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Helsingissä 20. syyskuuta 2017
Pääkirjoitus Ledare

Föregångssamfundet till Finlands Krigsve-
teranförbund Frontmännens Bostadsför-
bund grundades i Tammerfors i september 
1957.

Ett aktuellt ärende då var bostadsbris-
ten, som speciellt berörde de ungkarlar som 
återvänt från kriget. Kärnan i vår intresse-
bevakning har alltid varit veteranernas ut-
komst, hälsa, service, kamratstöd och pen-
sioner. För närvarande är det service i hem-
met, rehabilitering jämte rekreation och 
andlig verksamhet.

 Vårt viktigaste mål är, att riksdagen be-
sluter angående en lag, genom vilken åt alla 
veteraner som innehar symbolen för delta-
gande i krigen 1939-1945 från och med år 
2018 beviljas liknande hemvårdstjänster 
som krigsinvaliderna åtnjuter på basen av 
krigsskadelagen.

Om denna lag förverkligas skulle den på 
ett varaktigt och likvärdigt sätt säkerställa 
att krigsveteranerna kommer i åtnjutande 
av alla de öppna tjänsterna.

De män och kvinnor som deltog i kriget 
ansvarade också för återuppbyggnaden och 
krigsskadestånden. De bildade familjer och 
uppfostrade de stora årskullarna.

De största årskullarna som deltog i kri-
get fyllde 50 år först i medlet av 1970-talet. 
De befrämjade då sina ärenden själv. Nu har 
förmånsbevakningen överförts till vetera-
nernas barn och barnbarn.

Veteranernas förmåner har under årti-
ondens lopp förbättrats. Detta har från vår 
organisations sida krävt hårt arbete och 
samarbete tillsammans med andra veteran-
organisationer, statsförvaltningen, kom-
munerna och församlingarna.

Som den beträffande medlemsantalet 
största veteranorganisationen har Krigsve-
teranförbundet en central roll i bevakandet 
av veteranernas förmåner. Tiotals tusen ve-
teraner har utfört ett värdefullt frivilligt ar-
bete veterangenerationen till fromma. Det-
ta har varit ett naturligt sätt att hålla kon-
takt med sina vapenbröder.

Staten sände männen i krig och staten 
bör ta hand om dem också nu! Krigsvete-
ranförbundet har varken tillgångar eller 
personal för detta stödarbete. De donatio-
ner som erhållits från medborgare och fi-
nansiärer används till förmån för vetera-
nerna, makorna och änkorna.

Suomen So-
taveteraanilii-
ton edeltä-
jäyhteisö Rin-
tamamiesten 
Asuntoliitto 
per ustetti in 
Ta m p e r e e l -
la syyskuussa 
1957. 

S i l l o i n 
a j a n koht a i-

nen asia oli asuntopula, joka kosketti 
erityisesti sodasta palanneita poikamie-
hiä. Edunvalvontamme ydintä ovat aina 
olleet sotaveteraanien toimeentulo, ter-
veys, huoltotyö, vertaistuki ja eläkkeet. 
Nykyään kotipalvelut, kuntoutus sekä 
virkistys ja hengellinen toiminta.

Tärkein tavoitteemme on, että edus-
kunta päättää lain, jolla kaikille sotien 
1939-45 tunnuksen omaaville veteraa-
neille toteutetaan vuodesta 2018 alkaen 
samat kotipalvelut kuin sotainvalideille 
sotavammalain nojalla jo nyt korvataan. 

Toteutuessaan laki ratkaisee sotavete-
raanien avopalvelujen saatavuuden pysy-
vällä ja yhdenvertaisella tavalla. 

Sodan käyneet miehet ja naiset vas-
tasivat myös jälleenrakennuksesta ja so-
takorvauksista. He perustivat perheet ja 
kasvattivat suuret ikäluokat.

Suurimmat sodassa olleet ikäluokat 
täyttivät 50 vuotta vasta 1970-luvun 
puolivälissä. He edistivät silloin itse asi-
oitaan. Nyt edunvalvonta on siirtynyt 
veteraanien lapsille ja lastenlapsille.

Veteraanien etuja on vuosikymmen-
ten aikana saatu korjatuksi. Se on vaati-
nut järjestöltämme kovaa työtä ja yhteis-
työtä toisten veteraanijärjestöjen, val-
tionhallinnon, kuntien ja seurakuntien 
kanssa. 

Jäsenmäärältään suurimpana veteraa-
nijärjestönä Sotaveteraaniliitolla on kes-
keinen rooli veteraanien edunvalvonnas-
sa. Kymmenet tuhannet veteraanit ovat 
tehneet arvokasta vapaaehtoistyötä ve-
teraanisukupolven hyväksi. Se on ollut 
luonteva tapa pitää yhteyttä aseveljiin.

Valtio lähetti miehet sotaan, valtion 
pitää hoitaa heidät nytkin! Sotaveteraa-
niliitolla ei ole varoja eikä henkilökun-

Kuusi vuosikymmentä työtä 
veteraanien hyväksi

taa tukityöhön. Kansalaisilta ja tukijoil-
ta saadut lahjoitusvarat käytetään vete-
raanien, puolisoiden ja leskien hyväksi.

Sotaveteraanien ja yhteiskunnan ta-
voite on parantaa veteraanien kotona 
asumisen edellytyksiä, mikä toteutues-
saan vähentää tarvetta laitoshoitoon. 
Veteraanin kotona asuminen edellyttää 
kohtuullista taloudellista toimeentuloa 
sekä fyysisen ja henkisen toimintakyvyn 
säilymistä.

Kansalaisten joukkovoima tukee työ-
tämme veteraanien edunvalvonnassa. 
Näkyvyyttä ja veteraanien puolestapu-
hujia tarvitaan. Tässä työssä apunamme 
on 30.000 kannattajajäsentämme. 

Veteraanit linjasivat runsas vuosi-
kymmen sitten, että tuki- ja hoivatyön 
jälkeen toimintamme suunnataan pe-
rinnetyöhön. 

Kansalaistemme ja varsinkin nuo-
remman väen on tärkeä tietää, millai-
sin uhrauksin nykyinen Suomi ja hyvin-
vointi on saavutettu. Tietoisuus vahvis-
taa maanpuolustustahtoa. 

Sodan kokemukset ja uhraukset 
vaihtelevat eri puolilla maatamme. So-
tavuosien perinnetyö muotoutuu eri-
laiseksi eri maakunnissa. Isänmaan-
rakkauden vaaliminen ja maanpuolus-
tustahdon ylläpitäminen ei ole yksin 
järjestöjen asia. Se on kaikkien suoma-
laisten ja koko yhteiskunnan asia. Sota-
veteraaniliitolla on alueellisesti tärkeä 
rooli veteraaniperinteen vaalimisessa yh-
dessä muiden järjestöjen, kuntien ja seu-
rakuntien kanssa.

Rintamalla veljeä ei jätetty. Veteraa-
nia ei jätetä nytkään. Sotaveteraanien, 
miesten ja naisten, elämänehtoon asial-
linen hoitaminen on kunnia-asiamme.

Veteraaniasiat kiinnostavat laajasti 
suomalaisia. Sodan jälkeiset suuret ikä-
luokat sekä heidän lapsensa ja lastenlap-
sensa ovat suuri vaikuttajajoukko. Aina-
kin miljoona suomalaista.

Kiitän kaikkia veteraanien hyväksi 
työtä tehneitä ja heitä tukevia.

Erkki Heikkinen 
puheenjohtaja

Sex årtionden med arbete 
veteranerna till fromma

Krigsveteranernas och samhällets strä-
van är att förbättra förutsättningarna för 
veteranerna att bo hemma, vilket om det-
ta förverkligas minskar behovet av vård på 
anstalt. En förutsättning för veteranen att 
bo hemma är en skälig ekonomisk utkomst 
jämte en bestående fysisk och psykisk verk-
samhetsförmåga.

Medborgarnas gemensamma kraft stö-
der vårt arbete i bevakandet av veteraner-
nas förmåner. Synlighet och förespråkare 
för veteranerna behövs. I detta arbete har 
vi som hjälp våra 30.000 stödmedlemmar.

Veteranerna bestämde för drygt ett årti-
onde sedan, att efter stöd- och vårdarbetet 
skall vår verksamhet inriktas på traditions-
arbetet.

För våra medborgare och speciellt den 
yngre generationen är det viktigt att veta, 
genom vilka uppoffringar det nuvarande 
Finland och dess välstånd har uppnåtts. 
Denna medvetenhet stärker viljan att för-
svara landet.

Krigserfarenheterna och uppoffringar-
na varierar i olika delar av landet. Krigsår-
ens traditionsarbete utformas på olika sätt i 
olika delar av vårt land. Att sörja för foster-
landskärleken och upprätthållandet av för-
svarsviljan är inte enbart organisationens 
uppgift. Detta är alla finländares och hela 
samhällets uppgift. Krigsveteranförbundet 
har på regional nivå en viktig uppgift i be-
vakandet av veteranernas traditioner till-
sammans med övriga organisationer, kom-
muner och församlingar.

En broder övergavs ej vid fronten. En ve-
teran överges ej heller nu. Att på ett adek-
vat sätt sköta veteranernas, männens och 
kvinnornas levnadsbetingelser i livets slut-
skede är vår heders-sak.

Veteranärendena intresserar mångsidigt 
finländarna. De stora efterkrigstida ålders-
klasserna jämte dessas barn och barnbarn 
utgör en stor skara opinionsbildare. Åt-
minstone en miljon finländare.

Jag tackar alla som arbetat till förmån 
för och stött veteranerna.

Erkki Heikkinen 
ordförande 

Svensk översättning Anders Knip

Kaatuneiden Muistosäätiö ja 
Suomen Kameraseurojen 

Liitto ry (SKsL) ovat sopineet, 
että SKsL:n jäsenseurat kuvaavat 
syksyyn 2017 mennessä kaikki 
Suomen n. 660 sankarihautaus-
maata. Seurat dokumentoivat nii-
den yleisilmeen ja sen, mikä kul-
lekin sankarihautausmaalle on 
leimaa antavaa.

Suomen Aseveljien Liiton jäl-
keen 1944 aloittanut Kaatunei-
den Muistosäätiö pyrkii edistä-
mään sankarivainajien muiston 
vaalimista ja sen siirtoa seuraa-

ville sukupolville. Säätiö on ra-
hoittanut Kansallisarkiston yllä-
pitämää kaatuneiden tietokantaa 
(www.arkisto.fi/menehtyneet), 
jonka sivuilla vieraili viime vuon-
na 109 742 kiinnostunutta.

Suomen Kameraseurojen Liit-
to ry on valokuvauksen harrasta-
jien valtakunnallinen keskusliit-
to, johon kuuluu 100 kameraseu-
raa ja yli 6000 jäsentä eri puolella 
Suomea.

Hyvin hoidetut sankari-
hautausmaat ovat koko maail-
massa ainutlaatuisia ja merkittä-

Suomen Sankarihautausmaat kuvataan

Kuvassa Lopen hautausmaa 

vä osa kansallista muistiamme. 
Kaatuneiden viimeisten leposi-
jojen kuvilla täydennetään Kan-
sallisarkiston tietokantaa. Näin 
pyritään herättämään kiinnostus 
käydä itse sankarihaudallakin.

Teksti: Kari Tolonen 
Suomen Kameraseurojen Liiton 

toiminnanjohtaja 
Kuva: Pekka Salminen
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Kolumni
Toimittaja,  

kirjailija  
Eve Hietamies 
toimii Sotave-

teraani-lehden 
kolumnistina.Kaksi miestä, Aarne (s. 1912) ja Armas (s. 

1910) olivat kaveruksia pikkupojasta lähti-
en, naapureita kun olivat – talojen väli 200 
m. He kulkivat yhdessä lapsuus- ja nuo-
ruusvuodet. Talvi- ja jatkosodassa miehet 
palvelivat eri joukko-osastoissa kaukana 
toisistaan, rintamalla eivät todennäköises-
ti toisiaan tavanneet. Lomilla kyllä, koti-
puolessa.

Eräänä päivänä Aarne sanoi: ”Uskon, 
että kaadun. Lupaa yksi asia. Jos näin käy, 
pitäisitkö huolta vaimostani ja tyttärestä-
ni”.

– Kaikkihan me kaadumme, Armas 
vastasi ja lupasi.

Aarne kaatui Kentjärvellä 10.10.1941.
Aika kului. Eräänä päivänä leski seisoi 

pihalla tyttärensä kanssa, kun tietä myö-
ten marssi pitkä mies. Tämä tuli pihalle, 
tervehti, otti kirveen ja lähti hakkaamaan 
halkoja.

Armas piti lupauksensa.
Ajan myötä huolenpito muuttui rak-

kaudeksi. Mies nai lesken ja otti omakseen 
tämän pienen tyttären, perheeseen syntyi 
vielä kaksi tyttöä ja poika. Vanginvartija-
nakin töitä tehnyt mies jatkoi maanviljeli-

jänä. Minulle iso-isäni oli mies, joka osasi 
ja tiesi kaiken. Johon aikuisena tulisin ver-
taamaan tahtomattanikin kaikkia tunte-
miani miehiä.

Pienen tytön silmissä Armas oli jättiläi-
nen. Jäntevä, kaljupäinen mies, joka huo-
kui lujuutta ja auktoriteettia, mutta jonka 
silmissä paistoi lempeys, kun hän katseli 
minua, alati kannoilla roikkuvaa pikku-
tyttöä. 

Eteisen naulakosta roikkui ukin usko-
maton takki, jonka taskusta löytyi ket-
tukarkkeja,  pihlajanmarjamakeisia. Se 
oli kuin taikuutta: aina kun menin kat-
somaan ukkia, taskussa oli karkki! Ukki 
käytti saapashousuja ja jalkarättejä, niiden 
kietomista oli kiehtovaa katsella.

Ukki osasi tehdä pajupillin ja tuohitor-
ven. Ukki opetti, miten mansikat ja musti-
kat pujotetaan juolavehnän varteen, kuin-
ka kangasvuokkoja saa vaan katsella, ei 
koskea. Hän nosti pesistä pudonneet ora-
vanpoikaset takaisin puuhun, ajoi hevosta, 
hakkasi yhdellä iskulla halon kahtia eikä 
ikinä hätistänyt pois siitä jaloista pyöri-
mästä. 

Kerran olin tuhma, uhmasin. Ukki lä-

hetti ulos hakemaan risua. Itkua tuherta-
en valitsin pihakoivusta risua, tuleva sel-
käsauna jäyti sisällä ja oma tuhma käytös 
hävetti. Kun lopulta nyyhkien vein risun 
ukille, tämä katkaisi sen kahtia ja heitti 
uuniin. Risun hakeminen oli riittävä ran-
gaistus. Opin tärkeän läksyn vallasta ja ar-
meliaisuudesta. 

Aamuisin ajoimme hevosella maitoton-
kat ison tien varteen ja nappasimme pui-
sesta postilaatikosta sanomalehden. Muis-
tan, miltä tuntui istua hevoskärryissä ja 
kietoa kädet ukin nahkasaappaan varren 
ympärille, kun tämä ajoi hevosta seisten. 

Vain olemalla oma itsensä ukki opetti 
arvostamaan vanhoja käsityötaitoja, luon-
toa, työteliäisyyttä, rehellisyyttä, suora-
selkäisyyttä ja jopa pelottomuutta. Näet 
pimeä perunakellari oli pelottavin paik-
ka, mitä tiesin, mutta ukki opetti uskalta-
maan sinnekin.

Sodasta ukki ei koskaan puhunut pik-
kutytölle. En koskaan tiennyt, että ukki 
haavoittui talvisodassa ja kuinka koviin 
paikkoihin hän vuosina 1941-44 joutui: 
Räikkölä, Muurila, Inkilä, Vammeljoki, 
Syväri, Valkeasaari, Perä-Kuokkala, Raja-

joki, Lempaala, Lumisuo. Vetäytymistais-
telut Lumisuo ja Sakkola. Puolustustaiste-
lut Äyräpään sillanpääasemat, Vuosalmi. 
Vasta aikuisiällä kuulin myös Lupaukses-
ta.

Nykymaailma saattaa iäkkäille tuntua 
pelottavalta. On Podcasteja, Instagram-
meja ja WhatsUppeja, mitä lienee. Mutta 
meidät kasvatti aikanaan sodan kokeneet 
isovanhemmat, ja me kasvatimme omat 
lapsemme. Siirsimme suoraan ne arvot, 
joita itse aikanaan opimme. Minulla ja si-
sarillani oli lapsuudessa maailman parhain 
roolimalli, sodat käynyt isoisä. Mies, joka 
piti Lupauksen. 

Eve Hietamies

Isoisä piti lupauksensa

Sotavainajien muiston vaali-
misyhdistyksen kenttätoi-
minnan toimin Kivennaval-

ta löydetyn Pekka Jyrkisen maal-
liset jäännökset laskettiin haudan 
lepoon Suomenjoella Natalia-äi-
din ja Porfiri-isän viereen suku-
hautaan. 

Yksi merkittävä elämän ja su-
vun kiertokulku sai kunniallisen 
päätöksen ortodoksisessa valoisaa 
ylösnousemususkoa välittävässä 
hautaustoimituksessa. Vaikka so-
dissa kaatuneet ovat suuren rau-
han portin tuolla puolen, heidän 
työnsä ja saavutuksensa ovat jää-
neet uusien sukupolvien perin-
nöksi. Joka askeleella meitä koh-
taa noiden maan mullassa lahon-
neiden aivojen ja kätten työ.

Sankarivainajamme ja esi-
isämme ovat menneiden vuosisa-
tojen kamppailuissa ja kilvoituk-
sissa suorittaneet sisukkaan työn. 
He ovat raivanneet Suomen kor-
vet, viljelleet, säilyttäneet suomen 
kielen ja kansallisuuden sekä var-
jelleet isänmaan itsenäisyyden. 
He ovat jättäneet uljaat ja anka-
rat perinteet, uljaan ja ankaran 
velvoituksen. Meidän vaan pitäi-
si päästä vielä lähemmäksi heitä, 
sankarivainajiamme, omaa poh-
joista suomalaista ja karjalaista it-
seämme.

Historia meillä ja muualla ei 
ole muuta kuin katkeamaton esi-
tys koko kansan yhteisestä työs-

tä, entisten sukupolvien iloista ja 
suruista, kärsimisestä sekä taiste-
luista heidän pyrkiessään sivistyk-
sen ja ihmisyyden omistamiseen. 

Vastuunkantaja
Jääkäri Pekka Jyrkinen syntyi 
perheen esikoisena Impilahden 
Ruokojärvellä 11.7.1922 ja kaatui 
vain 21-vuotiaana Kivennavalla 
15.6.1944. Pekan elämä jäi vali-
tettavan lyhyeksi. Pekka oli vilkas 
ja touhukas nuorukainen, joka 
harrasti puhdetöitä, kalastamista, 
retkeilyä ja pelasi mielellään jalka-
palloa. Hän innostui myös maa-
talouskerhossa kaikesta uudesta 
maatalouden kehittämisestä.

Välirauhan aikana Pekka oli 
mukana linnoittamassa kotiky-
läänsä. Kaikin keinoin hän ko-
etti päästä rintamajoukkoihin 
ja halusi näin kantaa vastuunsa 
isänmaan puolustamisessa. Hän 
ihaili yli kaiken sotamarsalk-
kaa. Kotiväki ei kuitenkaan suos-
tunut vapaaehtoisuuteen. Niin 
Pekka oli mukana ensimmäisellä 
evakkomatkalla Liperin Kaata-
moon sekä Kaavin Kellolahteen 
ja Kortteiseen. Pekan virallisis-
sa sotilasasiakirjoissa asuinpai-
kaksi oli merkitty Kaavi ja am-
matiksi hiilenpolttaja. Tämän 
ammattinimikkeen hän sai siitä, 
että evakkomatkalla Kaavilla hän 
työskenteli armeijan puuhiilen 
tuotantolaitoksella, joka valmis-

ti puuhiiltä armeijan hiilikaasu-
autoihin.   

Keväällä 1942 saapui kut-
su tulla suorittamaan asevelvol-
lisuutta. Alkeelliset sotataidot 
Pekka oppi Kiuruveden koulu-
tuskeskuksessa. Maatalousloma 
toukokuussa keskeytyi, kun tuli 
kutsu ilmoittautua Lappeenran-
nan järjestelykeskuksessa. Sieltä 
seurasi siirto kenraali Laguksen 
panssaridivisioonaan.

Pekka Jyrkinen haudan lepoon ortodoksisin tavoin

Kentältä löydetyn jääkäri Pekka Jyrkisen hautaus oli ensimmäinen sotilashautaus, jota ortodoksisen kirkon 
johto, arkkipiispa Leo kunnioitti läsnäolollaan.

Suuren keväthyökkäyksen ai-
kana Pekka sai siirron Karjalan 
Kannakselle ja kaatui kunniak-
kaassa Kivennavan taistelussa. 
Suomalaisten nopean vetäytymi-
sen takia ruumis jäi kentälle ja 
löydettiin vasta 13.9.2015. 

Kesäkuussa Pekka oli viimei-
sellä kotilomalla tällä kertaa Poh-
janmaalla Alajärvellä. Takaisin 
yksikköön saavuttuaan hän kir-
joitti äidilleen kirjeen. Sen ih-

meellisimmät ja puhuttelevim-
mat sanat kuuluivat: ”Vain kaksi 
tuntia”. Se oli viimeinen terveh-
dys. Niitä tunteja seurasivat an-
karat taistelut, peloton velvolli-
suuden täyttäminen ja viimeinen 
elämän hetki. Pekka oli Jyrkisen 
suvun uhrilahja Suomen kansalle 
ja sen itsenäisyydelle. 

Pekka Jyrkinen 
Rovasti ja rehtori

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

https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto
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Helsingissä 20. syyskuuta 2017
Toiminnanjohtajalta Verksamhetsledaren har ordet

XIII Veteraaniperinteen 
seminaari Joensuussa

Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri järjestää 
yhteistoiminnassa Tammenlehvän Perinne-
liitto ry:n kanssa kolmannentoista Veteraani-
perinteen seminaarin Joensuussa Itä-Suomen 
yliopiston tiloissa perjantaina, 17. päivänä 
marraskuuta 2017 klo 09.30-14.00. Seminaarin 
teemana on ”Ympäristö muuttuu, muuttuuko 
perinteen sanoma”?

Seminaarin avaa Tammenlehvän Perinneliiton 
puheenjohtaja Jukka Viinanen ja seminaa-
riesitelmän pitää Itä-Suomen yliopiston 
rehtori Jukka Mönkkönen. Seminaarissa 
esitellään myös Pohjois-Karjalan malli perin-
nekaudelle yhteistoimintamuotoineen sekä 
näkemyksiä Pohjois-Karjalan perinnepiiristä 
2020-luvulla. Historiallisena osiona tarkastel-
laan rajavartioston toimintaa Pohjois-Karja-
lassa. Seminaari on maksuton, ja seminaarin 
osanottajille tarjotaan aamukahvi ja lounas.

Seminaariin tullaan kutsumaan eri sidosryh-
mien edustajia, mutta muuten seminaari on 
avoin. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti (90).

Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen  
jorma.mikkonen@jippii.fi

Tervetuloa seminaariin!

Jorma Mikkonen 
Puheenjohtaja 
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry

Upseerioppilas Otto-Petteri 
Kinnusen varusmiespalve-

luksen viime metrit kuluivat re-
serviupseerikurssilla Haminassa. 
Kurssin selkärangan muodosti-
vat lukuisat maastoharjoitukset 
ja koulutyöt sekä jatkuva oman 
koulutushaaran eri osa-alueissa 
sekä johtajatehtävissä harjaantu-
minen.

Perinteinen Kirkkojärven 
marssi suoritettiin juhannuksen 
jälkeisellä viikolla. Kinnunen toi-
mi toisena suunnistajana jouk-
kueessaan, joka muodostui noin 
paristakymmenestä kranaatin-
heitinlinjan upseerioppilaasta. 
Marssi taittui Haminan ympä-
ristössä lämpimän kesäsään suo-
siessa.

Legendaariset RUK:n kurssi-
puukot odottivat marssilta palan-
neita tuvissa heidän punkkiensa 
päällä.

Reserviupseerikurssin juhla-
vin tapahtuma, kurssijuhla, jär-
jestettiin heinäkuun ensimmäi-
senä päivänä. Juhlapäivän aloitti 
perinteinen ruusurynnäkkö, jos-
sa upseerioppilaat käskyn saatu-
aan juoksivat paraatikentän hal-

ki daamiensa luo ruusu suussaan. 
Varsinainen iltajuhla pidettiin 
päärakennuksessa sekä erillises-
sä juhlateltassa. Se oli tansseineen 
sekä speksiesityksineen ikimuis-
toinen.

Reserviupseerikurssi 250 päät-
tyi 20. heinäkuuta 2017. Upsee-
rioppilaista tuli upseerikokelaita. 
Valtaosa kurssilaisista valmistau-
tui palaamaan kotijoukko-osas-
toihinsa jälki-RUK:n suoritta-
neiden puolestaan valmistau-
tuessa kotiutukseensa. Kurssin 
päätösjuhlan jälkeen myös Kin-
nunen palautti viimeisetkin Puo-
lustusvoimien varusteensa sekä 
hyvästeli palvelustoverinsa. Ky-
menlaakson Reserviupseeripii-
ri palkitsi stipendillä Kinnusen 
parhaana kymenlaaksolaisena 
kokelaana. Sotilaspassin ja palve-
lustodistuksen saatuaan upseeri-
kokelas Otto-Petteri Kinnunen 
siirtyi reserviin 382 palveluspäi-
vää suorittaneena.

Teksti: Pertti Nieminen 
Kuva: Upseerikokelas  

Robin Koskinen

Sotaveteraani-lehti seuraa Otto-Petteri Kinnusen varusmiespolkua 
Upseerikokelas Kinnunen siirtyi reserviin

Kokelaan viimeinen varusmiespäivä

Kansanedusta-
ja Timo Hei-
nonen kirjoitti 
verkkolehdessä, 
miten veteraa-
nien asiat ovat 
nyt kunnossa 
– veteraanien 
ei enää tarvitse 
käydä anomas-
sa lisämäärära-
hoja eduskun-

nassa. Isänmaan ja liiton juhlavuonna soi-
si asioiden olevan näin myönteisesti. 

Pääministerin viime vuoden kansalli-
sen veteraanipäivän juhlassa linjaama ve-
teraanien kunnallisten avopalveluiden 
laajentaminen veti vesiperän. Veteraani-
järjestöjen esitys kotipalvelujen tämän 
vuoden lisämäärärahaksi 40 milj. euroa 
laventui käytettäväksi kolmena vuotena.  

Veteraanien ikääntyminen ja kunnon 
heikkeneminen johtaa palvelutarpeen 
kasvuun. Aluehallintovirastojen, minis-
teriön ja Valtiokonttorin aikaisempaa te-
hokkaampi tiedottaminen kunnille lisäsi 
veteraaneille tehtyjä palvelutarpeen arvi-
ointeja. Tämä puolestaan tarkoitti mer-
kittävästi suurempaa määrärahatarvetta. 

Viime syksynä veteraanijärjestöt halu-
sivat varmistaa määrärahan riittävyyttä 
tälle vuodelle. Eduskuntaryhmät tekivät-
kin yksimielisen kannanoton; jos vuoden 

2017 aikana seurantatiedot osoittaisi-
vat veteraanien kotona asumista tukeviin 
palveluihin ja kuntoutukseen varattujen 
määrärahojen riittämättömyyden, edus-
kunta on itsenäisyyden juhlavuonna val-
mis tarpeelliseen lisäbudjetointiin. 

Seurantatiedot kunnista osoittivat jo 
kesällä lisämäärärahatarpeen yltävän mil-
jooniin euroihin. Eduskuntaryhmien lin-
jauksella on nyt arvoa. 

Ongelmaksi on nyt muodostumassa ai-
kataulu. Valtion lisätalousarvion aikatau-
lussa lisärahat olisivat kunnilla käytössä 
vasta loppuvuodesta, kun veteraanien pal-
veluiden pitää toimia keskeytyksettä.  Nyt 
tarvitaan nopeasti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ministereiden lupaus ja linjaus 
kunnille: määrärahaa on riittävästi tulos-
sa, käyttäkää siihen asti kuntien varoja. 

Veteraanien osalta asia toteutuu vas-
ta, kun eduskunta säätää lain, jolla kai-
kille veteraaneille taataan samansisältöi-
set kotipalvelut, jotka sotainvalideille on 
korvattu sotilasvammalain nojalla. Mää-
rärahatarve mitoitetaan veteraanien pal-
velutarpeen mukaiseksi. Silloin veteraani-
lähetystöjen käynnit eduskunnassa kävisi-
vät tarpeettomiksi.  

Markku Seppä  
Toiminnanjohtaja

Hallitus pihtaa tietoa 
veteraanien määrärahoista

Riksdagsman Timo Heinonen skrev i 
nättidningen, hur veteranernas saker nu 
är i ordning -veteranerna behöver inte 
mera begära tilläggsanslag av riksdagen. 
Under fosterlandets och förbundets jubi-
leumsår skulle man önska att sakerna vara 
så positiva.

Det av statsministern under festen i 
samband med den nationella veteranda-
gen linjerade utökandet av veteranernas 
kommunala tjänster i öppen vård blev en 
nitlott. Veteranorganisationernas hem-
ställan om att 40 miljoner skulle budge-
teras för tjänster i hemmet utvidgades att 
användas under tre år. 

Det ökade servicebehovet beroende på 
veteranernas åldrande och konditionens 
försämring i kombination med de regio-
nala förvaltningsbyråernas, ministeriets 
och Statskontorets allt effektivare infor-
mation till kommunerna föranledde, att 
kommunerna började göra allt vidlyftiga-
re uppskattningar beträffande veteraner-
nas servicebehov. Detta i sin tur resulterar 
i ett allt större behov av anslag.

Senaste höst önskade veteranorganisa-
tionerna säkerställa att anslagen för det-
ta år skulle räcka till. Riksdagsgrupperna 
gjorde ett gemensamt uttalande; om upp-
följningen under år 2017 skulle indike-
ra att de anslag som reserverats för stöd-
tjänster beträffande veteranernas boende i 
hemmamiljö och rehabilitering skulle visa 

Regeringen är njugg angående 
informationen beträffande 
anslagen för veteranerna

sig otillräckliga, är riksdagen under själv-
ständighetens jubileumsår beredd på att 
göra en nödvändig tilläggsbudget.

Uppföljningen från kommunerna på-
visade redan under sommaren att beho-
vet av tilläggsanslag uppgår till miljontals 
euro. Riksdagsgruppernas ställningsta-
gande är nu betydelsefullt.

Tidtabellen håller nu på att bli ett pro-
blem. Enligt tidtabellen för statens till-
läggsbudget skulle tilläggsanslagen kun-
na utnyttjas av kommunerna först under 
slutet av året, medan servicen för vetera-
nerna bör fungera utan avbrott. Nu be-
hövs i snabba tag social- och hälsovårds-
ministeriets ministrars löfte och linje-
dragning till kommunerna; tillräckliga 
budgetanslag är på kommande, utnyttja 
till dess kommunernas anslag.

Situationen för veteranernas del för-
verkligas först, när riksdagen stiftar en 
lag, genom vilken alla veteraner garante-
ras likadana tjänster i hemmet, som krigs-
invaliderna har erhållit på basen av krigs-
skadelagen. Behovet av budgetmedel di-
mensioneras i enlighet med veteranernas 
servicebehov. I så fall skulle veterandele-
gationernas besök i riksdagen bli onödiga.

Markku Seppä 
Verksamhetsledare 

Svensk översättning Anders Knip

5.9.2017 5.9.2017
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Sotaveteraaniliitto onnittelee

Aini Järvelä syntyi Pöytyällä 
1912 Tsaarin vallan aikaan.

Isä oli opettanut Ainin jo lap-
sena tekemään kaikkia maatilan 
töitä.  Ainin miehen ollessa rinta-
malla näitä taitoja tarvittiin. Ai-
nin saavutettua eläkeiän hän py-
syi aktiivisena osallistuen mm. 
Maatalousnaisten ja Eläkeliiton 
sekä seurakuntatalolla ”Siskon 
kammarin” toimintaan.

Aini Järvelä joutui muutta-
maan Ilolansalon palvelukeskuk-

Aini Järvelä 105 vuotta 
seen kaaduttuaan pahasti. Hän 
pääsee kuitenkin liikkumaan 
rollaattorin avulla. Tämä pirteä 
105-vuotias lukee paikallislehden 
joka aamu ja seuraa televisiota. 
Hän on hyvin selvillä maailman 
tilanteesta ja on siitä hyvin huo-
lissaan.

Tulevaisuudeltaan hän toivoo, 
että pystyisi liikkumaan eikä jäisi 
sängyn pohjalle.

Terttu Näremaa-Helin

Sotaveteraani ja maanpuolustus-
työssä laajasti ansioitunut evl Ka-
levi Raatikainen Mikkelistä täyt-
ti 90 vuotta heinäkuun 18. päivä-
nä.

Kalevi teki hienon palveluksen 
jälkipolville julkaisemalla kirjan 
”Sotilaspojasta upseerin uralle”. 
Juuri sellaista perinnetyötä, mitä 
me nuoremmat veteraanipolvelta 
toivomme. Yritämme siis valottaa 
Kalevin omia tuntoja elämän var-
relta tuon kirjan pohjalta.

Mikkeliin oli muutettu 1934 ja 
kokemukset koulukurista antoi-
vat jo hyvää pohjaa tulevalle ural-
le. Aktiivinen toiminta sotilaspoi-
kana päämajakaupungissa tarjosi 
innostavia mahdollisuuksia toi-
mia mutta myös rajuja sodan ko-
kemuksia. Loppiaisaaton pom-
mitukset tulivat lähes kotiovelle, 
mutta illalla voitiin todeta, että 
perhe oli elossa. Pommit olivat lä-
hes 30 asteen pakkasessa muutta-
neet kaupungin keskustan ilman 
kuumaksi. Väliaikaiseen kotiin 
muutettiin sitten vähän kaupun-
gin ulkopuolelle, mutta toimin-
ta suojeluskunnan toiminnoissa 
jatkui. Kaupungin elämähän oli 
päämajan myötä muuttunut täy-
sin ja pommitusten tuhoamassa 
kaupungissa asuntopula oli kova, 
kun myös evakkoja tuli paljon 
kaupunkiin. Sodan moninainen 
läsnäolo vei sitten enemmän mu-
kaan myös palvelutehtäviin suo-
jeluskuntapiirissä ja lopulta tyk-
kimieheksi päämajan ilmatorjun-
tapatteristoon. Hohdokkaisiin 
muistoihin on jäänyt mm. Mar-
salkan ystävällinen ”ojennus” ilta-
myöhällä kadulla.

Päätyminen upseerin uralle oli 
siis luontevaa kaiken koetun jäl-
keen ja koulutus 30. kadettikur-

Kalevi Raatikainen 90 vuotta
silla alkoi kesällä 1947. Koulutet-
tavina oli kadettien lisäksi myös 
useita sodassa ansioituneita reser-
vin upseereja ja aliupseereja. Ko-
vaan sotilaskoulutukseen kuului 
myös seurustelutaitojen opetta-
minen eikä innokkaista daameis-
ta ollut puutetta. Erityistä huo-
miota herätti seurapiirikaunotar 
Tabe Slior, jonka kotiinkuljetus 
oli elämyksellinen koulutusteh-
tävä. Koulutusaikana elettiin nk. 
vaaran vuosia, jolloin lakkojen ta-
kia puolustusvoimien valmiutta 
oli kohotettu ja koulu oli kerran 
määrätty täysvalmiuteen mm. 
presidentin linnan suojaamiseksi. 
Koulun päättäjäisistä muodostui-
kin sitten tulevan elämän juhla, 
kun hissukseen viritelty seuruste-
lu Irman kanssa alkoi tiivistyä ja 
häät vietettiin vuoden kuluttua.

Ensimmäinen palveluspaikka 
oli toiveitten mukaisesti kunnia-
kas JR 7 Mikkelissä ja sieltä aika-
naan Taistelukoulun kautta ta-
kaisiin Mikkeliin Savon prikaa-
tiin. Everstiluutnantiksi ylennys 
tapahtui 1972 ja reserviin siirty-
minen pataljoonan komentajan 
tehtävästä kaksi vuotta myöhem-
min 1974.

Hyväkuntoiselle urheilumie-
helle urheilu tarjosi harrastus-
mahdollisuuksia aina kansain-
väliseen menestykseen saakka. 
Aivan uutena lajina tuli kuvaan 
varsijousiammunta, jossa Mik-
kelistä käsin rakennettiin koko 
kansainvälinen kilpailukalenteri 
ja menestystä tuli.

Maanpuolustukseen liitty-
vä työ jatkui sitten erityisesti ve-
teraanityön puitteissa eri tasoil-
la päätyen Suomen Sotaveteraa-
niliiton varapuheenjohtajuuteen. 
Kunniapuheenjohtajuuksia ja -jä-

senyyksiä on lukuisia mm. pai-
kallistason ja piirin veteraanitoi-
minnassa ja Mikkelin klubissa.

Antoisaa on ollut toimia pit-
kään myös kunnallishallinnon 
tehtävissä kaupunginvaltuutettu-
na ja erityisesti sosiaalilautakun-
nassa, jota kautta on ollut mah-
dollisuus vaikuttaa veteraanien 
palvelujen kehittymiseen. Paljon-
han asiat ovat parantuneet, mut-
ta toivottavasti nyt itsenäisyyden 
juhlavuoden kunniaksi veteraa-
neille kuuluvat palvelut vihdoin 
kaikille taataan.

Kirjassa on myös Irman ker-
tomaa muisteloa ja siitä kuvastuu 
kaunis sopusointu ja kiitollisuus 
pitkästä yhteisestä taipaleesta, 
jossa 70 vuoden paalu lähestyy.

Erilaiset tehtävät ja harrastuk-
set ovat luoneet myös laajan ystä-
väpiirin, joka on auttanut kestä-
mään myös vaikeita hetkiä ja ko-
kemuksia. Kiitos Irma ja Kalevi!

Eero Kaitainen  
Suur-Savon Sotaveteraanipiirin 

puheenjohtaja

Kirsti Ehrlander täytti 100 vuot-
ta 19.5. Tukholmassa. Kirsti on 
ollut erittäin aktiivinen veteraa-
nityössä ja toiminut Ruotsin pii-
rin ja Tukholman veteraaniyhdis-
tyksen sihteerinä.

Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistön lähettämät onnittelut 

Kirsti Ehrlander 100 vuotta
100-vuotiaalle ilahduttivat myös 
lähipiiriä. Kirsti asuu palveluta-
lossa ja viettää rauhallista elämää.

