarsinaisSuomen Sotaveteraanipiiriin
kuuluvien sotaveteraaniydistysten tukitoimintaan, sekä sotaveteraaniperinnön välittämiseen jälkipolville itsenäisen
Suomen puolesta kantaa ottavilla teoksilla.
Koska taiteilijoista Iitti ja
Mellanen ovat juuriltaan vahvasti karjalaisia, ovat he käsitelleet joissakin teoksissaan
siirtokarjalaisuutta, evakkouden outoutta, sopeutumista
kanta-Suomeen pakkoluovutetun Karjalan alueelta. Lampinen piti puolestaan mielellään

yllä keskustelua sotalapseudesta ja -orpoudesta.
Ei siis ihme, että osa Auran
Sotaveteraaniyhdistyksen jäsenistä sekä tukijäsenistä tunsi
mielenkiintoa vierailla yhdistyksen puheenjohtaja Yrjö Sirkiän johdolla kahtena kesäisenä keskiviikkona sekä Kyösti Iitin että Veikko Mellasen
veistospuistoissa, joissa molemmissa vahvistuivat retkiin
kohdistuneet ennakko-odotukset siitä, että ITE-taiteen aiheet kumpuavat kuin kumpuavatkin niin kansanelämästä,
historiasta, päivänpolitiikasta,
yhtä hyvin kuin saduista, tarinoista ja eksotiikasta. Ja että
useat sekä Iitin että Mellasen
teokset sisältävät kantaaottavia
viestejä, jotka tekijät toivat painokkaasti ilmi vierailijoilleen
veistospuistoissaan suoritettujen opastettujen kierrosten aikana.

P. Dahlin Oy
-eristysliikeNaantali

Auli Kumpunen

alkaväkirykmentti 7:n Perinnetoimikunta
järjesti helluntaina jatkosodan
2.Divisioonan veteraanitapaamisen Mikkelissä. Itä-Suomen
Sotilaslääni oli perustanut Olavinlinnassa 2.Divisioonan esikunnan, joka oli 10.6. käskenyt välirauhanaikaisen eversti Armas Kempin johtaman
7.Prikaatin muodostaa Jalkaväkirykmentti 7 varusmiespalveluksessa olleista kahdesta pataljoonasta ja Savonlinnan Suojeluskuntapiirin reserviläisistä.
Rykmentti oli jo 13.6. sotavalmiudessa. Viikon kuluttua Saimaan Suojeluskuntapiirin reserviläisistä perustettiin JR49
ja Savonlinnan Suojeluskuntapiirissä JR28. Kenttätykistörykmentti 15 muodostettiin
7.Prikaatin patteristosta ja Varkauden seudun reserviläisistä.
Divisioonan
tukijoukkoja muodostettiin eri puolilta
Suur-Savoa Pieksämäellä, Joroisissa, Haukivuorella ja Kangasniemellä.
Mikkelin Maaseurakunnan
kirkossa pidetyssä muistojumalanpalveluksessa saarnasi
KTR15-veteraani, opetusneuvos, rovasti Pentti Tapio Pieksämäeltä. Ratsuväen Perinnesoittokunta avusti.
Pyhäpäivän tekstit lukivat
JR7:n veteraani Simo Ilmoniemi Vaajakoskelta sekä edesmenneen JR7:n veteraanin tytär Riitta Ohmeroluoma Helsingistä.
Jumalanpalveluksen jälkeen
kunnioitettiin sankarivainajien
muistoa kunniakäynnillä kirkkopuiston
sankaripatsaalla.
Simo Ilmoniemi, joka oli saanut 70 vuotta sitten liikekannallepanokäskyn 22-vuotiaana
esitti laulun sanoin veteraanin
tuntoja niin sota- kuin rauhan
ajasta. Laulu oli sanoitettu virteen ”Oi kuningasten kuningas.”
Lounaan ja kirkkokahvien
jälkeen seurasi Ratsuväen pe-

Simo Ilmoniemi lukemassa päivän tekstiä. Ritva Ohmeroluoma
odottaa omaa osuuttaan.

rinnesoittokunnan kirkkokonsertti. Kirkkomusiikkia käsittäneen ohjelmiston Ratsuväen
perinnesoittokunta aloitti Kannaksen marssin sävelillä. Sävellyksen nimi oli kuitenkin alun
perin Murtajan marssi. Olihan
2.D. saanut Murtajadivisioonan nimen jatkosodan alkuvaiheiden perusteella raivatessaan
tietä Parikkalan Tyrjän kylästä
Lahdenpohjaan ja sieltä Keskikannakselle Inkerinmaan Ohdan-Lempaalan alueelle.
”Vasamoitansa sinkoo jo taas
Savon jousi ja Karjalan kalpa se lyö. Talonpoika nyt auransa kurjesta nousi ja jäi kotikontujen työ”.. alkaa Pallen,
Reino Hirvisepän runo, jonka sävelsi Artturi Rope 2.D:n
komentajan
kenraalimajuri A.E.Martolan esityksestä.
Marssin ensiesitys oli 29.1.1943
JR7:n komentajan eversti Kempin jäähyväisjuhlassa. Orkesteria johti luutnantti Valle Teijonmaa Savonlinnasta. Asemasodan aikana marssia esitettiin
lukuisia kertoja rintamalla sekä
radion toivekonserteissa.
Rauhan tultua marssi kuitenkin hävisi. Erityisesti edesmenneen JR7:n veteraanin

Anto Kiviniemen sitkeiden
selvittelyjen jälkeen 1984 kävi
ilmi, että sama sävel kulkee virallisesti ”Kannaksen marssin”
nimellä. Liekö sodan jälkeiset
epävarmat ja levottomat ajat aiheuttaneet sen, että Murtajan
marssi oli nimettävä ulkopoliittisesti neutraalimmalla tavalla.
Konsertin jälkeen ohjelmassa oli tutustuminen Jalkaväkimuseon uuteen näyttelyyn
”Karjalan Armeija hyökkää”.
Illalla oli päivällinen ja veteraani-ilta Hotelli Vaakunassa.
Illan mittaan kolme lukiolaisneitosta kävi esittämässä laulutervehdyksensä.
Seuraavana päivänä tilaisuus
jatkui Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmen vuosipäivän tapahtumilla Porrassalmella, Kyyhkylässä ja Mikkelin
Upseerikerholla. Vuosikokousesitelmässä Kalervo Salovaara
käsitteli 2.D:n liikekannallepanoa, jota täydensi Simo Ilmoniemen, Pentti Tapion ja Keijo
Tujusen tilannekuvaukset lkpkäskyn saapumisesta.
Teksti: Juhani Hämäläinen
Kuva: Erkki Ilmoniemi

Octomeca Oy

Päijänne Sähkö Oy

Naficon Liitin Oy

Naantali

Nastola

Nauvo

AJT-Metalli

Valtimon Sähkötyö Oy

Nokia

Nurmes

Hinaus&Kuljetus
R. Oksman Oy

Kuljetusliike
Tiainen& Kumpp.

Rakennuspalveu
Heikki Hiltunen Ky

Kuopio

-sillanrakennustyöt-, Kuopio

Nurmijärvi

Karttulan Metsätyö Oy
Kuopio
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Terveyssisaren tervehdys
Harlun muistajille

Pontus Vikstedt oli taitava piirtäjä.

L

uin Sotaveteraaniliiton
lehdestä (5/08) melkein
kolme vuotta sitten Ilmi
Kärävän kertomuksen Harlun
apteekista ja siitä lähtien olen
halunnut vastata. Haluaisin samalla käyttää tilaisuuden kiittääkseni itseni ja veljeni Seppo
Itälän (1920–2009) puolesta Ilmiä sekä hänen sisartaan Lainaa viimeisestä, josta siitäkin on
jo kulunut kymmenisen vuotta.
Menin Harluun terveyssisareksi toukokuussa 1942, ensin oppilaana, ja puolen vuoden kuluttua valmistuin. Ehdin
työskennellä paikkakunnalla
kaksi vuotta ennen keuhkotaudin puhkeamista. Harlun aikana kuvioihin ilmestyi Jukka
Laine, ja vähän sen jälkeen nimeni muuttui. Koko ajan Jukka piti tärkeänä, ettei liittomme ollut mikään sota-avioliitto,
vaan tavallinen nuorten ihmisten naimisiinmeno. Eihän nykyisinkään puhuta talviavioliitoista tai kesäavioliitoista.

La 29.10.
Su 30.10.
Ma 31.10.
La 05.11.
Su 06.11.
Pe 11.11.
La 12.11.
Su 13.11.
La 19.11.
Su 20.11.
Ma 21.11.
Pe 25.11.
La 26.11.
Pe 02.12.
La 03.12.
Su 04.12.

klo 16 Savonlinnasali
klo 16 Warkaus-sali
klo 19 Iisalmi, Eino Säisä-sali
klo 16 Järvenpää-talo
klo 16 Lohja, Laurentiussali
klo 19 Imatra, Karelia-sali
klo 16 Mikkeli, Mikaeli
klo 16 Haminan Maneesi
klo 16 Lahti, Sibeliustalo
klo 16 Äänekoski, Suolahti-sali
klo 19 Pieksämäki, Poleeni
klo 19 Huittinen, Risto Ryti-sali
klo 16 Hki, Kauppakorkeakoulu
klo 19 Kotka, Konserttitalo
klo 16 Tampere yliopisto
klo 16 Hyvinkää-sali

Liput 30 e

www.montteeri.fi

SEPPO HOVIN
lisäksi esiintyjinä Jarno
Kuusisto ja Hannu Rantanen. Solisteina
laulavat oopperalaulajat Taina Piira ja Raimo Laukka.

Ilmi kertoi, että toin veljeni usein apteekkiin käymään.
Seppo oli myös itse hyvin halukas tuomaan taiteilija Pontus
Vikstedtin terveiset henkilökohtaisesti – ja viemään takaisin terveiset sisaruksilta Pontukselle. Siihen aikaan terveisillä oli painavampi merkitys
kuin nykyään, niillä haluttiin
ilmaista kahta asiaa: Minä elän
ja ajattelen sinua!
Laina Räsänen piti apteekin
järjestyksessä ja huolehti, että
lääkkeet menivät perille. Nuorelle farmaseutille ei riittänyt,
että resepti saatiin apteekkiin,
vaan potilaan oli myös saatava
lääkkeensä – tässä vaiheessa piti
usein turvautua naapuriapuun,
joka toimi Harlussa hyvin.
Harlussa toimi pioneeriyksikkö, jonne rintaman sotilaat saattoivat vuorollaan tulla
kunnostamaan ponttooneja tai
muuten täydentämään varastojaan sekä hoitamaan hetkeksi
pahinta väsymystään pois.
Oheisessa Pontuksen piirroksessa mieheni Jukka Laine
on palaamassa lomalta ja minä
saatan häntä Jänisjärven asemalle. Koska iltajuna Harlusta
lähti aikaisemmin kuin Jänisjärveltä, kymmenen kilometrin
matka pidensi lomaa kuusi tuntia. Matkalla Pontus tulee meitä vastaan kuorma-auton lavalla (hän itse on kuvassa pystytukkainen poika äärimmäisenä
oikealla). Pontus ja Jukka olivat hyviä ystäviä, kuten aseveljet yleensä. Pontuksen näkemys
tilanteesta on vauhdikas, muistini mukaan ajelimme pyörällä
ihan rauhallisesti. Pontus usein
piirsi kuvansa hetken inspiraation vallassa.
Irja Laine

Veteraanitapahtuma Kaliforniassa

H

einäkuun 9. päivänä 2011 Eeva Anttilan kodissa Bel Airissä Kaliforniassa pidettiin
vastaanotto. Se oli tarkoitettu
suomalaiselle kunniavieraalle,
lääkintäneuvos Olli Kiviojalle,
viime sodanaikaiselle lentäjälle, joka nykyään on Pilvenveikkojen puheenjohtaja.
Puutarhalounaan jälkeen oli
Olli Kiviojan esitys sekä sen jälkeiset kysymykset ja vastaukset. Kiitettyään veteraani Ari
Anttilaa tilaisuuden järjestämisestä Kivioja esitteli oman
Eeva-tyttärensä sekä lapsenlapset Katjan ja Tanjan osana matkaseuraansa. Sen jälkeen olivat
vuorossa Kiviojan omat kokemukset ja ajatukset sekä lääketieteen, ilmailulääketieteen
ja lentovoimien toiminnasta
Suomen kohtalovuosien ajoilta.
Kiinnostuneista kuulijoista osa
oli Los Angelesin alueen ikätovereita, sotaveteraaneja ja lottia, jotka olivat mukana Neuvostoliittoa vastaan käydyissä
sodissa varmistamassa Suomen
itsenäisyyden säilymistä. Kiviojan pääaihe oli Pilvenveikotyhdistyksen toiminta, sen veteraanit, eri konetyypit sekä tal-

visodan että jatkosodan ajoilta,
Suomen sotatapahtumien historia ja vaikutukset nykyisessä
maailmantilanteessa sekä EU:n
jäsenmaana.
Veteraanien ja lottien lisänä
mainittakoon mukana olleet
paikallisten suomalaisjärjestöjen johtohenkilöt, veteraanien tukiryhmän puheenjohtaja
Seppo Hurme, Amerikansuomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Virpi Sidler, suomalaisen luterilaisen kirkon
johtaja, pastori Ruben Perttula, Henri Aspen ja muut Suomi-kerholaiset.

Lotta Sirkka Toht esitti kaksi tilaisuuteen sopivaa suomalaista runoa hämmästyttäen
kuulijoitaan eriomaisella muistillaan runoja lausuessaan.
Tilaisuus oli mieleenpainuva
eteläkalifornialaisena sunnuntai-iltapäivänä. Lukuisilla veteraaneilla ja lotilla, niilläkin,
jotka eivät olleet tavanneet aikoihin, oli tilaisuus vaihtaa kokemuksiaan, saada uutta tietoa
ja voimistaa yhteenkuuluvaisuuttaan. Iloinen hymy oli yhteinen kaikille.
Ari Anttila

Kuvassa henkilöt vas. Seppo Hurme, Olli Kivioja, Mirja ja Ernie Covarrubias sekä Frank ja Pirkko Mishenko.

Rintamanaiset iloitsivat kesäpäivistään
Kuopiossa ja Nurmijärvellä

V

altakunnallisia Rintamaisten Kesäpäiviä
juhlittiin kesäkuussa,
ensin Kuopiossa ja siitä viikon
kuluttua Nurmijärvellä. Kaikkiaan 300 sotiemme veteraaninaista oli saapunut perinteiseen
kesäjuhlaansa. Kesäpäivän ohjelmaan kuuluivat ehtoollisjumalanpalvelus ja päiväjuhla. Juhlatunnelma oli taattu
Panssarisoittokunnan esiintyessä juhlaväelle Nurmijärvellä.
Puheet ja esitykset rytmittivät
päiväjuhlan kulkua. Puolustusvoimien tervehdyksen toi Etelä-Suomen Sotilasläänin esikuntapäällikkö, eversti Keijo
Suominen ja juhlapuheen piti
Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja, ylijohtaja Anneli Taina.
Helteinen Kuopio tarjo-

Rintamanaisia Nurmijärven kesäpäivässä. Kuva: Sanna Mertsalmi

si rintamanaisille mieleenpainuvan päivän. Kuopion seurakunnan kappalainen Anni
Tanninen piti kesäpäivän viettäjille juhlapuheen. Omat tervehdyksensä rintamanaisille
toivat myös Puolustusvoimat,
Kuopion kaupunki sekä nuorten edustaja. Musiikkiesitysten

ja tervehdysten vuorottelema
juhla päättyi Rintamanaisten
Liiton ansiomerkkien jakoon
ja Maamme-lauluun. Rintamanaisten Liitossa on jäsenenä
2700 keski-iältään 88-vuotiasta
rintamalla ja sotatoimialueilla
palvellutta sotiemme veteraaninaista.