Pirkko Sinkkonen 
Toiminnanjohtaja 

Suomen Sotaveteraaniliiton 
Ruotsin piiri

Pöytyäläinen lastentarhanopetta-
ja, viljatilan emäntä-isäntä, viih-
detaiteilija ja sotaveteraanien ys-
tävä, Tuija Saura täyttää 60 vuot-
ta 6.10.2017. Hän on syntynyt 
Turussa. 

Tuijan lauluesiintymiset alkoi-
vat lottapuvussa 27 vuotta sitten 
paikkakunnan sotainvalidiosas-
ton tilaisuuksissa, josta maine on 
kantanut niin, että viikoittain on 
pari esiintymiskertaa. 

Sotaveteraaneille merkittävä 
foorumi on ollut 15 vuoden ajan 
esiintymiset rosvopaistitapahtu-
missa. Tänäkin vuonna yhdeksän 
tapahtumaa ympäri maata. 

Tuija Saura 60 vuotta
Sotaveteraaniyhteisöjen teh-

täviä Tuijalla on ollut Sotavete-
raaniliiton Naisjärjestön toimin-
nanjohtajuus, liiton hallituksen 
jäsenyys 2014-2015 sekä eri työ-
ryhmät ja toimikunnat. 

Sotaveteraaniliiton 60-vuo-
tisjuhlatoimikunta sai hänestä 
aloitteellisen ja ahkeran jäsenen, 
jonka aikaansaannoksista saam-
me nauttia erityisesti tämän syk-
syn aikana, mutta tulokset kanta-
vat pidemmälle. Tuija ideoi ja joh-
ti liiton juhlavuoden sävellys- ja 
sanoituskilpailun sekä siihen liit-
tyvän veteraanien työstä kerto-
van opetuspaketin koululaisille. 

Sotaveteraaniliitto ja sen kaut-
ta kaikki sotaveteraanit, puolisot 
ja lesket sekä kannattajat onnitte-
levat Tuijaa merkkipäivänä, kiit-
tävät sotaveteraanien hyväksi teh-
dystä työstä ja toivottavat vireitä 
jatkovuosia. 

Avoimet ovet lauantaina 7.10. 
kotona Riihikoskella klo 12.00 
lähtien. Ei kukkia, ei lahjoja. 
Muistamiset Sotaveteraanilii-
ton perinnerahastolle FI 36 5541 
2820 0099 35, merkki Tuija 60. 

Erkki Heikkinen

Erkki Oskar Pitkänen syntyi 
27.9.1917 Sortavalan pitäjässä 
Karmalan kylässä. Sortavalan ly-
seon käytyään ja seminaarin aloi-
tettuaan Erkki Pitkänen kävi up-
seerikoulun ja osallistui Jatko-
sotaan ja Lapin sotaan tykistön 
tulenjohtajana ja kuljetusupsee-
rina.

Sodan jälkeen hän toimi opet-
tajana uudella kotiseudullaan Jy-
väskylän maalaiskunnassa. Erk-
ki Pitkänen on Vaajakosken so-
taveteraanit ry:n perustajajäsen 
ja hän toimi yhdistyksen sihtee-
rinä tauotta 35 vuotta. Hän oli 
yhdistyksen hallituksen jäsen sen 
koko toimintakauden ajan. Pit-
känen asuu tyytyväisenä Jyväsky-
län Sotainvalidien Palvelutalossa 

Erkki Pitkänen 100 vuotta

”Telkänpesässä” ja viettää virkeä-
nä syntymäpäiväänsä omaisten ja 
muiden veteraanien mieluisassa 
seurassa.

Päivikki Hubler-Pitkänen

Martta Aleksandra Lintu os. Pa-
jala syntyi Vimpelissä 20.9.1917. 
Martta juhlii syntymäpäiviään 
Kuopiossa syyskuun loppupuo-
lella. 

Martta Lintu 100 vuotta
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Suomen Sotaveteraaniliitto 
julkisti kevättalvella 2017 
sävellyskilpailun uusien ve-

teraanilaulujen saamiseksi. Kil-
pailun suosio yllätti liiton, sillä 
määräaikaan mennessä liittoon 
lähetettiin 130 ehdotusta. Sä-
vellyskilpailun lähtökohtana oli 
Anna-Mari Kaskisen kirjoitta-
ma nelisäkeistöinen runo ”Puo-
lesta isänmaan”. Ehdotuksia ar-
vioimaan liitto asetti musiikki-
toimikunnan, johon kuuluivat 
musiikinopettaja Iina Kivimäki, 
viihdetaiteilija Tuija Saura, leh-
tori Erkki Pullinen ja professo-
ri Reijo Pajamo puheenjohtaja-
na. Sävellysten arviointi oli vaati-
va urakka, mikä viivästytti myös 
kilpailutulosten julkistamista. 

Toimikunnan mielestä kilpai-
lun taso oli yllättävän korkea, sillä 
ehdotusten joukossa oli ammatti-
taidolla tehtyä musiikkia, mikä 
näkyi esimerkiksi teosrakenteis-
sa, sointujen käytössä, melodia-
linjan kehittelyssä sekä äänenkul-
jetuksessa etenkin kuorosävel-
lyksissä. Kilpailussa palkittujen 
ja kunniamainintoja saaneiden 
taustalla on sekä monipuolinen 
musiikinharrastus että hyvin laa-
ja-alainen musiikin tuntemus. 
Monet heistä ovat saaneet palkin-
toja erilaisissa sävellyskilpailuissa. 
Sävellyskilpailuun osallistumisen 
lähtökohtana oli ollut toisaalta 
Anna-Mari Kaskisen puhuttele-
va runo, toisaalta sotaveteraani-
perinteen kunnioittaminen.

Kilpailun tarkoituksena ei ol-

lut jättää Kalervo Hämäläisen 
kirjoittamaa ja säveltämää Vete-
raanien iltahuutoa ikään kuin 
taka-alalle, vaan tuoda käyttöön 
uusia lauluja, joiden sävelmiä lei-
masi valoisuus, koska saamme il-
maista isänmaallisuutta myös 
duurisävelmien myötä. 

Sotaveteraaniliiton toimitilois-
sa 30. elokuuta 2017 pidetty pal-
kintojen jakotilaisuus oli lämmin-
henkinen ja kohottava tilaisuus.  
Palkituille puhuivat liiton puheen-
johtaja Erkki Heikkinen, joka 
kertoi myös liiton juhlavuoden si-
sällöstä, sekä Reijo Pajamo. Runoi-
lija Anna-Mari Kaskinen kertoi 
runonsa taustasta ja sotaveteraani-
perinteestä, joka eli voimakkaana 
hänen lapsuudenkodissaan. Pal-
kittujen puolesta kiitti liittoa ja 
tuomaristoa Matti Kattainen.

Sävellyskilpailussa palkitut
1. palkinto, Harri Luoma, Kuor-
tane 
2. palkinto, Matti Kattainen, 
Tuusula
3. palkinto, Hannu Virpi, Iisalmi

Kunniamaininnat
André Aho, Helsinki
Markku Viitasaari, Oulu
Erkki Viljakainen, Mikkeli 
 

Harri Luoma on  34-vuoti-
as  diplomi-insinööri Kuortaneel-
ta, joka työskentelee ohjelmisto-
suunnittelijana Seinäjoella.  Mu-
siikin harrastuksen hän aloitti jo 
nelivuotiaana, aluksi vain tapai-
lemalla melodioita pianolla. En-
simmäiset sävellykset syntyivät jo 
kuusivuotiaana. Harri Luomal-
la on absoluuttinen sävelkorva, 

Sotaveteraaniliiton sävellyskilpailu oli korkeatasoinen

Harri Luoma (34) on säveltäjä ja diplomi-insinööri.

Matti Kattainen (49) on säveltäjä 
ja diplomi-insinööri.

Hannu Virpi (54) on säveltäjä ja 
musiikin maisteri.

Tuomaristo ja paikalla olleet palkitut sekä sanoittaja lauloivat voittajakappaleen. Vasemmalla paikalla ollut 
valtuuston puheenjohtaja Sakari Sippola, Matti Kattainen, Harri Luoma, Anna-Mari Kaskinen, Erkki Pullinen, 
Reijo Pajamo ja Iina Kivimäki. 

mikä mahdollistaa sen, että hän 
pystyy säveltämään ilman pianoa 
ja lukemaan sävellyksiä suoraan 
nuoteista. Toki hän säveltää myös 
pianoa apuna käyttäen. Vuosien 
varrella hän on ehtinyt säveltää 
monenlaista musiikkia, piano-
kappaleita, tietokonemusiikkia, 
jossa tyylilajina silloin oli elekt-
roninen musiikki. Viime aikoi-
na Luoma on säveltänyt etupääs-
sä kuorolauluja ja niihin piano-
säestyksiä. Kun hänet vuosi sitten 
vihittiin, hän sävelsi myös oman 
häämarssin. Luoman isänisä kuu-
lui eläessään Ylihärmän Vete-
raanikuoroon ollen itsekin sota-
veteraani. Isoisän kuoltua Harri 
”peri” hänen laulukansionsa. Nyt 
hän on säestänyt muutaman vuo-
den ajan kyseistä veteraanikuoroa 
heidän harjoituksissaan. 

Matti Kattainen on 49-vuo-
tias diplomi-insinööri, joka työs-
kentelee suuressa yhtiössä asian-
tuntijaorganisaation johtoteh-
tävissä. Hän sai oman pianon n. 
kuusivuotiaana ja aloitti pianon-
soiton opinnot koulunkäynnin 
myötä kanttorin johdolla. Sit-
temmin opinnot jatkuivat mu-
siikkikoulutasolla. Kattainen 
jatkoi pianonsoittoa yksityises-
ti suorittaen Kuopiossa vuonna 
1986 vaativan II A tutkinnon. 
Hän on toiminut liedpianistina 
ja säestäjänä sekä osallistunut eri-
laisten kamarimusiikkikokoon-
panojen toimintaan. Aikaisem-
min hän oli kiinnostunut myös 
kansanmusiikista toimien ”täm-
määjänä” Vieremän pelimanneis-
sa. Kattainen on laulanut mies-
kuoro PK:ssa sekä Tuusulan Ka-
marikuoro Sonoreksessa. Hänen 
ensimmäiset sävellyksensä syntyi-
vät jo 12-vuotiaana, mutta varsi-
nainen säveltäminen alkoi vasta 
vuonna 1993. Kattainen on sä-
veltänyt n. 40 sävellystä, pääasi-
assa sekakuorolle sekä pianosäes-
tyksellisiä yksinlauluja. Sävellys-
kilpailusta sain vihjeen äidiltäni, 
joka lähetti minulle Iisalmen Sa-
nomien pienen uutisen kilpailus-
ta. Ilman tätä kilpailu olisi toden-
näköisesti jäänyt huomaamatta.

Hannu Virpi on suorittanut 
Sibelius-Akatemiassa musiikin 
maisterin tutkinnon sekä ylim-
män asteen kanttorin tutkinnon. 
Hän on toiminut vuodesta 1991 
Iisalmen seurakunnan kanttori-
na. Virpi on opiskellut sävellys-
tä Olli Kortekankaan johdolla. 

Hänen sävellystuotantoonsa si-
sältyy soolosoittimille sävellettyä 
musiikkia, kuoro-  ja kamarimu-
siikkia sekä liturgista musiikkia. 
Virpi on palkittu useissa sävel-
lyskilpailuissa, mm. Suomen Sä-
veltäjien ja Lahden urkuviikon 
järjestämässä sävellyskilpailussa 
2006, Suomen Säveltäjien ja Sei-
näjoen kaupunginorkesterin jär-
jestämässä kansainvälisessä ka-
marimusiikin sävellyskilpailussa 
2008 sekä VocalEspoon kansain-
välisessä kuoromusiikin sävellys-
kilpailussa 2014. Sotaveteraanien 
kanssa hän on ollut tekemisissä 
myös työnsä puolesta, esim. jär-
jestämässä perinteistä isänmaal-
listen laulujen iltaa. 

Reijo Pajamo 
Professori emeritus

6. joulukuuta 2017 on ainutker-
tainen hetki maamme histori-

assa. Satavuotiaan kunniaksi nos-
tetaan lippu salkoon, nautitaan 
kahvit ja valaistaan sinivalkoisin 
sävyin. Itsenäisyyspäivän ympä-
rille rakennetaan sekä perinteisiä 
että uusia juhlallisuuksia. Synty-
mäpäivän juhlinta käynnistyy jo 
marraskuun lopulla - kiitos sato-
jen tuhansien innokkaiden suo-

Nuoria mukaan juhlavuoden kunniavartioihin
malaisten ja Suomen ystävien.

Itsenäisyyspäivänä muistetaan 
erityisesti heitä, jotka ovat tur-
vanneet maamme itsenäisyyden. 
Eri puolilla maata oleville sanka-
rihaudoille muodostetaan kun-
niavartioita, joissa haudan koh-
dalla seisoo samanikäinen hen-
kilö, kuin vainaja oli kuollessaan. 
Kunniavartiot toteutetaan ai-
nakin Helsingissä Hietaniemen 

hautausmaalla, Tampereella, Ou-
lussa, Kuopiossa ja Lappeenran-
nassa. Valtioneuvoston kanslias-
sa toimiva Suomi 100 -sihteeristö 
kannustaa vartioiden järjestämi-
seen myös muualla Suomessa. 

”Saimme ajatuksen Tampe-
reen Suomalaiselta Klubilta ja 
koimme, että tämä on hieno ja 
koskettava tapa kunnioittaa soti-
en 1939-1945 sankarivainajia ja 

koko sotasukupolvea. Vartioilla 
muistetaan sankarivainajien suur-
ta määrää ja heidän nuorta ikään-
sä. Nykynuorille vartioon osallis-
tuminen tarjoaa konkreettisen ta-
van lähestyä maamme historiaa. 
Teemme yhteistyötä Kansallisar-
kiston kanssa, ja vartioon asettu-
via opastetaan arkistoaineiston 
avulla tutustumaan viime sotien 
tapahtumiin ja henkilöihin”, pää-

sihteeri Pekka Timonen Suomi 
100 -sihteeristöstä kertoo. 

Vartioon asetutaan puoleksi 
tunniksi kello 8.30–13.00 välise-
nä aikana. Tiedot paikkakunnis-
ta ja vartioiden kellonajoista tar-
kentuvat syksyn aikana. 

Viivi Seirala 
Kirjoittaja kuuluu  

Suomi 100 –sihteeristöön
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Vasa krigsveterandistrikt rf 
Kyrkdag 21.9.2017 kl 12.00
Högmässa i Trefaldighetskyrkan i Vasa 
Biskop Björn Vikström predikar 
Kranspatrull till Hjältegravarna
Lunch på Hotel Cumulus Waskia restaurang

Vaasan  sotaveteraanipiiri ry
Kirkkopäivä 21.9.2017 klo 12.00 
Messu Vaasan kirkossa
Piispa Björn Vikström saarnaa
Seppelpartio Sankarihaudoille 
Lounas Cumulus Hotellin Waskia ravintolassa

Seutukunnalliset kirkkopäivät

SANAMinua kannetaan

Pikkupoikana loukkasin jalkani kesämökin metsässä. Varpaa-
seen sattui ja siitä tuli verta. Muistan, että silloin isä otti minut 

syliinsä ja kantoi mökin kuistille. Isän sylissä kipu unohtui.

Toinen lapsuuden muistoni liittyy mummolaan. Pihalla oli van-
ha hirsinen pihasauna. Talvella isä kantoi minut pyyhkeeseen 

käärittynä saunasta tupaan. Muistan, miten lämmin höyry nousi 
pimeässä illassa, kun isä kantoi minua. Isän sylissä oli turvallista 
olla.

Sota-ajalta on monta kuvaa, joissa kannetaan haavoittunutta tur-
vaan. Ne ovat koskettavia kuvia. Olen kuullut monen veteraa-

nin kertovan kokemastaan hädästä taistelujen keskellä. Joku on 
ollut kantajana, joku kannettavana. Silloinkaan kaveria ei jätetty, 
vaan kannettiin saamaan apua. Kun omat voimat olivat poissa, tar-
vittiin toisten tukea. 

Kantaminen kuvaa hyvin kristillisen uskon ydintä. Jo kerran ai-
van pienenä minut on kannettu kasteelle. Kaikkivaltias on ot-

tanut minut omaksi lapsekseen, Jumalan valtakunnan jäseneksi ja 
taivaan perilliseksi. 

Jumala on taivaallinen Isä, joka kantaa meitä ihmisiä samalla ta-
valla kuin äiti tai isä lastaan. Raamatussa on tästä turvallinen lu-

paus: ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset 
käsivarret.” (5. Moos. 33:27a.).

Aina emme tunne Jumalan läsnäoloa. Elämässä on vaiheita, jol-
loin kyselemme, missä Jumala oikein on. Toisinaan on vaikea 

ymmärtää Jumalaa ja hänen tahtoaan. Vielä vaikeampaa on suos-
tua siihen. 

Varsinkin onnettomuuksien kohdatessa tai sairauden ja kuole-
man keskellä uskomme joutuu koetteelle. Onneksi olennaista 

ei ole meidän uskomme määrä, vaan uskomme kohde: ”Sinun tur-
vasi on ikiaikojen Jumala”.

Vastoinkäymisissä meistä tuntuu, että Jumala on kaukana. Jos-
kus ei yksinkertaisesti jaksa edes ajatella tai muistaa Luojaa. 

Mutta silloinkin hyvä Jumala huolehtii meistä. Aivan erityisesti sil-
loin on voimassa lupaus: ”sinua kantavat ikuiset käsivarret”. Jumala 
kantaa kerran perille taivaan kotiin saakka. 

Seppo Häkkinen 
Mikkelin hiippakunnan piispa

Facebookin ”Villasukat vete-
raaneille”, Suomi 100 vuotta 
-ryhmä on ylittänyt huiman 

tavoitteensa; kutoa kaikille Suo-

men 17 000 sotiemme veteraanille 
Suomi 100 -juhlavuoden villasu-
kat. Villasukkia on kudottu kai-
ken kaikkiaan lähes 22 000 paria. 

Facebookin ”Villasukat ve-
teraaneille”, Suomi 100 vuotta 
-ryhmä syntyi oululaisen Jaana 
Willmanin ajatuksesta. 

– Oma isäni oli sotaveteraani. 
Olen myös itse innokas neuloja. 
Näistä taustoista ajatus varmaan-
kin lähti, kertoo Jaana Willman.

Jaana Willman ja hänen tyttä-
rensä Mari Kaijala tulivat Hel-
sinkiin tutustumaan veteraani-
järjestöihin ja niiden toimintaan. 
Työn määrä on kyllä yllättänyt, 
vastaa Jaana, kun häneltä kysy-
tään, mikä on jäänyt erityises-
ti mieleen villasukkaprojektista. 
Tunnelmat ovat kuitenkin nyt 
korkealla, kun suuri osa villasuk-
kia on jo jaettu veteraaneille ja so-
taleskille. 

– Molemmat tyttäreni, Mari 
ja Jonna ovat olleet suurena apu-
na, kun Facebook-päivityksiä on 
tehty ja ryhmän jäsenten kyselyi-
hin on vastailtu, kehuu Jaana tyt-
täriltään saamaansa apua.  Samal-
la matkalla Jaana ja Mari ehtivät 
myös Helsingin Sotaveteraanipii-
rin villasukkienjakotilaisuuteen 
Folkhälsanille. Mielenkiintoisinta 
tässä päivässä oli ehdottomasti se, 
kun näki, missä ja miten veteraa-
nijärjestöt toimivat, sanovat sekä 
Jaana että Mari yhdestä suusta. 

Teksti ja kuva: Pia Mikkonen 
Varainhankinnan päällikkö, 

Veteraanivastuu ry

Veteraaneille kudottu 
22 000 sukkaparia

Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä luovutti Sotavete-
raaniliiton 60-vuotisjuhlavuodelle lyödyn mitalin ja muuta liiton toimin-
taa esittelevää aineistoa Jaana Willmanille (keskellä). Oikealla Mari Kaijala.

Helsinkiläinen Olli Kivioja 
(92) sai sukat syntymäpaik-

kakunnaltaan Kalajoelta ja Hel-
singin veteraanitoimistosta. Olli 
kiitti kumpaakin kirjeellä. Tässä 
kutojien vastaukset Ollille. 

Hyvä Olli Kivioja
Kiitos kaunis kirjeestä. Iso kii-
tos Sinulle, kun olet ollut puolus-
tamassa maatamme. Minä saan 
asua perheeni kanssa turvallisessa 
Suomessa. Se on teidän veteraani-
en ansiota.

Oli ilo saada tietää, että rak-
kaudella kutomani sukat on men-
nyt oikeaan tarkoitukseen ja pe-
rille.

Kiitoksia ja halauksia

Saara

PS.  On mahtavaa ja hatun nos-
ton paikka, että jaksat lähteä 
Helsingistä Kilpisjärvelle hiihtä-
mään. Se on jotain. 

Sukkaprojekti-kutojat arvostavat veteraaneja
Arvoisa Olli Kivioja
Sydämellinen kiitoksemme Teil-
le yllättävästä kirjeestänne. Häm-
mästyksemme oli suuri, että 
meidän pienen neulojapiirim-
me satoa on levinnyt Helsinkiin 
saakka.

Hienoa, että vointinne on 
hyvä ja voitte nauttia Lapin mai-
semista ja hiihtämisestä. Teillä on 
ollut Suojelus mukana vaarallisis-
sa tehtävissä sodan aikana. Olem-
me hyvin kiitollisia, että saamme 
elää vapaassa isänmaassa, joka on 
Teidän ja jokaisen rintamalla pal-
velleen ansiota.

Toisten elämä vaan päättyi lii-
an aikaisin puolustaessa rakasta 
isänmaatamme.

Olemme käsityöpiirissä neulo-
neet vauvanmyssyjä KYSin syn-
nytysosastolle monien vuosien 
ajan. Viime syksynä meidät haas-
tettiin ”Villasukat veteraaneil-
le Suomi 100 vuotta”. Otimme 
haasteen heti vastaan. Neulojia 

oli 10 henkilöä, jotka ahkeroim-
me sukkien kutomisessa. Kävim-
me eri liikkeistä pyytämässä lan-
kalahjoituksia ja saimme kokoon 
95 kerää. Lisäksi hankimme 
omilla varoilla lankoja. Saimme 
kokoon 272 sukkaparia lahjoi-
tettavaksi juhlavuoden kunniaksi 
Suomen sotaveteraaneille.

Neuloimme jokainen sydän 
kiitollisuutta tuntien Teitä vete-
raaneja arvostaen suuresti valta-
vasta työstä Suomen hyväksi.

Sydän kiitollisuutta tuntien 
kirjoitan tätä kirjettä ja suuresti 
arvostaen, että näitte vaivaa kir-
joittaa meille ja etsiä osoitetiedot.

Toivotan Teille edelleen voi-
mia ja hyvää terveyttä jatkaa har-
rastustenne parissa.

Raija Hänninen
adventtiseurakunnan  

neulojien puolesta

Sotaveteraanien tuki- ja perin-
nesäätiön vuosikokoukses-

sa 24. toukokuuta valittiin pu-
heenjohtajana jatkamaan Ris-
to Voipio, varapuheenjohtajana 
Finn-Göran Wennström ja asia-
miehenä Markku Seppä. Ero-
vuoroisista hallituksen jäsenistä 
Esa Haarala ei enää ollut käytet-
tävissä. Hänen tilalleen valittiin 
Arto Mikkonen Kouvolasta. 

Säätiön hallitus
Pasi Alho, Tampere, 
Jaakko Heikinheimo, Lahti
Heikki Järvinen, Helsinki

Risto Voipio jatkaa 
tukisäätiön puheenjohtajana

Frank Lindqvist, Inkoo
Arto Mikkonen, Kouvola
Jorma Mikkonen, Joensuu
Yrjö Tuokko, Inkoo 
Risto Voipio, Helsinki
Finn-Göran Wennström, Helsinki

Kokoukselle esitetty tilinpää-
tös vahvistettiin ja asiamiehelle 
myönnettiin vastuuvapaus. Vuo-
den 2017 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksyttiin. Säätiö 
avustaa sotaveteraaneja ja perin-
netyötä. Talousarvio on 39 000 
euroa alijäämäinen. 



4/17 s y y s k u u n  20.  pä i vä n ä  2017  |   s o t a v e t e r a a n i  •  k r i g s v e t e r a n e n8

a ja n ko h ta i s ta

Tunnukselliset 
sotaveteraanijäsenet 
tavataan
Syyskuun alussa on aloitettu tun-
nusjäsenten tapaaminen. Samal-
la yhdistysten puuhamiehillä on 
mahdollista haastatella sotavete-
raaneja; ovatko veteraanit saaneet 
kotikunnaltaan tarvitsemaansa 
kuntoutusta ja palveluita. 

Viemisenä on tasavallan presi-
dentin ja rouva Haukion allekir-
joittama kunniakirja ja Suomi- 
konvehtirasia.

Toivottavasti sotaveteraanien 
kohtaamisesta tulee säännöllinen 
tapa. 

Sotaveteraaniyhdistyksillä ei 
ole yhteystietoja muista veteraa-
neista kuin omista jäsenistä. Siksi 
käynnit kohdistuvat vain sotave-
teraaniyhdistysten jäseniin. 

Käynnit sankarihaudoilla
Sotaveteraaniyhdistykset ja -piirit 
ovat suunnitelleet käyntejä liiton 
juhlapäivänä 29.9.2017 klo 11.00 
ja hankkineet lisäväkeä paikka-
kunnille, jonne oma verkosto ei 
riitä. Käynteihin sankarihaudoil-
la on kutsuttu myös koululaisia 
osallistumaan ja pitämään pu-
heen haudoilla. Uskomme medi-
an kiinnostuvan tapahtumasta. 

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuosi huipentuu

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuh-
lavuoden mitalin voi hankkia it-
selle tai lahjaksi liiton myyntitoi-
mistosta 30 euron hintaan.

Sotaveteraaniliiton juhlavuoden merkittävimmät toimet 
ovat syksyllä; veteraanien tapaamiset, sankarihaudoilla 
käynnit, liiton 60-vuotisjuhla ja lokakuussa järjestettävä 
konsertti. 

kappaleet kuin juuri päättyneen 
Anna-Mari Kaskisen runoon sä-
velletyt voittajakappaleet. 

Ensimmäisen, nuoremmil-
le suunnatun sävellyskilpailun 
jatko-osana ovat Rauman opet-
tajankoulutuslaitoksen oppilaat 
opettajiensa kanssa tehneet ope-
tuspaketin. Opettajat voisivat 
käsitellä veteraaniaiheisia asioita 
opetuksessa. Opetuspaketti esi-
tellään konsertin yhteydessä. 

Konserttiin on saatavissa lip-
puja: www.lippu.fi tai puh. 0600 
900 900. 

Lippujen hinnat: 10 euroa lap-
set, 20 euroa aikuiset ja 30 euroa 
perhelippu. 

Sotaveteraaniliiton 
juhlamitali 
Liiton 60-vuotisjuhlamitali sopii 
muistoesineeksi juhlavuodesta 
ja annettavaksi veteraaniasioissa 
mukana olevalle. Mitali on omas-
sa kotelossaan. Mitalin hinta on 
30 euroa. 

Tilaukset Sotaveteraaniliitos-
ta.

Sotahistoriakirja 
Selviytymistarina Suomi 
1939-1945
Sotaveteraaniliitto julkaisi ke-
väällä sotahistoriakirjan Selviy-
tymistarina Suomi 1939-1945. 

Kirjassa on runsaasti veteraa-
nien muistoja, sotavuosien poli-
tiikkaa ja poliittisia uhkapelejä 
sekä sotavuosien erilaisia ilmiöi-
tä sotalapsista sotilaiden puhde-
työharrastuksiin. Kirjassa on 328 
sivua ja 72 kirjoitusta. Artikkelit 
on julkaistu Sotaveteraani-leh-
dessä.

Kirjoittajina mm. Marianne 
Junila, Olli Kleemola, Mika Kul-
ju, Jari Leskinen, Ohto Manni-

nen, Timo Soikkanen, Ari Uino, 
Anssi Vuorenmaa, Esko Vuoris-
järvi.

Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotisjuhlavuoden kirjan on 
toimittanut valtiotieteen tohtori 
Olli Kleemola.

Kirjan hinta on 30 euroa + 
postikulut. 

Sotaveteraaniliiton 
Naisjärjestön historia  
1968-2014 
Auta, tue, palvele! - Sotavete-
raaniliiton Naisjärjestön his-
toria 1968-2014 julkistetaan 
22.9.2017 Helsingissä. Kirja ker-
too Sotaveteraaniliiton merkittä-
vimmän tukiorganisaation, Nais-
järjestön toiminnasta koko sen 
46 vuotta kestäneeltä ajalta. Kir-
jan on kirjoittanut valtiotieteen 
tohtori Kaarle Sulamaa. Kirjassa 
on noin 200 sivua.

Kirjaa on saatavissa sotavete-
raanipiireistä ja liiton myyntitoi-
mistosta 20 euron hintaan + pos-
tikulut.  

Hietaniemessä lasketaan seppele 29.9.2017 klo 11.00 suurristille ja marsalkka Mannerheimin haudalle. Ku-
vassa Juutalaiset sotaveteraanit ryhmittymässä seppeleenlaskuun. Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

Liiton juhla Helsingissä
Liiton 60-vuotisjuhla on jäsen-
yhteisöjen edustajille ja kutsu-
vieraille. Juhla on katsottavissa 
AlfaTV:n sivuilta: www.perman-
to.fi 29.9.2017 klo 13.00 lähtien. 
AlfaTV lähettää ohjelman koko-
naan kanavallaan 30.9.2017 klo 
18.00. 

Lisäksi juhlasta tehdään 
DVD-tallenne. Sen voi katsoa 
myöhemmin liiton verkkosivuil-
ta omalla tietokoneella.

Sävellyskilpailujen 
parhaimmisto esitetään 
Finlandia-talossa
Finlandia-talossa sunnuntaina 
22.10.2017 klo 15.00 pidettäväs-
sä konsertissa on esillä niin nuo-
rempien, alle 35-vuotiaiden sa-
noittajien ja säveltäjien voittaja-

Konsertissa esitetään Sotaveteraaniliiton sävellyskilpailujen, nuorempien alle 
35-vuotiaiden sanoittajien ja säveltäjien voittajakappaleet sekä Anna-Mari 
Kaskisen runoon sävelletty kuoroteos Puolesta Isänmaan.  

Lastenlaulukilpailun esitysten pohjalta Turun yliopiston Rauman kampuksen 
opettajiksi valmistuvat nuoret ovat tehneet opetuspaketin, joka käsittelee 
sota-aikaa lapselle ymmärrettävässä muodossa.

Esiintyjinä ovat Mikael Konttinen, Itä-Helsingin 
musiikkiopiston lauluryhmä Wildcats, Rauman 
Normaalikoulun oppilaat sekä Rautatien soittajat 
johtajana Hannu Simoinen.  

Liput: www.lippu.fi tai puh. 0600 900 900.

Liput: aikuiset 20 euroa, alle 15 vuotiaat 10 euroa, 
perhelippu 30 euroa.

Koko perheen musiikkitapahtuma
”Lahja Sotaveteraanilta”

Finlandia-talossa sunnuntaina 22.10.2017 klo 15.00.

Sun Chemical Oy
Espoo

Oy Torch Engineering Ltd
Espoo

Schiedel Savuhormistot Oy
Espoo
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Tue veteraania Sotaveteraaniliiton  
60-vuotisjuhlavuonna
Sotaveteraaniliitto sai poliisihallitukselta vuoden 2017 loppuun ulottuvan 
rahankeräysluvan. Sotaveteraaniliitto käyttää varat sotaveteraanien, heidän 
puolisoidensa ja leskiensä hyväksi järjestämällä kunto- ja virkistysviikkoja 
sekä myöntämällä henkilökohtaisia avustuksia. 

Liiton rahankeräyksen pankkiyhteys:  
Helsingin Op FI23 5541 5820 0139 52. 

Rahankeräysluvan numero: RA/2016/279

Auta, tue, palvele! 
- Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön  

historia 1968-2014 
kertoo Sotaveteraaniliiton merkittävimmän  
tukiorganisaation, Naisjärjestön toiminnasta  

koko sen 46 vuotta kestäneeltä ajalta.  
Kirjan on kirjoittanut valtiotieteen  

tohtori Kaarle Sulamaa. Kirja on nelivälinen  
ja siinä on noin 200 sivua.

Kirjaa on saatavissa sotaveteraanipiireistä  
ja liiton myyntitoimistosta  

20 euron hintaan + postikulut.

A
uta, tue, palvele! – Suom

en Sotaveteraaniliiton N
aisjärjestön historia 1968–2014

Kaarle Sulamaa 
Helsinki 2017

Suomen Sotaveteraaniliitto luovutti liiton pienoislipun vapaudenristin tunnuksin 
Naisjärjestölle tammikuussa 1996. Vas. Lahja Saura, Annikki Iloranta ja Hilkka Borg. 

Auta, tue, palvele!  
– Suomen Sotaveteraaniliiton 

Naisjärjestön historia

     1968–2014

Käsillä oleva teos kertoo naisten työstä sotaveteraanitoiminnan  
yhteydessä sekä heidän omasta kattojärjestöstään, Suomen  
Sotaveteraaniliiton naisjärjestöstä, joka kokosi paikalliset naisjaostot 
ja piirien naistoimikunnat valtakunnallisella tasolla.

Sotaveteraaniyhdistysten yhteyteen alettiin perustaa naisjaostoja  
jo vuonna 1966. Parhaimmillaan niitä oli yli 300 ja jäseniä niissä  
yli 50 000.

Näiden naisten ja naisjaostojen kattojärjestöksi perustettiin vuonna 
1968 Suomen Sotaveteraaniliiton naisjärjestö, joka oli alkuun  
rekisteröimätön ja vuodesta 1982 rekisteröity yhdistys. Se oli  
olemassa vuoteen 2014.

Vaikka naisjärjestö rekisteröitynä yhdistyksenä purettiin vuosina 
2013 - 2014, sisarten työ jatkuu kentällä monin paikoin aivan kuten 
ennenkin. Kuten monessa sotaveteraaniyhdistyksessä on todettu, 
naisten apu on ollut korvaamaton.

Suomi  
1939–1945

Selviytymistarina
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Olli Kleemola (toim.)

Kirjassa on runsaasti veteraanien  
muistoja, sotavuosien politiikkaa ja  
poliittisia uhkapelejä sekä sotavuosien 
erilaisia ilmiöitä sotalapsista sotilaiden 
puhdetyöharrastuksiin. Kirjassa on  
328 sivua ja 72 kirjoitusta. Artikkelit  
julkaistu Sotaveteraani-lehdessä.

Kirjoittajina mm. Marianne Junila,  
Olli Kleemola,  Mika Kulju,  
Jari Leskinen, Ohto Manninen,  
Timo Soikkanen, Ari Uino,  
Anssi Vuorenmaa, Esko Vuorisjärvi.  

Suomen Sotaveteraaniliiton  
60-vuotisjuhlavuoden kirjan  
on toimittanut valtiotieteen  
tohtori Olli Kleemola. 

Kirjan hinta 30 euroa + postikulut

Selviytymistarina
Suomi 1939-1945

Tiedustelut ja tilaukset: 09 6126 2015 tai 09 6126 2016 
marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi • riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi  

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

Isänpäivälahjavihje

TILAAMALLA TÄMÄN KIRJAN TUET SOTAVETERAANILIITON TYÖTÄ VETERAANIEN HYVÄKSI!

Tiedustelut ja tilaukset: 09 6126 2015 tai 09 6126 2016 
marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi 
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi  

Verkkokauppa palvelee osoitteessa:  
www.sotaveteraanit.fi

Sotaveteraaniliitolla on jäsenrekis-
teri, jossa on mm. kaikkien sotave-

teraaniyhdistysten jäsenten tiedot. Sa-
masta rekisteristä saadaan postitus-
osoitteet Sotaveteraani-lehteä varten. 
Jäsentiedoissa on myös jäsenen GSM-
numero ja sähköpostiosoite, mikäli se 
on saatu. 

Jäsenrekisteristä voimme poimia 
osoitteita, sähköpostiosoitteita ja vaik-
ka GSM-numeroita ja lähettää esimer-
kiksi yhdistysten vastuuhenkilöille 
sähköpostiviestejä. 

Myös jäsenillä on mahdollista kirjau-
tua jäsenrekisteriin, katsoa omat tieton-
sa ja muuttaa tietojaan. Muutettavia tie-
toja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoi-
te, postinumero ja -toimipaikka, kunta, 
puhelinnumerot (lanka ja GSM),  syn-
tymäaika ja sähköpostiosoite. 

Jäsen, tarkista tietosi jäsenrekisteriltä
Näin pääset muuttamaan tietojasi:
Siirry Sotaveteraaniliiton internet-sivulle www.sotaveteraanit.fi
Valitse Sotaveteraani-lehti ja seuraavasta valikosta Jäsenrekisteri
Laita kohtaan jäsennumero jäsennumerosi, jonka löydät juuri 
tulleesta lehdestäsi nimesi yläpuolelta (seitsemän numeroa)
Laita kohtaan postinumero postinumerosi ja paina kirjaudu  
sisään.
Nyt näet tällä hetkellä olevan tietosisällön. Paina muokkaa pai-
niketta. Tee korjaukset ja paina Tallenna tiedot. Palaa alkuun 
oikealla ylhäällä olevasta ruudusta Kirjaudu ulos.
Tiedot välittyvät liiton jäsenrekisterin hoitajalle, joka hyväksyy 
muutoksen. 
Lisätietoja: Jäsenrekisterin hoitaja Riina Lillfors,  
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi tai puh. 09 6126 2015.
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Kuortaneella haudattiin 
6. toukokuuta sotamies 
Juho Hautamäen maalli-

set jäännökset sankarihaudan le-
poon. Suomalaiset sotilaat lupa-
sivat sodan aikana toisilleen, että 
kaveria ei jätetä. Moni kaatunut 
kuitenkin jäi kentälle, varsinkin 
talvisodan 1939 vastahyökkäyk-
sen ja kesän 1944 vetäytymis-
taistelujen aikana. Yksi tällainen 
sankarivainaja on myös haudattu 
Juho Hautamäki. 

Juhon ruumis jouduttiin jät-
tämään Kuolemajärven Työppö-
län taistelukentälle 23.12.1939. 
Omaisten kannalta on nyt yksi 
tie kuljettu loppuun, on saatu 
varma tieto kadonneen kohtalos-
ta ja jäänteet on haudattu Kuor-
taneen sankarihautaan.