Kuosan Betoni Oy

Felox Finland Oy

Orimattila

Oulu

37

4/11 s y y s k u u n 14 . pä i vä n ä 2011

Rakennussuunnittelutoimisto
Sormunen&Timonen Oy

Kyrön Huoltoasennus

MSV-Metsätyö Oy

Kyrö

Köyliö

HL-Elec Oy

Huoltopalvelu Leppänen Oy

JVW Service Oy

Lahti

Lahti

Lahti

www.karirakenne.fi

ST-Rakennuspelti Oy

Lahden Vientipakkaus Ky

Lahti

Lahti

TE-Construction Oy

Lai-Teräs Mäkinen Ky

Kuopio

Lahti

Laihia
www.laiteras.fi

Moto-Olli Oy

Kasit Oy
Laihia

JEK-Poltintekniika Ky

Lappeenrannan Laatusiivous

Laitila

Lammi

Lappeenranta

Kesämäen Leipomo Oy

Etelä-Saimaan Sähkötyö Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Lappeenranta

Lappeenranta

Lappeenranta

Kaakon kahviautomaatti Oy

Koneyhtymä
Veljekset Lakkala

Hyvää Syksyä

Lappeenranta

Joutseno

Leppävesi

Puh.0400-783 286

Kuljetusliike
Veljekset Matilainen Ky

Softex Oy

P. Packalen Oy

Maanrakennus Lankinen Oy

Littoinen

Lohja

Loimaa

Tomas Oy Ab

IS-Toimi Oy

Rannan Teollisuuskone Oy

Liedon PK-Metalli Oy

Liperi

Loviisa

Mikkeli

Lattiapäällysteliike
Ahti Lepistö

Autokorikorjaamo
P. Silosaari

Maanrakennus
Aappo Laitinen Ky

Sähköasennus
Mikko Suojanen

Muhos

Muurame

E-S Kuljetus

AK-Raudoitus Oy

Mikkeli

Steel Master Finland Oy
Mynämäki

Myrskylä

Tilitoimisto Maila Vallström Oy

Työkalutori Oy

Oulu, Kemi
www.tilitvallstrom.fi

Liedon Putkityö Oy

Mikkeli

Mäntsälä

Hämeen Moreenijaloste Oy

Oulu

Puh.0400-844 707, Padasjoki

Virtasen Maalitehdas

Marttila Tours Ky

Paimio

Työkuja 5, 21600 Parainen, Puh. 02-454 4500

Parkano, puh. 0400-464 444

Moottero

AH-Rakenne Häyrinen Ky

Perniön Hakelämpö Oy

Pernaja

Perniö

Byggnads Ab
Nynäs Rakennus Oy

QC-Palvelu Oy

Parkano

HT-Maanrakennus Oy
Perttula

Pietarsaari

Pietarsaari
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Kymenlaaksolaisten
hengellinen perheilta

V

eteraani- ja reserviläispiirien luottamuspapin, rovasti Jalmari
Ukkosen aloitteesta ryhdyttiin
1990-luvun alussa järjestämään
pohjois-kymenlaaksolaisten
yhdistysten yhteisiä hengellisiä perheiltoja vuorotellen alueen seurakuntien kesäkodeissa.
Tänä vuonna perheilta pidettiin 14.7. Kouvolan seurakunnan kurssikeskuksessa.
Kouvolan
seurakunnan
nuorten lauluyhtye viritti lauluillaan veteraanienemmistöisen kuulijakunnan kesäiseen
tunnelmaan. Yhteisesti veisatun Suvivirren jälkeen pastori Mikko Virtanen piti puheen, jossa hän painotti Jumalan luomistyön ihmeellisyyttä,

jota kesäinen luontokin kuvastaa. Tällaisesta luomistyöstä
meidän tuli olla kiitollisia. Silti olemme usein katkeria. Katkeruus on kiitollisuuden vastakohta, nuori pastori totesi.
Sotaveteraani-, sotainvalidija reserviläispiirien luottamuspappina toimiva rovasti Juha
Pesonen vakuutti, että kaikissa olosuhteissa on jaksettava
toivoa. Tarvitsemme rakkautta, kunnioitusta ja tunnustusta,
ettemme vaivu epätoivoon, rovasti totesi.
Virren 135 jälkeen keskusteltiin perheiltojen tulevaisuudesta. Yleensä oltiin sitä mieltä,
että niitä on jatkettava.

Kanadan piirin vuosikokous 2011

K

anadan Sotaveteraanipiiri piti vuosikokouksensa 30. 7. FinnWest Suurjuhlien aikana
Burnaby’ssä, kauniissa British
Columbiassa. Kanadan piiri on
jäsenmäärältään ja seitsemän
jäsenyhdistyksen kokoisena liiton pienin piiri, mutta on koko
Kanadan pinta-alan syystä liiton laajin.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Kajander,
Vancouverin Aseveliyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeriksi
Ismo Makkonen, Montrealin
Aseveliyhdistyksen puheenjohtaja ja piirin toiminnanjohtaja.

Vieraanamme olivat Hans Nyholm, Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa puheenjohtaja
Floridasta ja Satakunnan piirin
varapuheenjohtaja Seppo Juhola Suomesta. Hoidettiin piirin työjärjestykseen kuuluvat
asiat, hyväksyttiin rahastonhoitajamme Paul Riikosen esittämä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin
tilivastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. Seuraavat
toimihenkilöt valittiin vuodelle 2012: puheenjohtaja, Reijo
Viitala, Sudbury, Ontario, varapuheenjohtaja, Seppo Peuhkurinen, Toronto, Ontario, toi-

Erkki Vitikainen

Veteraanin talo maalattiin
Salon Kuusjoella

S

alon Kuusjoella asuva
88-vuotias veteraani Kaino Lehtonen istuu pihakeinussa ja hymyilee kilpaa
auringon kanssa. Syynä tyytyväisyyteen on se, että oma koti
saa vuosikymmenten tauon jälkeen uuden maalipinnan. Lisäksi talon ulkolaudoitusta on
uusittu kuistin osalta ja taloon
on asennettu uusi ulko-ovi. Ja
kaikki tämä on tehty ja tehdään
talkoilla.
Idea alkoi keväällä Salon
messuilla, kun Paraisilla sijaitsevan Virtasen maalitehtaan
toimitusjohtaja Kimmo Suomi
keskusteli veteraani- ja reserviläisjärjestöjen kanssa mm. siitä, miten veteraaneja voitaisiin
konkreettisesti avustaa. Samalla Suomi lupasi lahjoittaa maalit ja muut tarvikkeet yhden veteraanin talon maalaukseen.

Kohteeksi valittiin Salon
Kuusjoella asuvan, ja sotien aikana JR 34:ssä konepistoolimiehenä toimineen Kaino Lehtosen talo, jossa veteraani asuu
yksikseen. Poikamiehenä koko
elämänsä pysytellyt Lehtonen
hoitaa edelleen talonsa ja sen
pihapiirin itse.
Maalaustalkoot toteutettiin
kahdessa osassa. Talkoolaisina
toimivat Salon Seudun Sotaveteraanien tukiryhmä, Kuusjoen
VPK ja Kuusjoen Lions-club,
Salon Seudun Reserviupseerit,
Salon Seudun Reserviläiset ja
edustajia veteraanijärjestöistä.
Kaino Lehtosen tavoin moni
muukin veteraani olisi tällaiset
talkoot ansainnut. Toivottavasti esimerkki kannustaa.
Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

Tyytyväinen veteraani Kaino Lehtonen toimittajan tentattavana.

Floridan Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa puheenjohtaja
Hans Nyholm luovuttamassa Kanadan piirin puheenjohtaja Reijo
Viitalalle viirin ja muistolautasen. Kokouksen puheenjohtajana istuu Vancouverin Aseveljien puheenjohtaja Esko Kajander.

minnanjohtaja ja sihteeri, Ismo
Makkonen, Montreal, Quebec,
ja piirihallituksen jäsen Petteri Mökkönen, Vancouver, British Columbia. Veijo Holopainen, Thunder Bay, Ontario, ja
Juhani Järvinen, Sault Ste Marie, Ontario jatkavat myös piirihallituksessa. Paul Riikonen
valittiin piirin perinneyhteyshenkilöksi ja rahastonhoitajaksi. Petteri Mökkönen valittiin edustajaksemme Tuusulan
neuvottelupäiville.
Piirihallituksen kokous käsitteli toimintasuunnitelmamme kehitystä ja toteuttamista ja veteraanien perinneaikakauteen
siirtymistämme
ulkomaan piirinä.
Kiitoksemme Petteri Mökköselle, Esko Kajanderille ja
Vancouverin Aseveljille kokouksen järjestelyistä ja aseveljien
naisille maukkaista kahvipöydän herkuista.
Kiitos piirihallituksen jäsenille valmiudesta toimia veteraaniemme ja lottiemme puolesta. Kanadan piirin hallinto
onkin nyt suurelta osalta kannattajajäsenien käsissä. Rintamavastuu on siirtynyt isältä
pojalle ja äidiltä tyttärelle.
Reijo Viitala
puheenjohtaja