Juhlallinen tapahtuma Kuor-
taneen kirkkopihalla oli kaikil-
le osallistujille mieleenpainuva. 
Kuortaneen seurakuntamestari 
Mika Viitanen toimi tapahtu-
man järjestelijänä. Läheisten läs-
näollessa hautaan siunaamisen 
toimitti reserviläisasussa kirkko-
herra Vesa Rasta.  Kuortaneen 
reserviläiset yhdessä reserviup-
seerien kanssa asettivat lippu- ja 
kunniavartion. Kaksi varusmies-
tä Kainuun Prikaatista peittivät 
Juhon maalliset jäänteet kirkko-
maahan.

Juho taisteli 
Ässärykmentissä
Juho oli syntynyt Kuortaneella 
1909. Varusmiespalveluksen hän 
suoritti Suomen Valkoisessa Kaar-
tissa Helsingissä. Pääkaupunki-
seutu tuli tutuksi ja Juho hakeu-
tui töihin Helsingin satamaan. 
Ahtaajan pesti Helsingissä toi toi-
meentulon varmemmin kuin maa-
taloustyöt Kuortaneella. Juho sai 
kutsun ylimääräisiin harjoituksiin 
12.10.1939 Helsingin poliisilta.  

Juhon sijoitukseksi tuli 6. 
komppania, Jalkaväkirykmentti 

11 eli ns. ”Ässärykmentti”, joka 
oli helsinkiläisistä Sörnäisten ja 
Kallion kaupunginosien reservi-
läisistä koottu rykmentti. Ryk-
mentti kuului II-armeijakunnan 
4. divisioonaan. 

Vahvennetun 4. divisioonan 
tehtävänä oli talvisodan alkaes-
sa pysäyttää neuvostojoukkojen 
hyökkäys Karjalankannaksella 
pääaseman eteläisessä osassa noin 
25 kilometriä leveällä lohkolla.  

II pataljoonan, johon Juho 
kuului, tehtävänä oli puolustaa 
Kuolemajärven lohkoa. Juho 
toimi 6. komppanian päällikön, 
kapt. Bros Sunialan taistelulähet-
tinä.

Puna-armeija aloitti 19. joulu-
kuuta 1939 laajemman hyökkä-
yksen Länsi-Kannaksella. Viiden 
vuorokauden puolustustaistelu 
pääasemassa oli ankaraa, vihol-
linen ampui tykistöllään ja heit-
timillään vuorokauden ympäri 
yrittäen läpimurtoa.

Torjuntataisteluiden aikana 
esikunnissa suunniteltiin surulli-
sen kuuluisa laaja vastahyökkäys, 
joka aloitettiin joulun aatonaat-
tona 1939. 

Edellisen yön lukuisat tiedus-
telupartiot eivät päässeet tavoit-
teisiinsa, eivätkä myöskään saa-
neet vastassa olevasta vihollisesta 
oikeastaan minkäänlaista kuvaa. 

Jokainen tiedusteluyritys päät-
tyi konetuliaseiden tulen takia 
ennen aikojaan. Siitä huolimat-
ta 23. päivän hyökkäys päätettiin 
toteuttaa.

Divisioonan esikunta oli muo-
dostanut hyökkäystä varten kaksi 
erillistä hyökkäysosastoa, joiden 
tehtävänä oli yhdessä naapuri-
joukkojen kanssa edetä katkaise-
maan neuvostojoukkojen huolto-
tie Uudeltakirkolta  Summaan. 

Yksiköiden 
taistelukertomuksista 
poimintoja 
Aamulla klo 6.30 olivat joukot 
hyökkäyslähtölinjalla Makkara-
kukkulalla. 

Klo 7.12 alkoi hurja hyökkä-
ys, jonka tavoite oli Seppälän au-
kean koillisreunan metsäsaareke. 
Komppania saavutti tavoitemetsi-
kön, vaikka vihollinen aloitti met-
säsaarekkeeseen tykistön suora-
suuntaustulen, jota se lisäksi tuki 
8:n hyökkäysvaunun konekivääri- 
ja vaunutykkitulella. 

Oma kranaatinheitinosasto sai 
tuettua hyökkäystä alkuvaiheessa, 
mutta kun langallinen viestiyh-
teys loppui, joutuivat omat joukot 
hyökkäämään ilman minkään-
laista tulitukea. 

Kaksi vaunua saatiin kuiten-
kin tuhottua viholliselta vallatul-

Sankarihautajaiset Kuortaneella
la tykillä, mutta jäljellejääneet 
vaunut aiheuttivat konekivääreil-
lään suuret tappiot ja joukko alkoi 
hajota. Lisäksi vihollinen suoritti 
samaan aikaan vastahyökkäyksen 
komppanioitten saumakohtaan, 
jolloin oma hyökkäys tyrehtyi lo-
pullisesti ja joukkojen oli perään-
nyttävä. 

Jäljelle jäänyt joukko perääntyi 
sekasortoisessa järjestyksessä lähtö-
tasalle klo 14. 

Kaatuneet ja haavoittuneet jä-
tettiin kentälle. 

Kello 13 Juho vei viestiä 
taakse pataljoonaan ja sen jäl-
keen palasi komppanian päälli-
kön viereen uutta tehtävää var-

tyneet jäänteet kootaan kesäisin 
Viipuriin Pietari Paavalin kir-
kon suojiin, missä ne on vuosit-
tain syksyllä laitettu arkkuihin 
ja arvokkaan muistotilaisuuden 
saattelemana kuljetettu Helsin-
kiin DNA-tutkimukseen.

Jäänteiden tunnistaminen 
on mahdollista vain, jos niiden 
yhteydestä löytyy esineistöä, 
jonka perusteella tunnistami-
seen voidaan ryhtyä. Parhaassa 
tapauksessa tällainen tunniste 
on vainajalle kuulunut tuntole-
vy. Vainajan DNA-näytettä ver-
rataan joltain tämän äidin su-
kuhaaran naispuoliselta suku-
laiselta saatavaan näytteeseen. 
Prosessi on pitkä ja voi viedä vii-
sikin vuotta ennekuin 100 %:n 
varmuus vainajan henkilöllisyy-
destä on saatu.

Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistyksen mukaan ken-
tälle jääneiden suomalaisten so-
tilaiden jäänteiden etsinnöissä 
on vuosina 1992-2013 löydetty 
ja palautettu Suomeen haudat-
taviksi noin 1150 sotilaan jään-
teet.

Sodassa kaatuneiden etsin-
tä ja palautus kotimaihin-

sa perustuu Suomen ja Venäjän 
vuonna 1992 solmimaan val-
tiosopimukseen Sopimukses-
sa määritellään tarkkaan, mil-
lä edellytyksillä etsintätöitä saa 
tehdä ja vainajien jäännöksiä 
siirtää kotimaihinsa. Sotavaina-
jien muiston vaalimisyhdistyk-
sen tekemä sotavainajatyö käsit-
tää neljä vaihetta: kentälle jää-
neiden etsinnän, kotiuttamisen, 
mahdollisen tunnistamisen ja 
hautaan siunaamisen. 

Sotapäiväkirjat, taistelu-
kertomukset, asetoverien ker-
tomukset ja muut aikalaisha-
vainnot ovat tärkeitä lähteitä 
etsintöihin ryhdyttäessä. Ak-
tiivisimpien vuosien jälkeen 
1990-luvulla etsintöjä on viime 
vuosina tehty aiempaa valikoi-
dummin ja vähäisemmin voi-
min. Kaikki todennäköisinä pi-
detyt vihjeet pyritään kuitenkin 
tarkistamaan. Yhä useammin 
suomalaissotilaiden jäänteet 
ovat löytyneet venäläisten suo-
rittamissa etsinnöissä. Kannak-
selta ja Laatokan Karjalasta löy-

Sotamies Juho Hautamäen maalliset jäännökset laskettiin Kuortaneel-
la sankarihautaan 6. toukokuuta.

ten. Juho seurasi päällikköään 
loppuun asti. Kapteeni ja hä-
nen henkilökohtainen taistelu-
lähettinsä löydettiin vierekkäi-
sistä painanteista Työppölän 
kylän reunasta vuonna 2013. 

Epäonnisen vastahyökkäyk-
sen suomalaistappiot ovat ko-
konaisuudessaan 361 kaatu-
nutta, 777 haavoittunutta ja 
190 kadonnutta. Sekava hyök-
käysyritys saa sotilaiden suus-
sa lempinimen hölmön tölväys.

Raimo Kallioniemi 
Kirjoittaja on Etelä-Pohjanmaan 

Sotaveteraanipiirin 
perinnevastaava

rinteinen Veteraanilautanen ja 
uutena palkitsemismuotona Sal-
paleijonakivi.Reserviupseerikoulun kurs-

sin 250 päätöstilaisuudes-
sa 20.7. luovutettiin pe-

Veteraanien teräksisen lauta-
sen veteraanijärjestöt luovuttavat 
kokelaalle, joka toiminnallaan on 
osoittautunut kiinnostuksensa ja 
kunnioituksensa sotiemme vete-
raaneja kohtaan. Kokelaan valit-
see RUK:n henkilökunta. Kurs-
silta nro 250, nimeltään Kotka, 
lautasen sai kokelas Aleksi Vis-
ti.  Parikymppinen nuorimies on 
kotoisin Nurmijärveltä. Perus-
yksikkö on Karjalan prikaatissa 
Vekaranjärvellä. Visti toimi yk-
sikkönsä edustajana RUK:n mu-
seotoimikunnassa.  Aleksi kertoi 
isoisänsä Veikko Westerlundin 
olleen sodassa mukana. Varus-
miespalveluksen jälkeen Aleksi 
pyrkii lukemaan maantieteitä.

Salpaleijonakivi on uusi, Ky-
menlaakson Lottaperinneyhdis-
tyksen palkitsemisesine kurssin 
parhaalle naispuoliselle kokelaal-

Veteraanilautanen ja Salpaleijonakivi RUK 250:ssä menestyneille

Päätöstilaisuudessa (vas.) Haminan Sotaveteraanien toiminnanjohtaja 
Aimo Kiukas, sotaveteraani Kaarlo Kärkkäinen, kokelaat Visti ja Kallasta 
ja Kymenseudun Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Terttu Ravi.

le - nyt se ojennettiin Jenna Kal-
latsalle Heinolasta. Jenna tahtoi 
saada (mahdollisen) sota-ajan si-
joituksen. Lisäksi asepalveluk-
sessa saa ainutlaatuisen johtaja-
koulutuksen. Siinä syy asepalve-
lukseen hakeutumiseen. Hieman 
normaalia ”varusmiesikää” van-
hempi Jenna on koulutukseltaan 
liikunnanohjaaja.  Hänen perus-
yksikkönsä on Panssariprikaati 
Parolannummella.

Jennan kertoi pappansa Uuno 
Kallatsan olleen ajomiehenä so-
dassa, ja isopappansa Kaarlo Va-
salan taistelulähettinä.  Isoäitinsä 
isä ja äiti Aune ja Tauno Mulari  
tapasivat toisensa sodan aikana.   
Ei ihme, että Jenna haki itselleen 
sota-ajan sijoitusta.

Mikä on salpaleijonakivi?
”Alkuperäiset” salpaleijonakivet 

ovat Taavetti-Miehikkälä (384) 
-tien varrella Miehikkälän kun-
nassa n. kolme kilometriä keskus-
tasta Taavetin suuntaan.  Lähis-
töllä on myös Salpalinjamuseo.

Kivet ovat 1940 kivistä koo-
tun panssaritorjuntalinjan ki-
viä, joihin on hakattu noin puo-
li metriä korkea Suomen leijona.  
Leijonat on aikaisemmin maalat-
tu keltaisiksi. Kivet ovat molem-
min puolin tietä, joskaan ei aivan 
alkuperäisillä paikoillaan. Niitä 
on jouduttu siirtämään tien pa-
rannustöiden yhteydessä tien le-
vetessä nykyliikenteelle sopivaksi.

Teksti ja kuva: Pertti Nieminen
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Hämeenlinnalainen Esa Jaa-
tinen haastaa kaikki suo-

malaiset mukaan havuseppele-
talkoisiin.  Seppeleet on tarkoitus 
laskea Suomen satavuotisjuhla-
vuoden itsenäisyyspäivänä 6.12. 
jokaiselle sankarihaudalle. 

Idea talkoisiin syntyi Jaatisen 
ollessa hakkuilla metsässä viime 
itsenäisyyspäivän tienoilla. 

– Metsässä nousi mieleeni, että 
sodassa kaatuneita peiteltiin rin-
tamaoloissa havuilla. Ajattelin 
sitten, että jokaiselle kaatuneelle 
voisi sitoa oman havuseppeleen 
heidän kunniakseen tänä Suo-
men juhlavuonna. 

Kanta-Häme heti mukaan 
Toiminnan miehenä Esa Jaatinen 

otti yhteyttä Kanta-Hämeen so-
taveteraanipiirin toiminnanjoh-
taja Pertti von Hertzeniin, joka 
suhtautui myönteisesti asiaan. 

– Menin heidän kokoukseen-
sa havuseppelemalli kourassani. 
Kerroin, että seppelten sitomis-
talkoot olisi aikomus järjestää 
kuin sota-ajan mottitalkoot, jossa 
vapaaehtoiset saivat tehdä halko-
ja käsipelillä metsässä. Armeija-
han tarvitsi halkoja ja polttopuita 
rintamalla valtavat määrät. 

Mottitalkoolaiset myös pal-
kittiin tehtyjen mottien määrän 
mukaan joko rautaisella, hopei-
sella tai kultaisella pienellä kir-
veellä. 

– Ajattelin, että haastetaan 
tällä kertaa Suomen kansa seppe-
letalkoisiin, johon kaikki kynnel-
lä kykenevät voisivat osallistua. 
Kanta-Hämeen sotaveteraanipii-
ri oli heti valmiina omalta osalta 
osallistumaan hankkeeseen, Jaa-
tinen kertoo.   

Yle teki opetusvideo 
Havuseppele-operaatio on Kan-

Suomalaiset haastetaan havuseppeletalkoisiin
"Himmetä ei muisto koskaan saa"

Havuseppeleen tekemistä olivat harjoittelemassa nuoret ja vanhem-
mat.

Hangon Rintamamuseo pe-
rustettiin vuonna 1981. 

Taustayhteisönä olivat Karjaan 
sotaveteraanit, mutta museo oli 
lähinnä yhden miehen, sotavete-
raani, sotakamreeri, diplomi-in-
sinööri Stig Häggströmin (1924-
2012) projekti. 

Vuosien varrella museosta ke-
hittyi monipuolinen turistikoh-
de. Vähitellen sen hoitaminen 
perustajan pojan, Ralf Häggströ-
min voimin kävi ylivoimaiseksi. 

Museon tulevaisuuden var-
mistamiseksi perustettiin Länsi-
Uudenmaan Sotahistoriallinen 
yhdistys ry., joka vuoden 2016 
alussa osti museon ja ryhtyi kun-
nostamaan sitä. Aluksi oli kui-
tenkin arvokas esineistö luette-
loitava. Saneeraustyö käsitti van-
han näyttelyhallin saneerauksen, 
uuden palvelusiiven rakentami-
sen, ulkoalueen kunnostamisen 
sekä uuden perusnäyttelyn luo-
misen. 

Hangon Rintamamuseo avattu jälleen yleisölle

Rintamamuseon lähialue on kunnostettu.

Uudistettu Rintamamuseo avattiin 3. kesäkuuta.

ta-Hämeen alueen osalta tarkoi-
tus toteuttaa niin, että Hämeen-
linnassa järjestetään 28.10. tori-
tapahtuma. 

– Tapahtumaan kutsutaan va-
paaehtoisia sitomaan seppeleitä. 
Kaikki tarvittavat havut ja mate-
riaali ovat paikanpäällä valmiina.  

Jaatinen järjesti lauantaina 
29.7. omalla pihallaan tapahtu-
man, jossa Ylen kuvaaja kuvasi 
opetusvideon siitä, kuinka seppe-
le sidotaan vaihe vaiheelta. Mal-
liseppeleitä oli sitomassa muun 
muassa partiolaisia ja lottia. Ti-
laisuudessa oli mukana myös so-
taveteraaneja.  

– Tämä Ylen toimittajan ku-
vaama opetusvideo on nähtävis-
sä ja kaikkien vapaasti ladattavis-
sa Yle Areenalta, Jaatinen kertoo.  

Havuja Suomessa riittää 
Materiaalin hankinta seppeleitä 
varten on varsin helppoa - metsiä 
ja havuja kun Suomessa riittää. 
Kanta-Hämeen sankarihaudoille 
laskettaviin havuseppeleihin ha-
vut on lahjoittanut pirteä 81-vuo-

tias metsänomistaja Maija Raski. 
– Kun kerroin hänelle, mihin 

havut menevät, hän oitis lupasi, 
että hänen metsästään saa ilman 
muuta hakata pientä kuusikkoa. 
Uskon, että muualtakin löytyy 
samanlaista lahjoitushalukkuut-
ta.  Tarkoituksena on, että jokai-
selle sankarivainajalle saadaan it-
senäisyyspäivänä laskettua oma 
seppeleensä, Jaatinen toteaa lisä-
ten:  

”Lapset ja lastemme lapset, nyt 
meidän vuoro on -  jokainen san-
kari on seppeleen arvoinen”.

Yle Areenan opetuslinkkiin 
pääset tästä https://yle.fi/uuti-
set/3-9749903

Teksti ja kuva: Tarja Lappalainen 
hämeenlinnalainen  

vapaa toimittaja

Lisätietoja:
Esa Jaatinen, puh. 040 418 2548, 
sp: esa.jaatinen@outlook.com
Esko Aaltonen, puh. 050 1772, 
sp: aaltonen.eskoj@gmail.com

Uusi perusnäyttely  
”Hanko vieraissa käsissä”
Uudistetun museon avajaiset pi-
dettiin suurelle kutsuvierasjou-
kolle perjantaina 3.6. hyisessä 
mutta onneksi poutasäässä. Mu-
seo avattiin yleisölle puolustus-
voimien lippujuhlapäivänä 4.6.

Museon taustayhteisö on otta-
nut tehtäväkseen vaalia muistoja 
vuosilta 1939-41 talvisodan ja vä-
lirauhan ajalta sekä Hangon rin-
tamalta jatkosodasta. Yhdistys 

haluaa välittää tietoa ja ymmär-
rystä tuleville sukupolville Suo-
men itsenäisyydestä ja muistuttaa 
vahvan puolustuksen tarpeesta. 
Museon pääkohderyhmänä on 
tämän päivän nuoriso. 

Hangon rintaman puolus-
tajista suurin osa oli ruotsia äi-
dinkielenään puhuvia suoma-
laisia joukkoja. Veteraaneja ja 
heidän perheitään elää yhä län-
tisellä Uudellamaalla. Näyttely 
kertoo myös lukuisista Hangon 
rintamalla taistelleista, etupääs-
sä Ruotsista mutta myös Norjas-
ta ja Tanskasta tulleista vapaaeh-
toisista.

Museoalueeseen kuuluvat 
myös ruotsalaisten vapaaehtois-
ten aikanaan rakentama ja sodan 
jälkeen entisöimä miehistökorsu 
”Gyllene Freden” sekä kilometrin 
mittainen sotapolku, joka kulkee 

museon tuntumassa. Erikoisuu-
tena museo tarjoaa muutaman 
kilometrin päässä palan Han-
koniemen ”Salpalinjaa” ja yhden 
sen järeistä betonibunkkereista, 
joka kantaa sodanaikaista nimeä 
”Irma”.

Syyskuun alusta jouluun saak-
ka museo on avoinna viikonlop-
puisin klo 12-17. Tämän lisäksi 
se avataan ryhmille sopimuksen 
mukaan. Museossa on kanttiini, 
joka palvelee vierailijoita aukiolo-
aikoina.

Hangon Rintamamuseo on 
erittäin suositeltava ja helppo vie-
railukohde pääkaupunkiseudun 
asukkaille. Suosittelen!

Göran Lindgren 
Kirjoittaja on KTM, ylil res, 

sotahistorian harrastajatutkija 
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Lopella sijaitsevan Marskin 
Majan kävijämäärät ovat lä-

hes kaksinkertaistuneet ja nous-
seet jo yli parhaimpien vuosien ta-
solle. Marskin Majaa ylläpitävän 
Majan Herrat Oy:n Teuvo Zet-
terman toteaa, että syynä tähän 
on Suomi 100 -vuotisjuhlavuo-
si, jolloin samalla tuli kuluneek-
si Mannerheimin syntymästä 150 
vuotta. Syynä kävijämäärän kas-
vuun Zettermanin mukaan on 
myös onnistuneet näyttelyvalin-
nat. Zetterman kiittelee myös yh-
teistyökumppaneitaan saamas-
taan markkinointiavusta.

Suomen Marsalkka Man-
nerheimin Metsästysmaja ry 
(SMMM ry) perinnetoimikun-
nan puheenjohtaja Matti Ah-
tiainen iloitsee Marskin Ma-
jan kävijämäärän huomattavas-
ta kasvusta. Ahtiainen toteaa, 
että Marskin Majan tärkeä teh-
tävä on välittää tietoa veteraani-
sukupolven työstä ja uhrauksis-
ta Suomen itsenäisyyden säilyt-
tämiseksi. 

Ahtiaisen mielestä onnistu-
nut rintamataiteen näyttelyva-
linta on omalta osaltaan ollut li-

Pohjois-Karjalan Sotaveteraa-
nipiirissä tapahtui 1.8.2017 

toiminnanjohtajan vaihtuminen 
Seija Karttusen jäädessä eläk-
keelle. Tehtävät Seijalta vastaan-
otti Jouni Mattila.

Seijalle järjestettiin pienimuo-
toinen läksiäistilaisuus kaupun-
gintalon Varpuskabinetissa. 

Puheitten lisäksi kuultiin 
kvartettilaulua. Lahjana Seija sai 
Ilomantsin Sotaveteraaniyhdis-
tyksen puheenjohtajan Teuvo 
Strandmanin maalaman öljyvä-
ritaulun, jossa oli kuvattu maa-
laismaisema vinttikaivoineen ja 
riihirakennuksineen.

Paikalle oli kutsuttu myös pai-
kallista julkista sanaa. Kysymyk-
siä esitettiin ennen muuta Seijal-
le ja Jounille, mutta myös muita 
paikallaolijoita jututettiin. 

Seija Karttunen sai kiitos-
ta pyyteettömästä ja tehokkaas-
ta työstä piirin sotaveteraanien ja 
heidän läheisiensä hyväksi. Suuri 
ponnistus oli viime vuoden liitto-
päivät, joka oli iso urakka kaikille 

säämässä yleisön kiinnostusta ja 
se on Majan puolelta myös hy-
vää palvelua yleisön suuntaan. 
Viime vuosien ponnistelut alu-
een kehittämiseksi lisäävät 
kiinnostusta museoalueeseen 
ja luovat edellytyksiä tulevalle 
toiminnalle. Huomattava ra-
kennuskanta ja niissä esillä ole-
vat näyttelyt vaativat jatkuvaa 
huolenpitoa, toteaa Ahtiainen. 

Marskin Majan näyttelyop-
paana toimii Lopelta kotoisin 
oleva terhakka edellisvuoden 
ylioppilas Thelma Nylund, 
joka pitää Marskin Majan ke-
säoppaan työstään. Se on ollut 
tosi antoisaa. Hän kertoo saa-
neensa paljon uutta tietoa näyt-
telyvierailtaan ja iloitsee työs-
tään saamastaan positiivisesta 
palautteesta, mikä innostaa jat-
kamaan myös tulevana kesänä 
Marskin Majan näyttelyoppaa-
na, mikäli se suinkin on mah-
dollista.

Marskin Maja on päättänyt, 
että tulevana kesänä Rukajär-
ven rintamataidenäyttely jat-
kaa. Samoin näyttelijä Timo 
Närhinsalon suositut ja aina 

Marskin Majan kävijämäärä noussut

mukana olleille järjestäjille. Toi-
minnanjohtajan suuri työpanos 
juhlien onnistumiseksi oli avain-
asemassa.

Läksiäisissä todettiin myös se, 
että Seija sai aikanaan ison teh-
tävän laittaa sotaveteraanipiirin 
asiat kuntoon. Projekti oli paljon 
työtä vaatinut toimenpide, jonka 

Vahdinvaihto Joensuussa

Seija ja Jouni heittävät vahdinvaihdon merkiksi ”ylävitoset”.

Loppilainen Thelma Nylund pitää Marskin Majan näyttelyoppaan työs-
tä.

Tykkipatterin päällikkö Erkki Ma-
tilainen oli yksi tuotteliaimmista 
taidemaalareista. Partio-teos on 
Teuvo Laukkasen hiihtopalkinto 
vuodelta 1943. Kultamitalisti Teu-
vo Laukkanen voitti Rukajärven 
sekä Suomen mestaruuden kysei-
senä vuonna. Taideteosten tuotto 
käytettiin kaatuneitten aseveljien 
perheiden toimeentulon järjestä-
miseen jo sodan aikana.

Rukajärvellä toimi Jatkosodas-
sa useita matrikkelitaiteilijoita: 
Kuva Kalle Halosen ”Soppatykis-
tä”, jonka Kirsi Louhivuori lahjoitti 
SMMM ry:lle.

loppuunmyydyt esitykset ”Vii-
meinen päiväkäsky ja Marskin 
pöydässä” pidetään. 

Perinteinen taskukalenterimme 
ilmestyy syyskuussa 39. ker-

ran. Kalenterissa on totuttuun ta-
paan tietoa mm. veteraanietuuk-
sista ja liiton toiminnasta. Liiton 
ja sotaveteraanipiirien, piireissä 
toimivien sosiaalineuvojien, Sota-
veteraanien tuki- ja perinnesääti-
ön sekä luottamus- ja toimihen-
kilöiden yhteystiedot sisältyvät 
järjestöjaksoon. Kalenterista löy-
tyvät tiedot myös sotaveteraanien 
valtakunnallisista tapahtumista.

Kalenteri on erinomainen tie-
topaketti veteraaneille ja heidän 
omaisilleen sekä hieno lahja yh-
teistyökumppaneille ja sotavete-
raanityön tukijoille.

Kalenterin hinta on kuu-
si euroa. Kalenteria voi tilata lii-
ton myyntitoimistosta, PL 600, 
00521 Helsinki, puh. 09 6126 
2016, sähköposti: marja.riukka@
sotaveteraaniliitto.fi

Sotaveteraanikalenteri 
vuodelle 2018

Myös useimmat sotaveteraa-
niyhdistykset hoitavat kalenteri-
myyntiä.

Olli Kleemolan puhdetyö-
näyttely Asemasodan aartei-

ta siirtyi Jalkaväkimuseoon Mik-
kelin. Näyttelyä on täydennet-
ty Jalkaväkimuseon kokoelman 
puhdetöillä. 

Puhdetyöt olivat monelle rin-
tamamiehelle pelon- ja ikäväntor-
juntaa ja tapa irrottautua muu-
toin pitkästyttävästä asemasota-
vaiheesta. 

Vuonna 1942 Valtion Tiedo-
tuslaitos järjesti puhdetyökilpai-
lun ja esineiden myyntinäytte-
lyn. Rahapalkintojen lisäksi kil-
pailuista oli mahdollisuus voittaa 
lomia ja tupakkaa. Useilla rinta-
mamiehillä oli sodasta palattu-
aankin muistona perheelle tehty 
muistoesine.  

Puhdetyönäyttely avattiin Jal-
kaväkimuseolle 16. heinäkuuta. 

Espoolaiset Joonas Pirhonen ja Sanna Hämäläinen poikkesivat heinä-
kuussa tutustumaan puhdetyönäyttelyyn. Taulussa on esillä 38 erilaista 
puukkoa ja tuppea. He pitívät näyttelyä monipuolisena.

Näyttelyn suurempia puhdetyöesineitä ovat tuolit ja pöydät. Takana 
olevassa taulussa kerrotaan, miten Olli Kleemolan puhdetyöharrastus 
alkoi 11-vuotiaana, kun isoisä antoi hänelle ensimmäisen sodassa te-
kemänsä puhdetyön.

Jalkaväkimuseo sai 
puhdetyönäyttelyn

Seija hoiti mallikkaasti. Näin sai 
Jouni Mattila vastaanottaa hyvin 
hoidetun sotaveteraanipiirin.

Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 

sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja 

Kuva: Karjalainen/Jouni Turunen
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Raatteentieltä palattiin 
monta kokemusta 
rikkaampina
Vajaat 200 Tervareitin Suomi 
100 -hengessä järjestämän Raat-
teentie-matkan osanottajaa pää-
si todistamaan hienoa puhallin-
musiikkitapahtumaa Suomussal-
men liikuntahallissa.

Utajärven puhallinorkesterin 
ja Oulun Vaskiveikkojen ynnä 
muutaman pudasjärvisen lisävah-
vistuksen Sukupolvet kohtaavat 
-konsertissa tehtiin aikamatka 
sotilas- ja viihdemusiikin genreis-
sä 1500-luvulta tähän päivään.

Raatteentie-matka valittiin 

Tervareitin Suomi 100 -tapahtu-
maksi, koska vuoden 1940 alus-
sa käyty Raatteentien taistelu on 
Suomen itsenäisyyden näkökul-
masta yksi merkittävimmistä ta-
pahtumista. On luontevaa juhlia 
satavuotiasta isänmaata juuri täl-
laisella maaperällä.

Tapahtuman järjestelyissä 
soittajien ja Tervareitin kanssa te-
kivät yhteistyötä myös itsenäisen 
Suomen ohella 100-vuotisjuh-
lia viettävä Lions-järjestö ja 150 
vuotta tänä vuonna täyttävä Suo-
mussalmen kunta.

Lions-veljet hoitivat liikenne-
järjestelyt konserttipaikalla Suo-

mussalmen liikuntahallilla. Suo-
mussalmen kunta puolestaan tar-
josi musisointitilat, samoin kuin 
Raatteentien maisemiin suuntau-
tuneen kiertoajelun asiantunte-
vat opaspalvelut.

Mukana retken järjestelyissä 
olivat myös Rintamaveteraanit, 
Sotaveteraanit, Sotainvalidit, Re-
serviupseerit ja Reserviläiset sekä 
Muhoksen kunta, joka kustansi 
retkelle yhden linja-auton.

Kenttälounas maistuu aina
Muonitus on tärkeä osa suurten 
joukkojen liikuttamista. Raat-
teentie-matkalla muonituspalve-

lut olivat todellisten ammattilais-
ten käsissä, sillä kenttälounaan 
tarjoilusta vastasi Rajasotilasko-
tiyhdistyksen Suomussalmen pai-
kallisosasto.

Kenttälounaan menu oli pe-
rinteinen hernekeitto tykötar-
peineen suoraan soppatykistä 
tarjottuna. Yhtä lailla omakus-
tannushintaan matkalaisille tar-
jottiin sotilaskotien ykköstuotet-
ta: munkkikahveja.

Tervareitin mukana matkal-
la oli siis liki kaksisataa henki-
löä, pääosin Oulujokilaakson 
kolmesta kunnasta Muhokselta, 
Utajärveltä ja Vaalasta. Sukupol-

vet kohtaavat -konserttiin yleisöä 
tuli luonnollisesti myös Suomus-
salmelta ja naapurikunnista. Ka-
pellimestari Petri Ahon johta-
maa hienoa konserttia seurasi asi-
antuntevien arvioiden mukaan 
lähes puolentuhatta katsojaa.

Saadun palautteen mukaan 
Raatteentie-matka oli onnistu-
nut kokonaisuus. Kaikki reissuun 
lähteneet palasivat monta koke-
musta rikkaampina kotiin. Päi-
vä siis toteutui aivan Suomi 100 
-juhlavuoden hengen mukaisesti: 
Yhdessä.

Tervareitti-lehden mukana liki 200 matkalaista

Muhoslaiset Hanna ja Niilo 
Kallunki ovat juuri kier-

täneet Raatteen Portin talvisota-
museon talvisotanäyttelyn läpi. 
Näyttely teki äitiin ja poikaan sy-
vän vaikutuksen.

– Tämä retki ja etenkin käyn-
ti täällä tapahtumapaikoilla on 
avannut silmiäni entistä enem-
män. Kysymys on todellakin ollut 
Suomen kohtalonhetkistä, mat-
kalle osallistunut Hanna Kallun-
ki toteaa.

Sukunsa historiasta kiinnostu-
nut Hanna Kallunki kertoo, että 
sopivasti ennen matkaa Suomus-
salmelle hän sai postissa Kansal-
lisarkistosta tilaamansa vaariensa 
kantakortit.

– Kävi ilmi, että isänisäni ja 
äidinisäni ovat molemmat tais-
telleet täällä talvisodassa, tuos-

Elettiin vuotta 1941. Muhos-
lainen Toivo Kinnunen, 

18-vuotias nuori mies, oli töis-
sä Leppiniemen voimalaitostyö-
maalla, kun hän sai kutsun työ-
komppaniaan.

Komennuspaikka sijaitsi siel-
lä, missä talvisodan yhdeksi rat-
kaisutaisteluksi noussut kahak-
ka käytiin, Suomussalmen Raat-
teella.

– Meidät komennettiin teke-
mään Raatteentietä. Se olikin 
melkoisen kehnossa kunnossa. 
Paljon huonompi kuin nyt, Toivo 

Paluu tuttuihin maastoihin herättää muistot mieleen

Kinnunen sanoo ja osoittaa itään 
päin lähtevää tietä Raatteen Por-
tin talvisotamuseon pihalla.

Työkomennus kesti viikkoja
Noin 18 kilometrin mittainen 
Raatteentie on nykyisin museo-
tie, jonka varrella on useita muis-
tomerkkejä kunnioittamassa mo-
lempien osapuolten vainajia ja so-
tilaita.

– Härkävaunulla meidät tuo-
tiin Hyrynsalmelle. Sieltä siirryt-
tiin sitten tänne Raatteentielle, 
93-vuotias Kinnunen muistelee.

Työkomennusporukka eteni 
kohti itää laittaen paikkoja kun-
toon. Kylistä tulivat tutuiksi mm. 
Vasovaara ja Latvajärvi.

– Komennuksemme kesti 
useita viikkoja. Joskus syksyllä 
komennus loppui ja pääsin palaa-
maan takaisin Muhokselle.

Armeija muistutti olemassa-
olostaan jo seuraavan vuoden 
tammikuussa, kun Kinnunen 
joutui kutsuntoihin. Palvelus-
paikaksi määrättiin Koria, kuten 
niin monille muhoslaisille mie-
hille.

Jatkosotaan osallistunut Kin-
nunen selvisi maanpuolustusura-
kastaan lopulta vähin fyysisin 
vaurioin.

– Silmä meinasi mennä mutta 
vain mennä. Se saatiin kuntoon.

Lapin sota häneltä jäi sotimatta, 
kun pioneerit komennettiin pur-
kamaan miinoituksia Suomen ja 
Neuvostoliiton lopetettua viholli-
suudet.

Paluu rakkaisiin 
tekoselkosiin
Myllylahden kylässä asunut Tau-
no Niskanen oli kuusivuotias, 
kun Neuvostoliiton joukot tun-

keutuivat Suomussalmelle joulu-
kuun alussa 1939.

– Me jäimme mottiin ja pää-
simme lähtemään kodeistamme 
vasta uudenvuodenyönä.

Kodeistaan lähtemään joutu-
neet sijoitettiin ensin Suomussal-
men Haukiperälle lastenkoti Be-
taniaan.

– Sieltä meidät siirrettiin 
evakkoon Muhokselle Öhrnber-
gin taloon, runsaat kaksi vuotta 
sitten muhoslaistunut Niskanen 
kertoo.

Niskanen on vieraillut lukui-

sia kertoja Raatteentiellä. Hänen 
sukuaan asuu yhä Suomussalmel-
la.

– Kyllä sitä ajatuksissaankin 
palaa tänne usein. Kainuulainen 
pysyy aina kainuulaisena, Niska-
nen naurahtaa.

Kun tuli mahdollisuus lähteä 
jälleen kerran vierailulle Raat-
teentien maisemiin, Niskanen oli 
valmis matkaan.

– Mahtavaa, että pääsin mu-
kaan. Liikuntahallin konsertti 
oli aivan huikea elämys, Niska-
nen toteaa. 

sa kuuluisassa JR 27:ssä, Hanna 
Kallunki sanoo.

Oulun kaupunki 
määränpäänä
Raatteentien varrella on muis-
tomerkkejä, jotka kunnioittavat 
suomalaisten sankarivainajien 
ja soturien sekä tuhotun ukrai-
nalaisen 44. divisioonan sotilai-
den muistoa.

Tien varrella ja sitä ympä-
röivissä erämaissa on eri arvioi-
den mukaan noin 5000 venä-
läisen ruumiit. Suomalaiseen 
maaperään haudatut ruumiit 
muistuttavat yhtä lailla sodan 
mielettömyydestä ja sen kau-
huista kuin pienen kansan tin-
kimättömästä puolustustahdos-
ta lukumäärältään ylivoimaisen 
hyökkääjän edessä.

Suomussalmelle hyökännei-
den neuvostoliittolaisten joukko-
jen tehtävänä oli katkaista Suomi 
kapeimmalta kohdaltaan ja tuk-
kia maayhteydet Ruotsiin.

Mieleenpainuva 
musiikkikokemus
Suomussalmen liikuntahallis-
sa järjestetty, Sukupolvet koh-
taavat -konsertti oli sekä äidille 

Antoisa konserttimatka autenttisille paikoille

Tauno Niskanen muistaa talvisodan. Toivo Kinnunen komennettiin tekemään Raatteentietä vuonna 1941.

Muhoslaiset Hanna ja Niilo Kallunki kokivat muistorikkaan päivän kon-
sertissa ja Raatteen Portin Talvisotamuseossa.

että pojalle mieleenpainuva ko-
kemus.

– Konsertti oli todella hieno. 
Isänmaallinen musiikki on aina 
vaikuttavaa. Mahtavaa, että Ter-
vareitti järjesti tällaisen mahdol-
lisuuden veteraaneille ja muille 
halukkaille, Hanna Kallunki sa-
noo.

Matkaseuraksi äidilleen läh-
tenyt Niilo Kallunki toteaa, että 
reissu oli todellakin tekemisen 
arvoinen.

– Konsertissa kuultiin hyvää 
musiikkia ja tämä näyttely ja tais-
telupaikat ovat kiehtovaa katsel-
tavaa, Niilo Kallunki sanoo.

Teksti: Arto Nenonen 
Tervareitti-lehden toimittaja 

Kuvat: Jari Riekki
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Historian professori Hen-
rik Meinanderin kirja 
Gustaf Mannerheim - 

Aristokraatti sarkatakissa vie luki-
jan läpi marsalkka Mannerheimin 
elämän hänen lapsuudestaan aina 
hänen kuolemaansa. Elämäkerta 
kuvaa, kuinka keisarilliseen Ve-
näjään sitoutuneesta miehestä tuli 
dramaattisten vaiheiden kautta 
sarkatakki-Suomen elävä legenda.  