JR 56 ja JR 60 Kilta toiminut 40 vuotta

V

akka-Suomen pienoismaakunnasta LounaisSuomesta jatkosotaan
perustettujen JR 56 ja JR 60
Kilta viettää tänä vuonna toimintansa 40-vuotisjuhlavuotta. Killan perustamispäivänä
18.7. kokoonnuttiin Laitilaan
viettämään juhlaa ja pitämään
vuokokousta. Perustamispäivä (18.7.1971) oli tarkkaan harkittu, sillä tuo päivä on JR 56:n
historiassa ja varsinkin laiti-

lalaisittain ajateltuna raskas.
Tuona päivänä nimittäin JR 56
kärsi talvisodassa kuuluisuutta saavuttaneissa Kollaan maisemissa raskaat tappiot – peräti
34 laitilalaista kaatui ja lisäksi
naapurista Kodisjoelta 5. Turhaan ei Laitilan kirkkopuistossa ole Kollaan muistokiveä.
Juhlapäivä alkoi hartaushetkellä Laitilan kirkossa, jossa
puhui kappalainen Ritva-Liisa
Meriö. Kirkosta siirryttiin Kol-

laan kivelle, jossa kuunneltiin
laitilalaisen Killan nuoremman
polven jäsenen Herkko Vähämäen puhe sekä laskettiin seppele.
Kollaan kiveltä juhlaväki
siirtyi Laitilan seurakuntatalolle. Juhlapuheen piri kenraalimajuri Hannu Särkiö, joka
mm. muisteli tapaamisiaan
Killan ensimmäisen puheenjohtajan, JR 56:n pitkäaikaisen
komentajan eversti Matti Aarnion kanssa. Särkiö on myös
kirjoittanut Aarnion elämänkerran. Puolustusvoimien tervehdyksen toi Porin Prikaatin
komentaja eversti Juha Pyykönen. Lopuksi kuultiin musiikkiesityksiä.
Vuosijuhlan jälkeen pidetyssä Killan vuosikokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin edelleen sosiaalineuvos Pentti Isotupa Laitilasta. Killalla on jäseniä 326, joista veteraaneja 164.

Seppeleen Kollaan kivelle laskivat (vas.) Hannu Särkiö, Antero Kallio ja Martti Aro.

Teksti ja kuva: Osmo
Suominen
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Sotilaspojat järjestivät
veteraanijuhlan

J

atkosodan
pohjoiskymenlaaksolaisen
Piikkirykmentin (JR 25) perustamisen
70-vuotisjuhlan
järjestelyistä 18.6. vastasi Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta.
Muistopäivän vietto oli kolmijakoinen. Ensin laskettiin
kukkalaite rykmentin pitkäaikaisen komentajan, eversti Ilmari Pallarin haudalle Kouvolan hautausmaalla. Sitä seurasi
kenttähartaus ja seppeleenlasku Piikkirykmentin muistomerkillä. Varsinainen muistojuhla oli Seurakuntakeskuksen
Maria-salissa.
Kouvolan kirkkoherra Keijo
Gärdström piti muistomerkillä
hartauspuheen ja Pohjois- Kymen Sotilaspoikakuoro lauloi
Teuvo Aholan johdolla. Valt.

tohtori Pertti Hartikainen
piti muistojuhlan juhlapuheen.
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Sakari Viinikainen toi juhlaan kaupungin ja
sotilaspoikakillan kunniapuheenjohtaja Eero Sorsa sotilaspoikien tervehdyksen. Sotilaspoikakillan kuoro ja Arvo
Saariston johtama sotilaspoikakillan orkesteri esiintyivät.
Paikalla olleita kymmenkuntaa Piikin veteraania ilahdutti erikoisesti kuoron ja orkesterin yhteisesti esittämä sodan
aikana sävelletty ja sanoitettu
Piikkirykmentin marssi. Tilaisuuden päätti Finlandia-hymni
kuoron ja orkesterin yhteisesityksenä.
Erkki Vitikainen

Laulusta voimaa,
CD ja sanavihko

J

yväskyläläinen sekakuoro Harjun laulu on tehnyt
äänitteen, jonka tarkoituksena on edistää musiikin voimaannuttavaa ja virkistävää
käyttöä erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, mm. vanhainkodeissa, palvelutaloissa,
eläkeläisten kerhoissa ja muissa tapaamisissa, sukujuhlissa,
perhejuhlissa jne. Kuoro esittää
äänitteellä yksiäänisesti kaikille tuttuja perinteisiä kansanlauluja, hengellisiä ja isänmaallisia
lauluja ja myös kevyen musiikin ikivihreitä. Esityksissä on
piano-, kitara- tai harmonikkasäestys ja kappaleiden sävellajit
on valittu siten, että niitä on
helppo myös iäkkäämpien henkilöiden laulaa. CD-muotoisen
äänitteen mukana toimitetaan
vihko, jossa on kaikkien levyllä
olevien kappaleiden sanat sel-

Golfia Kytäjällä
maisia vuosia myös korkealla
iällä. Hän on kiertänyt kisoja
ympäri maailmaa ja pelannut.
mm Thaimaassa ja Italiassa.
Liitto kiittää järjestäjiä ja kaikkia osallistujia. Sotaveteraanit
toimivat tässäkin hyvänä esimerkkinä ja sanansaattajina
nuoremmille liikunnan, yhteisen tekemisen ja rehdin kilpailun puolesta.

Mikko Soille keskittymässä ennen varsinaista koitosta.

A

urinkoinen Kytäjä tarjosi oivalliset puitteet Sotaveteraanliiton
golf-kisoille 3. elokuuta. Kisaan
osallistui 15 veteraania ja kolme kannattajajäsentä. Rata oli
vaativa, mutta hyvä yhteishenki ja autojen käyttö mahdollistivat sen, että 18-reikäinen rata
tuli suoritettua kaikilta. Kisojen vanhin, Mikko Soille (s.
1920) kertoi aloittaneensa golfharrastuksen 80-vuotiaana jäätyään leskeksi ja ihmeteltyään,
mitä alkaisi tehdä. Hartolan teräsvaari on hyvä esimerkki siitä, miten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia parantava runsas
ja monipuolinen liikunta sekä
avoin ja positiivinen elämänasenne voivat tarjota elinvoi-

Lukijoille jätän mietittäväksi, mitä on nitro-puttaus, golfarit tämän toki tietävät!
Olivatko nämä viimeiset liiton mestaruuskisat golfissa?
Tuskin, jos kuunteli osallistuneiden ajatuksia. Miten ja missä vuonna 2012 golfataan, selviää syksyn aikana.
Anni Grundström

Sotaveteraaniliiton Golf-kisa
Tuloslista - pistebogey
Sotaveteraanit
1 MÄÄTTÄ, Olavi (6)
2 ANTIKAINEN, Sulo (5)
3 NUOTIO, Olli (16)
4 SOILLE, Mikko (11)
5 REKONEN, Matti (13)
6 PALVA, Tauno (7)
7 WALLIN, Erik (2)
8 RUOTSALAINEN, Tenho (9)
9 APPELROTH, John (1)
10 HEIKINHEIMO, Jaakko (4)
11 LÖSÖNEN, Olavi (3)
12 KOMULAINEN, Viljo (14)
13 LINNA, Toivo (12)
14 HALVA, ilmari (15)
15NS WAHLBERG, Olof (17)

Tuusulan Golfklubi (80-570)
Lahden Golf (36-60)
Sarfvik Golfklubi ry (70-458)
Hartolan Golfklubi (14-329)
Aulangon Golfklubi (3-449)
Master Golf Club (41-377)
Yyteri Golf (91-934)
Viipurin Golf ry (87-454)
Kerigolf (29-878)
Lahden Golf (36-106)
Karelia Golf (26-187)
Aulangon Golfklubi (3-714)
Aulangon Golfklubi (3-308)
- ()
Aura Golf (4-742)

25,3
18,9
23,2
30,9
21,8
19,5
29,6
21,9
17
29,6
22,7
25,5
22,1
18,1
23,3

25
17
22
31
21
18
29
21
15
29
22
25
21
16
22

28
27
26
26
25
23
23
22
19
18
14
12
8
6
NS

1 WENNSTRÖM, Finn-Göran (8) Helsinki City Golf ry (123-510) 17,9
2 APPELROTH, Marja (10)
Kerigolf (29-910)
31,1
3 KUOKKANEN, Seppo (18)
Hiekkaharju Golf (16-1900) 19