Kirjassaan Meinander osaa lu-
kijaa innoittavalla tavalla sitoa 
Mannerheimin kylkeen mielen-
kiintoisia yhteiskunnallisia ja his-
toriallisia tapahtumia. Meinan-
derin kunnioitus Mannerheimia 
kohtaan näkyy myös, mutta se 
antaa sijaa kohteen heikkouksille.  

Gustaf Mannerheimia ohjasi-
vat niin sääty-yhteiskunnan kuin 
imperialismin arvot, ja myöhem-
min ennen kaikkea bolsevismin-
vastaisuus, mutta menestyäkseen 
itsenäistyneessä Suomessa hänen 
oli mukauduttava uuteen arvo-
maailmaan.  Miten kaikki tämä 
muokkasi Mannerheimin persoo-
nallisuutta, näkemystä Suomen 
asemasta Euroopassa ja työskente-
lyä sodanjohtajana?  Kirja kulkee 
sujuvasti eteenpäin, tapahtumat 
yksi toisensa jälkeen limittyvät ja 
tuovat yllä esitettyyn vastauksen. 
Kirja sopiikin luettavaksi hyvin 
näin Mannerheimin 150-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi. 

Käännekohtia
Mannerheimin elämässä oli mo-
nia tärkeitä käännekohtia, jotka 
siivittivät häntä eteenpäin niin 
henkilökohtaisessa elämässään 
kuin urallaan. Seuraavassa muu-
tama niistä, jotka on koottu niin 
kirjan pohjalta kuin professori 
Meinanderia haastattelemalla. 

Perhetragedia
Aatelissukuun syntynyt Gustaf 
sai elämälleen hyvät lähtökohdat, 
monin verroin paremmat kuin 
monet aikalaisistaan, sillä juuri 
tuohon aikaan kansaamme run-

Mannerheim myytin takaa
telivat nälkävuodet. Niinpä mo-
nen köyhän perheen pikkulapsen 
kohtalona oli kuolla nälkään ja 
kulkutauteihin J. V. Snellmanin 
hidastellessa ruoka-avun pyytä-
misen kanssa, kunnes oli jo liian 
myöhäistä. 

Gustafin isä Carl Robert oli 
huikentelevainen uhkapeluri ja 
perheen taloustilannetta pahen-
sivat hänen epäonnistuneet in-
vestointinsa. Sekä Carl Robertin 
että hänen puolisonsa Hélènen 
omistamat perintötilat sulivat 
toisen toisensa jälkeen velkojen 
maksuun.  

Suurin ja kovin isku oli kui-
tenkin se, että syksyllä 1879 va-
rarikon tehnyt Carl Robert jät-
ti puolisonsa sekä lapsensa ja 
pakeni rakastajattarensa Sofia 
Nordenstamin kanssa Pariisiin.  
”Luonteelleen uskollisena hän ei 
pannut tikkua ristiin jälkeensä 
jättämäänsä sekasotkuun”, Mei-
nander toteaa kirjassaan. 

Vuotta myöhemmin meklarin 
nuija heilui taas ja koko perheen 
omaisuus pakkohuutokaupat-
tiin. Juorut Carl Robertin edes-
ottamuksista Pariisissa kiisivät 
äiti Hélènen korviin, ja pahoit-
tivat hänen mielensä. Muuten-
kin koko tilanne aiheutti suurta 
ahdistusta ja sosiaalista painetta 
perheen äidille. 

Pakkohuutokaupasta ei kulu-
nut vuottakaan, kun lasten ra-
kastama Hélène haudattiin tam-
mikuussa 1881 sydäntaudin jäl-
kiseurauksiin.  Surut ja huolet 
olivat murtaneet hänen tervey-
tensä. Tuhlaajaisä vaivautui sen-
tään puolisonsa hautajaisiin. 

Chevalierkaartiin
Tragedia vaikutti osaltaan siihen, 
että nuori Gustaf laitettiin kadet-
tikouluun, josta hänet tosin ero-
tettiin.  Omissa muistelmissaan 
Mannerheim kertoo lähdön tiuk-
kakurisesta kadettikoulusta ol-
leen hänelle helpotus.  Manner-
heim oppi täällä läksynsä eikä 

aika ollut turha hänen elämäs-
sään. 

Syksyllä 1890 hänen elämäs-
sään kääntyi uusi tärkeä lehti, kun 
Pietarissa asunut vapaaherratar 
Alfhild Scalon de Coligny onnis-
tui erään hovissa korkeassa asemas-
sa vaikuttaneen ystävättärensä väli-
tyksellä vetoamaan keisarinnaan, 
jotta tämä, tai käytännössä tämän 
puoliso Aleksanteri III, määräisi 
Mannerheimin Chevalierkaartiin. 
Ja näin tapahtuikin. 

Vakoojamatkalla ja paluu 
Suomeen
Pääsy Chevalierkaartiin oli hy-
vin tärkeä, sillä ilman tätä siir-
toa hänelle olisi tuskin avautunut 
seuraavaa hänen uransa kannalta 
merkittävää etappia, vakoilumat-
kaa Aasian halki. Tehtävä oli tie-
tysti naamioitu tutkimusretkeili-
jän kaapuun, ja hän onnistui mat-
kassa hyvin. Tämä uhkarohkea ja 
vaarallinen tehtävä, se viitoitti 
hänelle tietä eteenpäin. 

Mannerheimin uran kannal-
ta oli merkittävää hänen paluun-
sa Venäjältä Suomeen sekä hänen 
vaikuttamisensa vapaussodassa. 
Juuri näinä Suomen itsenäistymi-
sen kannalta merkittävinä vuosi-
na Mannerheim nousee suoma-
laisten tietoisuuteen.  

Mannerheimin uran tärkeisiin 
käännekohtiin kuuluu myös tal-
visodan loppu, jolloin Manner-
heimin asema on kiistaton. Täl-
löin Mannerheimin vaikutus-
valta ja kansalaisten tuki ja usko 
häneen olivat vahvimmillaan jat-
kuen aina jatkosodan alkuun ja 
myös sen läpi.  

Pitkän työn tulos
Teosta lukiessa huomaa, ettei sitä 
ole rakennettu vuodessa eikä kah-
dessakaan, vaan se on pitkällisen 
tutkinnan ja paneutumisen tulos.  
Tämä käy esiin myös kirjan joh-
dannosta, jossa kerrotaan profes-
sori Heikki A. Reenpää rohkais-
seen käymään työhön käsiksi: 

”Ajatus ei ollut minulle täysin 
vieras, sillä olin lähes kolmen vuo-
sikymmenen ajan tutkinut Man-
nerheimia sekä kirjoittanut ja lu-
ennoinut hänestä. Siihen asti olin 
kuitenkin jatkuvasti lykännyt asi-
aa, koska en tuntenut olevani kyp-
sä tähän vaativaan tehtävään”. 
Niin kuitenkin vain kävi, että kyp-
sä hedelmä tipahti puusta ja loppu-
tulos on nyt kaikkien luettavissa. 

Viimeinen seremonia 
Käännekohdat Suomen marsalk-
ka Mannerheimin elämässä sul-
keutuivat, kun hän ummisti sil-
mänsä ikiuneen 18.1.1951 Sveit-
sissä 83-vuotiaana. 

Hänen poismenonsa huomi-

oitiin laaja-alaisesti ympäri Eu-
rooppaa.  Tribune de Lausanne 
-lehti kirjoitti: ”Viimeinen sere-
monia marsalkka Mannerheimin 
kunniaksi. Suomalainen sotilas-
lentokone, jonka Suomen hallitus 
oli lähettänyt noutamaan marsal-
kan ruumista, saapui Cointrinin 
lentokentälle tiistaina kello 18”. 

Tarja Lappalainen 
hämeenlinnalainen  tietokirjailija 

ja vapaa toimittaja 

Gustaf Mannerheim - Aris-
tokraatti sarkatakissa, ISBN 
9789511304210, Otava 2017, 
335 sivua

Kiittäen ja Onnitellen 
Sotaveteraaneja! 

nro: 225 Summasta
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Helsinkiläinen sotavete-
raani Mauri Maunu-
la (96) oli perämiehe-

nä Aeron lentokoneessa, joka toi 
marsalkka Mannerheimin arkun 
30.1.1951 Genevestä Helsinkiin. 

Työtehtävä oli työvuorolistan 

mukainen. Oli pelkkä sattuma, 
että perämiehenä oli juuri Mau-
nula. 

Heidän perheessään odotet-
tiin ensimmäistä lasta ja sitä ap-
rikoitiin, lähteekö tuleva isä mat-
kaan. Matkaan kuitenkin lähdet-
tiin. 

Menomatkalla lennettäessä 
Tukholman päällä lentokonee-
seen tuli tieto esikoisen synty-

mästä Eiran sairaalassa. Äiti ja 
lapsi jaksoivat hyvin. Koneessa 
matkustajana ollut kenraali Ta-
pola tuli onnittelemaan tuoretta 
isää. 

Lentokone erityisvarusteilla
Lentokone oli sisältä vuorat-
tu mustaksi. Koneessa oli suuri 
luukku, josta arkku voitiin nos-
taa sisään sille varatulle paikalle. 

Kapteenin käskystä lentäjät 
käyttivät paluumatkalla kunnia-
merkkejä. 

Tulomatkalla poikkeaminen 
Malmössä
Marskilla oli hyvät yhteydet 
Ruotsiin. Toiveena oli, että lento-
kone tekee välilaskun Malmössä 
ja kaikki yöpyvät. Marskin ark-
ku nostettiin lentokonehalliin ja 
kukin vuorollaan oli kunniavar-
tiossa. 

Aamulla matka pääsi alka-
maan aikaisemmin hyvien alku-
valmistelujen vuoksi lentokentäl-
lä. Myös lentosää oli suosiollinen, 
joka johti siihen, että lentokone 
oli Helsingissä puoli tuntia suun-
niteltua aikaisemmin. Laskua 
Malmille ei kuitenkaan voinut 
tehdä, koska valmistelut kentällä 

Marskin arkku Suomeen
Mauri Maunula lentokoneen perämiehenä

Helsingissä syntynyt Mau-
ri Maunula on aina ollut 

kiinnostunut liikkumisesta ja 
urheilusta. Talvisodassa hän toi-
mi vartiotehtävissä suojeluskun-
nassa. Talvisodan päättymispäi-
vänä Mauri sai kutsun Kauha-
valle testeihin lentäjäkurssille 
pääsemiseksi. Kurssi alkoi heti 
huhtikuussa. Reserviupseeri-
kurssi oli vuorossa 1940-41. 
Lentomerkin hän sai joulukuus-
sa 1941 ja seuraava kohde olikin 
vuoden 1942 alusta lentoryk-
mentti 2 Äänislinnassa.

Lentotoiminta oli asemaso-
dan aika melko hiljaista. Kadet-

Mauri Maunulan sotatie
tikoulun kurssin 26 hän suoritti 
1942-43. Kadetteja ylennettäes-
sä 4.6.1943 hän tapasi marsalk-
ka Mannerheimin ja tasavallan 
presidentti Risto Rytin. 

Syksyllä Maunula siirtyi esi-
kuntaan adjutantiksi, jossa hän 
oli seuraavaan kevääseen. Kan-
naksen taisteluihin hän osallis-
tui 1944 ja vielä Lapin sotaan 
operoiden Pudasjärven kentäl-
tä. Loppuvuodesta hän siirtyi 
ilmavoimien esikuntaan. Aeron 
palvelukseen hän siirtyi 1948 ja 
jäi sieltä eläkkeelle 1973. Lento-
tunteja kertyi yli 21 400.

Mauri Maunulalla on kädessään 
DC 3:n pääkatkaisija, jonka hän 
sai 75-vuotislahjaksi. 
Kuva: Markku Seppä

Mauri Maunula esittelee Istanbulista hankittua kuparisepän takomaa 
DC 3:n kuvaa mallia. Kuva: Markku Seppä

Marsalkka Mannerheimin arkku on nostettu lentokoneeseen.
Kuva: Mauri Maunulan arkisto

Koneen lentäjät ja muu henkilökunta tekevät kunniaa, vas. kapteeni 
Olavi Siirilä, kapteeni Jouko Vartiovaara, perämies Mauri Maunula, len-
toemäntä Eivor Könni ja Lasse Miettinen. Kuva: Mauri Maunulan arkisto

olivat kesken. Lentokone teki li-
sälenkkejä ja minuutilleen oike-
aan aikaan laskeuduttiin. Vastas-
sa oli korkea-arvoinen vastaanot-
tajajoukko. 

Mauri Maunula ei päässyt 

Marskin hautajaisiin työvuo-
ron vuoksi. Radiosta hautajaisia 
kuunneltiin kyyneleet silmissä. 

Teksti: Markku Seppä
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Kirja ilmestyi talvella so-
pivasti kunnioittamaan 
Suomen 100-vuotista it-

senäisyyttä ja Marskin syntymän 
150-vuotisjuhlaa. ” Veijarit ” ei 
ole perinteinen faktapohjainen 
historiakirja. Sen merkitys on en-
nen kaikkea siinä, että mukaan 
päässeet 100 tarinaa tuovat sär-
mää Marskin etäisen arvokkaa-
seen julkikuvaan.

Holger innostui heti kirjoitta-
maan opittuaan panemaan ylös 
mielenkiintoisiksi kokemiaan asi-
oita. Hän ei pitänyt koskaan var-
sinaista päiväkirjaa. Hänelle riit-
ti, että kiteytti päivän päätteeksi 
kokemukset otsikon omaisesti.

Holgerin alkuvuosien otsikot 
katosivat kuitenkin talvisodan 
melskeisiin. Hanko jouduttiin 
vuokraamaan Neuvostoliitolle, 
ja Holgerin isä, rautateillä työs-
kennellyt asemamies, määrättiin 
osallistumaan rautatieaseman 
evakuointiin. 

15-vuotiaan Holgerin vastuul-
le jäi perheen vanhimpana lapse-
na kodin tyhjentäminen, ja sii-
nä kiireessä 82-vuotiaan isoäidin 
turvaan saaminen oli tärkeäm-
pää kuin oman muistikirja. Var-
hainen havainto Marskista ranta-
polulla ei mielestä mihinkään ka-
donnut. 

Vuonna 1924 syntynyt Strand-
berg joutui tietysti jatkosotaan. 
Hän palveli linnoituspatteris-
tossa, yleni korpraaliksi ja ihai-

100 mehevää tarinaa Marskista kirjaksi 

Kanslianeuvos keräsi anekdootteja vuosikymmeniä
Sotaveteraaniliiton kunniajäsenen, kanslianeuvos Holger Strandbergin kiinnostus Man-
nerheimia kohtaan virisi jo pikkupoikana 20 -30-luvun taitteessa Hangossa, jossa hän 
näki Marskin meren rannalla kävelemässä. 

Dosentti Holger Wester tiesi ystävänsä Marski-harrastuksesta ja usutti hänet muiste-
lemaan kuulemaansa, lukemaansa ja näkemäänsä. Strandberg suostui ja sai saneluko-
neen, johon kertoi Vaasan kodissaan juttuja useita tunteja päivässä kahden viikon ajan.

Kirjaa pohjustaneeseen työryhmään kuuluivat Westerin lisäksi filosofian tohtori Kari 
Sele’n ja professori Birger Thölix. Toimittaja Björn Stenbackan ruotsiksi kirjoittama teos 
sai Anne Sjöbladin suomentamana nimekseen ” Carl Gustaf Mannerheim, Veijari, josta 
tuli Suomen Marsalkka ”.

li ylipäällikköä etäisyyden pääs-
tä. Kohtaaminen tapahtui pian 
sodan jälkeen Hangossa vuonna 
1946, kun ruotsalaisessa kaup-
pakorkeakoulussa Hankenissa 
opiskellut Strandberg oli käymäs-
sä kotonaan vanhempiaan tapaa-
massa.

Mannerheimia kätellen 
ja Mannerheimin autossa 
istuen
Strandberg jatkoi tapahtumi-
en kirjaamista sodan jälkeen. 
Sen takia hän tietää, että äiti si-
litteli paitoja iltapäivä lopulla  
10.08.1946 ja näki ikkunasta 
Mannerheimin tulevan apteek-
kari von Julinin kanssa pihan 
poikki sisään taloon. 

Holger syöksyi heti hake-
maan vieraskirjan siltä varalta, 
että Mannerheim todella tulee si-
sään. Hän tuli ja kysyi, saako hän 
jättää autonsa Strandbergien pi-
haan, koska haluaa kävellä puis-
ton poikki vanhan kantapaik-
kansa Pursiseuran paviljongille. 

Vastaus oli tietysti totta kai, ja 
samalla Holger pyysi Mannerhei-
mia kirjoittamaan vieraskirjaan 
terveiset. Näin tapahtui, ja siitä 
todisteena vieraskirja on kunnia-
paikalla Strandbergin asunnossa 
Vaasassa.

Vieraskirjan jälkeen seura-
si kättely. Kirjassa ei luonnehdi-
ta Marskin kättelyä, mutta koska 
kättely on noussut Donald Trum-

pin ansiosta puheenaiheeksi kaik-
kialla maailmassa, kysyin Strand-
bergilta, miltä Marskin kädenpu-
ristus tuntui. - Ei liian kovalta, 
mutta miehekkäältä ja hän katsoi 
suoraan syvälle silmiin.

Holger pääsi kättelemään 
Marskia samana iltana vielä toi-
senkin kerran. Marskin auton-
kuljettaja ja sotilaspalvelija lähti-
vät noutamaan esimiestään ja tar-
vitsivat oppaan. Holger oli valmis 
hyppäämään autoon ja sai istua 
Mannerheimin paikalla.

Auto ajeli hiljaista vauhtia, 
koska nopeusrajoitus oli 30 kilo-
metriä tunnissa. Auton rekisteri-
numero SA-1 paljasti hankolaisil-
le, kenen autosta oli kyse. Ihmi-
set alkoivat juosta auton perässä, 
ja oman kaupungin poika Holger 
tarkkaili tyyriinä.

Kun päästiin paviljongille, 
Holger jättäytyi vähän taaem-
maksi. Mannerheim tunnisti op-
paan ja he kättelivät toisen ker-
ran saman päivän aikana. Kätte-
lyissä riittää kehumista. Ei ihme, 
että Holger on kertonut tätä ta-
rinaa illanistujaisissa säännölli-
sesti siitä alkaen - ja kertoo edel-
leen!

Pohjanmaalla ei Marskia 
pokkuroitu
”Veijarille” antaa runsaasti ai-
neksia kolmiyhteys Vaasa, Poh-
janmaa ja Mannerheim. Vaasas-
sa toimi senaatti, ja tänne Mars-

ki perusti Valkoisten päämajan 
tammikuussa 1918, kun venäläi-
siä sotilaita ruvettiin riisumaan 
aseista Vaasassa ja maakunnassa.

Pohjanmaalla ei ylipäätään ole 
totuttu herroja kumartelemaan, 
ei varsinkaan niitä, joita ei edes 
tunnisteta. Mannerheim sai tä-
män tuta, kun hän pysähtyi Vöy-
rin sotakoulussa ottamassa selvää 
sotavalmisteluista.

Kenraaliluutnantti Manner-
heim ei ollut tuohon aikaan ko-
vinkaan tunnettu. Lehdet eivät 
hänestä kirjoittaneet eikä hänes-
tä näkynyt kuvia. Mannerheimin 
matka keskeytyi, kun vartiomies 
sarkavaatteissaan ja karvalakki 
päässä ilmoitti, että tästä kulke-
minen vaati tunnussanan.

Pysäytetty teki kunniaa ja ker-
toi olevansa Mannerheim. Pieni 
ja paksu talonpoika ei kavahta-
nut pitkää ja ryhdikästä vierasta, 
vaan vastasi Vöyrin murteella, et-
tei sillä ole väliä, mistä olet kotoi-
sin, tunnussana on oltava! Tilan-
ne laukesi, kun joku tapauksen 
nähnyt esikuntalainen tuli väliin.

Mannerheimilla oli samalla 
matkalla asiaa Vöyrin kunnan-
talolla toimineeseen puhelinkes-
kukseen. Ylipäällikkö veti kät-
tä lippaan ja kysyi, saisiko soittaa 
yhden puhelun. Sentraali-Hanna 
vastasi rempseästi, että kyllä saat. 

Kun Mannerheim oli pois-
tunut, Hanna tokaisi: Mikähän 
tuokin oli!

Mannerheim oli toisen kerran 
matkalla kenraalimajuri Hannes 
Ignatiuksen kanssa Vaasasta Yli-
härmään. Hevosia vaihdettiin 
Vasbergin tilalla Maksamaalla, ja 
paikalle sattui eräs köyhä nainen, 
joka kulki talosta taloon ruokaa 
ja yösijaa kerjäten.

Kun herrat saapuivat, nainen 
alkoi laulaa heille ja sen jälkeen 
vielä siunasi Mannerheimin tu-
hatkertaisesti. Vasbergin isäntä 
sai vähän ajan päästä lähetyksen, 
joka sisälsi rahaa ja kehotuksen 
antaa rahat köyhälle naiselle.

Mannerheim on sanonut nai-
sen olleen ainoa, joka siunasi hä-
net ennen suuria tehtäviä.

Vaasasta Strandbergin 
tukikohta
Holger Strandbergista tuli vaasa-
lainen heti ekonomiksi valmistu-
misen jälkeen vuonna 1948. Vaa-
saan vetivät paitsi tuleva vaimo 
myös mielenkiintoiset työtehtä-
vät. 

Hän aloitti talouspäällikkönä 
Strömbergillä, mutta siirtyi muu-
taman vuoden jälkeen terveyden-
hoitopuolelle. Strandberg työs-
kenteli Vaasan keskussairaalan 
kuntainliitossa ja sairaanhoito-
piirissä niin toimistopäällikkönä 
kuin hallintojohtajana.

Strandbergilta riitti energiaa 
toimia luottamustehtävissä mo-

nissa kotimaisissa, pohjoismaisis-
sa ja kansainvälisissä järjestöissä. 
Hän on Punaisen Ristin ja monen 
muunkin järjestön kunniajäsen.

Strandberg ehti mukaan myös 
Vaasan kunnallispolitiikkaan ja 
hän istui niin kaupunginhalli-
tuksessa kuin -valtuustossakin ja 
heilutteli puheenjohtajan nuijaa 
12 vuotta.  

Kanslianeuvos Strandberg jäi 
eläkkeelle 30 vuotta sitten, ja re-
servin kersantilla alkoi jäädä ai-
kaa sotaveteraanien etujen ajami-
seen. Luottamustehtäviä kasautui 
niin paikallisella, piiri- kuin liit-
totasollakin.

Marskin ratsastajapatsas 
Vaasaan
Mannerheim on vahvasti esillä 
vaasalaisessa maisemassa. Kau-
pungissa vierailevia tervehtii heti 
torilla Yrjö Liipolan muotoilema 
Vapauden patsas. Se paljastettiin 
vuonna 1938 muistuttamaan sii-
tä, että Vaasa oli 100 vuotta sit-
ten sisällissotaa käyneen valkoi-
sen Suomen keskus, käytännössä 
pääkaupunki. 

Täällä toimivat niin senaat-
ti kuin valkoisten päämaja. Kau-
pungintalon julkisivua koristavat 
P. E. Svinhufvudin ja Mannerhei-
min korkokuvat. Mannerheim on 
tervehtinyt pitkään vierailijoita 
myös kaupungintalon juhlasalin 
takaseinältä. Taidemaalari Vilho 
Sjöström maalasi Mannerheimin 
juhla-asussa vuonna 1920.

Tämä ei riittänyt Holger 
Strandbergille varsinkaan sen jäl-
keen, kun hän löysi 1980- luvun 
lopulla kaupungin tilinpäätöksis-
tä otsikon ” Marsalkan rahasto ”. 

Hovioikeudenneuvoksetar 
Alma Skog oli kerännyt rahat 
Marskin ratsastajapatsaan han-
kintaa varten Vaasaan. Hanke jäi 
kuitenkin kansallisen, Helsin-
kiin pystytetyn Marskin ratsas-
tajapatsaan jalkoihin, ja unohtui 
kolmeksi vuosikymmeneksi ar-
kistoihin.

Alma Skog oli testamentissaan 
määrännyt, ettei kerättyjä varo-
ja koskaan saanut käyttää mi-
hinkään muuhun tarkoitukseen 
kuin Mannerheimin ratsastaja-
patsaan pystyttämiseen.

Strandberg ryhtyi niin sano-
tusti tuumasta toimeen ja nosti 
asian esille Pohjanmaan Maan-
puolustuskillassa. Kilta otti yh-
teyttä kuvanveistäjä Aimo Tuki-
aiseen ja kysyi, voisiko hän tehdä 
ratsastajapatsaan, joka sopisi kau-
pungintalon sisätiloihin.

Tukiainen innostui hetken 
epäröinnin jälkeen ja suostui va-
lamaan kopion Helsingin rat-
sastajapatsaasta suhteessa 1:4. 
Vaasan patsaan paljasti kuvan-
veistäjän läsnä ollessa itsenäisyys-
päivänä 1990 - kukapa muu kuin 
Holger Strandberg.

Kanslianeuvos Holger Strandberg on viimeisen päälle seuramies ja herrasmies.
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Siitä lähtien Marski on ter-
vehtinyt kaupungintalon juh-
lakerrokseen portaita nousevia 
vierailijoita. Strandberg kiittää 
patsaasta Alma Skogin palavaa 
intohimoa, mutta itsestään selvää 
on, että Strandbergin panos oli 
ratkaiseva.

Mannerheimin moni-
ilmeinen suhde naisiin
Mannerheim ei ollut kovin on-
nistunut aviomies, mutta naisis-
ta hän oli ylipäätään hyvin kiin-
nostunut. 

”Veijarissa” kerrotaan mo-
nia tarinoita Mannerheimin täs-
tä puolesta. Hänellä oli Suomeen 
palattuaan 1920-luvulla suhde 
viehättävän ranskalaisen kreivit-
tären Jeanne de Salvertin kanssa.

Pari teki yhdessä matkan Poh-
jois-Afrikkaan. Mannerheimin 
ystävä Hannes Ignatius kysyi Af-
rikan merkittävimmistä nähtä-
vyyksistä. Mannerheimin vastaus 
oli lyhyt ja ytimekäs: kreivitär de 
Salvertin silmät.

Vaikka Mannerheim olikin 
upseeri ja herrasmies, se ei estä-
nyt häntä kaveriporukassa arvos-
telemasta naisiaan joskus häpeile-
mättä.

Mannerheimilla oli 1900-lu-
vun alussa suhde puolalaisen 
kreivittären Maria Lubomirskan 
kanssa. Suhde oli välillä tauolla, 
mutta kun se päättyi 1909, Man-
nerheimin väitetään sanoneen, 
ettei halunnut puolisokseen van-
haa isoäitiä.  Puolalainen kreivi-
tär oli todellisuudessa viisi vuotta 
Mannerheimia nuorempi.

Mannerheimin tuttavapii-
riin kuului niin balettitanssijoi-
ta kuin filmitähtiäkin. Näyttelijä 
Alla Nazimovan mielipide Man-
nerheimista oli suorasukainen.   - 
Minun on sääli erota sinusta Gus-
taf. Olit minulle huomaavainen 
ja hellä, mutta Suomen kylmää 
lunta on jäänyt sieluusi, minun 
on vaikea sulattaa sitä.

Kaikille se ei ollut yhtä vaike-
aa. Mannerheim sai elokuun vii-
meisenä päivänä 1919 vieraakseen 
Hangon kotiinsa nuoria naisyli-
oppilaita. Heidän kunniatehtävä-
nään oli ojentaa Mannerheimille 
ruusuja.

Mannerheim unohti vakavan 
ilmeensä ja näytti tilaisuudesta 
otetuissa kuvissa hyvin iloiselta. 
Eräs ruusuja jakaneista neidois-
ta seisoi sen sijaan apeana.  Man-
nerheim kysyi syytä alakuloon, ja 
sai vastaukseksi, että suomesta oli 
tullut ehdot, eikä läpimeno seu-
raavan päivän tentistä näyttänyt 
todennäköiseltä.

Mannerheimin kuultiin lu-
vanneen neidille, että kaikki kyl-
lä järjestyy - niin kuin järjestyi-
kin. Holger Strandberg halusi 
varmistaa kuulopuheiden toden-
peräisyyden ja kirjoitti vuonna 

1991 hankolaisen lehden yleisön-
osastoon.

Eräs koulun entisistä rehto-
reista soitti ja sanoi tietävänsä, 
että Mannerheim piti lupauksen-
sa. Tenttiin tulleet oppilaat ha-
vaitsivat Mannerheimin tulevan 
koulun portista ja menneen kou-
lurakennukseen sisään.

Vierailun jälkeen ilmoitettiin, 
että kaikkien tentit on hyväksyt-
ty.  Strandberg sai lisävahvistuk-
sen asialle, kun sen aikaisen reh-
torin tytär lähetti Strandbergille 
kirjeen, jossa kertoi, että isä toimi 
Mannerheimin toiveiden mukai-
sesti.

Tytär kertoi, että asia jäi vai-
vaamaan rehtori-isää koko lop-
puelämän. Mannerheimin vaiku-
tusvalta ulottui niin laajalle, että 
nuhteeton rehtori taipui ratkai-
suun, jota hän tuskin olisi tehnyt 
ilman Mannerheimin vierailua.

”Veijarissa” tarkastellaan ta-
pahtunutta Mannerheimin nä-
kökulmasta.  - Tarinan voi katsoa 
todistavan Mannerheimin hyvä-
sydämisyydestä.

Strandbergin kirja on 
kulttuuriteko
Mannerheim teki mittavan elä-
mäntyön myös sotilaselämän ul-
kopuolella. Hän johti mm. Suo-
men Punaista Ristiä alusta eli 
vuodesta 1921 lähtien aina kuole-
maansa asti.

Mannerheimin lastensuojelu-
liiton perustaminen ja terveyssi-
sarten koulutuksen aloittaminen 
saavat ”Veijarissa” tilaa ansaitusti. 
Lukijoita muistutetaan samalla 
siitä, ettei Carl Gustaf Emil ollut 
Mannerheimin perheen ainoa jä-
sen, joka tunnettiin Suomen rajo-
jen ulkopuolella.  Mannerheimin 
sisaresta Sophiesta tuli 20-luvul-
la johtohahmo niin kansallisissa 
kuin kansainvälisissäkin sairaan-
hoitajapiireissä.

 Mannerheimin sisarukset sai-
vat taustatukea hankolaiselta pro-
fessorilta Richard Faltinilta. Hän 
oli havainnut, miten kaikenlaiset 
amatöörit olivat sotkeneet asiat 
sotasairaaloissa. Faltin esitti, että 
sairaanhoitajia koulutettaisiin 
myös mahdollisia tulevia tarpei-
ta varten. Suomen Sairaanhoita-
jaliitto liittyi Suomen Punaisen 
Ristin jäseneksi 1925 ja sairaan-
hoitajareservi alkoi kasvaa.

Kanslianeuvos Strandberg kir-
joittaa kirjan esipuheessa, ettei 
hänen tarkoituksenaan ollut kos-
kaan julkaista Mannerheimista 
keräämäänsä aineistoa. 

Tämä vahvistaa, että Strand-
berg on kotoisin Hangosta eikä 
Vaasasta. Hänellä on pahe, joka 
meiltä pohjalaisilta puuttuu; vaa-
timattomuuden pahe.

Strandbergin taustajoukois-
ta löytyi onneksi vahvoja persoo-
nia, jotka saivat esikoiskirjaili-

jan pään kääntymään. ”Veijarit” 
tuo arvokkaan lisän niin Suomen 
kuin Sotaveteraaniliitonkin juh-
lavuoteen. 

Teksti: Kari Mänty 
Kuvat: Eetu Sillanpää

Kirjaa voi ostaa sekä suomalaisis-
ta että ruotsalaisista kirjakaupois-
ta, Vaasan Sotaveteraanipiiristä, 
vaasan.svp@sotaveteraaniliitto.
fi sekä Södra Finlands Krigsvete-
randistriktin toimistosta, sodra-
finlands.kvd@sotaveteraaniliit-
to.fi, puh. 09 612 7003. Kirjan 
hinta on 23 euroa + postikulut.

Kirjan ruotsinkielinen esittely 
on s. 57.

Kuvanveistäjä Aimo Tukiainen valoi kopion Helsingin ratsastajapatsaasta suhteessa 1:4. Patsaan paljasti it-
senäisyyspäivänä 1990 hankkeen puuhamies Holger Strandberg.

Marsalkka Mannerheimin nimikirjoitus lapsuuskodin vieraskirjassa Han-
gossa on saanut kunniapaikan Strandbergin kodissa Vaasassa.
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Veteraanit marssivat kun-
niavieraina, kun Pans-
sariprikaatissa vietettiin 

Panssaridivisioonan 75-vuotis-
juhlaa Hattulassa 28. kesäkuu-
ta. Suomi 100 -juhlavuoden tee-
ma ”Yhdessä” toteutui kosketta-
vasti. Tilaisuus oli samalla Nuku 
rauhassa -tapahtuma, yksi kym-
menestä valtakunnallisesta tilai-
suudesta. Järjestelyissä yhdisti-
vät voimansa Panssariprikaati ja 
keskeiset maanpuolustusjärjestöt 
sekä viranomaisten ja eri vapaa-
ehtoisjärjestöjen edustajat.

Päivän tilaisuudet aloittaneen 
ohimarssin kärjessä tulivat evers-
ti evp Hannu Pohjanpalon joh-
dossa veteraanit, eturivissään 
lammilainen 102-vuotias veteraa-
ni Uuno Jussila.

- Kyllä minä tämän vielä jak-
san, totesi Jussila valmistautu-
essaan noin sadan metrin mit-
taiseen marssiin lippulinnan ja 
kolmenkymmenen veteraanin 
muodostaman osaston kärkeen. 
Ja hienosti jaksoi. Tukenaan - 
suorastaan käden ulottuvilla oli-
vat hänellä, kuten muillakin vete-
raaneilla upseerioppilaat.

- Se oli hyvä juhla. Olin yllät-
tynyt, että marssiin meitä jaksoi 
osallistua niinkin moni, totesi 
kolmen sodan veteraani Hannu 
Tervashonka Forssasta. 

- Joukkoa katsellessani panin 
merkille, että pitkä elämä on vaa-
tinut veronsa, mies mietti. Suo-
men satavuotinen itsenäisyys hä-
nestä on suorastaan ihme, kun 
muistaa, mitä uhkia aikanaan 
oli edessämme. Tositoimissa, il-
mavalvontatehtävissä hän kertoi 
olleensa jo viidentoista ikäisenä, 
ja monen muun lailla piti vartio-
vuoroja velvollisuutenaan.

Ohjelmassa jokaiselle jotain
Päivä oli veteraanien, heidän työ-
tään ja perinnettä haluttiin tuo-
da esille, kertoi perinnevastaava 
Seppo Korpa. Panssaridivisioo-
nan 75-vuotispäivän tilaisuuksiin 
oli kutsuttu kaikki Kanta-Hä-
meen alueen veteraanit. Marssiin 
heistä osallistui kolmisenkym-
mentä, heitä auttamassa oli kak-
sikymmentä upseerioppilasta. 

Vierasjoukko Parolannum-
mella nousi päivän mittaan rei-
luun viiteen tuhanteen.

- Jälleen kerran kokosivat ve-
teraanit voimansa osallistumalla 
paraatiin, kiitteli MPK:n Hattu-
lan toimipisteestä koulutus- ja tu-
kiyksikön päällikkö Jorma Hal-
me, yksi tapahtumajärjestelyiden 
kantavista voimista. Kiitoksia hä-
neltä sai koko valtava organisaa-
tio vapaaehtoisia myöten. Ison 
työn vaati erityisesti perinneosas-
ton kalusto ja sen liikuttelu har-
joitteluineen. 

Parolannummella tapahtuma-
toria toimintanäytöksineen piti-
vät avoinna koko juhlapäivän lu-
kuisat järjestöt.

Monipuolisessa ohjelmassa 
nousivat näyttäviksi kohokoh-
diksi paraatikatselmuksen ohes-
sa päiväjuhla musiikkiesityksi-
neen ja puheineen sekä iltapäivän 
vauhdikas toimintanäytös. 

Päiväjuhlassa puhunut edus-
kunnan puolustusvaliokunnan 
varapuheenjohtaja Mika Kari 
nosti esiin maamme huoltovar-
muuden takaamisen ja puolus-
tusvoimien hankinnoissa tasa-
puolisuuden puolustushaarojen 
kesken.

- Tulevaisuuden haasteissa ja 
muutospaineissa rakentuu puo-
lustuksemme reserviläisyyden ja 
yleisen asevelvollisuuden varaan. 
Maanpuolustustahdon ylläpitä-
misen kannalta tulee turvata, että 
jokaisella on mahdollisuus maan-
puolustustyöhön ja sitä täydentä-
vään vapaaehtoistyöhön.

Jo ennen päivän ohjelmallis-
ta osuutta prikaatin alueella pal-
jastettiin moottoritien varressa 
paikalle asetettu Sturm-rynnäk-
kötykki. Ilmavoimien ylilento-
jen säestäessä vaunun paljasti-
vat Panssariprikaatin komentaja 
eversti Pekka Järvi (komentaja 
30.6.2017 saakka) ja Hattulan 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Ville Myllymäki.

Sotaveteraani Esko 
Paakkala päiväjuhlassa
Historia kertoo, että tältä pai-
kalta on jo 1600-luvulla lähetet-
ty suomalaisia miehiä sotimaan.  
Viime sotiemme veteraaneil-
le tämä on myös hyvin läheinen 
paikka. Hämäläisen Ilvesdivisi-
oonan ja osin myös Panssaridivi-
sioonan miehet ovat täältä lähte-
neet puolustamaan viime sodissa 
isänmaatamme. Osa näistä vete-
raaneista istuu nyt Panssaripri-
kaatin vieraina etupenkissä kun-
niapaikalla. Vähiin on tuhatpäi-
nen yksikkömme huvennut.

Oli aamupäivällä ilo seurata pa-
raatia, jossa ryhdikkäät varusmie-
het nykyasein varustettuna mars-
sivat. Voimme me veteraanit olla 
turvallisin mielin tulevaisuudesta. 
Isänmaamme on hyvissä käsissä.

Muistakaamme, että ilman 
veteraanien uhrauksia kunnia-
kas Parolanmarssi tuskin kaikuisi 
tänä päivänä täällä historiallisel-
la paikalla, Luolaisten nummella.

Evl evp Matti Savonjousi piti 
Panssaridivisioonan 75-vuotis-
juhlaa hienona osoituksena on-
nistuneesta yhteistyöstä. 

- Jälkipolville on tammenleh-
väsukupolvi jättänyt uskon tule-
vaisuuteen ja tekevät kädet. Mah-
dollisuuden kehittää asioita suo-
malaisella tavalla. Esimerkkeinä 
vaikkapa KONE ja Nokia, jotka 
ovat kuin sienet, kasvaessaan kyl-
vävät uusia itiöitä. 

Aikanaan kolmissa talviolym-
pialaisissa ja kaksissa MM-kisois-
sa Suomea edustanut alppihiih-
täjä Pentti Alonen taisteli jalka-
väen kenraali Adolf Ehrnrootin 
joukoissa Vuosalmella heinäkuun 
alusta 1944 sodan loppuun saak-
ka. Rintamalle hän lähti 18 ikäi-
senä. Lyseossa kesken jääneitä 
opintojaan hän jatkoi sodan jäl-
keen Niinisalossa ja valmistui 
Tampereella sähköteknikoksi.  

- Komentajaamme tapasin sit-
temmin Hämeenlinnassa 1952 
Kaurialan kentällä. Seisoimme 
hämeenlinnalaisten olympia-
edustajien kanssa kunniavarti-
ossa Olympialaisten aikaan, jou-
kossa myös kunnioittamamme 
kenraali, kertoili Alonen.

Teksti ja kuvat:  
Marjatta Hinkkala

Niin moni vielä jaksoi tulla

Sotaveteraanit Erkki Lätti ja Hannu Tervashonka Sotaveteraani Pentti Alonen

Ohimarssin ottivat vastaan maavoimien komentaja, kenraaliluutnant-
ti Seppo Toivonen, Panssariprikaatin komentaja eversti Kari Nisula 
(1.7.2017), sotakamreeri kirjailija Reino Lehväslaiho ja veteraani Esko 
Paakkala.

Ohimarssin kärjessä veteraanien osasto ja lippulinna. Veteraanien 
joukkoa johti eversti evp Hannu Pohjanpalo. Hänen jälkeensä marssi 
102-vuotias sotaveteraani Uuno Jussila Lammilta. 

Metrofysio Oy
Helsinki

Utala Racing
Hollola

LinnaSteel Oy
Hämeenkoski
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

”Kansa, joka ei tunne historiaan-
sa ja ota sitä huomioon päätök-
sissään, on eksyksissä. Talviso-
dan tapahtumat ovat tärkeä osa 
satavuotiaan Suomen historiaa”. 
Näin totesi kenraaliluutnantti 
evp. Paavo Kiljunen Talvisodan 
Kuhmon taisteluiden muistojuh-
lassa 12. elokuuta Kilpelänkan-
kaalla.

Suomi 100 -tapahtumaan 
osallistui noin 350 juhlavierasta.

Talvisodan historia ja Kuh-
mon taistelut osana sitä ovat ken-
raali Paavo Kiljusen mielestä esi-
merkki rohkeudesta, tulevaisuu-
denuskosta ja yhteishengestä.

Suomalaiset puolustivat kirjai-
mellisesti kotikontujaan ja saivat 
siitä voimia äärimmäiseen pon-
nistukseen.

Veteraanisukupolven kestävil-
le arvoille on käyttöä joka päivä 
rauhan oloissakin.

Yhteiskunnan uudistamis-
ta kansalaisten parhaaksi meil-
lä kyllä riittää yhdessä tehtäväk-
si. Tästä syystä sotiemme vete-
raanien perinteen vaaliminen ja 
sen kestävien arvojen siirtämi-
nen tuleville sukupolville elämän 
evääksi on tärkeää, hän painotti 
ja ihmetteli nykyistä opetusjärjes-
telmää.

Lukio-opetuksessa on ilmei-
sesti käynnissä erikoinen kokei-
lu. Reaaliaineista on mahdollis-
ta kasata opetuspaketti ilman ai-
noatakaan historian kurssia. Jos 
kokeilu johtaa pysyvään käytän-
töön, tuloksena on epäilemättä 
se, että meillä tulee olemaan yhä 
enemmän syntyperäisiä suoma-
laismuukalaisia, jotka elävät irti 
menneestä, tietämättä esi-isiensä 
vaiheista ja historian tärkeiden 
tapahtumien merkityksestä.

Suomalainen asevelvollisuus 

Talvisodan Kuhmon taisteluiden muistojuhlan kenttähartauden jäl-
keen laskivat sotaveteraanit Heikki Mäntymaa ja Aarne Pulkkinen sep-
peleen muistomerkille.

Nykyaikaa kuvastivat muis-
tojuhlassa esittäytyneet 
erikoisrajajääkärit. Monipuo-
linen ja haastava koulutus 
erikoisrajajääkärikomppani-
assa Immolassa antaa varus-
miehille valmiudet toimia 
kriisin aikana yksikössään 
rajavartiolaitoksen vaati-
vimmissa rajaturvallisuus- ja 
taistelutehtävissä. Toimin-
taympäristölle on ominaista 
valtakunnan rajan läheisyys 
ja sen erityispiirteet.

Talvisota yhdisti kansan ja vahvisti demokratiaa

on tulevaisuudessakin puolustus-
järjestelmän kivijalka. Kenraa-
liluutnantti Paavo Kiljusen mu-
kaan tämä kustannustehokas jär-
jestelmä tuottaa sotilaita, joiden 
ei tarvitse hävetä ammattisotilai-
den rinnalla. 

Kuluvan vuosikymmenen ta-
pahtumat ovat muistuttaneet jäl-
leen jatkuvan toimintavalmiuden 
ylläpidon tärkeydestä.

Puolustusvoimien joukko-
osastot ovat jälleen paitsi koulu-
tusorganisaatioita myös valmi-

usorganisaatioita. Ajantasainen 
tilannekuva varmistetaan lisää-
mällä viranomaisten toimival-
tuuksia tiedustelun alalla. Kaik-
kien puolustushaarojen vanhe-
nevia suorituskykyjä korvataan 
uusilla ja samalla kehitetään 
muuttuneen toimintaympäris-
tön edellyttämiä uudenlaisia suo-
rituskykyjä. Rajavartiolaitos huo-
lehtii tehokkaasti rajaturvallisuu-
desta joka päivä ja vuorokauden 
ympäri. Kaikki hallinnonalat 
huolehtivat osaltaan kokonais-
turvallisuudesta. Suomalaiset 
voivat siis nukkua yönsä rauhas-
sa, hän vakuutti.

Kokoontuminen 
Kilpelänkankaalla jo 1958
Ensimmäisen kerran veteraanit 
kokoontuivat Kilpelänkankaalle 
sunnuntaina 10. elokuuta 1958. 
Tuolloin paikalla paljastettiin 
karu, mutta samalla jyhkeä talvi-
sodan taisteluiden muistopatsas. 
Paljastamisjuhlaan osallistui leh-
titietojen mukaan yli 8 000 hen-
kilöä.

Muistomerkissä on teksti: 
Näillä kunnailla Suomen mies 

puolusti järkähtämättömästi isän-
maataan. Olkoon heidän tekon-
sa tulevia sukupolvia velvoitta-

va. Patsaan pystyttivät Aseveljet 
10.8.1958.

Kenttäpiispa Pekka Särkiön 
pitämän kenttähartauden jälkeen 
sotaveteraanit Heikki Mänty-
maa ja Aarne Pulkkinen laski-
vat muistomerkille seppeleen.

Heikki Mäntymaa toivoi, 
etteivät nuoret unohda veteraani-
sukupolven tekemää työtä ja uh-
rauksia isänmaan hyväksi, vaan 
omalta osaltaan vaalivat veteraa-
niperinnettä ja rakentavat sata 
vuotta kestänyttä itsenäisyyttä.

Martti Huusko 
kuhmolainen toimittaja ja 

valokuvaaja

Kestävää kehitystä 
elinjakson 
alusta loppuun. 

Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja 

materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien 

strategisena kumppanina vastaamme maavoimien ja 

merivoimien kunnossapidosta sekä erikseen sovituista 

ilmavoimien materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson 

hallinnan palveluita ja osallistumme asiantuntijana 

materiaalihankkeisiin. Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin 

kumppanuussopimuksiin.    
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Paljon on puhuttu ja paljon 
myös kirjoitettu - mm. tä-
män lehden viime nume-

roissa - siitä, miten sotaveteraa-
niperinnettä tullaan siirtämään 
nykymuodosta tulevaan aikaan. 
Suunnitelmia on siis jo tehty ja 
tehdään edelleen sen päivän va-
ralta, jolloin veteraanit eivät itse 
ole enää asioihin vaikuttamassa 
eivätkä he myöskään itse ole nä-
kemässä työn tuloksia.

Perinnetyötä johtaa ja koor-
dinoi vuonna 2003 perustettu 
Tammenlehvän Perinneliitto. Se 
onkin kehitellyt jo suuren mää-
rän perinnetyön ja muistamisen 
muotoja. Liitolla on tällä hetkel-
lä yhteensä 22 veteraani-, maan-
puolustus- ja perinnetyötä teke-
vää jäsenyhteisöä ja työn tulokset 
ovat nähtävissä liiton kotisivuilla 
netissä.

Sotaveteraani Yrjö Saari: 

Kaikki sotaponnisteluihin osallistuneet muistettava

Miten veteraanit näkevät 
asian?
Miten heidän jälkeensä jättämää 
muistoa tulisi vaalia ja ylläpitää 
ja miten tätä työtä tehtäisiin käy-
tännössä. Kuuntelin erästä heistä, 
kolme ja puoli vuotta etulinjan 
viestiyhteyksistä huolta pitänyt-
tä Yrjö Saarta. Sodasta kersant-
tina kotiutetun, vuonna 1923 
syntyneen Saaren sotataival oli 
pitkä. Vapaaehtoisena 1941 ase-
palvelukseen astunut Saari ehti 
hoitamaan tehtäviään monel-
la rintamalla aloittaen Viipurin 
suunnalla jatkaen Rukajärven 
ja Karhumäen kautta uudestaan 
Viipuriin ja vielä Lapin sotaan-
kin. Työuransa Saari teki pääosin 
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n 
palveluksessa Mäntässä toimien 
aluetyönjohtajana.

Sodan jälkeen sodasta puhut-
tiin korkeintaan kaveripiirissä, 

aseveljien kesken. Sotaveteraani-
toiminnan käynnistyessä ja saa-
dessa vauhtia lähti Saarikin mu-
kaan tähän mielekkääksi koke-
maansa toimintaan. Hän ehti 
toimia 17 vuotta Mäntän sota-
veteraaniyhdistyksen puheenjoh-
tajana ja vuodesta 2015 lähtien 
kunniapuheenjohtajana, yhdis-
tyksen ensimmäisenä ja toistai-
seksi ainoana.

Saaren mielestä veteraani-
en kunnioitus ja huomioiminen 
on nyky-yhteiskunnassa hyväl-
lä mallilla. Hän korostaa kuiten-
kin sitä, että pelkästään rintamal-
la olleita veteraaneja ei saa nostaa 
jalustalle. Hänen mielestään pi-
tää huomioida myös kotirinta-
man tehtävissä olleet unohtamat-
ta naisia, joiden työpanoksella 
suurelta osalta korvattiin kotipii-
rissä ja laajemminkin yhteiskun-
nassa rintamalla olleiden miesten 
jättämä aukko. Erityisesti Saari 
korosti sitä, että sotainvalidit pi-
tää muistaa ryhmänä; he olivat 
ja ovat sitä joukkoa, joka on kan-
tanut raskaimman, koko elämän 
pituisen taakan. Saari kiteytti asi-
an niin, että ilman kaikkien yh-
dessä tekemää panosta ei olisi sel-
viydytty.

Saari nostaa kaikkien muis-
tamis- ja kunnioittamistapojen 
eturiviin Kansallisen veteraani-
päivän. Tuo 27.4. vietettävä päivä 
tulisi säilyttää keskeisimpänä so-
taveteraanien muistamispäivänä; 
se olisi se päivä, jolloin veteraane-
ja ja kaikkia muitakin sotapon-
nisteluihin osallistuneita voisi ja 
pitäisi muistella. Muodot voivat 
vaihdella, sisältö olisi tärkein eikä 
Saari nähnyt erityisiä muutos-
tarpeita nykymuotoisen veteraa-
nipäivän vieton suhteen. Toinen 
tärkeä päivä veteraanien muista-

misen kannalta on itsenäisyys-
päivä; sotaveteraanithan Saaren 
mukaan Suomen itsenäisenä säi-
lymisen kuitenkin ainakin omal-
ta osaltaan varmistivat, kaatuneet 
jopa omalla hengellään.

Mitä muuta kuin 
juhlapäivät?
Yrjö Saari pitää itsestäänselvä-
nä, että sellainen sotahistorial-
linen tutkimustyö, joka kohdis-
tuu talvi-, jatko- ja Lapin sotaan, 
on sitä perustyötä, josta jää jälki 
myös tuleville sukupolville. Sil-
loin sotaveteraanien ja muiden 
sotaan osallistuneiden tekemien 
uhrausten arvo ja muisto säilyy, 
vieläpä todistusvoimaisempana 
kuin pelkkä muistitieto. Saaren 
mielestä myös matkat itärajan ta-
kaisille taistelupaikoille - suoma-
laisen sotilaan kunnian kentille - 
ovat veteraaniperinteen vaalimis-
ta parhaimmillaan.

Keskusteltiin myös siitä, pi-
täisikö kouluopetuksessa huomi-
oida sotaveteraanien tekemä työ, 
ensin sodassa ja sitten jälleenra-
kennuksessa. Tavoitteena se oli-
si hyvä, mutta toteutuksessa voi 
olla vaikeuksia, kun tuntimää-
ristä “taistelee” niin moni, omaa 
oppiainettaan toisia tärkeämpä-
nä pitämä sektori. Toiveena voisi 
olla, että valveutuneet, historiaa 
tuntevat opettajat pitäisivät tätä-
kin asiaa esillä.

Kysyin Saarelta, mitä miel-
tä hän on hautausmaille, mah-
dollisesti sankarihauta-alueiden 
muistomerkkien ja patsaiden yh-
teyteen tai läheisyyteen pystytet-
tävistä erityisistä sotaveteraani-
muistomerkeistä. Saari piti aja-
tusta vähintäänkin pohdinnan 
arvoisena. - Todettakoon, että 
tällaiset muistomerkit eivät tai-

Yrjö Saari kotipihansa keinussa leppeänä kesäpäivänä 2017.

da olla yhdenkään sotaveteraani-
perinteen siirtämistä ja säilyttä-
mistä kehittelevän tahon tai työ-
ryhmän esityslistalla. Tuollaiset 
muistomerkit voisivat olla kuiten-
kin paikka, jossa sotaveteraaneja 
ja heidän tekemäänsä työtä suo-
malaisen yhteiskunnan ja elämän-
muodon säilyttämiseksi voitaisiin 
muistella ja kunnioittaa - niin yh-
teisö- kuin yksilötasollakin.

Minulle jäi se kuva, että so-
taveteraani Yrjö Saari pitää ny-
kyistä tapaa hoitaa sotaveteraa-
niperinnetyötä ainakin pääosin 
oikeana. Lisään tähän peräka-
neetiksi sen, että nykypolven ja 
tulevien sukupolvien on pidet-
tävä huoli siitä, että veteraaneil-
le annetusta lupauksesta todella 
pidetään kiinni: Teidän sankari-
tekonne ja uhrauksenne eivät saa 
milloinkaan unohtua!

Keinot voivat olla monet ja nii-
den pitääkin olla monimuotoi-
sia. Edellä Yrjö Saaren 29.6.2017 
Mäntässä kotipihansa keinussa 
esittämiä ajatuksia tästä kunni-
akkaasta tehtävästä.
   

* * *

Todettakoon vielä, että Yrjö 
Saaren kotikaupunki Mänttä-
Vilppula huomio kyllä veteraanit 
ja heidän läheisensä. Haastattelu-
päivän iltana veteraanit ja sotain-
validit puolisoineen ja sotalesket 
oli kutsuttu kunniavieraiksi kan-
sanooppera “Kitusuon Sofia” en-
siesitykseen. Vuoden 1918 tapah-
tumista ja Vilppulan rintamasta 
kertova ooppera on yksi “Suomi 
100 vuotta” -tilaisuuksista.

Teksti ja kuva: Esko Vuorisjärvi 
valtiotieteen tohtori ja 

sotahistorioitsija 

Käsitteitä ja määritelmiä
Perinne eli traditio on perit-
ty tapa, käytänne tai käsitys. 
Erityisesti perinne viittaa kan-
sanperinteeseen, kansan muis-
titiedon varassa säilyttämään 
henkiseen kulttuuriin. Erilais-
ten asioiden, taitojen ja varsin-
kin sota-aikojen muistojen yl-
läpitämistä varten toimii mo-
ninaisia muinaismuisto- ja 
perinneyhd ist yksiä(https://
fi.wikipedia.org/wiki/Perinne)

Kun puhutaan perinnetyöstä 
ja siirtymisestä ”veteraanityöstä 
perinneaikaan” tarkoitetaan lä-
hinnä sotiemme 1939-45 aikaa ja 
historiaa sekä siihen liittyvien pe-
rinteiden säilyttämistä ja vahvis-
tamista. Perinnetyön kohderyh-
miä ovat kaikki veteraaneja seu-
raavat sukupolvet.

Talvisodan henki
Sen taustalla oli maamme moni-
puolinen kehittyminen 1918-39. 
Talouden kohentuminen ja ko-
titalouksien vaurastuminen, po-
liittinen kehitys, joka mahdollisti 
kaikkien osallistumisen mahdol-
lisuudet, sosiaaliset uudistukset, 
jotka kohensivat ihmisten tasa-
arvoa ja kaikille kansanosille tar-
koitettu kansanopetus olivat rat-
kaisevia rakennetekijöitä. Nii-
den ansiosta suurin osa kansasta 
näki välttämättömäksi puolustaa 
kaikkea saavutettua ja tätä yhteis-
tä maatamme. Kansakunta oli 
monella tavalla kypsynyt, yhte-
näistynyt ja eheytynyt.

Historiamme tunteminen
•	 Miten Suomesta tuli Suomi?
•	 Sotiemme taustat ja tapahtu-

mat pääpiirteissään; ”suuret 
kuviot ja pienet tarinat”

Mitä sotiemme veteraanit odottavat perinnetyöltä?
•	 Siirtoväen asuttaminen
•	 Jälleenrakennus ja aineellisten 

vahinkojen korjaaminen
•	 Oman kotiseudun historia ja 

sen liittyminen ”suureen tari-
naan”

•	 Seuraavia sukupolvia rohkais-
taan kyselemään

Muista nämä!
•	 Kaveria ei jätetä!
•	 Asevelihenki, yhteishenki ja 

sen eräänlaisena sovelluksena 
koulumaailmassa ”Hymypoi-
ka -idea”

•	 Yksinäisyyden ja syrjäytymi-
sen ehkäisy

•	 Toisten mielipiteiden kunni-
oittaminen ja arvostaminen

•	 Sovittelun ja sopimisen peri-
aate

•	 Itsenäisyys/kansainvälisyys
•	 Kotien myönteinen asenne 

tärkeä!

Sotiemme veteraanien 
”henkinen siunaus” seuraa 
ja tukee perinnetyötä!
Nämä muistiinpanot syntyivät, 
kun sain vierailla sotaveteraani 
Antti Henttosen kotona 5.7.2017 
ja haastatella häntä. Sotaveteraa-
ni-lehden ”sotahistoria-työryh-
mässä” 20.6.2017 päätettiin sel-
vittää, mitä sotaveteraanit itse 
ajattelevat perinnetyöstä ja mitä 
he odottavat siltä.

Göran Lindgren 
KTM, ylil res, sotahistorian 

harrastajatutkija

Opetusneuvos Antti Henttonen 
liiton toimistossa Pasilassa kesäl-
lä 2017.
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

kaan harvinaisuus sen ikäisellä 
pojalla.

Vuonna 1942 Ilkka sai töitä 
Mäntyharjulta, jossa hän jatkoi 
sotaan lähteneiden miesten kes-
ken jääneitä metsätöiden suun-
nittelu- ja johtotöitä. Seuraavana 
kesänä oli vuorossa Kymi-yhtiön 
uitossa 11 000 m3 lehtipuuran-
kaa.

Asevelvollisuus ja 
sotatoimet 
Vuonna 1943 Ilkka Laine sai kut-
sun asepalveluun Kouvolaan ja 
sieltä alokaskoulutuksen jälkeen 
siirron Nurmeksen kautta Kuo-
pion Rissalaan, jossa alkoi aliup-
seerikoulu.

Koulutus jäi kuitenkin kes-
ken, kun tuli siirto sotatoimialu-
eelle Itä-Karjalaan Seesjärvelle. 
Varsinaisiin taisteluihin ei jouk-
kue osallistunut, mutta viivytys-
taisteluihin kuitenkin. Muut teh-
tävät olivat lähinnä partiointia ja 
evakuointiin liittyviä.

Valtiollisten sotatoimien pää-
tyttyä 4.9.1944 odotettua ko-
tiuttamista ei kuitenkaan tullut, 
vaan toteamus edelleen keske-
nolevasta asevelvollisuuspalvelus-
ta. Seurauksena oli siirto Lapin 
sotaan. Edessä oli marssi Tolva-
järveltä Joensuuhun ja matka ju-
nalla Ouluun ja siitä laivalla Ke-
miin ja edelleen marssien Rova-
niemelle. Tehtävät Lapin Sodassa 
olivat lähinnä sodan loppuselvit-
telyyn liittyviä.

Vaikka aliupseerikoulutus tu-
likin loppuun suoritetuksi San-
tahaminassa, niin nimitystä ali-
upseeriksi ei tullut. Nimityksen 
kielsi Valvontakomissio. Lopulli-
nen kotiuttaminen tapahtui Kou-
volassa 16.12.1945.

Työ oli mennyt – vuorossa 
opiskelu
Sodan jälkeen sekä metsätalous 
että metsäteollisuus olivat voi-
makkaassa kasvussa. Ammatti-
taitoisesta työvoimasta oli pula, 
niin metsänhoidon kuin metsä-
teollisuudenkin puolella. Metsä-
koulutuksen edellyttämä harjoit-
telu oli Ilkka Laineella jo olemas-
sa, niinpä hänellä oli edellytykset 

Jaalan Verlassa asuva sotavete-
raani Ilkka Laine on kotikun-
tansa veteraaneista viimeisten 

joukossa. 
Jäsenkato on kohdannut myös 

sotaveteraaniyhdistyksen jäsen-
määrää. Vuonna 1964 peruste-
tussa Jaalan sotaveteraaniyhdis-
tyksessä oli parhaimmillaan sa-
toja jäseniä, mutta vuonna 2007 
yhdistyksen sulautuessa Kouvo-
lan sotaveteraaneihin oli yhdis-
tyksessä vain 10 varsinaista jäsen-
tä.

Ilkka Laine kuului Jaalan yh-
distykseen vuodesta 1991 lähti-
en ja toimi myös sen hallitukses-
sa, viimeksi varapuheenjohtajana. 
Nykyisin hän jatkaa uudessa yh-
distyksessään aktiivisena rivijäse-
nenä. 

Vielä muutama vuosi sitten 
Jaalassa oli yli 2 000 asukasta. 
Nyt heitä on enää vajaa 1 000. 
Sittemmin on myös Jaalan kun-
ta liittynyt osaksi Kouvolan kau-
punkia. Sama muutos koskee 
myös Verlan kyläyhteisöä. Siellä 
vakituisten asukkaiden määrä on 
painunut jo kahteenkymmeneen, 

mutta loma- ja vapaa-ajan asuk-
kaita on kuitenkin satoja.

Kuusankoskella syntynyt 
Ilkka Laine syntyi Kuusankos-
kella 19.8.1925. Kuusankoskel-
ta perhe muutti 1937 Valkea-
laan, jonne isä oli rakennuttanut 
asuintalon. Sattumoisin uusi ko-
titalo sijaitsi aikanaan Kymijoes-
sa sijainneen Ruotsin ja Venäjän 
välisen valtakunnan rajan itä- eli 
Venäjän puoleisella alueella. Ny-
kyinen Laineen asuintalo Jaalan 
Verassa sijaitsee puolestaan rajan 
länsipuolella eli Ruotsin alueella. 
Verlan kohdalla rajalinja katkaisi 
Vähäkamposen järven.

Kouluikään vartuttuaan Ilk-
ka kävi kansakoulun Kuusan-
koskella ja suoritti keskikoulun 
Kouvolan yhteiskoulussa. Luki-
oon hän ei kuitenkaan mennyt, 
vaan hakeutui jo nuorena poika-
na työelämään. Hän sai kesätyö-
paikan 13-vuotiaana nuorukai-
sena Kymi-yhtiöltä metsäharjoit-
telijana. Jo ensimmäisen kesän 
palkalla hän sai ostettua itsel-
leen taskukellon. Se oli siihen ai-

hakea metsäalan koulutukseen.
Metsäalan koulutukseen oli 

hakijoita paljon. Esimerkik-
si Evon Metsäopistoon hakijoita 
oli yli 600, kun kurssille otettiin 
vain 50 oppilasta. Sinne Ilkka 
Laine tuli valituksi. Metsätek-
nikoksi hän valmistui vuonna 
1948. Ammatinvalinnassa hän 
seurasi isänsä esimerkkiä, sil-
lä hänkin oli metsäteknikko, sa-
masta koulusta vuonna 1919 val-
mistunut. Myös Ilkan kaksi poi-
kaa ovat metsäteknikoita.

Työpaikan Ilkka Laine sai 
Valkealan Metsänhoitoyhdistyk-
sen metsätalousneuvojana. Vaik-
ka yhdistys oli suuri, oli Ilkka yh-
distyksen ainoa neuvoja. Osittain 
suuresta työmäärästä johtuen Ilk-
ka hakeutui toisen työnantajan 
palvelukseen. Nyt työnantajaksi 
tuli Vapo Oy. Jo harjoitteluvuo-
silta tutuksi tullut Kymi-yhtiö 
kuitenkin työnantajana kiinnos-
ti edelleen. Niinpä Ilkka Laine 
siirtyikin yhtiön piirijohtajaksi 
vuonna 1954. Tässä työssä hän 
jatkoi eläkkeelle siirtymiseen, 
1.11.1986 asti.

Vaimoksi valikoitui naapurin 
”flikka” Kaija os. Reiman. Häät 
vietettiin vuonna 1951. Perhee-
seen syntyi kolme poikaa ja tyt-
tö. Vanhin pojista, vakuutusalalla 
työskennellyt sairastui vakavas-
ti ja menehtyi jo 50-vuotiaana ja 
tyttö jo vuoden ikäisenä.

Harrasteena metsästys, 
kalastus ja pienpetojen 
preparointi
Poikavuosista lähtien oli Ilkka 
Laine kiinnostunut perhosten ke-
räilystä, pikku-, vesi- ja petolintu-
jen rengastuksesta sekä vartuttu-
aan myös pienpetojen preparoin-
nista. Luontoihmisenä oli häntä 
lähellä myös luonnossa liikkumi-
nen. Sadat olivat ne rengastettu-
jen lintujen määrät, sekä kymme-
net preparoidut pienpedot. Pien-
pedoista mainittakoon oravat, 
lumikot, kärpät, piisamit, näädät, 
hillerit ja ketut. Muita harrastei-
ta olivat puutyöt, joita myytiin 
myös näyttelynomaisesti.

Kaikki preparoinnin kohteet 
oli itse pyydettyjä. Ensin eläin 

pyydettiin, sitten nyljettiin ja 
nahka puhdistettiin. Nahkan si-
sään jätettiin pääkallo tukemaan 
pään ryhtiä. Muotoilun ja tukira-
kenteiden lisäksi eläimelle annet-
tiin ”kasvot”. Niistä tärkeimmän 
osan muodostivat lasisilmät.

Preparoiduista pedoista huo-
mattava osa jäi omaan kotiin, osa 
töistä annettiin lahjaksi tutuil-
le tai yhteisöille, osa töistä meni 
myös myyntiin.

Sotaveteraanityö
Pitkään jatkuneen työn Valkea-
lan ja Jaalan (1994–2007) Sota-
veteraaniyhdistysten hallintoteh-
tävissä päätyttyä työ jatkui nyt 
jäsenyytenä Kouvolan yhdistyk-
sessä. Se on nyt myös jaalalaisten 
jäsenyyskohde. Kouvolan yhdis-
tyksen alueella toimii kuusi eril-
listä jäsenkerhoa, joissa kussakin 
on oma yhteyshenkilö.

Kouvolan kaupunki tarjoaa 
kaupungin sisäisessä liikenteessä 
tunnuksen omaaville veteraaneil-
le, heidän puolisoilleen ja leskil-
leen vapaan matkustusoikeuden. 
Lisäksi tunnuksen omaavat vete-
raanit saavat ilmaisen pysäköin-
tioikeuden kaupungin kaikilla 
pysäköintialueilla. Myös tuettua 
kuntoutuspalvelua voivat vete-
raanit saada käytettävien määrä-
rahojen puitteissa. 

Matti Värri 
vantaalainen vapaa toimittaja

Sotaveteraanien määrä vähenee – arvostus kasvaa

Ilkka Laine on elämänsä aikana preparoinut kymmenittäin pienpeto-
ja. Satoja kappaleita on myös rengastettuja lintuja. Kädessä on täytet-
ty näätä. 

Korpraali Ilkka Laine varusmies-
kaudella 1943. 

Veteraanivastuun johto oli 
kutsunut keräyksen piiri-

johtoa, maanpuolustusjärjes-
töjä, veteraanijärjestöjä sekä 
muita keräyksen yhteistyö-
kumppaneita Veteraanivastuu 
ry:n puheenjohtaja Matti Nie-
men 70-vuotisvastaanotolle. 
Veteraanivastuun puheenjoh-
tajana ekonomi Matti Niemi 
on toiminut vuodesta 2013. 
Tarjoilut hoiti perinteiseen ta-
paan Helsingin Sotilaskotiyh-
distys. 

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta luovutti Matti Niemelle teräs-
lautasen. Luovuttajina (vas.) toiminnanjohtaja Heikki Karhu Rintama-
veteraaniliitosta, puheenjohtaja Erkki Heikkinen Sotaveteraaniliitosta 
ja pääsihteeri Seppo Savolainen Sotainvalidien Veljesliitosta. 

Matti Niemelle teräslautanen

Matilla laajat yhteydet
Matti Niemi teki työuran talous-
elämän tehtävissä. Hän on toi-
minut Postipankki-konsernis-
sa mm. yrityssektorin johtajana 
ja toimitusjohtajana 1986-1995, 
keskinäisten eläkevakuutusyh-
tiöiden Eläke-Varman ja Varma-
Sammon varatoimitusjohtajana 
1996-2003 sekä hallitusammatti-
laisena 2003-. 

Vuodesta 1993 hän on ollut  

maanpuolustusjärjestöjen luot-
tamustehtävissä, mm. Reservi-
läisliiton puheenjohtajana 2001-
2008. Sotaveteraaniliiton neu-
vottelukunnan jäsen hän oli 
2003-2009, Tammenlehvän 
Perinneliiton hallituksen jä-
sen 2006- ja varapuheenjohtaja 
2008- sekä Rintamaveteraanilii-
ton Kannatus- ja Perinnesäätiön 
puheenjohtaja 2011-
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Itse suunnitellun ja suureksi 
osaksi myös itse rakennetun 
kodin seiniä koristavat maa-

laukset. On maisemia, muotoku-
via ja ennen muuta monia eläin-
aiheisia tauluja. Ikkunoihin on 
ripustettu mosaiikki- ja lasitöitä, 
nekin talon isännän itse tekemiä. 
Ulkona pihamaalla taloa varti-
oi koivun kannosta muotoiltu 
huuhkaja. Takapihalla on betoni-
nen kurkipariskunta, joka on har-
hauttanut muuttomatkalla lentä-
neitä kurkiakin hiljentämään ja 
katsomaan lajitovereitaan. Pie-
nempiäkin lintuveistoksia, ku-
ten punatulkkuja ja tiaisia, on eri 
puolilla pihaa.

Luonto, ehtymätön 
inspiraation lähde
Talossa asuu taiteellisia, luon-
toa rakastavia ihmisiä. Ilomant-
sin Sotaveteraaniyhdistyksen pit-
käaikaisen puheenjohtajan Teu-
vo Strandmanin ja Irma-rouvan 
kodissa aistii lämpimän ilmapii-
rin. Vieraita varten on paistettu 
maukkaat vatruskat. Kahvipöy-
dässä ei istuttu tuppisuuna, vaan 
siinä vallitseva iloinen tunnelma 
otti mukaansa myös meidät, sa-
tunnaiset kävijät.

Tämän kirjoittajaa viehät-
ti erityisesti isännän maalaamat 
öljyvärityöt. Aiheita on ammen-
nettu Tetrijärven kesäpaikalta, 
sekä pitkin Ilomantsin itärajaa. 
Kun tarkkaan katsoo taulua hir-
viemästä ja sen vasasta, voi taus-
talta erottaa kahden valtakunnan 
rajapyykit. Maalauksessa olevat 
hirvet Teuvo tapasi Virmajärvel-
lä, EU:n itäisimmällä pisteellä.

Käden taidot Strandmanin 
perheessä eivät pysähdy vain isän-
tään. Irma-rouvan käsissä syntyy 
kaunista pitsiä, josta muodostuu 
liinoja, verhoja, mattoja ja jopa 
kukkia kodin kaunistukseksi.

Teuvo kertoo, että hän oli jo 
lapsena kova piirtämään. Velji-
en kanssa oli kilpailu siitä, kuka 
piirtää parhaiten. Öljyvärimaa-
laamisen hän kertoi aloittaneensa 
vuonna 1970. Taiteilijana hän on 
itseoppinut, mutta jonkinlaisia 
ohjeita muun muassa värien käy-
töstä ja sekoittamisesta hän on 
saanut kansalaisopistolta.

Ilomantsin sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja 
Teuvo Strandman – monitaitaja Pogostalta

Yksi kuuluisimmista muoto-
kuvamalleista oli naapurissa asu-
nut hyvä ystävä, Mannerheim-
ristin ritari Onni Määttänen. 
Sen muotokuvan maalaaminen 
Strandmanin pihalla kesti kau-
an, koska oli paljon jutusteltavaa 
niin ritarin kaukopartiomatkois-
ta kuin rauhanomaisemmistakin 
asioista.

Sodan kova koura  
kosketti perhettä
Viitasaarella pientilallisen per-
heeseen syntynyt Teuvo Strand-
man menetti jatkosodassa isän-
sä ja kaksi setäänsä. Kaksi muuta 
setää palasivat sodasta hengissä. 
Strandmanin perheen menetys 
on varmasti tuntunut kohtuutto-
malta ja sitähän se on ollutkin. 

Rajalle töihin
Luonnon ja isänmaan ystävänä 
Teuvo hakeutui Rajavartioston 
palvelukseen. Työrupeama kes-
ti 25 vuotta alkaen rajavartijasta. 
Eläkkeelle hän siirtyi kapteenina.

Strandman toimi rajamiehe-
nä olon jälkeen muun muassa 

kouluttajana ja vartiopäällikkö-
nä. Koska hän oli aikanaan saa-
nut sissipioneerin koulutuksen, 
hän toimi myös sodan jälkeen 
piilotettujen räjähteiden raivaa-
misessa.  Kun Teuvo oli kertonut 
Onni Määttäselle erään telamii-
nakätkön vaarallisestakin räjäyt-
tämisestä, paikka oli ollut ritaril-
le tuttu. ”Vieläkö ne oli siellä”, oli 
Onni todennut.

Veteraanityötä 
vuosikymmenien ajan
Niin rajavartioston kuin puolus-
tusvoimien tärkeänä tehtävänä 
on ollut sotiemme veteraanien 
kaikinpuolinen auttaminen ja tu-
keminen. Kovia kokeneessa köy-
hässäkin Ilomantsin kunnassa ra-
jamiesten apu on tullut suureen 
tarpeeseen. Teuvo Strandman pi-
tikin luonnollisena, että hänen 
toimintansa veteraanien hyväksi 
jatkui myös eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen. Vapaaehtoistyö alkoi 
sotainvalidien asiamiehenä kah-
den vuoden ajan. Veteraanikerä-
yksissä hän on ollut mukana 30 
vuotta.

Aktiivistikin aikanaan urhei-
lua ja nimenomaan hiihtoa har-
rastanut Teuvo on ollut myös 
Ilomantsin Urheilijoiden toi-
minnanjohtajana. Hän on ol-
lut yhtenä valtakunnallisestikin 
kuuluisien Pogostanhiihtojen jär-
jestelyvastaavana.

Vuonna 2006 hän tuli mu-
kaan Ilomantsin Sotaveteraani-
yhdistykseen toimien aluksi kol-
me vuotta varapuheenjohtajana 
ja vuodesta 2009 puheenjohta-
jana. Tämä tehtävä jatkuu edel-
leen.

Teuvo korostaa sitä erinomais-
ta yhteistyötä, jota veteraaniem-
me hyväksi Ilomantsissa tehdään. 
Oman aktiivisen yhdistyksensä 
lisäksi toiminta yhdessä niin so-
tainvalidien kuin rintamamies-
ten kanssa on kitkatonta ja tu-
loksellista. Kaikkien kolmen jär-
jestön väki kokoontuu kerran 
kuukaudessa yhteen. Kukin yh-
distys on vuorollaan vetovastuus-
sa. Tilaisuuksissa kuullaan laa-
dukkaita esitelmiä ja osallistu-
taan retkille.

Kunnan ja seurakuntien tuki 
On aivan selvää, että aktiivisen 
toiminnan takana ovat hyvät ve-
täjät. Haastateltava ei halua ko-
rostaa omaa panostaan, mutta se 
tiedetään korostamattakin. Teu-
vo Strandman toteaa kiitollise-
na hyvän yhteistyön kunnan ja 
molempien seurakuntien kanssa. 
Tukea saadaan aina pyydettäessä 
ja pyytämättäkin. Kokous- ja juh-
latilat löytyvät helposti. Jokainen 
kunnan alueella oleva veteraa-
ni huomioidaan ja varsinkin nyt 
kun vietetään isänmaan100-vuo-
tisjuhlavuotta, veteraanit saavat 
kunnalta arvokasta tukea. Kun 
Ilomatsissa järjestetään elokuus-
sa maakunnan veteraanien ja so-
taorpojen yhteinen kirkkopyhä, 
ovat kunta ja seurakunnat mu-
kana vahvalla panoksellaan. Il-
man ylisanoja voidaankin sanoa 
Ilomantsin kunnan olevan yh-
den maamme sinivalkoisimmista 
kunnista.