16
37
17

37
30
29

Kannattajajäsenet

keällä, riittävän suurella kirjasinkoolla.
Äänitettä ja sanavihkoa on
saatavissa Matti Silpolalta, puh.
040 413 5134, matti.silpola@
gmail.com ja Keijo Meroselta
puh 050 554 1522, keijo@meronen.net

Suomen lippu nostettiin salkoon ennen kisan alkamista hallituksen puheenjohtaja Finn-Görän Wennströmin johdolla.
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Kyrössä perinteinen
Metsäkirkko

K

yrön Seudun Sotaveteraanien perinteisessä,
nyt 10:ttä kertaa järjestetyssä Metsäkirkossa hiljennyttiin jälleen muistelemaan
sotavuosia. Saarnan pitäneen
emeritus kenttäpiispa Jorma
Laulajan mukaan sotatilanteista selviytyminen selittyy paitsi
suomalaisten vahvalla puolustustahdolla, myös Taivaan Isän
suojelulla. 3.7. pidetty tilaisuus
osui päivälleen 67 vuoden pää-

Kenttäkeittiö kuntoon Kanadan
länsirannikolla

hän siitä hetkestä, jolloin suomalaiset menettivät Viipurin,
mutta onnistuivat sen jälkeen
pysäyttämään
hyökkäykset
Tali-Ihantalan ja Vuosalmen
suurtaisteluissa. Karinaisten
Kyrön seurakuntakodin pihapiirissä pidetty tilaisuus keräsi
noin 400 sanan kuulijaa.

Yhdistyksen keskeisiä toimijoita:

Teksti: Osmo Suominen
Kuva: Kiti Salonen
Suomalaisten suurjuhlilla myytiin maukasta hernekeittoa ja
ruisleipää viidellä dollarilla.

S

uomalaiset Sotaveteraanit
Kanadassa (BC) hankkivat
viime vuonna Suomesta
kenttäkeittiön (M 29). Käyttöön
ottaminen vaati kuitenkin kunnostusta. Talkooporukka laittoi
kenttäkeittiön käyttökuntoon ja
ensimmäinen padallinen hernesoppaa keitettiin heinäkuun
30. päivä tämän vuoden suomaMetsäkirkon ehtoollista jakoivat oikealta kirkkoherra Timo Hukka, laisilla suurjuhlilla.
emeritus kenttäpiispa Jorma Laulaja, rovasti Erkka Nurmi ja maalKenttäkeittiön kunnostamilikkoedustaja Pekka Riitamo.
nen vaati arvioitua enemmän
aikaa ja työtä. Jotta siitä saatiin
siisti ja Kanadan tieliikenneasetuksen mukainen, piti metalliosat hiekkapuhaltaa ruosteesta ja maalata. Kun kenttäkeittiötä kuljetetaan tiellä,
asennettiin siihen vaatimusten
erinteinen Suomen Mar- jälleen Louhisaaren puistoon mukaiset valot.
salkka Mannerheimin runsaat 300 henkeä. Juhlan jälmuistojuhla
pidettiin keen järjestetyn kenttälounaan Teksti ja kuvat: Esko Kajander
Askaisten Louhisaaressa 12.6. tuotto käytetään lyhentämättöJuhlapuheen piti tällä kertaa mänä sotaveteraanien hyväksi.
Marsalkka Mannerheimin Perinnesäätiön asiamies JanTeksti ja kuva:
ne Kosonen. Tilaisuus keräsi
Osmo Suominen

Eino Kyynäräinen, sotaveteraani, aikaisempi yhdistyksen pitkäaikainen
sihteeri
Allan Hakkarainen, sotaveteraani, aikaisempi yhdistyksen puheenjohtaja
Alvi Koverola, sotaveteraani
Inkeri Koverola, sotaveteraanin puoliso
Petteri Mökkönen, nykyinen yhdistyksen sihteeri
Mirkku Arvonen, yhdistyksen jäsenkirjuri, veteraanin puoliso
Sirpa Arvonen, yhdistyksen sosiaalineuvoja, sotaveteraanin tytär
Leila Vataja, kannattajajäsen
Helva Hassinen, kannattajajäsen
Pekka Hassinen, hallituksen jäsen
Seppo Hakkarainen, Allanin poika
Pauli Juoksu, kannattajajäsen.
Leo (Leksa) Seppänen, kannattajajäsen
Esko Kajander, nykyinen yhdistyksen puheenjohtaja

Marskia muisteltiin
Louhisaaressa

P

Juhlapuheen pitäjä Janne Kosonen

Sotaveteraanit Eino Kyynäräinen, Allan Hakkarainen ja Alvi Koverola olivat kenttäkeittiön kunnostuksessa työnjohtajina ja asiantuntijoina.

Hernekeiton keittämisen valmistelut alkoivat kuudelta aamulla. Leila Vataja oli varsinainen keittomestari. Hänen apulaisinaan olivat Mirkku ja Sirpa Arvonen, sotaveteraani Usko Arvosen puoliso ja tytär.
Muina avustajina olivat Helva ja Pekka Hassinen, Petteri Mökkönen, Pauli Juoksu ja Esko Kajander.

Oy Herrfors Ab

Sirico Electronics Oy

Pietarsaari

Pietarsaari

Taksi Pasi Lamminen
Pori
puh. 0400-228 192
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Perinnetyötä
perheen piirissä

M

issä olivat isämme,
pappamme, isopappamme tai lähisukulainen vuosina 1939 - 1945.
Tiedot löytyvät heidän sotilaspassistaan. Sotilaspassi on ollut
niin tärkeä asiapaperi, että sen
säilymisestä on suku huolehtinut, vaikka suurin osa veteraaneistamme onkin poistunut
keskuudestamme.
Lapsista vanhimpana julkaisin sisaruksilleni ja heidän lapsilleen isäni historiikin muistoksi, jotta he osaisivat arvostaa
ja kunnioittaa sitä uhrautuvaisuutta, mitä hän teki, jotta meillä lapsilla olisi vapaa ja
turvallinen isänmaamme asua.
Alpo Himanka
Oulu

EINO HIMANKA
- Syntynyt 9.9.1905 Himangalla
- Ammatti: maanviljelijä
- Kansakoulu 6 v ja maamieskoulu 8kk
VARUSMIESAIKA
- 10.12.1925 - 2.3.1927 (15 kk)

KERTAUSHARJOITUKSET
- 8.6.-7.7.1931 (AuK/JP:ssa 30 pv)
- 6.-25.6.1935 (Niinisalo 19 pv)
YLENNYKSET
- alikersantti 7.9.1926
- kersantti 6.1.1940
- ylikersantti 6.3.1940
- vänrikki 6.3.1942
- luutnantti 8.11.1956
TALVISODAN TAPAHTUMAT 14.10.1939 - 30.4.1940 (5
/ JR 64)
- 14.10.-20.12.1939 Pataljoonan
kokoaminen ja varustaminen
Kemin seutu
- 27.-28.12.1939 Hulkonniemen
taistelut (Suomussalmi) ja valloitus
- 4.1-7.1.1940 Raatteentien ja
Likoharjun taistelut (vihollisen
motitus)
- tammikuun lopulla 1940 siirto Laatokan pohjoispuolelle
Pitkärannan taisteluihin
- 3.4.1940 lomautettu välirauhan sopimuksen mukaan
JATKOSOTA 5./JR 29
- 18.6.1941-8.3.1942
- taistelut: Heinävaara, Värtsilä, Laaja, Yläjoki, Prokkoila,
Niiniselkä, Teru (Prääsä) ja
Homoravitsan taistelut
- haavottui lievästi Terun taistelussa (kiväärin luoti vasempaan reiteen)
- lomautettu ikänsä puolesta
8.3.1942
Lomautus päättyi15.6.1944
(perääntymisvaihe)
- 15.6.1944 Jv:n koulutuskeskus 17
- 5.7. 1944 JR 48
- 3.8. 1944 IV AKE:n lähettiupseeri
- 7.10.1944 kotiutettu