Perinnekauteen
Haastattelun lopuksi jutellaan 
vielä perinnekauteen siirtymises-
tä. Tässäkin työssä ilomantsilais-
ten ennakkovalmistelut ovat jo 
pitkällä ja siinä on edetty yhdis-
tysten kanssa hyvässä yhteistyös-
sä. Kerhotoiminta ei tule tuotta-
maan ongelmia, sehän toimii jo 
nyt.  Paikallinen veteraaniasiain 
neuvottelukunta on toiminut ja 
toimii edelleen hyvin. Yhtenä esi-
merkkinä ilomantsilaisten järjes-
töjen välisestä aktiviteetista on 
yhteinen kirja ”Teidän nyt vuo-
ronne on”. Kirjan on kirjoittanut 
Jorma Ikonen. Hänet on valit-
tu ilomantsilaisten veteraaniyh-
distysten perinneyhdyshenkilök-
si. Teuvo Strandman uskoo kir-
jan olevan valtakunnallisestikin 
poikkeuksellinen ja se on myös 
osoitus veteraanijärjestöjen ha-
lusta toimia yhdessä yhteisen asi-
an puolesta. Perinnekauteen siir-
rytään rinta rinnan, niin kuin tu-
leekin tehdä. 

Teksti ja kuva: Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 

sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja

Ilomantsilainen Teuvo Strandman on monitaitoinen Ilomantsin sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja. 

Kiittäen ja Onnitellen 
Sotaveteraaneja! 
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Mauno Krigsholm syntyi 
17. toukokuuta 1924 
Rovaniemen maalais-

kunnan Porokarin kylässä. Hä-
nen isänsä oli metsuri ja pientilal-
linen, joka hankki näin perheel-
leen elannon. Äidillä riitti työtä 
11-lapsisen perheen hoitamisessa. 
Mauno on lapsista toiseksi van-
hin. Sisarusparvesta on edelleen 
elossa yhdeksän.

– Kansakoulun Mauno kävi 
Lohinivan koulussa. Metsurin-

oppiin Mauno lähti isän muka-
na jo 10-vuotiaana. Hän kuori 
paperipuita, joita isä nosti kuo-
rimapukille. Metsätöitä hän 
teki myös kouluvuosien jälkeen, 
kunnes tuli kutsu asevelvolli-
seksi.

Sotatiellä Karhumäessä
Mauno lähti Limingassa ollee-
seen koulutuskeskukseen 1942. 
Koulutus kesti kaksi kuukautta 
ja sen jälkeen tuli komennus Kar-

humäkeen JR 33:een sijoituksena 
jääkärijoukkue. 

Mauno muistelee erästä ikä-
vää tilannetta, kun vihollinen 
oli hyökkäämässä ja oma tykis-
tö ampui sulkua. Pahaksi on-
neksi keskitys jäi alkuun lyhyek-
si ja joukolle tuli tappioita omis-
ta kranaateista. Paikka oli hyvin 
kivikkoinen ja siksi kranaattien 
sirpaleet tekivät pahaa tuhoa sin-
koillessaan kivistä sinne tänne. 

Erään kerran Maunon yksikkö 
oli Karhumäen lähellä Kumsjoella 
tilanteessa, jossa joutuivat uimaan 
yli joen. He olivat joutuneet yllä-
tyshyökkäyksen kohteeksi. Vir-
ta joessa oli kova ja Mauno oli ui-
mataidoton. Virta vei täysissä pu-
keissa olevaa ja kivääriään ylhäällä 
kannattelevaa miestä pitkän mat-
kan, mutta hän selvisi kuitenkin 
lopulta toiselle rannalle.

Mauno oli mukana monessa-
kin vastahyökkäyksessä, mutta 
säilyi haavoittumattomana. 

Aselevon jälkeen syyskuussa 
-44 hän joutui vielä Lapin sotaan. 
Kajaanista lähtien kuljettiin sak-
salaisten perässä aina Sodankylän 
alueelle, mutta ei aivan kirkonky-
lään asti.

Maunon sotilaspassista on lu-
ettavissa taistelupaikat Hiisjär-
vi, Poventsa ja Pohjois-Suomen 
taistelut syksyllä -44. Hänelle on 
myönnetty 2. luokan Vapauden-
mitali.

Ammatti löytyi 
autonkuljettajana
Siviiliin päästyään Mauno sai to-
deta kodin olleen tyhjä. Kotiväki 
oli evakossa Ruotsissa, josta pala-
sivat talven mittaan kotiin. Mau-
no meni aluksi metsätöihin, mut-
ta jo parin viikon päästä tuli sii-

93-vuotiaalla veteraanilla tanssi intohimona

Mauno Krigsholm (vas.) kuljettamassa palokuntalaisia kesäpäiville Iva-
loon.

Mauno mieliharrastuksessaan parketilla.

hen tulokseen, että jotakin muuta 
työtä pitää hankkia. Niinpä hän 
lähti Kemiin autokouluun. Siel-
lä hän suoritti kuorma-auton ajo-
kortin vuoden -45 keväällä. Ajet-
tuaan kesän ajan kuorma-autoa, 
hän hankki vielä samana syksynä 
linja-autokortin. Siitä aukesikin 
Maunolle pitkäaikainen ammat-
ti. Linja-autouransa alussa Mau-
no ajoi aina Kilpisjärveä myöten 
ja välillä myös ns. tilausajoja. Lin-
ja-autokortin hän joutui luovut-
tamaan, kun hän täytti 70 vuotta. 
Henkilöautokortti hänelle jäi sil-
loinkin ja se oli käytössä vuoden 
2016 lokakuuhun saakka, jolloin 
hän luopui siitä vapaaehtoisesti.

Hyviä harrastuksia
Maunolla on ollut kaksi pitkäai-
kaista harrastusta. Toinen on ol-
lut palokuntatyö. Sammuttamas-
sa Mauno kertoo olleensa viimek-
si 82-vuotiaana vuonna 2006, 

kun Kittilän lentoasemalla oli 
paha tulipalo. Sen jälkeen hän on 
ollut vain harjoituksissa mukana. 

Toinen harrastus on tanssi. 
Mauno sanoo tanssineensa koko 
ikänsä. Hän on hyvin tunnettu 
”parkettien partaveitsi” Kittilässä 
ja ainakin Levin Tunturihotellin 
parketilla. Tältä ”areenalta” hä-
net tuntee monikin Levinkävijä. 
Aiemmin Mauno kulki tansseis-
sa omalla autollaan, mutta nykyi-
sin hyvän kaverinsa, Valtteri Sii-
volan kanssa. Mauno on pitkä, 
hoikka ja notkea mies, jolla on 
vieläkin verraton kunto. Hän käy 
Valtterin kanssa viisi kertaa vii-
kossa tansseissa ja hän myös tans-
sii lähes joka kappaleen. Tämä 
virkeä veteraani on harvinaisuus 
ikäistensä joukossa.

Jaakko Suontausta 
Harjavallan Sotaveteraanien 

puheenjohtaja

Suomen laivanvarustajapiireis-
sä oli jo 1850-luvulla keskus-

teltu kauppalipun tarpeesta. Lip-
pukeskustelu vauhdittui, kun Sa-
kari Topelius teki vuoden 1863 
valtiopäiville aloitteen Suomen 
lipun aikaan saamiseksi ’sinival-
koisin värein’. Syystä tai toisesta 
aloite jäi kuitenkin käsittelemät-
tä. Kiista Suomen lipun väreistä 
laajeni 1800-luvun lopulla myös 
kielipoliittiseksi. Sinivalkoisen li-
pun kannalla olivat suomenkieli-
set, punakeltaisen lipun kannalla 
puolestaan ruotsinkieliset. Puna-
keltaisuutta suosittiin myös siksi, 
että samat värit esiintyivät Suo-
men vaakunassa. Kun lippuehdo-
tusta ei otettu käsiteltäväksi vuo-
den 1863 valtiopäivillä, Suomi 
joutui käyttämään Venäjän kaup-
palippua koko Suomen suuriruh-
tinaskauden ajan. Suurissa tapah-
tumissa kuten yleisillä laulu- ja 
soittojuhlilla lippukäytäntö vaih-
teli, toiset kantoivat leijonalip-
pua, toiset Venäjän kansallislip-

pua eivätkä viranomaiset tähän 
menettelyyn puuttuneet.

1890-luvulla keskustelu Suo-
men lipusta ja sen väreistä kiihtyi 
siinä määrin, että Suomen Taitei-
lijaseura kysyi tunnetuilta suo-
malaisilta mielipiteitä lippukysy-
myksestä. Punakeltaiselle kannal-
le asettuivat mm. Albert Edelfelt 
ja Axel Gallén. Lehdistössä käyty 
keskustelu Suomen lipun väreistä 
loppui, kun keisarin vuonna 1896 
antamalla julistuksella määrät-
tiin Venäjän valko-sini-punainen 
kansallislippu ainoaksi Suomes-
sa käytettäväksi lipuksi. Kiellosta 
huolimatta Suomen joukkue yrit-
ti Tukholman olympialaisten ava-
jaisissa vuonna 1912 käyttää sini-
valkoista lippua, mutta venäläiset 
vaativat sen poistettavaksi. 

Suomen ja Venäjän valtiol-
listen siteiden katkettua 1910-lu-
vulla ja Suomen julistauduttua 
itsenäiseksi, haluttiin ratkaista 

myös lippukysymys, koska lippua 
pidettiin valtiollisen vapauden 
tunnuksena. Senaatin asettama 
lippukomitea hylkäsi topeliaani-
set sinivalkoiset värit ja ehdotti 
valtiolipun väreiksi karmiininpu-
naista ja sinoberinsinistä. Lipun 
keskellä olisi Suomen vaakunan 
leijona. Merenkulku- ja kauppa-
lipuksi toimikunta suositti lip-
pua, jossa punaisella pohjalla oli 
keltainen risti. Ehdotusta ei kui-
tenkaan hyväksytty lippukomi-
tean esittämässä muodossa, vaan 
senaatti vastoin valiokunnan esit-
tämää kantaa hyväksyi Vaasas-
sa 27.2.1918 pitämässään koko-
uksessa Suomen väliaikaiseksi li-
puksi punakeltaisen leijonalipun. 
Vapaussodan päätyttyä lippuasia 
otettiin jälleen uuteen käsitte-
lyyn. Lipun luonnoksen laatimi-
nen annettiin Eero Snellmanin ja 
Bruno Tuukkasen tehtäväksi. 

Vuosikausia kestänyt lip-
puriita sai lopullisen päätöksen 

eduskunnassa toukokuun 29. 
päivänä 1918. Lippua koskevassa 
laissa sanottiin: ”Suomen lippu 
on suorakaiteen muotoinen vaa-
te, jossa valkealla pohjalla on me-
ren-(ultramariini) sininen risti”. 
Virallinen Suomen lippu vedet-
tiin ensimmäisen kerran salkoon 
senaatin (nyk. valtioneuvoston) 
rakennuksen katolle 16. kesäkuu-
ta 1918. Nikolainkirkon (nyk. 
tuomiokirkko) kellot löivät 12 
lyöntiä, jonka jälkeen Suomen-
linnan tykistö ampui kunnialau-
kaukset ja Helsingin torvisoitto-
kunta soitti Maamme-laulun.

V. A. Koskenniemi kirjoit-
ti vuonna 1925 runon ”Siniristi-
lippumme”. Martti Häikiö ker-
too vuonna 2010 ilmestynees-
sä kirjassaan, että Koskenniemi 
koki toisen poliittisen heräämi-
sen vuonna 1917 Venäjän maa-
liskuun vallankumouksen jäl-
keen. Kun Helsingissä nostettiin 
salkoihin Suomen Leijonaliput, 

Koskenniemi luki Uudelle yliop-
pilastalolle kokoontuneille yliop-
pilaille kirjoittamansa 8-säkeis-
töisen runon ”Leijonalippu”, jos-
sa nostetaan esille suomalaisten 
urheus taistelukentillä. Runon si-
sältö on antanut vaikutteita myös 
Koskenniemen kirjoittamalle Si-
niristilippumme-runolle, joka 
julkaistiin vuonna 1930 hänen 
runokokoelmassaan Kurkiaura. 

Yrjö Kilpisen säveltämä Lip-
pulaulu julkaistiin Porvoossa 
niin ikään vuonna 1925. Sävel-
lyksenä se on tullut tunnetuksi 
juhlatilaisuuksien lauluna kuin 
myös leirien lipunnostolauluna. 
Erityisen aseman laulu on saanut 
itsenäisyyspäivänä, kun Helsin-
gin Tähtitorninmäellä suorite-
taan lipunnosto yleisön ja kuoron 
laulaessa Kilpisen sävelmää. 

Reijo Pajamo 
Professori emeritus

Sinä hulmullas mielemmme nostat 
Lippulaulun historiaa
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Vello Salossa on miestä 
moneksi. Hän on Suomen-
poika, virolainen patriootti, 
toimittaja, tiedemies, kirjai-
lija, korkea-arvoinen pappi 
ja nyt kunniatohtori. 

Endel Vaher syntyi 
5.11.1925 Võisikun kun-
nassa Lalsin kylässä Vil-

jandinmaalla opettaja-perhee-
seen. Hänen opintiensä, joka 
sittemmin johti korkeisiin oppi-
arvoihin, alkoi Odisten ja Lalsin 
kouluissa. Toisen maailmanso-
dan aikana vuoteen 1943 hän oli 
Põltsamaan yhteislukion oppilaa-
na, jolloin hän sen ylimmältä luo-
kalta vastaleivottuna ylioppilaa-
na, 18-vuotiaana nuorukaisena 
teki päätöksen ylittää myrskyi-
nen Suomenlahti ja astua vapaa-
ehtoisena Suomen armeijan pal-
velukseen. Endel Vaher liittyi 
vapaaehtoisena Suomen armei-
jaan 23.11.1943 ja hänet komen-
nettiin koulutukseen Nurmek-
sen Porokylään ja sieltä edelleen 
Luumäen Taavettiin aliupseeri-
kouluun. Rintamalla hän taisteli 
virolaisrykmentti JR 200 riveissä 
sen II pataljoonan 8. konekivääri-
komppaniassa. 

Paluu Viroon
Alikersantti Vaher palkittiin so-
tilasansioistaan 2. luokan va-
paudenmitalilla 13.8.1944. Hän 
on yksi niistä yli 1700 miehestä, 
jotka kuljetettiin 19.8.1944 sak-
salaisella s/s Warthelandilla Vi-
roon. Endel Vaherin sotatie ei 
vielä päättynyt kotimaahan pa-
luuseen, vaan hänet, kuten muut-
kin lakkautetun JR 200 toisen 
pataljoonan miehet saksalaiset 
määräsivät jatkokoulutukseen 
Kehran koulutusleirille. Ensim-
mäinen pataljoona oli komen-
nettu suoraan Tarton rintamalle, 
missä heidän onnistuikin työntää 
neuvostojoukot Emajõen taakse 
ja saada voitetuksi kallista aikaa 
sekä saksalaisten vetäytymiselle 
että siviiliväestön evakuoimisel-
le. Syyskuun 21. päivänä saksa-
laiset vangitsivat Vaherin ja muu-

tamat hänen aseveljensä. Heidät 
kuljetettiin saksalaisten muka-
na Prahan lähelle Hradiskoon ja 
komennettiin pioneerikoulutuk-
seen. Vaher taisteli saksalaisessa 
asepuvussa vuosina 1944 ja 1945. 
Toukokuun 8. päivänä päättyi 
Endel Vaherin sotapolku, joka oli 
kestänyt puolitoista vuotta, yh-
deksän kuukautta Suomen ja yhtä 
kauan Saksan armeijassa. Hän 
siirtyi Prahaan ja joutui tietämät-
tään ”Tshekin helvettiin”, mis-
sä saksalaisessa asepuvussa tais-
telleita käsiteltiin kaikkea muu-
ta kuin helläkätisesti. Usealle se 
tiesi kuolemaa vielä toisen maail-
mansodan loppuvaiheissa.

Uusi nimi
Tähän asti on kyseessä ollut ali-
upseeri nimeltään Endel Vaher, 
mutta sodan myrskyistä hengis-
sä selvittyään tämä mies vaihtoi 
nimensä Vello Saloksi suojellak-
seen Neuvostoliiton miehittä-
mään Viroon jääneitä sukulaisi-
aan. Hän löysi Euroopan kartal-
ta italialaisen Salòn kaupungin 
ja siitä hän sai oivallisen suku-
nimen. Veljensä Vellon etuni-
men kera oli syntynyt uusi hen-
kilönimi Vello Salo, jolla hänet 
nykyään parhaiten tunnetaan ja 
jonka lausumme tänään kunni-
oitusta tuntien. Sodasta siviilielä-
mään siirtymiseen liittyi siihen-
kin aimo annos jännitystä. Mat-
kalla länteen Vello Salo päätyi 
Teplitz-Schönaun (nyk. Teplice-
Šanov) kaupunkiin. Siellä ystä-
välliset ihmiset varoittivat häntä 
edessä olevasta katupartiosta ja 
kuultuaan, että hän ei ole saksa-
lainen vaan virolainen, muonit-
tivat hänet ja saattoivat matkaan 
siviilivaatteissa. Salo joutui vielä 
tekemisiin miliisin kanssa, mutta 
onnistui sepitetarinan avulla va-
kuuttamaan tämän, että on puo-
liksi suomalainen ja puoliksi ita-
lialainen. Miliisi, kuultuaan ta-
rinan kirjoitti Salolle eräänlaisen 
henkilöllisyystodistuksen ja oh-
jasi hänet reduci- eli kotiinpalaa-
jien ryhmään. Italialaisten entis-
ten pakkotyöläisten parissa hän 

alusta alkaen puhui italiaa luki-
ossa opiskelemansa latinan kielen 
sanavaraston avulla ja kahdessa 
viikossa sujuvan italian puhekie-
len taso oli saavutettu. Kaiken va-
ralta hän käväisi vielä aluetta mie-
hittävän amerikkalaisyksikön 
esikunnassa ja sai henkilöllisyys-
paperiinsa 26. jalkaväkidivisioo-
nan leiman.

Tie länteen johti lopulta Vello 
Salon ikuiseen kaupunkiin Roo-
maan, minne saavuttuaan hän 
hakeutui Suomen lähetystöön. 
Hänet ohjattiin edelleen maja-
paikkaan, joka osoittautui bir-
gittalaisluostariksi Casa di San-
ta Brigida. Nuorelle miehelle sel-
visi, että hänellä oli nyt uusi koti 
ja uusi äitikin, nimittäin luosta-
rin perustaja äiti Eliisabet. Hän 
tasoitti nuorukaisen tietä uuteen 
maailmaan ja elämään, joten Vel-
lo Salo sai voimakkaan pappis-
kutsumuksen. Tässä elämänvai-
heessa 19-vuotiaan nuorukaisen 
oli löydettävä uudet rakennus-
puut tulevaisuuden varalle ja hä-
nen johtopäätöksensä oli, että on 
parempi vastaisuudessa auttaa ih-
misiä kuin tappaa heitä. Rooma-
laiskatolinen kirkko oli ottanut 
nuoren virolaisen vastaan, tar-

jonnut hänelle suojapaikan ja jär-
jestänyt ensimmäisen työpaikan 
Pontificio Collegio Olandesessa.  

Opintielle
Vuonna 1946 taakse jäänyt ras-
kas sotapolku muuttui vaativak-
si opintieksi. Vello Salon teologi-
an opinnot venyivät pidemmäksi 
kuin hän oli osannut kuvitella. 
Hän opiskeli stipendillä vuosi-
na 1946-47 Sveitsin Fribourgin 
yliopistossa matematiikkaa ja fy-
siikkaa ja vuosina 1947-48 Ams-
terdamin kaupungin yliopistossa 
niin ikään luonnontieteitä. Pa-
lattuaan Roomaan hän vuonna 
1948 jatkoi opiskeluaan katoli-
sessa yliopistossa Pontificia Uni-
versità Gregorianassa valmistu-
en sieltä filosofian lisensiaatiksi 
1951. Opinnot jatkuivat Saksan 
Münsterissä Westfalenin Wilhel-
min yliopistossa vuosina 1952-56. 
Opin portaiden kiipeäminen jat-
kui vuonna 1961 Rooman Tuo-
mas Aquinolaisen nimelle omis-
tetussa katolisessa yliopistos-
sa, joka tunnetaan myös nimellä 
Angelicum. Tässä korkeakou-
lussa Vello Salo suoritti teologi-
an lisensiaatin tutkinnon vuon-
na 1962. Vuosina 1962-64 hän 
opiskeli myös paavillisessa raa-
mattuinstituutissa Pontificium 
Institutum Biblicumissa valmis-
tuen sieltä raamattutieteen opin-
tosuunnalta teologian lisensiaa-
tiksi. Korkeimman oppiarvon so. 
teologian tohtorin arvon Vello 
Salo saavutti opiskeltuaan uudel-
leen vuosina 1974-76 Pontificium 
Institutum Biblicumissa ja väitel-
tyään foinikialais-heprealaisista 
sanapareista. Pappisvihkimyksen 
Vello salo sai 16.3.1957 Münste-
rissä, jossa hän toimi seurakunta-
pappina vuoteen 1961. Münste-
rin hiippakuntaan isä Vello kuu-
luu tänä päivänäkin. 

Kanadaan 
Vello Salon työ on ollut paitsi tie-
demiehen myös opettajan työ-
tä. Ura alkoi Irakin Mosulissa, 
missä hän vuosina 1966-69 toi-
mi Séminaire Syro-Chaldeén de 

St. Jeanin vanhan ja uuden testa-
mentin professorina. Torontos-
sa, jossa asuu runsaasti virolaisia, 
teologian tohtori Vello Salo toi-
mi vuodesta 1976 vuoteen 1991 
vanhan testamentin professorina. 
Samanaikaisesti hän toimi vuosi-
na 1976–85 viron kielen ohjaaja-
na ja 1986-87 lehtorina. Vuosina 
1974–2004 hän oli Kotkajärven 
Metsäyliopiston (Kanada) lehto-
rina. 

Takaisin Viroon
Palattuaan Viroon hän toimi 
vuodesta 1991 Piritan luostarin 
pappina, 1993-94 Tarton yliopis-
ton vanhan testamentin teologi-
an vierailevana professorina. Isä 
Vello työskenteli 2001-05 Viron 
metodistikirkon teologisen semi-
naarin ja vuosina 2003-06 Viron 
ortodoksikirkon pyhän Platonin 
seminaarin vierailevana profes-
sorina. Vielä kuluvalla vuosikym-
menellä hän oli Tarton yliopiston 
vapaiden taiteiden professorina 
vuosina 2011-12. Merkittävis-
tä luottamustehtävistä mainitta-
koon miehitysaikojen sortopoli-
tikkaa Virossa tutkineen valtiol-
lisen komitean puheenjohtajuus 
vuodesta 1996 komission työn lo-
pettamiseen vuoteen 2005.  

Toimittajana Vatikaanin 
radiossa
Vuosina 1948-53 hän työskenteli 
Vatikaanin radion vironkielisten 
lähetysten toimittajana. Tätä työ-
tä hän jatkoi vielä vuosina 1961-
1965. Vuosina 1961–76 hän jul-
kaisi Viron roomalaiskatolisten 
kiertokirjettä ”Maarjamaa” ja 
vv. 1976–87 kulttuuriaikakaus-
lehteä ”Ajan kirje”. Hän perusti 
vuonna 1962 Roomassa kustan-
tamo Maarjamaan, joka on jul-
kaissut alkuperäistä Viron kirjal-
lisuutta. Hän on julkaissut yli 50 
tieteellistä teosta. 

Nyyrikki Kurkivuori 
Suomen-poikien 

perinneyhdistyksen entinen 
puheenjohtaja

Suomen-poika Vello Salo Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi

Vello Salon omaelämäkertaa 
Täällä Vatikaanin radio!,  Tallinna 
kustannus 2017, voi tilata SVYL-
verkkopuodista osoiteesta verk-
kopuoti.svyl.fi hintaan 25 euroa 
+ postikulut. 

Koskikadun Suutari Oy
Joensuu

Metsäkoneurakointi 
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Suomen Levyprofiili Oy
Joensuu

JK-Kanava Oy
Joensuu

Metsä-Karvinen Oy
Kontiolahti, Lehmo

Insinööritoimisto 
Kantelinen Oy

Joensuu

Juhani Vänttinen
Juva

Suomen CNC-Koneistus Oy
Jyväskylä

JM-Louhinta Oy
Jyväskylä

www.rakennustoimistopiipponen.fi
Järvenpää

Kontinent Transport Finland Oy
Järvenpää

Harrin Purku- ja 
Kaivuupalvelu Oy

Järvenpää
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

viimeinen suurtaistelu, joka päät-
tyi jääkärikenraalimajuri Erkki 
Raappanan komentaman Ryhmä 
Raappanan joukkojen voittoon.

Aselevon alettua ja aseiden 
vaiettua 5.9.1944 rintamalinja oli 
useita kilometrejä nykyisen rajan 
itäpuolella. Vihollinen oli pako-
tettu vetäytymään kaikkialla Ilo-
mantsin nykyisen rajan itäpuolel-
le. 

Öykkösenvaaran sotahisto-
riallisen yleisötilan alueelle 14 
eri järjestöä olivat järjestäneet 
5.9.2017 suuren yleisötapahtu-
man, johon kunniavieraiksi oli 
kutsuttu sotiemme veteraaneja. 
Kaiken kaikkiaan yleisöä lähes 
rajan pinnassa olevalle sotahisto-
rialliselle alueelle oli tullut run-
saat kaksisataa henkilöä.

Tilaisuuden juhlapuheen piti 
toiminnanjohtaja, eversti evp Jou-

ni Mattila. Hän käsitteli puhees-
saan lähinnä tulevaa perinneaika-
kautta, siihen siirtymistä ja ennen 
muuta Pohjois-Karjalan valmiut-
ta. Mattila totesi puheessaan, että 
maakuntaamme tulee yksi perin-
neyhdistys, kotipaikkanaan Joen-
suu. Valmistavaa työtä on tehty 
niin, että maakunnalla on valmiu-
det aloittaa perinnetoiminta heti, 
kun ajankohta yhdistymiselle on 
sovittu, sääntömuutokset tehty ja 
niin sotaveteraani- kuin rintama-
miespiirien valmiudet yhdentymi-
seen ovat olemassa.

Ilomantsin ev.lut seurakun-
nan kirkkoherra Seppo Kuos-
manen ja ortodoksien seurakun-
nan kirkkoherra avustajineen pi-
tivät kenttähartauden. Juhlassa 
esiintyi Ilomantsin Mieslaulajat. 
Ruoka- ja kahvitarjoilusta huo-
lehtivat Rajasotilaskotiyhdistyk-

sen Ilomantsin paikallisosasto ja 
Ilomantsin Matkailuyhdistys.

Pohjois-Karjalan Tykistökil-
ta ampui kunnialaukauksen it-
senäiselle Suomelle ja sotiemme 
veteraaneille Ruotsin Manner-
heimille lahjoittamalla kenttäty-
killä. Tämän jälkeen vietettiin 
hiljainen hetki sankarivainajille.

Ilomantsin Sotahistoriallinen 
Työryhmä, 21. Prikaatin Perin-
neyhdistys ja Pohjois-Karjalan 
Asehistoriallinen Kilta olivat jär-
jestäneet opastetun tutustumisen 
alkuperäisen jatkosodan aikaisen 
alueen entisöityihin kohteisiin. 
Vierailla oli myös mahdollisuus 
tutustua kalustonäyttelyyn.

Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 

Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja

ti  Ilomantsin Öykkösenvaaralla 
29.7.1944. Ilomantsissa käytiin 
heinä-elokuussa 1944 jatkosodan 

Maaselän kannakselta al-
kaneen Neuvostoliiton 

hyökkäyksen pysäytti 21. Prikaa-

Sodasta selvittiin – kiitos veteraaneille
Jatkosodan päättymisen vuosipäivä  Öykkösenvaarassa

Kolme juhlan kunniavierasta, vas. sotaveteraanit Sakari Sarola Enosta 
sekä Veikko Määttänen ja Reino Kurvinen Ilomantsista

Tämän artikkelin otsikko 
kuvastaa mielialaa, joka 
kohtalon juhannuksena 

1944 haluttiin iskostaa hädäs-
sä olevaa Suomea puolustavaan 
korpisoturiin. Karjalan kannak-
sen puolustus pääasemassa ja VT-
asemassa oli murtunut ankaran 
paineen alla, suomalaiset joukot 
perääntyneet läpi metsätaipalei-
den lähestulkoon olemattomaan 
VKT-asemaan ja Karjalan pää-
kaupunki Viipuri oli menetetty 
miltei miekaniskutta. Neuvos-
toliiton sankari, marsalkka Go-
vorov, valmistautui antamaan 
Suomen armeijalle vielä yhden 
tuntuvan iskun jossain Viipurin 
pohjoispuolella. Jotain kuitenkin 
tapahtui. Suomen armeija kesti 
kriittisimmällä hetkellään. 

Historialliselle taistelupaik-
kakierrokselle Karjalan kannak-
sella varattu nimi ”Ei tästä edem-
mäs!” kuvasti hienosti matkan 
tarinankaarta. Tammenlehvän 
Perinneliiton 25 päijäthämäläi-
selle yläkoulun ja lukion histori-
an ja yhteiskuntaopin opettajalle 
järjestetty retki kuuluisille taiste-
lupaikoille oli mieleenpainuva.

Oppaamme, tietokirjailija ja 
sotahistorian harrastaja Göran 
Lindgren, joka tunsi taistelujen 
kulun kuin omat taskunsa, ker-
toili elävästi kesän 1944 torjun-
tataisteluista kaihtamatta risuja 
taikka ruusuja puhuessaan suo-
malaisista tai venäläisistä. Tari-
noita täydensivät sotavainajien 
muistoa ja rajan taakse jääneiden 
sankarivainajien kotiin kuljetus-
ta jo vuosia ahkeroineen Pertti 
Suomisen selonteot ja kuvaukset 
vainajien etsimisestä, kuljetuk-
sesta ja siunaamisesta. Kunnia-
vieras, entinen puolustusvoimain 
komentaja, kenraali evp. Jaakko 
Valtanen, joka nuorena varus-

miehenä toimi Karjalan kannak-
sella radiomiehenä, jakoi myös 
omia kokemuksiaan matkan ai-
kana. 

Matka alkoi Helsingin Kias-
man edestä, marsalkka Manner-
heimin patsaan kupeesta, jos-
ta Vihdin Liikenteen linja-auto 
poimi joukkomme kyytiin. Op-
paamme Göran otti joukon hal-
tuunsa jämäkällä puolisotilaalli-
sella otteella ja järjestäytyminen 
passintarkastukseen, hotellikir-
jauksiin ja ruokailuihin sujui kel-
lontarkasti. Ehdimme myös py-
sähtyä Säkkijärvellä laskemassa 
kenttähautausmaan muistomer-
kille kukat kunnianosoituksena 
kalleimman uhrin sotavuosina 
kantaneille. 

Opettajat eivät ole yleisö-
nä varmastikaan helpoimmas-
ta päästä, etenkään, kun kaikki 
ovat historianalan ammattilaisia. 
Göran Lindgrenin tietämys teki 
kuitenkin vaikutuksen ja opet-
ti paljon uutta meillekin, jotka 
joka lukuvuosi Suomen sodat läpi 
kahlaamme. Matka soi näkökul-
maa ja uusia tarinoita opetuksen 
kehittämiseen ja Suomen histori-
an dramaattisen hetken muista-
miseen. Perinneliiton toivomuk-
sena olikin siirtää matkan kautta 
viime sotien perintöä ja muistoja 
jälkipolville, joilla on enää harve-
nemassa määrin sota-ajan elänei-
tä sukulaisia. Niin ikään muut-
tuu myös oppilaidemme etninen 
tausta. Sodat ja niihin osallis-
tuneet ihmiset ovat entistä kau-
kaisempia asioita. Sodan kauhut 
ovat kuitenkin universaaleja ja 
sodan uhreja ovat miehet, nai-
set ja lapset lippuun katsomatta. 
Niistä voimme kaikki ottaa op-
pia. 

Matkan toisen päivän aika-
na tutustuimme Valkeasaares-

sa Sormenpää-tukikohtaan, josta 
puna-armeijan päähyökkäys al-
koi kesäkuussa 1944. Matkamme 
vyöryi samoja reittejä kuin hyök-
käävien neuvostopanssarien ai-
nakin siinä mielessä, että puna-
armeijan mekanisoidut yksiköt 
olivat edelleen sidottuja teiden 
suuntaan. Tutustuimme Kuuter-
selkään rakennettuun ulkomu-
seoon, joka kuvasi sodan aikaisia 
juoksuhautoja ja jossa pääaseman 
takainen VT-asema murtui ke-
säkuun puolivälissä 1944. Täältä 
kävi tiemme Äyräpäähän Vuok-
sen kapeikkoon, jossa jo talviso-
dassa oli ankarasti mitelty voimia 
ja jossa kesällä -44 piti puoliaan 
eversti Adolf Ehnroothin 7. Ryk-
mentti. Toisen yömme vietimme 

Viipurissa ja jatkoimme vielä vii-
meisenä päivänä taistelupaikois-
ta kenties kuuluisimmalle, Talin 
ja Ihantalan maastoihin. Täällä, 
missä puna-armeijan suurhyök-
käys viimein uupui, oli jäljellä 
enää muutamia suomalaisten ja 
venäläisten pystyttämiä muisto-
paaseja. Matkan viimeinen py-
sähdys ja historiallinen opetus oli 
samalla kunnianosoitus suomen-
ruotsalaiselle Jalkaväkirykment-
ti 61:lle, joka sinnikkäästi torjui 
neuvostojoukkojen hyökkäysyri-
tykset Viipurista eteenpäin. 

Minulle historian opettajana 
matka oli vaikuttava kokemus, jo-
tain, mitä luokkahuoneessa ei saa 
aikaiseksi. Seistessäni Terijoen 
hiekkarannoilla, Sormenpää-tu-

Ei tästä edemmäs!
Historianopettajien retki kesän 1944 taistelupaikoille

kikohdan hiesumaastossa, Äyrä-
pään kirkon raunioilla tai pisim-
mälle uskaltautuneen neuvos-
topanssarin tuhoamispaikalla, 
historia heräsi eloon aivan uudel-
la tavalla. Se elää edelleen vuosi-
kymmeniä sitten Karjalan korvis-
sa henkensä edestä taistelleiden 
ihmisten tarinoissa ja kokemuk-
sissa. Kuten kenraali Valtanen 
meille osuvasti sanoi, veteraanit 
eivät näe itseään sankareina, vaan 
velvollisuutensa täyttäneinä mie-
hinä ja naisina. 

Jukka Vieri  
Lahden yhteiskoulun 

historianopettaja 
Kuva: Hanna Heiman

Retkeläiset Ihantalan taistelun muistomerkillä
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Etelä-Pohjanmaa

Helsinki

Kymenlaakso

Rintamatunnuksen omaa-
va Aatos on 90-vuotias 
leski. Hän asuu vuokralla 
rivitaloasunnossa kuntan-
sa yhdessä kylässä. Kes-
kustaan on matkaa 12 km, 
jonne hän ajelee omalla 
autollaan. Kotipaikka-
kunnalta on seuraavaan 
pitäjään 45 km, jossa on 
terveyskeskus ja keskus-
sairaalaan 100 km.

Aatos kertoo kuulumisensa 
itse omalla murteellaan:

Kesä meni niin ettei huoma-
tukaa, ku koko ajan odoteltiin 
komeita säitä.

Terveys on entinen, ei mi-
tään ratkaisevaa huononnusta. 
Kepin ostin joku aika sitten, se 
on tuki ja turva kotona tepas-
telussa. Ei oo rollaattoria viä. 
Naapuri ajaa nurmikot, mä ne 
ajelin vielä kolme kesää sitten 
kaikki. Siivousapu on vakituu-
nen ollu jo pari vuotta. Kun-
tayhtymän kartootuksen jälä-
kehen kaikki oon saanu, mitä 
siihen laitettihin. Menumaatin 
ruoka on edelleen hyvää ja kah-
den viikon välein käyvät täyttä-
mäs. Ruoka maistuu tosi hyvin.

Kirkkopäivän tilaasuudes 
jaksoon olla seppelpartios, kun 
on sen verran lyhyt matka, enkä 
ollu päivän jäläkehen suurem-
min uuvuksis. Normaalisti otan 
ruokalevot ruuan päälle soffalla.

Sankarihautojen laatat kun-
nostettiin ja kokoonnuttihin 
siihen tilaisuutehen yks ehtoo ja 
sen jäläkehen mentihin kaffille. 
Meillon suurinpiirtein 135 san-
karihautaa. 

Eino on rintamasoti-
lastunnuksen omaava 
95-vuotias ja hänen 
puolisonsa Hilkka on 
92-vuotias.

Eino on alkanut sopeutua yk-
sin asumiseen Hilkan olles-

sa nyt pitkäaikaishoidossa. Hil-
kan kotiuttamista ei kokeiltu, 
koska oli todettu, että voimat 
eivät riitä kotonasumiseen Ei-
non eikä Hilkan puoleltakaan. 
Eino vierailee Hilkan luona 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Eino on kovasti tyytyväinen 
nyt saamiinsa veteraanipalve-
luihin erityisesti Menumaatin 

ruokaan. Tuettu kotona kuntou-
tus toimii hyvin. Eino muisteli, 
että jäljellä olisi pari käyntikertaa 
ja toivoi, että voisi sitä saada jat-
kossakin. Hän arvostaa suuresti 
esim. ulkoilumahdollisuutta yh-
dessä, kun pyörätuolilla liikkuen 
ei siihen yksin pysty. Työnteki-
jät saivat runsain mitoin kiitos-
ta. Mieltä ilahdutti myös naapu-
rin nuoren isännän lupaus leikata 
nurmikko ja siellä olevat pensaat.

Päätös kaupungilta Menu-
maatin sekä siivouspalvelujen jat-
kumisesta 30.7.2018 saakka loi 
uskoa ja turvallisuutta. Toinen 
mieltä ilahduttanut kirje oli So-
taveteraanipiiriltä, jossa oli kutsu 

Rintamapalvelustunnuk-
sen omaava 93-vuotias 
Airi Marjut. Hän on jäänyt 
leskeksi vuonna 1985 
ja asuu omakotitalossa 
syrjäisellä maaseudulla 
nuorimman lapsensa 
kanssa.

Airi Marjut kertoo itse ke-
sän kuulumiset: ”Olen 

viettänyt syntymäpäivääni elo-
kuun alkupäivinä ja täyttänyt 
94 vuotta. Sateinen kesä on tuo-
nut hieman alakuloa, voisin sa-
noa jopa masennusta. Olen kui-
tenkin saanut nähdä kasvun ja 
kukkien kauneuden ilon. Van-
ha sanonta, ”Vuodet eivät ole 
veljeksiä”, pitää yhä paikkansa, 
kuten me veteraanisukupolvi 
hyvin tiedämme. 

Veteraanipalveluista sain ke-
väällä siivouspalveluna ikkunoi-
den pesun. Ikkunoita on pal-
jon, omat lapseni puolisoineen 
olivat mukana. Oli hyvä saada 
tämä apu ja kohdata myös kau-
pungin veteraaniasioiden työn-
tekijä.  Syksyksi on luvassa apua 
samaan asiaan.

Terveyspalveluita olen ke-

sän aikana tarvinnut. Etenevä 
silmäsairaus on aiheuttanut hoi-
don tarvetta. Olin elokuussa la-
serhoidossa, josta ei ollut apua. 
Kuulotutkimukseen pääsyä odo-
tan edelleen, en ole siinä asiassa 
kiireellisten listalla. Nyt painin 
syysflunssan kanssa, näin tuleva 
syksy muisti minua. Kotikuntou-
tus on ollut kesän aikana tavan-
omaisesti lomalla ja odotan syk-
syn jaksoa. Viikon kuluttua on 
sovittu ensimmäinen hoitokerta.

Kanssani asuva nuorin lapseni 
on ollut kesän työssä, mutta tur-
vannut aamuin illoin arjen elä-
män. Kauempana asuvat lapse-
ni ja heidän perheensä ovat viet-
täneet lomiaan ja vapaa-aikaansa 
täällä luonani, joten sillä tavalla 
olen todella onnekas. Veteraani-
tapahtumiin en ole kesän aikana 
päässyt osallistumaan. Odotta-
mani Rosvopaisti jäi väliin saat-
tajakseni sovitun henkilön äkilli-
sen sairastumisen vuoksi. Ilokse-
ni pääsin tyttärieni avustuksella 
kotikyläni kesäkinkereille. Kin-
kerisanoman lisäksi tapasin ky-
län ihmisiä vuosien varrelta. Nyt 
odotan oman veteraanikerhoni 
kerran kuukaudessa tapahtuvia 

Mettäs en oo muutoon käy-
ny, vaikka ennen marjastin pa-
lio. Sieniä käytiin kattomas, 
muttei löytyny. Sillä reisulla vä-
syy vähä enemmän. Saunas käyn 
edelleen yksikseni, mutten näin 
kesällä käyn suihkussa. Lehdet 
luen, niistä kiinnostavat asiat 
tarkoon. Tämän päivän kiin-
nostavin juttu oli naapurikun-
nan uuden johtajan valinta. 
Olin mielissäni, kun nainen va-
littihin. Oon seurannu valinta-
prosessia hyvin mielenkiinnol-
la. TV:stä katton sotadokumen-
tit, jotka on totta ja iltauutiset.

Itte ajelen vielä lähikuntahan 
kaverin luokse, mutten pitkiä 
matkoja enää viitti ajella.

Matkoilla on käyty vuosien 
aikana paljon, mutta nyt käy-
dään kuntokeskukses silloon 
tällöön

Omalta paikkakunnalta oon 
nyt viimeinen, joka jaksaa lähtiä 
viä laitoskuntoutukseen.

Harvoon näkoo enää vete-
raanikavereita. Kirkkopäiväs 
näin muutaman. Uni maistuu 
hyvin, ikinä en oo syöny särky-
lääkkeeta, ennaltaehkääseviä 
lääkkeitä kyllä. 

Hiljaista on, mutta siskoon 
tykönä käyn, kun asuu samas pi-
täjäs, toiset siskoot asuu kauka-
na.

Veli on kuollu.
Vielä en oo lopullisesti päät-

täny, lähdenkö Sotaveteraanilii-
ton 60-vuotisjuhlaan Helsin-
kiin, mutta harkinnas on. Avus-
tajiakin löytyy matkalta. Pää 
pelaa, muistan asiat hyvin, jalaat 
vain hidastaa tahtia.

juhlavuoden veteraanitapaami-
seen. Sinne hän aikoi osallistua 
saattajan kanssa.

Eino kertoi erityisesti muis-
tavansa nähdessään ensimmäi-
sen elämänsä auton vuonna 
1925. Auto oli kuorma-auto, 
joka toi saattoväkeä hautajaisiin 
Juuasta Outokumpuun. Hä-
nen sydämensä sykkii erityises-
ti muistoille Pohjois-Karjalassa 
ja siellä Polvijärvellä ja Outo-
kummussa. Muisteltiinpa siinä 
sitten juustomaitoa ja itse tehtyä 
viiliä ja voirinkeleitä, joita Eino 
osti markalla neljä kappaletta. 
Positiivinen elämänkatsomus ja 
muistot kantavat eteenpäin.

Juhlavuosi 2017 – mitä kuuluu veteraaneille?
Aloitimme joulukuun lehdessä 2016 artikkelisarjan:  
Mitä kuuluu veteraaneille juhlavuonna 2017. Seuraamme 
lehdessämme muutaman veteraanin elämää omalla paik-
kakunnalla kuluvan vuoden aikana. Mitä heille kuuluu ja 
miten palvelut ja kuntoutus toimivat lisääntyneiden mää-
rärahojen turvin? Järjestömme sosiaalineuvojat tapaavat 
heitä ja kirjaavat kuulumiset heidän luvallaan. 

tapaamisia. Joukkomme harve-
nee, kesän aikana olen lukenut 
monen veteraaniystävän suru-
uutisen. 

Nyt, kun näköni on edelleen 
huonontunut ja samoin on liik-
kumiseni laita, kannan huolta 
entistä enemmän pääsemisestä 
yhteisiin veteraanien tapaami-
siin. Yhteiset kuljetukset kul-
kevat ”isoja teitä”, joiden var-
teen minun tulisi päästä ja sit-
ten vaihtaa autoa. Se vain alkaa 
olla minulle ”kohtuuton vaati-
mus” ja lähtemisen este. Näin 
on varmaan monen syrjäkyläl-
lä asuvan veteraanin ja vanhan 
ihmisen kohdalla. Tarvitsemme 
yksilöllistä huolenpitoa.

Ahkerana lukijana, kun nä-
köni on heikko, en voi enää lu-
kea lehtiä ja kirjoja. Eivät auta 
silmälasit, suurennuslasi, tuskin 
enää lukulaitekaan. Äänikirjoja 
olen hieman kuunnellut. Miten 
ja voisinko milloinkaan kuun-
nella Sotaveteraani-lehteä ääni-
kirjana? 

Näillä kesäkuulumisilla toi-
von veteraaneille, Sotaveteraa-
niliitolle ja kaikille meille hyvää 
syksyä.

Soita 02 480 9060 

WWW.SKANDLEIJONA.FI

Skand Leijonalla 
ajat ilman ajokorttia,  

myös kävely- ja pyöräteillä.  
 

Tilaa turvallisesti - kokeile ilmaiseksi 
10 päivää kotisi lähiympäristössä.

Alkuperäisen Skand Leijonan ostat aina riskittö-mästi! Ilmainen testi-
jakso, kaikki varaosat, 

valtakunnallinen huoltopalvelu

• sähkökäyttöinen, ekologinen 
• nopeus 12 km/h tai 25 km/h  
• ei ajokorttia - ei rekisteröintiä
• hiljainen ja miellyttävä ajaa
• huoltovapaa moottori
• erinomainen mäennousukyky 
• kotimaista kokoonpanotyötä
• saatavilla täysi talvivarustelu
• hinta alk. 1990€ tai 74€/kk

toimitamme Skand
Leijonan kaikkialle

Suomeen!
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Lappi

Pirkanmaa

Pariskunta, rintamaso-
tilastunnuksen omaava 
92-vuotias Ville ja hänen 
90-vuotias puolisonsa 
Kerttu, jolle on myönnetty 
rintamapalvelustunnus. 
Villellä on diagnosoitu 
muistisairaus ja Kerttu toi-
mii omaishoitajana sairasta-
mastaan syövästä ja muista 
sairauksista huolimatta.

Kesä on heillä mennyt säitä 
taivastellessa ja lämmintä 

odotellessa. He ovat pyrkineet 
ulkoilemaan toinen toistaan tu-
kien ja rollaattoria apuna käyt-
täen ja joskus on ollut kuntout-
taja mukana. Kerttu totesi: ”et-
tei nyt ole lumisohju tarttunut 
kuitenkaan rollaattorin rattai-
siin”. Aina jotain hyvää löytyy.

Kertun operoitu sydän on va-
jaatoimintainen ja aiheuttaa nyt 
tavallista enemmän ongelmia. 
Tämän vuoksi on ollut useita 
lääkärissäkäyntejä. Kerttu to-

tesi, että voisi kirjoittaa monen 
kirjavaisista käynneistä romaa-
nin tai vaikkapa dekkarin. On-
neksi Kerttu pystyy asioitaan 
arvioimaan ja välillä myös lää-
kärille esittää vastakysymyksiä. 
”Miten tuo nuin voi olla, kun 
aikaisempi lääkäri on todennut 
asian olevan päinvastoin?” He 
toivovat, että erityisesti ikäih-
misten kohdalla olisi oma lääkä-
ri, joka tuntisi tilanteen ja näin 
virhearviot hoidon suhteen ehkä 
vähenisivät. Entä jos olisi kysees-
sä henkilö, jonka mahdollisuu-
det sairauden myötä ovat hei-
kentyneet, eikä hän enää pystyi-
si esittämään kysymystä, miksi? 
Tuo on asia, jota ei oikein kärsi 
loppuun saakka ajatella!

Villen muistisairaus ja 
omaishoitajana oleminen tun-
tuu välillä todella raskaalta. 
Tukitoimet jatkuvat entisellä-
än, ateriapalvelut, siivousapu ja 
kuntoutuspalvelut sitten, kun 
ne on mahdolliset toteuttaa.

Rintamasotilastunnuksen 
omaava 93-vuotias Aimo 
Pirkanmaalta. Hän asuu 
yksin seniorikerrosta-
lossa vuokralla. Hän on 
aktiivinen osallistuja ja 
harrastaa työväenopistos-
sa puu- ja metallitöitä ja 
voimistelua.

Aimon kesä on mennyt mök-
keillessä. Talven puutyö-

harrastus jatkui ja kesän aika-
na valmistui padan kansi, tuoli 
ja uusi lipputanko kokkopaikal-
le. Ensi vuonna vietettävän Suo-
men lipun 100-vuosipäivän 
kokkojuhlan suunnittelukin on 
jo käynnissä.

Toukokuussa järjesti kaupun-
ki palvelukeskuksissa kanttiini-
toimintaa.  ”Odotin uteliaana 
tilaisuutta, mutta olinkin ainoa 
ilmoittautunut, joten tilaisuutta 

ei pidetty, nyt syksyllä palataan 
uudelleen asiaan”. Liikunta ja 
yhteiset hetket muiden ihmisten 
kanssa piristävät elämää.

Aimo oli esiintymässä SPR:n 
dokumentissa, joka kertoo yk-
sinäisyydestä. ”Kuvausryhmän 
työskentelyä on mielenkiintois-
ta seurata ja huomata, kuinka 
paljon ihmisiä ja kalustoa tar-
vitaan ennen kuin homma on 
purkissa”.

Veteraanien kirkkopäivä oli 
tänä vuonna Aitoossa ja osallis-
tujia oli paljon. Lihasoppa ja lei-
voskahvit maistuivat ja porukka 
oli tyytyväinen päivän antiin.

Tampereen kaupunki on jär-
jestänyt hyvin veteraanien asiat 
ja toivotaan, että kaikki veteraa-
nit myös käyttäisivät heille osoi-
tettuja palveluita. Puolisoiden ja 
leskien aseman parantamiseen 
on vielä paljon työtä tehtävänä.

Kunto- ja virkistysviikkojen 
palautteita
Toiminta jatkuu vuonna 2018 
saatujen kokemusten ja palaut-
teiden perusteella. Yritämme par-
haamme mukaan muokata viik-
kojen ohjelmallista ja toiminnal-
lista sisältöä, jotta ne vastaisivat 
lomalle asetettuja odotuksia.  

Puolisoitaan hoitavat kertoi-
vat saaneensa levätä ja he arvosti-
vat ruokailua valmiissa ruokapöy-
dässä ja nukkumista yöllä ilman 
herätyksiä. Monet kertoivat yksi-
näisyydestään, joka lieventyi het-
keksi uusien ystävyyssuhteiden 
myötä. Arkielämään liittyviä on-
gelmia ratkottiin toisten, samassa 

Elämyksiä ja kokemuksia loma- 
ja virkistysviikoilta

elämäntilanteessa olevien kanssa.
Tarkemmin asiasta, niin pai-

koista kuin hakumenettelystäkin 
tiedotamme vuoden 2018 ensim-
mäisessä Sotaveteraani-lehdessä. 
Omalta sotaveteraaniyhdistyk-
seltä voi vuoden vaihteen jälkeen 
asiasta tiedustella. 

Toivomme, että voimme tar-
jota osallistumisen ilon mah-
dollisimman monelle. Kiitäm-
me yhteistyöstä niin järjestäviä 
paikkoja, ohjaajia ja tietysti kaik-
kia osallistujia. Annetaan kesän 
muistojen lämmittää mieltä vielä 
syksyn pimeinä iltoinakin.

Anni Grundström

Sotaveteraaniliiton ja Kaatu-
neiden Muistosäätiön kanssa 

yhteistyössä on järjestetty loma- 
ja virkistysviikkoja jo vuodes-
ta 2010 veteraanien puolisoille 
ja leskille. Kesän aikana lomal-
le sai mahdollisuuden osallistua 
130 puoliosa tai leskeä eri puolel-
ta Suomea.

Kesällä liitto järjesti kuu-
si kunto- ja virkistyslomajaksoa. 
Osallistujat valittiin vapaamuo-
toisten hakemusten perusteella.

Varalan Urheiluopistolla oli 
kaksi viikkoa, Taukokankaalla, 
Lehmirannassa, Rauhalahdessa 
yksi sekä Norvallassa viikko ruot-
sinkielisille. Huhmarissa suunni-
teltu jakso jouduttiin perumaan, 
koska hakjioita oli vain kolme. 
Yritämme paikkojen valinnal-
la vaikuttaa siihen, että eri puo-
lilta maata osallistuville löytyisi 
paikka helppojen kulkuyhteyksi-
en päästä. 

Viikot olivat osallistujille 
maksuttomia matkakustannuk-
sia lukuun ottamatta.

Etusijalla olivat ensikertalai-
set, iäkkäät, pienituloiset puo-
lisot ja lesket sekä omaishoitaji-
na toimivat puolisot. Hakijoilta 
edellytettiin myös veteraaniyh-
distyksen puoliso- tai leskijäse-
nyyttä. 

Suomen Sotaveteraaniliiton jä-
senyhdistykseen kuuluva vete-

raani, hänen puolisonsa tai vete-
raanin leski voi hakea taloudellis-
ta avustusta Sotaveteraaniliiton 
kautta. Tuloraja avustuksille on 
noin 1200 euroa kuukaudessa. 
Hakemukseen on liitettävä ve-
rotodistus tai Kelan todistus yli-
määräisestä rintamalisästä sekä 
kuitit niistä kuluista, joihin avus-
tusta haetaan. Avustuksia myön-
netään lääke- ja hoitokulujen 

omavastuuosuuksiin, apuvälinei-
siin ja kotona asumista tukeviin 
kodin muutostöihin. Avustuksen 
suuruus on keskimäärin 200-700 
euroa riippuen kuluista.

Avustusta voi saada Sotave-
teraaniliiton perinne- ja tuki-
säätiön ja Sotavahinkosäätiön 
ja Eileen Starckjohann ja Thel-
ma Starckjohann-Bruun säätiön 
sekä Kaatuneiden Muistosääti-
ön myöntämistä varoista tai ve-
teraanikeräyksen tuotosta. Hake-

muksia saa piireistä, yhdistyksis-
tä tai internet-sivuiltamme www.
sotaveteraanit.fi. josta löytyvät 
myös tarkemmat ohjeet avustus-
ten myöntämiselle.

Hakemus toimitetaan sii-
hen jäsenyhdistykseen, jonka 
jäsen hakija on. Hakemukseen 
on merkittävä selkeästi haki-
jan tiedot sekä tilinumero on 
ilmoitettava IBAN-muodossa.

Anni Grundström

Liiton kautta haettavissa avustuksia 
vielä vuodelle 2017

Taiteilevat lomalaiset Varalassa

MEDIPLAST FENNO OY          TERVEYDENHUOLLON ERIKOISKAUPPA   fennokauppa.fi         09 276 360    

APUVÄLINEET 
SUJUVAAN ARKEEN

UUSI POSTIMYYNTIKUVASTO  
ON ILMESTYNYT. PYYDÄ OMASI 
VELOITUKSETTA!
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Perhe- ja peruspalveluminis-
teri Annika Saarikko kut-
sui 8. elokuuta veteraani-

järjestöjen edustajat sekä STM:n, 
VM:n, Valtiokonttorin ja Kun-
taliiton edustajat Valtioneuvos-
ton juhlahuoneistoon, Smolnaan 
keskustelemaan ajankohtaisista 
veteraaniaasioista. Tilaisuudessa 
puheenjohtajana toimi Rintama-
veteraaniasiain neuvottelukun-
nan puheenjohtaja Sakari Hon-
kamaa. Tilaisuuden tavoitteena 
oli keskustella veteraanien nyky-
tilanteesta, heidän kokemuksis-
taan ja odotuksistaan sekä luoda 
edellytykset Rintamaveteraani-
asiain neuvottelukunnan työlle 
ja laadukkaille veteraanietuuksil-
le tulevissa uusissa palveluraken-
teissa.

Ministeri Saarikko toivoi 
avauspuheenvuorossaan itselleen 
ymmärrystä siitä, mitkä ovat ve-
teraanien kriittisemmät asiat 
sekä palvelukokonaisuuden odo-
tukset. Hän toi ihmetyksensä 
kuntien julkisten veteraanimää-
rärahojen palautuksista. Kuntien 
väliset toimintaerot ovat suuria ja 

toimivissa kunnissa veteraanien 
kotona asumista tukevat palve-
lut on otettu käyttöön monipuo-
lisesti veteraania kuullen. Hän 
korostikin veteraanien oman nä-
kemyksen ensisijaisuutta, vete-
raanien itsemääräämisoikeutta ja 
palveluohjauksen merkitystä ko-
konaisymmärryksen löytymisek-
si palveluista päätettäessä. Minis-
terin tavoite oli saada nykytilasta 
kokonaiskuva ja kuulla järjestö-
jen kokemukset edunvalvontata-
hoina. Hän kiitti järjestöjä niiden 
tekemästä työstä.

Veteraanijärjestöjen puheen-
vuoroissa painotettiin eduskun-
nan lupausta määrärahojen riittä-
vyydestä sekä lakiesitystä, jolloin 
veteraanietuudet olisivat yhden-
mukaiset sotainvalidien kanssa. 
Rintamaveteraaniliiton puheen-
johtaja, ministeri Matti Loue-
koski ei katsonut veteraanimää-
rärahojen olevan valtion budjetin 
kiviriippa nyt eikä lähivuosina 
veteraanien määrän vähentyessä 
luonnollisen poistuman johdos-
ta.  Eduskuntaryhmät ovat kaik-
ki yhdessä luvanneet turvata, että 

kuntoutus- ja palvelumäärärahat 
tulevat riittämään.

Valtiokonttorin apulaisjohtaja 
Hanna Koskinen valotti kunti-
en lisämäärärahan tarpeita, jotka 
ovat huomattavasti suuremmat 
kuin on syksyn jaossa olevat vuo-
delta 2016 palautuneet määrära-
hat. Valtiokonttorissakin kanne-
taan siis huolta lisämäärärahan 
saatavuudesta. Myös aikataulu 
on kiireellinen, jotta kunnat saa-
vat käytettävissä olevista määrä-
rahoista tiedon ja saavat ne käyt-
töönsä.

Sotainvalidien Veljesliiton 
pääsihteeri Seppo Savolainen 

Veteraanien tukemiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 
181,2 miljoonaa euroa. Määrärahoista kohdentuu 88 miljoonaa 

sotilasvammakorvauksiin, 40 miljoonaa euroa sotainvalidien laitosten 
käyttökustannuksiin ja 12,6 miljoonaa euroa rintamalisiin sekä 32,7 
miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen.

STM ehdottaa sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleski-
en kuntoutukseen, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvel-
leiden kuntoutukseen ja eräille ulkomaisille vapaaehtoisille rintama-
sotilaille rintama-avustukseen 6,7 miljoonaa euroa. Valtion korvauk-
seksi sodista kärsineiden huoltoon STM ehdottaa 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että virolaisten vapaaehtoisten rinta-
masotilaiden rintama-avustus korotetaan 590 eurosta 2 000 euroon. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö)

33. Sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala
50 Veteraanien tukeminen (otteet määrärahaesityksistä)

Arvioidut määrät vuoden lopussa 2016 2017
Sotainvalidien määrä  1 644  1 282
Sotilasinvalidien määrä vuoden  
lopussa 2 031 1 930
Rintamaveteraanien määrä 12 600 10 540
Sotainvalidien omaisten määrä  
(= huoltoeläkkeensaajat) 4 480 3 900
Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä  
palvelleiden määrä 3 220 2 875
Kuntoutukseen oikeutettujen  
puolisoiden ja leskien määrä 3 220 2 930

Rintamalisät
2018 talousarvio 12 600 000
2017 16 140 000

Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
2018 talousarvio 32 696 000
2017 talousarvio 41 296 000

Sotilasvammakorvaukset
2018 talousarvio 88 000 000 
2017 talousarvio 104 500 000

Valtion talousarvioesitys 2018 julkaistaan 19.9.2017.

Veteraanijärjestöt tapasivat ministeri Annika Saarikon

esitti sotainvalidien leskistä sekä 
veljes- ja sairaskoti verkostos-
ta huolehtimista. Veljesliitto piti 
tärkeänä sitä, että sotainvalidein 
lakisääteinen korvausturva to-
teutetaan jatkossakin omana jär-
jestelmänään sotilasvammalakia 
tarvittavilta osin uudistamalla.

Kaatuneiden Omaisten liiton 
puheenjohtaja Hannu Niskanen 
kertoi sotaleskien määrän olevan 
noin 80 ja heidän olevan silta-
na veteraanijärjestöihin. Rekiste-
röityneitä sotaorpoja on 16  500, 
kaikkiaan hän arvioi heitä olevan 
noin 25 000.

Ylitarkastaja Hanna Nyfors 

kertoi lakiesityksen pulmalli-
suudesta. Hänen mielestään ny-
kyisessä kuntoutuslainsäädän-
nössä ei voi määritellä palvelu-
ja, sosiaalihuoltolaki olisi hänen 
mielestään ehkä paras mahdol-
linen lakipohja. Valtiovarainmi-
nisteriöstä Outi Luoma-aho piti 
järkevänä käydä nämä mahdol-
lisuudet läpi. Anu Nemlander 
Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyk-
siköstä piti tärkeänä palveluneu-
vonnan kehittämistä sekä etsivää 
työtä kaikkien veteraanien palve-
lujen piiriin saamiseksi.

Ministeri esitti pohdittavak-
si ns. henkilökohtaista budjettia. 
Hänen mielestään veteraanijou-
kon moninaisuus on muistetta-
va, tarpeet eivät ole kaikille yhte-
näiset, vaan subjektiivinen tarve 
tulee olla etusijalla. Veteraanien 
poistuma on haaste, hän totesi, 
eikä uutta mahdollisuutta enää 
tule asioiden hoitamiseksi.

Anni Grundström

Vuoden 2017 alussa vete-
raaneja oli n. 17 000. Vuonna 
2020 määrän arvioidaan 
olevan noin 5 000.

Sotainvalidien määrä vuo-
den 2017 alussa oli n. 2 200. 
Vuoden 2020 määrän arvioi-
daan olevan noin 1 100.

Valtiovarainministeriön 
ehdotus vuoden 2018 
talousarvioksi

Sotiemme veteraanien palve-
lut halutaan turvata. Tästä 

on eduskunnan yhteinen tahto-
tila ja julkiset lupaukset. Käyn-
nissä oleva sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistus tuo kuiten-
kin mukanaan muutoksia, joiden 
suhteen on epäselvyyttä. Sote- 
ja maakuntauudistus tullee voi-
maan 1.1.2020, jolloin vastuu 
palveluiden järjestämisestä siir-
tyy kunnilta maakunnille. Vete-
raanien palvelutarve on kuiten-
kin juuri nyt suurimmillaan – 
siksi muutosvaihe on hoidettava 
heidän erityistilanteensa tunnus-
taen.

Monenlaiset lainsäädännön 
valmistelut ja eri tahojen toteut-
tamat kokeilut, sekä julkisen hal-
linnon käyttämä kieli ja julki tu-
levat suunnitelmat eivät ole ol-
leet omiaan kirkastamaan asioita 
suomalaisille. Nykyään puhutaan 
asiakkaasta, ei ihmisestä taikka 
potilaasta. Otsikossa olevia ter-
mejäkin käytetään eri tavoin.

Valinnanvapaudesta - täl-
lä tietoa - uusin lakiesitys olisi 
tulossa eduskunnan käsittelyyn 
maaliskuussa 2018. Lain valmis-
telun tässä vaiheessa todetaan 
seuraavasti: Valinnanvapaudella 
tarkoitetaan asiakkaan oikeutta 
valita itse, mistä hän saa sosiaa-
li- ja terveyspalveluja. Julkisesti 

rahoitettuja sosiaali- ja terveys-
palveluita voisivat jatkossa tarjo-
ta asiakkaalle julkiset, yksityiset 
sekä kolmannen sektorin toimi-
jat. Asiakasmaksut olisivat samat 
kaikilla palveluntarjoajilla. Tar-
koitus on, että tulevaisuudessa-
kin julkinen puoli voisi myöntää 
asiakassetelin (palvelusetelin), 
jolla palvelun voisi hankkia.

Henkilökohtainen budjetti: 
”Vanhus- ja vammaispalvelujen 
asiakkaat, joilla on laaja ja pitkä-
aikainen avuntarve, voisivat saa-
da käyttöönsä henkilökohtaisen 
budjetin, jonka avulla asiakas voi-
si valita yksilölliseen tilanteeseen 
sopivia palveluita”. Henkilökoh-
taisen budjetin puitteissa henkilö 
voi hankkia maakunnan liikelai-
toksen yhdessä asiakkaan kanssa 
tekemässä asiakassuunnitelmas-
sa määriteltyjä palveluita (Nykyi-
nen palvelutarpeen arviointi ja 
palvelusuunnitelma). Asiakkaan 
tilille ei kuitenkaan tulisi euroja, 
vaan maakunta maksaa suoraan 
palveluntuottajille. 

Käytännössä on todettu, että 
henkilökohtainen budjetti sovel-
tuu asiakkaille, jotka tarvitsevat 
paljon ja hyvin yksilöllisiä palve-
luita. Parhaiten tämä sopii heil-
le, jotka itse tai läheisensä kanssa 
kykenevät hallitsemaan budjetin 
kokonaisuutta. Tässä joudutaan 

erityisesti veteraanien ja myös 
muiden iäkkäiden osalta kysy-
mään, millä perusteilla tasapuo-
lisesti kyetään määrittelemään 
oikeat rahasummat. Toinen ky-
symys on, millä tavalla vaihto-
ehdoista kerrotaan ja mihin asi-
oihin asiakas oikeasti itse pystyy 
vaikuttamaan. 

Palveluohjaus sisältää yhdessä 
asiakkaan kanssa tehdyn palvelu-
tarpeen arvioinnin, palvelusuun-
nitelman laadinnan ja palveluista 
tehtävät päätökset, järjestämisen 
sekä myös palveluiden toteutuk-
sen seurannan.  Laajempaa tie-
dotusta sekä neuvontaa tarvitaan 
kokonaisuudessaan.

Veteraanien kohdalla aika ei 
riitä uusien käytäntöjen kokei-
luhankkeisiin. Palvelutarpeen 
arviointeja on kunnissa tehty 
kiitettävästi ja nyt eduskunnan 
yhteinen tahtotila ja julkiset lu-
paukset on saatava käytännön 
toimiksi siten, että he kaikki 
saavat tarvitsemansa palvelut.

Pirkko Karjalainen 
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 

Suomen Sotaveteraaniliiton 
varapuheenjohtaja

Anni Grundström

Valinnanvapaus, henkilökohtainen 
budjetti, palveluohjaus – mitä tulossa?

Ministeri Saarikko kertoi tapaamisen tavoitteista alkupuheenvuoros-
saan.
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Liiton aktiivinen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunta

Pasilan pitkän pöydän ääressä vas. Erkki Heikkinen, Tapani Tölli, Pekka 
Utriainen, Pentti Suppola, Pekka Paatero, Pirkko Karjalainen ja Sanna 
Nurmiainen.

Lähiajan linjaukset, veteraa-
nien etuudet ja perinnetyö 

olivat pääaiheita kenttäjohdon 
neuvottelupäivillä 17.-18.8. Tuu-
sulassa. Osallistujia oli lähes 80 
henkilöä. 

STM:n ja Valtiokonttorin lin-
jauksista käyttivät puheenvuo-
ron ylitarkastaja Hanna Nyfors, 
apulaisjohtaja Hanna Koskinen 

ja palvelupäällikkö Tiina Kyt-
tälä. Veteraanietuuksien nykyti-
lanne ja kehittyminen huolettivat 
kuulijoita ja varmuutta veteraa-
nietuuksien tarpeiden mukaises-
ta hoitamisesta ei edelleenkään 
ole käytettävissä olevien määrära-
hojen epävakaan tilanteen takia.

Viestintätoimikunnan pu-
heenjohtaja Kari Mänty toi esille 

Neuvottelupäivien tarkkaavaisia osallistujia, vas. liiton hallituksen va-
rajäsen Olli Kivioja, Helsinki, liiton hallituksen jäsen Eero Kaitainen, 
Mikkeli ja liiton neuvottelukunnan puheenjohtaja Jukka Paarma, Turku

Keskiössä olisi palvelun käyttäjä 
suunnittelemassa oman elämänsä 
kannalta tarpeellisia ja tarkoituk-
senmukaisia palveluja. Säännök-
siä valmisteltaessa on pohdittu, 
että henkilökohtaista budjettia 
tultaisiin todennäköisesti sovel-
tamaan vanhuksille ja vammai-
sille. 

Valtiokonttori valmistelee 
kuntien ohjekirjeen loppuvuon-
na. Käytännön ongelmakysymys-
ten ohjaus on pyritty keskittä-
mään Valtiokonttorille, joka on 
tehostanut kuntaohjausta. Han-
na Nyfors korosti kuntien aktii-
vista yhteydenpitoa veteraaneihin 
ja henkilökohtaisen palvelusuun-
nitelman tekemistä ja sen toteu-
tumisen seurantaa. Myös järjes-
töjen rooli ja verkostot korostuvat 
veteraanien tukitoiminnassa.

Apulaisjohtaja Hanna Kos-
kinen toi esille Valtiokont-

torin tehtäviä veteraaniasioiden 
hoidosta kuntien ja kuntayhtymi-
en kanssa. Valtiokonttorin kaut-
ta maksetaan veteraanimäärära-
hat, tiedotetaan sekä seurataan 
määrärahatilannetta kuntien ve-
teraaniasioista vastaavien ja niitä 
hoitavien kanssa. Tavoitteena on 
tukea ja yhtenäistää osaamista ja 
tehostaa neuvontaa. Valtiokont-
tori valmistelee vuosittain kun-
toutusohjekirjeen kunnille sekä 
lähettää tarvittaessa uutiskirjeitä 
ajankohtaisista asioista.

Kuntien välillä on eroja määrä-
rahatarpeesta ja niiden käytöstä. 
Vuodelta 2016 palautui kuntou-
tuksesta noin 400  000 ja palve-
luista noin 600 000. Palautuneet 
määrärahat jaetaan lisämäärära-
han tarpeesta ilmoittaneille kun-
nille syyskuussa. Kuntien ilmoit-
tamia perusteita palautuksille oli 
mm. sairaus- ja kuolemantapauk-
set, veteraanien heikentynyt kun-

to, puuttuva halukkuus käyttää 
myönnettyjä palveluja ja siirtymi-
nen tehostettuun palveluasumi-
seen. Kunnista osa ilmoitti käyt-
täneensä määrärahan kokonaan 
ja sen lisäksi kunnan omaa mää-
rärahaa.

Kysely lisämäärärahan tar-
peesta vuodelle 2017 on tehty 
toukokuussa.

Kunnista noin 50  % ilmoitti 
tarvitsevansa lisää rahaa kuntou-
tukseen ja tarpeet vaihtelivat alle 
tuhannesta eurosta 350  000 eu-
roon. Kotona asumista tukevien 
palveluihin ilmoitti n.30 % kun-
nista tarvitsevansa lisää ja tarve 
vaihteli tuhannesta eurosta yli 
kahteen miljoonaan.

Valtiokonttori teki esityksen 
lisämäärärahasta kesäkuussa ja se 
on parhaillaan valmistelussa mi-
nisteriössä tavoitteena nopeutet-
tu aikataulu eduskunnan käsitte-
lyssä. Lisätalousarvioesitys ei ole 
julkinen.

kuun alussa veteraaniasiat siir-
tyivät sosiaaliturva- ja vakuutus-
osastolle. Valtiokonttorin roolia 
ja valtakunnallisen rintamave-
teraaniasiain neuvottelukunnan 
(RINE) jatkoa pohditaan toden-
näköisesti ensi vuonna. Vuodesta 
2020 alkaen sote- ja kasvupalve-
lujen järjestämisvastuu keskite-
tään maakunnille, jos eduskun-
ta hyväksyy uudistusta koskevan 
laajan lakipaketin.

Hanna Nyfors esitteli valin-
nanvapauslakiluonnosta ja hen-
kilökohtaisen budjetin käytän-
nön periaatteita. Siinä palvelujen 
käyttäjälle muodostetaan hänen 
avun ja tuen tarpeidensa sekä nii-
den kustannusten pohjalta mää-
ritelty henkilökohtainen bud-
jetti, rahasumma, jolla henkilön 
palvelut järjestetään. Palveluista 
tehtäisiin yksi päätös asiakkaalle. 

Ylitarkastaja Hanna Nyfors 
käsitteli puheenvuorossaan 

tulevia yhteiskunnallisia muu-
toksia ja niiden vaikutuksia ve-
teraaniasioiden hoitamiseen. Ta-
voitteena on tukea veteraanien 
kotona asumista ja itsenäistä sel-
viytymistä. Monipuolinen pal-
veluvalikoima tulee säilyä ja pai-
nopiste on avopalveluissa. Tämä 
edellyttää henkilökohtaista yh-
teydenottoa, jossa korostuu pal-
velutarpeen arviointi, palveluoh-
jaus ja joustavat käytännöt.

Ministeriö on saanut veteraa-
nijärjestöjen esityksen lainsää-
dännön muutostarpeista. Esitys-
tä arvioidaan parhaillaan.

STM toimeenpanee hallitus-
ohjelman tavoitteita joista kes-
keisin hallituskauden tehtävä on 
sote-rakenneuudistus. STM:n 
organisaatiouudistuksessa syys-

Tietoa ja ajatusten vaihtoa liiton 
neuvottelupäivillä

viestinnän toimintatapoja ja mer-
kitystä veteraaniasioiden näky-
vyyden osalta.

Perjantaipäivä koostui Tam-
menlehvän Perinneliiton pu-
heenjohtaja Jukka Viinasen ja 
toiminnanjohtaja Pekka Holo-
paisen alustuksista käsitellen pe-
rinnetyön ajankohtaisia asioita. 
Rintamaveteraaniliiton toimin-
nanjohtaja Heikki Karhu toi pu-
heenvuorossaan esille liittojen yh-
teistyömahdollisuuksia tulevien 
vuosien perinnetyössä. Perinneyh-
distyksen sääntöluonnokset olivat 
yhteisessä keskustelussa mielipitei-
tä herättävä kokonaisuus.

Vuosittain pidettävistä neu-
vottelupäivistä on tullut joka syk-
syinen tapahtuma. Tämä on ti-
laisuus vaihtaa ajatuksia, lisätä 
yhteenkuuluvaisuutta sekä antaa 
neuvottelupäivien kaikille osal-
listujille eväitä omaan työhön ve-
teraanien keskuudessa.

Anni Grundström

Ajankohtaista Valtiokonttorista

Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia 
veteraanien etuuksiin

Hanna Koskinen vastaanottaa liiton juhlamitalin kiitoksena yhteisten 
asioiden hoitamisessa.

Toimikunta toimii liiton joh-
don tukena ja asiantuntija-

apuna veteraanien kuntoutusta ja 
toimintakykyä koskevissa asioissa 
sekä asiantuntijaverkostona sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kentäs-
sä ja pyrkii ennakoimaan SOTE-
uudistuksen vaikutuksia veteraa-
nipalveluihin. Toimikunta pitää 
yhteyttä mm. Valtiokonttoriin ja 
Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Toimikunnan kokoonpanossa 
on huomioitu seuraavat osa-alu-
eet:

Toimikunnan puheenjohtaja-
na toimii Läänin sosiaali- ja ter-
veysneuvos, emeritus Pekka Paa-

tero. Veteraanikuntoutus; yleis-
lääketieteen erikoislääkäri Pentti 
Suppola, ja fysioterapeutti Antti 
Olsen. Veteraanit vanhuspalve-
lujen osana; Valtiotieteen lisen-
siaatti Pirkko Karjalainen sekä 
maakunnallisten palvelujen alue-
palveluneuvoja Sanna Nurmi-
ainen. Yksityinen sote-palvelu-
tuotanto ja suun terveys; liiketoi-
mintajohtaja Pekka Utriainen. 
Yhteiskunnalliset yhteydet; kan-
sanedustaja Tapani Tölli, tieto-
järjestelmät ja tilastot; professo-
ri Marja Vaarama. Kokouksissa 
läsnä ovat liiton puheenjohtaja 
Erkki Heikkinen, toiminnan-

johtaja Markku Seppä ja sihtee-
rinä Anni Grundström.

Toimikunta on kokoontunut 
viisi kertaa kuluvana vuonna. 
Elokuussa pidetyssä kokouksessa 
käsiteltiin määrärahatilannetta ja 
kuntien tilanteita. Päätettiin, että 
toimikunnan nimissä lähetetään 
järjestötiedote kunnille ja kunta-
päättäjille pyytäen palautetta tä-
mänhetkisestä tilanteesta. Tämä 
toteutettiin ja kunnilta on saatu 
palautteita syksyn neuvottelujen 
tueksi.