Kaijala Ky
Pudasjärvi

Metsäkoneyhtymä
M&M Kolin Ay
Pyhtää

NIILO KÄYHKÖ Oy
www.rkl-nkayhko.fi

Raahe

Tankkipojat Oy

Leimet Oy

Raisio

Lappi

Kuljetusliike
Kim-Johan Nuikka Ky

yli 70 vuotta palvelua

Porvoo

TP-Asennus Oy
Porvoo

N3M Power Oy
Raasepori

SCC Installation Ltd Oy
Rauma

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:
HELSINKI

OULU

EHT Merja Vesamäki
Helsinginkatu 9, 00500 Helsinki
puh. 09-716 151

EHT Esa Ontero ja
EHT Hannu Orell

JÄMSÄ

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

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

Rakennusliike

ATP Metal Works Ky

PORVOO
EHT Pekka Juurikko

KEMI

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

EHT Veli-Matti Heikkilä

SODANKYLÄ

Sairaalakatu 2 C, 94100 Kemi
Puh. 016-255 944 ja 040-529 7348

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

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

VAASA
Alueen Hammas
EHT Ilkka Garaisi
Kauppapuistikko 20 B, 65100 Vaasa
puh. 06-312 1233
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Program Production Ltd

Technip Offshore Finland Oy

ML-Control Oy

Pori

Pori

Pori

Tiilimäen Romuliike Oy

Lindgren CE Oy Ab

Pori

Porvoo

Huoltopalvelu
J. Holmberg Oy
Porvoo

Kaivinkonetyöt A. Ollikkala

Trukkipalvelu Jukka Turja Oy

Roin Tili-ja Veropalvelut Ky

Renko

Riihimäki

Rovaniemi

Kaivinkonepalvelu Lehto Oy

Sähköinsinööritoimisto
Esko Laakso Oy

Repauto Ky

Rovaniemi

Kuljetuspalvelu
Pasi Koskinen Ky
Ruovesi

Pensi Rescue Oy
Sastamala

Rakennustyöt
Lassi Uotinen Oy
Savonlinna

Transjack Ky
Siivikkala, tuontiautojen kuljetukset euroopasta,
puh. 0400-636 522

Noormarkun Murske Oy

Rovaniemi

Ruovesi

Kuljetus HJK Oy

Maansiirto Ku-Ru Ky

Rusko

Saarijärvi

Rakennusliike
Martti Tynkkynen Oy

Maalausliike Jari Hintzell

Savonlinna

Psoman Finland Oy Ltd
HYLLYKALLIO

LSS
Long Special Service Ltd
Sipoo

Savonlinna

Seinäjoen
Kaatopaikkakoneet Oy
Seinäjoki

Ar-Pe Trailer Oy
Säkylä

MEP-Kuljetus Oy

A. Berglund Oy

Taivalkoski

Tammisaari

JR-Muovi Oy

Lean Ware Oy

Tampereen Porausteam Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Metallisorvaamo Sunila Ky

Kassatieto Oy

Tampere

Tampereen
Kiinteistöpalvelu Oy

Autokorjaamo Voke Ky

Sapientium Oy

Arkkitehtiruutu Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Tampereen
Teollisuuskonehuolto Oy

Jari Tanskanen Oy

Matti Tamsi Oy

Tesjoki

Teuva

Nikka Ky

Vesijohtoliike Järviset Oy

Tornio

Turenki

V-S Talopalvelut Ky

Insinööritoimisto Arcus Oy

Kyromek Oy

Turku

Turku

Turku

AA-Pintarakennus Oy

Micros-Fidelio Finland Oy

Konepaja Laaksonen Oy

Turku

Turku

Turku

Söörmarkku

Tampere

Kaivinkonetyöt
Pauli Hautamäki
Teuva

Tampere

Tampere
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Virkistä muistiasi

Sanakilpa
Lehdessä 3/2011 kilpailusanana oli ”Iltarusko”.
Hyväksyttyjä sanoja löytyi 225 kpl, jotka ovat
alla olevassa luettelossa:
Airo, airut, aitous, akti, aktio, akusto, alio,
alitus, alkio, alku, aloitus, alus, arki, arkisto,
aski, aukio, auto, (17)
Ilta, isku, itku, (3)
Kali, kalori, kaltio, kalu, kalusto, kari, kartio, kasi, kasko, kasti, kato, katos, katu, kauris, kausi, kilo, kilta, kirous, kirstu, kirsu, kisa,
kisu, kita, kiuas, kiusa, koira, koiras, kola, kolaus, kori, korsi, korsu, koru, kota, koti, koura, kuli, kulo, kulta, kulti, kuola, kuori, kuosi,
kura, kuri, kuti, (46)
Laitos, laki, lako, laku, lari, lasi, lasko, lasku,
laskuri, lasti, lastu, lati, lato, latu, laturi, lika, liraus, liro, liru, lisko, lista, litku, litra, litsa, litu,
liuos, liuska, liuta, loitsu, loka, lokari, loki, loraus, loru, loska, luiska, luisto, lukio, luoko, luostari, luoti, luotsi, lusto, lutka, (44)
Okra, oksa, olas, olka, olki, olut, oras, orsi,
otsa, otus, (10)
Railo, raito, raki, rako, raksi, rasi, rasti, ratsu, rauta, rikos, riksa, risa, risu, rita, ritsa, rokuli, roska, rosti, rotari, roti, rotu, routa, ruis,
ruko, ruksi, ruoka, ruoska, ruoti, ruotsi, ruska,
rusko, ruso, rusto, (33)

Saku, sali, salko, salo, saluki, sari, sato,
satu, sauro, sial, sika, silko, silta, siru, sitko,
sitra, sola, solki, solu, sora, sota, sotka, sotku, sotu, soturi, suka, sula, sulka, sulo, suola,
suoli, suora, suti, (33)
Taksi, tali, talo, talous, taos, taru, tasku,
taso, tasuri, tauko, taus, tila, tilaus, tilsa, tilus, tisu, tokaisu, tola, tora, tori, tosi, trial,
trio, tuki, tukos, tuli, tulo, tulos, tuoli, turilas, turkis, turo, turska, turso, tuska, (35)
Uisko, uksi, uros, usko, (4)
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin
kolme Martta Wendelinin kuvittamaa osoitekirjaa.
Palkinnon saavat: Irene Hannula, Rovaniemi, Heikki Pertovaara, Helsinki ja Leila
Sankari, Paattinen. Seuraava kilpailusanamme on KANTTIINI. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 7.10. mennessä kirjeessä
tai postikortilla: PL 600, 00521 HELSNKI,
faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi
”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken
arvotaan kolme ”Viimeinen asemiesilta” –
CD-levyä.

1) Huoneessa oli 5 kynttilää. Kaksi sammutettiin. Montako jäi
jäljelle?
2) 5 varista istui sähkölangalla. Mies tuli ja ampui yhden niistä.
Kuinka monta jäi?
3) Pekka ja Paavo olivat matkalla kaupunkiin. Heillä oli vain yksi
hevonen. Ensin ratsasti Pekka ja käveli Paavo. Sitten käveli
Paavo ja ratsasti Pekka. Sitten ratsasti Pekka ja käveli Paavo.
Kumpi oli ensin perillä?
4) Mikä etunimi kieltää kaksi kertaa?
5) Mikä akka on vaarallinen?
6) Mitä peruna sanoi porkkanalle soppakattilassa?
Oikeat vastaukset sivulla 47

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy
www.avoasunnot.fi

Syyskuun ristikko

.pdf
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Kirjat
Tuulapäivi Temmes: Menneisyys johdattaa meidät
nykyisyyteen, ISBN 978952-235-182-1, Mediapinta
2010

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10, 33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi

21.5.2008

10:21:28

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.
Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu  0200 11 22 33

Vanhustyön
Keskusliitto Ry
Helsinki
www.vtkl.fi

Everstiluutnantti Martti Johan
Temmes
(3.6.1913-15.1.2004)
syntyi Haapavedellä perheeseen,
jossa isä oli opettaja ja rehtori
eri kouluissa. Vaikka sukujuuret
olivat Oulussa ja Isossakyrössä,
perhe joutui muuttamaan mm.
Raaheen ja Vammalaan isän
työtehtävien vuoksi.
Muistelusten aluksi Temmes
muistelee sukunsa vaiheita verrattain perusteellisesti perustaen muisteluksiaan sukulaistensa kertomuksiin isältä pojalle
sukupolvesta toiseen. On erinomaista, että nuori Temmes on
painanut sukunsa vaiheet mieleen mahdollisesti myös kirjoittaen muistiin.
Muistelija on kuvannut alokasajan, aliupseerikoulun ja Reserviupseerikoulun kurssin 25.
Nämä muistelot ovat yhä vieläkin tuoreen tuntuisia samoin
kuin Kadettikoulun 18 kadettikurssi (1934-1936). Ehkä kirjan ”raikkain” osa on juuri tämä
nuoruuden aika. Ohi vilistävät
lukuisat varusmies- ja palvelustoverit, joita tämän kirjan esittelijä on oppinut tuntemaan muutamaa vuosikymmentä myöhemmin. Näistä mainittakoon
kenraali Kaarlo Leinonen, eversti Erkki Sävy, everstiluutnantit
Aimo Airo, Matti Kaila, Uolevi
Punnonen. Kadettikoulun jälkeen Jääkäritykistörykmenttiin
astui palvelukseen peräti yhdeksän juuri valmistunutta tykistöupseeria.
Herrat palvelivat Talvisotaan
asti. Varsin eloisa oli kuvaus palveluksesta ko. rykmentissä. Persoonallisuuksia löytyi, tässä majuri Lars Klärich, ammunnan
maailmanmestari vuodelta 1929
mainiten.
Talvisota muodostaa kirjassa
oman kokonaisuuden. Temmes
toimi pääosan sotaa 7/KTR 4:n
päällikkönä myöhemmin saman
patteriston III/KTR 4:n patteristoupseerina. Kyseinen rykmentti kuului 4. Divisioonaan samaan, johon kuului JR 11 Ässärykmentti. Temmeksen patteri
tuki JR 11, mutta myös PPP5.
Talvisodan vaiheet ja tapahtumat on rekisteröity suurella tunnollisuudella ja mieleen tuleekin
Ässärykmentin äsken julkaistu
historia. Tästä olisi osaltaan ollut apua ko. historiaa kirjoittaessa.

Jatkosotaan Temmes osallistui III/KTR 11 patteristoupseerina Aunuksen Karjalassa 194144. Viivytystaistelujen aikana
patteriston komentaja majuri
Daine Fredrik Degerth kaatui
12.7.1944 ja Temmes määrättiin
uudeksi komentajaksi.
Talvisotaan verrattuna Temmes käsittelee suppeasti jatkosodan tapahtumia. Sama pätee
aikaan 1944-1961, jolloin Temmes palveli KTR4:ssä, Tykistökoululla, KTR3:ssa, PE:ssa
ja patteriston komentajana
KarPr:ssa sekä PohmTR:ssä.
Hän erosi vakinaisesta palveluksesta vuonna 1961.
Yhteenvetona muistelijasta
jää lukijan mieleen harkitseva,
asioita pohtiva, miellyttävä ihminen.

Pekka Visuri: Maailman
muutos ja Suomi, ISBN
978-951-0-37678-2,
kustantaja WSOY pro Oy,
Bookwell Oy 2011, sivuja
kirjassa on 305.
Eversti ja valtiotieteitten tohtori Pekka Visuri on alansa huipputaitajana julkaissut merkittäviä teoksia käsitellen toisen
maailmansodan jälkeistä aikaa
mm Puolustusvoimat kylmässä sodassa, Turvallisuuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella jne.
Tällä kertaa hän käsittelee
maailman poliittisia tapahtumia
kylmän sodan päättymisestä nykyhetkeen. Teosta tukee ja havainnollistaa DVD. Kirja on kirjoitettu kaikille Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneille opiskelijoita unohtamatta.
Ei Visuri yksin ole. Linjauksia johtavat kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola ja VTT Klaus
Törnudd apunaan merkittävä
asiantuntijaryhmä niin sotilaskuin siviilipuolelta. Hankkeen
tuottaja on Kadettikunta pääsihteeri Juha Tammikiven johdolla. Hankkeen johtajana toimii eversti Pekka Rapila - tuttu
henkilö jo aikaisemmista vastaavanlaatuisista projekteista.
Visuri itse mainitsee tukijoistaan erityisesti everstiluutnantti
Arto Kotron, vuonna 2010 kuolleen upseeritoverin omistaen
teoksen hänen muistolleen, eikä
suinkaan aiheetta.
Mistä siis on kysymys? Vuonna 1946 alkanut ns. Kylmä sota
kahlitsi Euroopan vuosikymmeniksi ja vasta Euroopan suuret
mullistukset 1980 ja 1990 -luku-

jen vaihteessa muuttivat tilanteen täysin.
Kommunismin luhistumisesta ja Itä-Euroopan valtioitten vapautumisesta alkoi uusi aika Euroopassa. Tästä tähän hetkeen
tapahtumia käsittelee tämä kirja.
Miksi Kylmä sota päättyi?
Syitä oli useita. Poliittiset ideologiat haalistuivat, rasittava kilpavarustelu, Neuvostoliiton taantuma, kolmannen maailman kehitys, Yhdysvaltain rooli yms.
Ällistyttävää oli, että suurvaltojen tiedustelupalvelut eivät olleet
tilanteen tasalla. Heidät yllätettiin, niin kuin sanotaan housut
kintuissa.
Merkkejä ja enteitä oli vuosien mittaan paljon. Puola oli niitä
antanut jo pitkän ajan kuluessa.
Saksan yhdistyminen oli jo suuri shokki, jota vastustettiin myös
lännessä. Näin kuitenkin kävi.
Tšekkoslovakia, Romania,
Bulgaria sekä Viro, Latvia ja
Liettua että myös Ukraina saavuttivat jälleen itsenäisyytensä.
Jugoslavia hajosi, sillä Slovenia,
Kroatia ym. erosivat liittovaltiosta aiheuttaen sisällissodan.
Mullistukset eivät koskeneet
vain Eurooppaa. Aasiassa Japanin rinnalle ja ohikin nousivat
Kiina ja Intia.
Sota ensin Irakia, sitten Afganistania vastaan toi uuden tilanteen Lähi-itään. Yhdysvaltojen tuli kääntää tilanne voitoksi
käden käänteessä, mutta näin ei
käynyt. Nimenomaan Afganistanissa sodan lopusta ei ole tietoakaan sen kestettyä jo peräti
8-9 vuotta.
Kirjassa ei unohdeta Latinalaista Amerikkaa eikä tietenkään Suomea.
Talous, kulttuuri, turvallisuuspolitiikka tarkastellaan
myös Suomen osalta varsin perusteellisestikin. Teos on katsaus ja tietopaketti siitä, miten tähän on tultu. Yhteistyö sotilaitten ja siviilitutkijoitten välillä on
ollut kiinteää. Siitä tämä ansiokas kirja on todisteena. Ja todettakoon vielä: tarve saada aikaan
tämänlaatuinen tietopaketti on
ollut suuri.
Haluan selkeän tekstin ohella
mainita valokuvien ja havainnepiirrosten sekä karttojen oikeaoppista käyttöä.
Tästä kaikesta on kiitettävä
lukuisia henkilöitä, ennen kaikkea Pekka Visuria.
Tapio Skog
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FORSSA

OULU

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

Hammaslääkärit: Pertti Sillankorva, Timo Pursiainen
Pekolanraitti 8 (katutaso), 30100 Forssa
Puh. (03) 422 4066

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

Iisalmi
Hammaslääkäri
Juha Sirviö

Hammaslääkärikeskus
Koskident

Plus Terveys Oy
Erikoishammaslääkäri
Kalevi Mähönen
Kirkkokatu 10, 2 krs., 90100 Oulu
Puh. 08 - 311 3845

Koskikeskus 4 krs., Hatanpäänvaltatie 1
33100 Tampere
ajanvaraus puh. 010 835 5600

TURKU

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

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

JYVÄSKYLÄ

Turun
Hammaslääkärikeskus

Hammaslääkäriasema
Densens Oy

Hämeenkatu 2, 20500 Turku
( esteetön kulku liikuntarajoitteisille )
Puh. 02-2333 778

Kansakoulukatu 1, 40100 Jyväskylä
puh. 014-214 219
Vastaanotto Jämsässä:

Hammaskulma

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

KOKKOLA
Hammaslääkärikeskus
Kokkodent
Rantakatu 16, 67100 Kokkola
puh. 06-836 3050

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

SALO
HymyDent
Vilhonkatu 11-13, II-kerros, 24240 Salo
puh. 02-733 2211

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

SAVONLINNA
H A MMA S H O IT O LA
WIIS A U D EN H A MMA S
Kauppakeskus Kastelli
Olavinkatu 53 (2.krs), 57100 Savonlinna
Puh. 015-511 60
Ukkoherrantie 15, 96100 Rovaniemi
Puh. 016-334 0400

TAMPERE

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

VAASA

MIKKELI
Aleksis Kiven katu 10 E, 33210 Tampere
Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA
Puh. 06-320 2700

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

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

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

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

PerkinElmer Finland Oy

Citykaivuu

Turku

Turku

Turku

Trans Aarnio Oy
Turku

Yrityspalvelu Kreditte Ky
www.hkareena.fi.

Tuusula

Rakennus Mika Varjonen Oy

Insinööritoimisto Hesplan Oy

Finvacon Oy

Uusikaupunki

Vaasa

Vaasa

Hyvää Syksyä

Kuljetus Leo Koivulahti Oy
Arokivi Oy

Vantaa

Elementtiasennusliike
H. Tourunen Oy

J-PV Kuljetus

Vihdin Konetyö Oy

Varkaus

Vihti

Metsäkoneurakointi
P. Liiri Oy

Toimistotarvikevarasto

Reinen Tilisointi

SVS Supervise Service Oy

Virrat

Virrat

Voikkaa

Jenstrans Oy

Eristepalvelu
Moilanen&Kamppinen Oy

E. T. Listat Oy

Oy K. Juslin Ab

Vähäkyrö

Ylläs-Äijän Majat Ky
Ylläsjärvi

Vantaa

Ylistaro

Boxia Oy
Ylöjärvi, puh.03-235 5500
www.boxia.fi

Vantaa

Varkaus

Otalampi

Ylivieska

Oy Varax-Products Ab
Ähtävä
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Kokoonnutaan

Ristikon ratkaisu

UK 55:n oppilaat kokoontuvat veljeslounaalle muistelemaan 69:n vuoden takaisia Niinisalon ja Korian aikoja Helsingin Suomalaiselle Klubille
perjantaina 23.9. klo 12.00. Kokouksessa päätetään mm. kurssin 70-vuotisjuhlasta ja samalla kokoontumisten lopettamisesta. Tilaisuudessa on
myös esitys kentälle jääneiden sankarivainajien hautojen etsimistoiminnasta. Ilmoittautuminen 22.8.-19.9. Klubin eteisvahtimestarille, puh.(09)
586 8830. Maksut ravintolahenkilökunnalle. Saattajat tervetulleita mukaan. Tumma puku ja kunniamerkit. Jos satuitte lukemaan tämän ilmoituksen ja tiedätte vaarinne tai isänne olleen UK 55:n kurssilla, kertokaa
hänelle tästä tilaisuudesta.
Järjestelytoimikunta, Åke Gagneur.
*****
JR 58 II pataljoonan (Kuistio) veteraanit! Kokoonnumme veljeslounaalle torstaina 15. syyskuuta klo 11.00 Seinäjoelle Lakeus-hotelliin. Elämänkumppani ja muut perheenjäsenet mukaan. Kaikki JR 58:n muissakin yksiköissä palvelleet aseveljet ovat tervetulleita. Keskustelemme mm. kunniakkaan rykmenttimme tämänhetkisestä perinteen vaalimistilanteesta.
*****
Raskas Psto 41:n veteraanit. Kokoonnumme torstaina 13.10. klo 12.00 ravintola Perhossa, Mechelininkatu 7, Helsinki. Tervetuloa vaimon tai seuralaisen kanssa. Ilmoittaudu ennakkoon: Jaakko Kasurinen, puh. (09) 854
7211, 040 725 0450 tai Esa Pirtinheimo, puh. (09) 724 4132, 041 548 6225.
*****
Niinisalon RUK 48 (12.7.-8.11.1940) kurssi kokoontuu 71-vuotiskurssilounaalle (avec/saattaja) Suomenlahden Merivartioston perinnetilaan,
Laivastokatu 3, Katajanokka, Helsinki tiistaina 8.11. klo 12.00. Isäntänä kummikurssimme RUK 148 Nuijamiehet/kenraaliluutnantti Jaakko
Kaukanen. Arkipuku, ilmoittautumiset 31.10. mennessä: Pekka Jokela,
puh. 0400 315 647 tai Juhani Wiio, puh. 0400 501 707, kerro myös erikoisruokavalio. Hyvät veljet, joukolla mukaan!

Haetaan yhteyttä
Isoenoni Otto Salmijärvi Sallan Märkäjärveltä palveli 1. / I / JR5:ssä 14.9.1942 - 5.11.1944. Hän menehtyi saksalaisten miinaan lähellä kotikyläänsä sodan jälkeen 1945. Muistatko sinä Ottoa tai löytyisikö
sinulta kuvaa hänestä? Tai tiedätkö jonkun aseveljesi tai tämän jälkeläisiä, joilla saattaisi olla valokuvia? Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita! Juhana Stolt, A. Lindforsin tie 5 B 76, 00400 Helsinki,
040 700 7699, juhana.stolt@gmail.com.

Virkistä muistiasi
oikeat vastaukset

1) Kaksi. Muut paloivat loppuun
2) Ei yhtään. Muut lensivät pois
3) Pekka, koska hän ratsasti koko
ajan
4) Eino
5) Tupakka
6) Samassa liemessä ollaan

Konehuolto
P. Orenius Oy
Suolahti

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

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset

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

Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström
Saramäentie 37 A 2
00670 Helsinki
puh. 040 593 0521
sähköposti: wennstrom@saunalahti.fi
Jäsenet: Anni Grundström, Antti Henttonen, Raija Hinkkala, Olavi Karttunen,
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Markku Seppä, Aarno Strömmer, Eeva Tammi,
Jyrki Vesikansa, sihteeri Marja Riukka
Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2011

1/11: 23. helmikuuta • 2/11: 20. huhtikuuta
3/11: 15. kesäkuuta • 4/11: 14. syyskuuta
5/11: 26. lokakuuta • 6/11: 14. joulukuuta

Ilmoitushinnat

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

Lehti CD-levynä

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

Ilmoitusmyynti

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

Taitto

Taittotalo PrintOne
Mekaanikonkatu 7
00880 Helsinki
puh. 050 320 8972
sähköposti minna.komppa@printone.fi

Painopaikka

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2011
ISSN 0782-8543
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee
Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Toimisto on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi
Nro 35
Sotaveteraanikalenteri vuodelle 2012
Kalenteri on tarpeellinen ja hyvä
tietopaketti jokaisen
jäsenen taskuun.

1 Sotaveteraanimitali
Myös kannattajajäsenille.

Hinta 15 euroa.

Muovi tai nahkakantisena

6
Suomen lippu

Hinnat 6 ja
12 euroa.

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille.

10 euroa.

25 Veteraanivyö

33 Kaulaliina

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

Laadukas, vuorillinen
kaulaliina.

Hinta 23 euroa

4
Liiton standaari

Hinta 25 euroa

Hinta 30 euroa

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

Hinta 23 euroa

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

29 Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä varustettu kävelykeppi. Sotaveteraanien käsityönä valmistama.
Tilatessasi ilmoita pituutesi.

Hinta 15 euroa

Hinta 55 euroa
Liitto välittää veteraanivyötilaukset
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kaulaliina ja keppien tilaukset
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

43 Sama kaiku on askelten -CD

26 Kynttilänjalka

Kymmenen sotaveteraani-kuoron ja
Haminassa sotaveteraanien konsertissa
taltioiduista äänitteistä on koottu
38 laulua sisältävä tupla-CD.
Uusi painos

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

Hinta 20 euroa

Hinta 125 euroa

Saatavana myös kuminauhakiinnityksellä.
Liitto välittää solmiotilaukset
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

8 Liiton virallinen
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.
Myös uurnamerkkinä.

Hinta12 euroa

Liitto välittää kynttilänjalkatilaukset toimittajalle, joka myös
laskuttaa tilauksen.

9 Tammenlehvähautakivimerkki

31 Yrjö Jylhä: Kiirastuli

Korkeus 90 mm

Runokokoelma
Talvisodan runoutta
vuodelta 1941. Kuvitettu.

Hinta 25 euroa.

Hinta 20 euroa.

Uusi uurnamerkki
Korkeus 30 mm

Hinta 20 euroa

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

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

Hinta 25 euroa

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki
tai tilaa puhelimitse

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600
00521 HELSINKI

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

Nimi (tekstaten):

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

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

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

Lähiosoite:

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

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

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

Postinumero ja -toimipaikka:

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

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

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

✂

12 Uusi juhla-DVD
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