Anni Grundström

www.sotaveteraanit.fi

https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto



4/17 s y y s k u u n  20.  pä i vä n ä  2017  |   s o t a v e t e r a a n i  •  k r i g s v e t e r a n e n30

s ota h i s to r i a

Toisin kuin monissa Eu-
roopan sotaakäyvissä 
maissa, Suomessa ei ollut 

varteenotettavaa vastarintaliiket-
tä. Tuho- ja sabotaasitoiminta oli 
lähes marginaalista, käpykaar-
tilaisuus vähäistä. Toisenlainen 
ilmiö oli erityisesti Kannaksen 
suurhyökkäyksessä kesällä 1944 
laajamittainen “hiippareiksi” 
kutsuttujen rintamakarkuruus. 
Nykytutkimuksen mukaan se 
johtui lähinnä psyykkisistä teki-
jöistä, väsymyksestä mutta myös 
sotapelkuruudesta.  Saimaan saa-
rille leiriytyneiden jälkikäteiset 
selitykset liittoutuneiden kannat-
tamisesta tai sodanvastaisuudesta 
eivät olleet uskottavia. Uusissa 
oloissa syytteitä ei nostettu ja ve-
teraaniedutkin tulivat aikanaan.

Kansamme valtaenemmistö 
hyväksyi valtiojohdon politiikan 
vuosina 1939-1944. Talvisodan 
yksimielisyys säilyi olennaisesti 
jatkosodankin kansalaismielipi-
teessä. Tosin sodan pitkittymi-
nen ja Saksan itärintaman vas-
toinkäymiset alkoivat vaikuttaa 
mielialoihin. Hallituksen po-
liittinen arvostelu lisääntyi, esi-
merkkinä Tukholman kautta ta-
hallaan julkisuuteen vuodettu 

tunnettu “Kolmenkymmenen-
kolmen kirjelmä” elokuussa 1943 
presidentti Risto Rytille rauhan-
neuvottelujen aloittamiseksi. To-
dellisuudessa presidentti, mar-
salkka Mannerheim ja Edwin 
Linkomiehen hallitus pyrkivät 
samaan, mutta neuvottelutak-
tisista syistä kontakteja ei voitu 
paljastaa. Rauhanoppositio oli 
peruslinjaltaan lojaali ja edellytti 
kunniallisia ehtoja ilman antau-
tumista. Se ei ole rinnastettavissa 
illegaaliseen äärivasemmistoon. 
Kuitenkin joidenkin opposition 
edustajien kaavailut pakolaishal-
lituksesta Tukholmaan täyttivät 
sotaakäyvässä valtiossa maanpe-
toksen kriteerejä, kuten jo kesällä 
1944 liittoutuneiden tiedustelul-
le annetut lupaukset “sotasyyllis-
ten” oikeudenkäynneistä.    

Työväenliikkeessä oli käyty 
jatkuvaa poliittista rajankäyntiä. 
Selvä enemmistö oli tehnyt pian 
vuoden 1918 kokemusten jäl-
keen lopullisen pesäeron bolshe-
vismiin sekä omaksunut länsi-
maisen demokratian ja parlamen-
tarismin. Vähemmistö joutui 
Moskovassa perustetun SKP:n 
holhoukseen; toisaalta siihen 
mahtui itsenäisiäkin vasemmis-

tososialistisia suuntauksia. Kun 
Kommunistinen Internationaali, 
Komintern omaksui 1930-luvul-
la vallankumouksen edistämisek-
si uuden kansanrintamataktiikan 
so. yhteistyön sosialidemokraat-
tien ja muiden “edistyksellisten” 
voimien kanssa, kielletyn SKP:n 
kaaderit saivat ohjeet soluttautua 
sosialidemokraattisiin järjestöi-
hin ja kulttuuripiireihin.

Talvisota lamaannutti illegaa-
lisen SKP:n organisaation, mut-
ta rauhan jälkeen se elpyi nopeas-
ti Neuvostoliiton tuella. Tärkein 
järjestöllinen työkalu oli “Suo-
men ja Neuvostoliiton Rauhan 
ja Ystävyyden-seura”, joka val-
jastettiin palvelemaan neuvosto-
strategiaa, Suomen liittäminen 
osaksi Neuvostoliittoa. Hallitus 
lakkautti myöhemmin seuran 
huolimatta Moskovan protesteis-
ta. 

Ruplarahoituksella julkaistiin 
suurin painoksin Vapaa Sana 
-lehteä sekä masinoitiin mielen-
osoituksia ja mellakoita.

 Lisäksi yritettiin houkutel-
la työläistaustaisia rintamamie-
hiä omaan toverijärjestöön. Se 

torjuttiin tehokkaasti, kun alu-
eelliset aseveliyhdistykset pe-
rustivat Mannerheimin suoje-
luksessa vuonna 1940 Suomen 
Aseveliliiton, josta kehittyi yh-
teiskuntaluokkia yhdistävä laa-
ja joukkojärjestö, nykyisten vete-
raaniliittojemme hieno edeltäjä ja 
esikuvakin. 

Kuutoset järjestäytyvät
Hallituksen tiukoilla toimil-
la järjestys ja demokratia säilyi 
Neuvostoliiton painostuksesta 
huolimatta. Vasemmiston sisäl-
lä suurin paine kohdistui SDP:n 
johtoon, nimenomaan Väinö 
Tannerin persoonaan. Heinä-
kuussa 1940 puolueneuvosto oli 
antanut valtuudet kommunis-
timielisten jäsenten ja puolue-
osastojen erottamisille. Taitava 
puoluesihteeri Aleksi Aaltonen 
huolehti järjestökurin palautta-
misesta, perusteena erityisesti 
Baltian tapahtumat. Kirjapainot 
kieltäytyivät Vapaa Sanan pai-
namisesta, joka surkastui pian 
kirjemonisteeksi. Kansanvallan 
lujittamista koordinoi elokuus-
ta 1940 lähtien SDP:n, SAK:n, 
TUL:n sekä nais- ja nuorisoliit-
tojen yhteisvaliokunta. Tiedo-

tus- ja kenttätyötä kehitettiin ja 
tässä kunnostautui yhtenä mo-
nista metalliliiton toimitsija Emil 
Skog, SDP:n tuleva puheenjoh-
taja ja jämerä puolustusministeri 
tai esimerkiksi linkkinä pääma-
jassa Mannerheimin ja Tannerin 
luottomies, SDP:n entinen jär-
jestösihteeri ja reservin kapteeni 
Kalle Lehmus, sittemmin evers-
ti. Talvisodan perintönä jatkui 
asevelihenki, rakentava yhteis-
työ hallituksen, puolustusvoimi-
en, kansanvaltaisten puolueiden, 
etujärjestöjen, suojeluskuntien ja 
muiden vaikuttajapiirien välillä.

Tässä poliittisessa asetelmas-
sa siivilöityi sos.dem. eduskun-
taryhmään pieni oppositio: kan-
sanedustajat K-H.Wiik, Mik-
ko Ampuja, Väinö Meltti, Yrjö 
Räisänen sekä Kaisu-Mirjami 
Rydberg ja Cay Sundström. Jäl-
kimmäiset oli erotettu puolueesta 
jo aikaisemmin. He muodostivat 
vuoden 1941 alussa oman Sosia-
listisen eduskuntaryhmän, tun-
nettu “kuutosina”. Sen piirissä 
vaikutti aktiivisesti muun muassa 
Helsingin apulaiskaupunginjoh-
taja Johan Helo, vasemmistoso-
sialistien presidenttiehdokas Ry-
tiä vastaan vuonna 1940. Kuuto-
sia kannatti lisäksi kirjava joukko 
vasemmistolaisia kirjailija- ja tai-
telijayhdistys Kiilan jäseniä, jou-
kossa Talvisodan veteraanit Raul 
Palmgren ja Arvo Turtiainen 
tai Mauri Ryömä, Elvi Siner-
vo, Hella Wuolijoki ja Jarno 
Pennanen.   Kaikkia yhdisti “fa-
sismin vastaisuus” ja kielteinen 
suhtautuminen valtiojohdon so-
tilaallisiin ja poliittisiin valintoi-
hin. 

Vuoden 1941 alussa Tam-
pereen kokouksessa yritettiin 
koordinoida  kuutosten, muiden 
SDP:stä erotettujen ja lakkaute-
tun SNS:n johtohenkilöiden yh-
teistyötä. Poikkeustilalait estivät 
uuden puolueen perustamisen. 

Toimintaa ohjasi ja rahoitti neu-
vostotiedustelu ja sen komento-
ketjussa maanalainen SKP, jon-
ka johtohenkilöt olivat valvonnan 
alaisina vapaana. 

Eduskunnassa kuutosiin ei 
liittynyt muita edustajia eikä sos.
dem. ryhmäkuri enää lipsunut. 
Jatkosodan alettua kuutoset ja Jo-
han Helo vangittiin ja Turun ho-
vioikeus tuomitsi heidät helmi-
kuussa 1942 maanpetoksellisesta 
toiminnasta eripituisiin vankeus-
rangaistuksiin. SDP:n hallitus- ja 
eduskuntaryhmä vastustivat van-
gitsemisia, mutta eivät tehneet 
siitä yksimielisyyden säilyttämi-
seksi luottamuskysymystä. Taus-
talla oli epäilemättä taktinen 
laskelmointi SDP:n vasemman 
laidan rauhoittamisesta. Mar-
raskuussa 1941 puhemies Väinö 
Hakkila totesi, etteivät kuutoset 

Eduskunnan kuutoset,  
jatkosodan vangitut toisinajattelijat

Talvisodan jälkeen perustettu “Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura” (SNS) oli äärivasemmiston tärkein joukkojärjestö, jonka 
jäsen- ja kannattajamäärä oli laskutavasta riippuen 20 000–35 000. Se organisoi mielenosoituksia kesällä 1940. Osanottajia ryhdyttiin kutsu-
maan “pinonpolttajiksi”, koska Hakaniemen torin halkopinoja oli sytytetty tuleen. Seura lakkautettiin myöhemmin.
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ole enää kansanedustajia ja tilal-
le kutsuttiin varamiehet. Sisämi-
nisteri Toivo Horellin aloittees-
ta sensuuri kielsi asiasta lehdistö-
keskustelun.

Kuutoset ei ollut sosiaalisesti, 
poliittisesti tai ideologisesti yh-
tenäinen fraktio. Kansanedusta-
ja Ampuja, ryhmän ainoa prole-
tääri oli renkinä aloittanut viila-
ri. Hän oli kiertokoulun pohjalta 
itseopiskelulla hankkinut kun-
nioitettavan sivistyksen. Vasem-
mistososialisti Räisänen, nimi-
merkki “Sasu Punanen” oli ai-
kansa tunnetuimpia poliittisia 
pakinoitsijoita, ja kynämies. Hän 
kirjoitti lojaalisti Suomen asi-
an puolesta Talvisodassa, vaik-
ka SDP:n sisällä kuului Tanne-
rin arvostelijoihin 1920-luvulta 
lähtien. Wiik, kansanedustaja jo 
vuonna 1911 oli vasemmistosii-
ven ideologeja ja SDP:n pitkäai-
kainen puoluesihteeri. Hän oli 
pasifistina vastustanut aseellista 
kapinaa vuonna 1918. Korkeasti 
koulutettu Helo, fysiikasta väi-
tellyt filosofian tohtori ja vara-
tuomari, oli kuulunut Tannerin 
vähemmistöhallitukseen sosiaa-
liministerinä. Kansanedustaja-
na, sittemmin Helsingin rahatoi-
menjohtajana Helo liukui vähi-
tellen puolueen vasemmistoon. 
Fil.maisteri ja kansansivistysmies 
Väinö Meltti oli ollut Sosiali-
demokraatin toimittaja, SDP:n 
valistussihteeri ja Akateemisen 
Sosialistiseuran (ASS) perusta-
jajäsen. Tämä Kotkan työväen-
opiston rehtori tuli helmikuussa 
1941 varamiehenä eduskuntaan 
ja liittyi kuutosryhmään. 

Ampuja, Räisänen, Wiik, 
Meltti ja Helo eivät tiettävästi 

koskaan ottaneet SKP:n jäsenkir-
jaa toisin kuin Rydberg ja Sund-
ström. Kulttuuri- ja kirjallisuus-
vaikuttaja, toimittaja Rydberg ja 
Sundberg olivat erotettu SDP:stä 
kommunistiyhteyksiensä takia jo 
1930-luvulla, kuten puolueosas-
tonsa ASS. Kulttuurikodin kas-
vatti Cay Sundström, originelli 
hammaslääketieteen kandidaatti 
valittiin vuonna 1936 eduskun-
taan ja värvättiin pian neuvosto-
tiedustelun agentiksi koodinimel-
lä “kreivi”. Hän piti sittemmin 
yhteyttä myös Neuvosto-Viron 
vallanpitäjiin.   Sundströmin, ku-
ten monien SNS:n ja illegaalisen 
SKP:n aktiivien tavoite oli Suo-
men liittäminen “neuvostokanso-
jen onnelliseen perheeseen”. 

Kuutoset uudelleen 
politiikkaan
Syksyllä 1944 Suomi kohtasi uu-
den ulko- ja sisäpoliittisen tilan-
teen, joka vakavasti uhkasi itse-
näisyyttä ja pohjoismaista yh-
teiskuntajärjestelmää. Vaikka 
Suomea ei miehitetty sotilaalli-
sesti, valvontakomission komen-
non ja miehityksen välinen to-
siasiallinen ero oli hämärä. Epä-
varmuutta lisäsi olennaisesti 
kommunistiemigranttien paluu-
muutto joukossa Terijoen “minis-
terit” Tuure Lehen, Armas Äikiä 
ja Inkeri Lehtinen. Stalin ei sen-
tään sallinut O.V.Kuusisen pa-
luuta. Vankiloista vapautetut tai 
piileskelleet Hertta Kuusinen, 
Ville Pessi, Aimo Aaltonen, Yrjö 
Leino, Yrjö Murto ja monet muut 
ryhtyivät valvontakomission tu-
ella organisoimaan poliittista jär-
jestötoimintansa. Alkoi “uusien 
kasvojen aika”.

Samaan aikaan katkeroitu-
neet kuutoset palasivat poliittista 
revanssia ja kostoa janoten edus-
kuntaan, Helo kaupunginjohta-
jaksi. He olivat SKP:n ja joiden-
kin Sos.dem.opposition edusta-
jien kanssa SKDL:n perustajia, 
Sundström ja Wiik alkuvaiheis-
sa jopa puheenjohtajia. Osa vai-
kutti vuonna 1946 perustetussa 
SKDL:n jäsenjärjestössä, Sosia-
listisessa Yhtenäisyyspuolueessa 
(SYP), johon siirtyi myös enti-
siä sosialidemokraatteja, kuten 
J.W.Keto, Sylvi-Kyllikki Kil-
pi, Ensio Hiitonen, Atos Wir-
tanen, Mauno ja Eino Pekkala, 
jopa ex-jääkäriaktivisti Yrjö Ruu-
tu. SYP kuihtui 1950-luvulla ja 
ainakin Hiitonen ja Wirtanen 
palasivat SDP:n jäseniksi. Toi-
saalta SKDL:n äänestäjien ja jä-

senten riveihin liittyi myös kym-
meniä tuhansia velvollisuuten-
sa tehneitä rintamamiehiä, joilla 
ei ollut mitään tekemistä sota-
ajan illegaalisen, maanpetoksel-
lisen toiminnan kanssa. Onkin 
tasapuolista todeta, että he ovat 
puoluekannastaan riippumatta 
yhtäläisen ansioituneita ja kunni-
oitettavia sotaveteraaneja.

Puolueasetelmia hämmensi 
turbulenssi; jäsenkirjat vaihtoivat 
tiuhaan omistajaansa, tuskin aat-
teellisesta vakaumuksesta. Sosia-
lidemokraatit kävivät jo marras-
kuun 1944 puoluekokouksessaan 
tiukan linjataistelun, joka päät-
tyi puolueen itsenäisyyttä kan-
nattavien tannerilaisten ja aseve-
lisosialistien selkeään voittoon. 
Maalisvaaleissa 1945 torjuttiin 
vaaliliitto SKDL:n kanssa. Voi-
masuhteista taisteltiin vielä pit-
kään, keinoja kaihtamatta erityi-
sesti ammattiyhdistysliikkeessä.  

Kuutoset ajoivat SKP:n valvonta-
komission tuella koko vasemmis-
ton yhdistymistä SKDL:n lippu-
jen alle. 

Tämä yhtenäispuoluemalli 
johti muut Neuvostoliiton naa-

purivaltiot kansandemokratioik-
si ja Varsovan sotilasliiton jäse-
niksi. 

Kuutoset valittiin maalisvaa-
leissa 1945 Mikko Ampujaa lu-
kuun ottamatta uudelleen edus-
kuntaan, Sundström peräti vara-
puhemieheksi. Helo oli nimitetty 
jo lokakuussa 1944 Paasikiven 
hallituksen valtiovarainministe-
riksi, sitten opetusministeriksi. 
Muutkin kuutoset saivat näky-
viä poliittisia asemia, tosin pian 
1940-luvulla Ampuja, Räisänen 
ja Wiik kuolivat, joten heidän 
uransa jäi lyhyeksi.   Meltistä tuli 
vuosiksi 1946-1964 Uudenmaan 
läänin pitkäaikainen maaher-
ra sisäministeri Leinon erotettua 
kenraalimajuri A.E.Martolan. 
Virkaansa Meltti hoiti matalalla 
puoluepoliittisella profiililla.

Sundström, epälojaali 
Suomen edustaja
Kun ulkoasiainhallintoa “demo-
kratisoitiin”, Mannerheim nimit-
ti vastentahtoisesti Helon lähet-
tilääksi Pariisiin vuonna 1945 ja 
halveksimansa, “halvalta parfyy-
milta lemuavan” Sundströmin 
Moskovaan; molemmat ehtivät 
suurlähettiläiksi, kun tämä dip-
lomaattinen arvo otettiin Suo-
messa käyttöön vuonna 1954. 
Pääministeri Urho Kekkonen 
oli tuolloin järjestänyt sairaalloi-
sen Sundströmin siirron Pekin-
giin. Samaan nimityspakettiin 
kuuluivat SDP:n opposition mi-
nisteri Eero A Wuori (Lontoo) ja 
maalaisliiton ministeri K.T. Jutila 
(Washington). Helo jäi eläkkeel-
le Pariisista vuonna 1956. Elämä 
temperamenttisen Lullan-puoli-
son kanssa oli vaihtelevaa. Alai-
set hoitivat edustustoa: kulinaris-
mi ja huippuviinit voittivat poli-
tiikan. 

Kuutosten todelliseksi hämä-
rämieheksi osoittautui Cay Sund-
ström. Kuten historiantutkimus 
on dokumentoinut, hän oli dip-
lomaattinakin enemmän asema-
maansa kuin isänmaansa asialla, 
toimi ja raportoi serviilisti isän-
tävaltion näkökohtia myötäillen. 
Kerrottiin jopa ulkoasiainmi-
nisteri Molotovin sitä hämmäs-
telleen. Lähettiläämme tunnet-
tu homosuhde autokuljettajansa 
kanssa tuskin lisäsi hänen arvos-
tustaan. 

Sundström oli liittynyt asian-
tuntijana Suomen valtuuskun-
taan vuoden 1946 Pariisin rau-
hankonferenssissa, jossa piti omia 
yhteyksiään venäläisiin. Sund-

K.H. Wiik (1983-1946) oli pitkäai-
kainen kansanedustaja, joka vas-
tusti vuoden 1918 kapinayritystä, 
pasifisti ja vasemmistososialide-
mokraatti, SDP:n puoluesihteeri 
ennen sotia. Kuului alusta alkaen 
kuutosiin, oli SKDL:n keskeinen 
perustaja, mutta piti etäisyyttä 
SKP:hen.

Johan Helo (1889-1966) oli kuu-
tosryhmän merkittävin vaikut-
taja, vaikka ei ollutkaan ennen 
jatkosotaa eduskunnassa. Ennen 
siirtymistään Suomen Pariisin lä-
hettilääksi vuonna 1945 hän kuu-
lui Paasikiven hallituksiin ja oli 
laajemmalle poliittiselle pohjalle 
perustetun SN-Seuran ensimmäi-
nen puheenjohtaja vuosina 1944-
46, sittemmin vielä varapuheen-
johtaja. Paasikivi kutsuttiin seuran 
kunniapuheenjohtajaksi. Helo jul-
kaisi muistelmat ”Vaiennettuja Ih-
misiä; tapahtumia sotavuosilta ja 
niiden jälkeen” (Tammi 1965).

Cay Sundsröm (1902-1959) oli po-
liitikko ja neuvostotiedustelun 
agentti koodinimellä “kreivi”. Pre-
sidentit Mannerheim ja Paasikivi 
eivät luottaneet hänen isänmaal-
lisuuteensa Suomen Moskovan 
lähettiläänä sotien jälkeen.

ström tapasi - konsultoimatta esi-
miehiään, presidentti Paasikiveä 
ja ulkoministeri Carl Enckelliä 
tai muuta valtuuskuntaa – salai-
sesti pääministeri Pekkalan ja si-
säministeri Leinon kanssa Mo-
lotovin, joka vaati presidentin jo 
hyväksymästä puheluonnokses-
tamme poistettavaksi viittauk-
set talvi- ja jatkosodan historial-
liseen yhteyteen ja toivomukset 
alueluovutus- ja sotakorvausehto-
jen tarkistuksista. Enckell joutui-
kin lukemaan tekstin uudelleen 
formuloituna. Sunströmin epä-
lojaalisuus heikensi Suomen neu-
vottelupositioita. Paasikivi luon-
nehtikin päiväkirjassaan häntä 
“täysryssäksi”. Se, että häntä käy-
tettiin pitkään 1950-luvulle ul-
komaanedustuksessa, aiheuttaa 
kysymyksiä, kuten hänen muisto-
tilaisuuteensa osallistuneen presi-
dentti Kekkosen päiväkirjamer-
kintä maaliskuulta 1959: ”Siinä 
meni hieno mies, jonkalaisia Suo-
mi olisi tarvinnut”. 

Kaikkea ei ole vielä tiedossa.
Kuutosista löytyy edelleen tut-

kittavaa – etenkin jos Moskovan 
arkistot tiedustelun ja NKP:n 
osalta avautuvat riittävästi. 

Pekka J. Korvenheimo 
suurlähettiläs emeritus 

Sotaveteraaniliiton 
neuvottelukunnan jäsen

Kiittäen ja Onnitellen 
Sotaveteraaneja! 
nro:256 Rautiosta

Ourex Oy
Kangasala

Saneeraus A. Luukkonen Oy
Kangasala 

www.saneerausluukkonen.fi
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s ota h i s to r i a

Määritelmä “Paasikiven 
linja” sai alkunsa ja va-
kiintui käyttöön sinä 

aikana, kun J.K. Paasikivi toimi 
Suomen pääministerinä ja presi-
denttinä vuosina 1944-1956. Sil-
lä tahdottiin ilmentää Suomen 
hyviä ja luottamuksellisia suhtei-
ta Neuvostoliittoon. Paasikiven 
väistyttyä presidentin tehtävistä 
ja Urho Kekkosen noustua hä-
nen seuraajakseen alettiin käyt-
tää termiä Paasikiven-Kekkosen 
linja. Sillä puolestaan haluttiin 
ilmaista se, että Paasikiven hah-
mottelemaa idänpolitiikkaa jat-
kettaisiin myös uuden presiden-
tin aikana. Sanaparia käytettiin 
Suomessa niin kauan kuin Kek-
konen jatkoi tehtävässään ja jos-
sakin määrin vielä sen jälkeenkin 
aina Neuvostoliiton hajoamiseen 
saakka. 

Paasikiven linjan synty liittyi 
oleellisesti jatkosodan rauhaan 
ja siihen, että itänaapurina tuli-
si aina olemaan voimakas Neu-
vostoliitto. Kummatkin toisiinsa 
nivoutuneet elementit ovat siir-
tyneet historiaan. Seuraavassa 
yleispiirteinen selvitys Paasikiven 
linjan synnystä ja kehityksestä 
Suomen Euroopan unioniin liit-
tymiseen vuoteen 1995 saakka. 

Taustana toinen 
maailmansota ja 
Neuvostoliiton yritykset 
valloittaa Suomi
Juho Kusti Paasikivellä oli suo-
malaisista politiikoista monipuo-
lisin ja pitkäaikaisin kokemus 
neuvostopolitiikasta alkaen Tar-
ton rauhanneuvotteluista 1920 
jatkuen Porkkalan palautukseen 
1956. Hänen käsitykseensä naa-
purimaasta vaikuttivat voimak-
kaasti toisen maailmasodan ai-
kaiset tapahtumat. Marraskuusta 
1936 lähtien lähettiläänä Tuk-
holmassa ollut Paasikivi toimi 
syksyllä 1939 Suomen valtuus-
kunnan johtajana Moskovassa 
käydyissä neuvotteluissa. Venä-
läiset vaativat rajantarkistuksia 
Kannaksella, mihin suomalaiset 
eivät suostuneet venäläisten esit-
tämässä laajuudessa.

Jatkoa seurasi. 

Talvisodan jälkeen hänet nimi-
tettiin Suomen Moskovan-lähet-
tilääksi ja hän sai tuntea melkein 
koko välirauhan ajan ulkoasiain-
komissaari Molotovin jatkuvan 
painostuksen. 

Suomen valloittaminen oli 
jäänyt talvisodassa kesken - kii-
tos uhrivalmiiden suomalaissoti-
laiden - ja nyt venäläiset yrittivät 
Suomen haltuunottoa ensisijassa 
poliittisesti. Paasikivi oli tämän 
taistelun etulinjassa ja ainakin 
osittain nimenomaan hänen an-
siostaan Suomi selvisi.

Jatkosodan sytyttyä ei Paasi-
kiven palveluksia enää tarvittu. 
Saksan armeija eteni muutamassa 
kuukaudessa Moskovan porteille 
ja monet uskoivat, että Neuvos-
toliitto oli lyöty. Talven ja pak-
kasten tullessa kesäsotaan varus-
tautuneiden saksalaisten hyökkä-
ys kuitenkin hyytyi ja Moskova 
jäi valloittamatta. Tammikuussa 
1943 tapahtuneen Stalingradin 
tappion jälkeen Saksan häviö oli 
entistä todennäköisempi ja Suo-
men oli yritettävä etsiä tiensä rau-
haan luhistuvan Saksan rinnal-
ta. Maaliskuussa 1944 olivat rau-
hantunnustelut niin pitkällä, että 
Paasikivi sai matkustaa Mosko-
vaan kuulemaan tarkemmat rau-
hanehdot. Niihin kuuluivat mm. 
600 miljoonan dollarin sotakor-
vaukset ja saksalaisten nopeas-
sa tahdissa tapahtuva karkotta-
minen maasta. Eduskunta katsoi 
mahdottomaksi täyttää ehdot ja 
sota jatkui.

Suursodan tilanne johti kui-
tenkin siihen, että jo syyskuussa 
Suomi ja Neuvostoliitto tekivät 
välirauhan. Se merkitsi sitä, että 
Suomen oli löydettävä uusi suun-
ta suhteissaan Neuvostoliittoon. 
Sen “legitiimeihin” vaatimuksiin 
suopeimmin suhtautuneesta Paa-
sikivestä tuli uuden suunnan ark-
kitehti ja “isä”. Marraskuun 17. 
päivänä 1944 hänet nimitettiin 
pääministeriksi ja runsaan vuo-
den päästä maaliskuussa 1946 hä-
net valittiin presidentiksi.

Linja muotoutuu ja 
konkretisoituu  
yya-sopimuksessa 
Paasikivi olisi siis suhtautunut ve-
näläisten vaatimuksiin lokakuus-
ta 1939 maaliskuuhun 1944 hive-
nen myönteisemmin kuin monet 
muut suomalaispoliitikot. Kaksi 
hävittyä sotaa osoittivat nyt kai-
kille, että suomalaisten naapu-
rina on ja pysyy suurvalta, jon-
ka turvallisuusintressit on pakko 
huomioida entistä huolellisem-
min. Toki silloin ei tiedetty, mitä 
nykyään tiedetään eli Neuvosto-
liiton tarkoituksena oli sekä talvi-

sodassa että kesällä 1944 valloit-
taa koko Suomi. 

Joka tapauksessa president-
ti Gustaf Mannerheimin päämi-
nisteriksi marraskuussa 1944 ni-
mittämä Paasikivi lausui jo tätä 
ennen, elokuun 2. päivänä luo-
naan käyneelle uutistoimisto The 
Associated Press’in edustajalle, 
ruotsalaiselle toimittaja Svens-
sonille seuraavaa:

Paasikivi totesi Svenssonille, 
että kysymyksessä on hänen ulko-
poliittinen ohjelmansa; jälkimaa-
ilmahan on pitänyt Paasikiven 
muotoilua hänen nimensä saa-
neen linjan syntysanoina. Edellis-
päivänä oli presidentti Risto Ryti 
pyytänyt eroa ja 4.8. uudeksi pre-
sidentiksi valittu Mannerheim 
hyväksyi Paasikiven ajatukset.

Koko Suomen kansalle Paasi-
kivi kiteytti linjansa saman vuo-
den itsenäisyyspäivänä Messu-
hallissa suuressa kansalaisjuhlas-
sa pitämässään puheessa. Hän 
totesi, että Suomen ulkopolitii-
kassa on oleva kaikkea hallitseva-
na maamme suhde itäiseen naa-
puriimme Neuvostoliittoon ja 
että “luottamuksellinen naapu-
ruussuhde suuren Neuvostolii-
ton kanssa on meidän valtiolli-
sen toimintamme ensimmäinen 
ohje”. 

Yksin vain omassa päässään 
Paasikivi ei sentään kaikkia sa-
nomisiaan muotoillut. Edellä 
kerrottu lauseke on melkein sa-
nasta sanaan sen toimintalinjan 
tai -ohjeen mukainen, minkä so-
danaikainen rauhanoppositio, 

ns. Nystenin piiri oli määritellyt 
keskuudessaan Suomen sodanjäl-
keiseksi suhtautumistavaksi Neu-
vostoliittoon. Paasikivi oli Nyste-
nin piirin henkinen johtohahmo.

Määritelmä Paasikiven linja 
otettiin nopeasti käyttöön. Mel-
kein ensimmäisenä sitä käytti vas-
tavalittu kansanedustaja J.O. Sö-
derhjelm heti maaliskuussa 1945 
pidettyjen eduskuntavaalien jäl-
keen tukholmalaiselle Svenska 
Dagbladet -lehdelle antamassaan 
haastattelussa. Söderhjelm tote-
si, että “Paasikiven linja jatkuu ja 
vahvistuu ja kaikki ovat yksimie-
lisiä uudesta politiikasta”.

Paasikiven linja oli syntynyt ja 
se vahvisti asemaansa niin kau-
an kuin Paasikivi pysyi virassaan, 
siis vuoteen 1956 asti. Konkreet-
tisen muodon Paasikiven linja sai 
Suomen ja Neuvostoliiton väli-
sessä yya-sopimuksessa kevääl-
lä 1948. Venäläisten ehdotuksia 
tiukasta sotilassopimuksesta pe-
lännyt Paasikivi sai sopimukseen 
huomattavia Suomen asemaa 
helpottavia muutoksia verrattu-
na Neuvostoliiton muiden län-
sinaapureidensa kanssa tekemiin 
vastaaviin sopimuksiin. Linjan 
kruununa voi pitää Porkkalan 
vuokrasopimuksen purkamista 
ja alueen palauttamista Suomelle 
etuajassa vuonna 1956.

* * * * *

Yhteistä Paasikivelle, Kekko-
selle ja myöhemmille presiden-
teille on ollut se, että heidän kaik-
kien mielestä suhteiden itäiseen 
naapuriin pitää olla ensisijaiset ja 
hyvät. Paasikiven ja Kekkosen ta-
vat hoitaa suhteita Neuvostoliit-
toon olivat sen verran toisistaan 
poikkeavat, että Paasikiven-Kek-
kosen linjasta ei oikein voida pu-
hua. Paasikivellä oli oma linjansa 
ja Kekkosella omansa. Sen linjan 
myötä tuli tunnetuksi termi ”suo-
mettuminen”.

Toukokuussa edesmennyt pre-
sidentti Mauno Koivisto jatkoi 
joka tapauksessa idänsuhteiden 
hoitamista Paasikiven viitoitta-
malla tiellä. Hänen 12 vuotta 
kestäneellä presidenttikaudellaan 
poliittinen maailma muuttui kui-
tenkin suuresti. Suomen kannal-
ta merkittävintä oli Neuvosto-
liiton hajoaminen ja sen myötä 
yya-sopimuskin lakkasi olemas-
ta voimassa tammikuussa 1992. 
Suomi halusi Koiviston johdolla 

asemoida itsensä uuteen Euroop-
paan - Euroopan unioniin - mut-
ta sen oli pidettävä samanaikai-
sesti suhteensa kunnossa itäiseen 
naapuriinsa - Paasikiven linjan 
mukaisesti.

Todettakoon vielä sekin, mitä 
Venäjän presidentti Vladimir Pu-
tin sanoi viime heinäkuussa Sa-
vonlinnan Punkaharjulla. Puti-
nin ja presidentti Sauli Niinistön 
neuvottelujen päätteeksi pidetys-
sä tiedotustilaisuudessa Putin to-
tesi, että ”Suomen ja Venäjän väli-
nen sopimus suhteiden perustasta 
on täyttänyt 25 vuotta. Tänään 
keskustelimme asioista, jotka liit-
tyvät Suomen ja Venäjän yhteis-
työhön”.

Putin tarkoitti ns. naapuruus-
sopimusta, viralliselta nimeltään 
”Suomen tasavallan ja Venäjän 
federaation välinen sopimus suh-
teiden perustasta”. Se solmittiin 
20.1.1992 korvaamaan rauennut 
yya-sopimus. Paasikiven linja jat-
kuu eräällä tapaa tuossa Putinin 
korostamassa sopimuksessa tänä-
kin päivänä.

Esko Vuorisjärvi 
valtiotieteen tohtori ja 

sotahistorioitsija 

Paasikiven linja syntyi 73 vuotta sitten  
– ja vaikuttaa vieläkin

“a) Suomen ulkopoliittinen 
probleemi on Venäjä ja 
suhteemme siihen. Kaikki 
muut ovat ulkopoliittisesti 
toisarvoisia.

b) Hyvät ja ystävälliset välit 
Neuvosto-Venäjään

c) Konflikteja vältettävä.

d) Suomen on kartettava 
Venäjän-vastaista ja 
Venäjälle vihamielistä 
ulkopolitiikkaa. Suomen 
ulkopolitiikka ei saa olla 
Venäjän-vastaista eikä Ve-
näjälle vihamielistä.

e) Tähän on pyrittävä, huo-
limatta pettymyksistä, 
joita olemme saaneet ja 
saamme kokea“.

Juho Kusti Paasikivi oli Suomessa 
keskeinen vaikuttaja 1920-1956.

Kangasalan Autokatsastus Oy
Lentola, Kangasala 

www.kangasalanautokatsastus.fi

Sähköinsinööritoimisto 
Seppo Räsänen Oy

Karkkila
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Aseveli 13.8.1940: ”Suomen 
Aseveljen Liiton säännöt ja ase-
veliyhdistyksille suositeltavat 
mallisäännöt

2 § ”Liiton tarkoituksena on 
ylläpitää ja syventää sodan ai-
kana syntynyttä aseveljeyttä, 
toimia aseveljien siveelliseksi ja 
aineelliseksi tukemiseksi sekä 
ylläpitää ja kasvattaa kansas-
samme yksimielistä tahtoa Suo-
men itsenäisyyden ja riippumat-
tomuuden turvaamiseksi kai-
kissa olosuhteissa sekä syventää 
käsitystä tässä mielessä käytyjen 
taistelujen merkityksestä.”

3 § ”Liitto ei sekaannu val-
tiolliseen toimintaan.”

Perusjärjestöjen 
mallisäännöt
5 § (Jäsenyyttä koskevat mää-
räykset) ”Yhdistyksen jäseneksi 
voidaan johtokunnan päätök-
sen perusteella hyväksyä 1) Jo-
kainen Suomen armeijan ase-
takkia sodan aikana kantanut 
henkilö 2) henkilö, joka soti-
laallisten esimiestensä toimesta 
on komennettu rintamantakai-
siin tehtäviin. 3) välttämättö-
mään työpalveluun ansiokkaal-
la tavalla osallistunut henkilö ja 
4) Suomen vapauden ja itsenäi-
syyden puolesta kotimaassa tai 
ulkomailla erittäin ansiokkaasti 
toiminut henkilö.”

Aseveli 1.11.1940: ”Käsi kä-
dessä, yhteisvoimin voitetaan 
taloudellinen ahdinko – Ase-
veljien keskinäinen taloudelli-
nen tuki saa koko maassa yhte-
näiset muodot – Työnvälitys ja 
rengastoiminta etualalla”

”Suomen Aseveljien Liiton ja 
yleensä aseveliyhdistysten toi-
minnassa on rintamamiesten 
taloudellisen aseman helpotta-
minen … saanut alusta pitäen 
keskeisen aseman. …aseveljien 
keskinäinen taloudellinen tuki 
sai alkunsa spontaanisesti eril-
lisissä aseveliyhdistyksissä en-
nenkuin liittoa vielä oli perus-
tettukaan. Voitiin todeta, että 
kaikki aseveljet eivät lomautta-
misen jälkeen päässeet entisiin 

Talvisodan veteraanit perus-
tivat Sotaveteraaniliiton 

edeltäjäyhteisön Suomen Ase-
veljien Liiton talvisodan jälkeen 
4.8.1940. Liitto ehti toimia muu-
taman vuoden, kunnes tuli 25. 
tammikuuta 1945 välirauhan-
sopimuksen perusteella kielle-
tyksi ”fasistisena järjestönä”. Lii-
tolla oli vuoden 1944 lopussa 
eri puolilla maata 710 jäsenyh-
distystä, joissa oli jäseninä noin   

Poimintoja Aseveli-lehdestä
200 000 miestä ja 40 000 nais-
ta. Suomen Aseveljien liittoa 
voidaan pitää Suomen Sotavete-
raaniliiton edeltäjäorganisaatio-
na. Suomen Aseveljien Liitolla 
oli oma lehti nimeltään Aseveli. 
60-vuotisjuhlavuotensa kunni-
aksi Suomen Sotaveteraaniliitto 
julkaisee poimintoja Aseveli-leh-
destä. Poiminnat on toimittanut 
VTT Olli Kleemola.

työpaikkoihinsa kiristyneen 
taloudellisen tilanteen vuoksi 
ja etteivät monet onnistuneet 
omin avuin löytämään muuta-
kaan työtä. Lujasta yhteenkuu-
luvaisuuden tunteesta johtu-
en paremmassa asemassa olevat 
aseveljet ryhtyivät tällöin ilman 
muuta pohtimaan keinoja tove-
riensa puutteenalaisen aseman 
parantamiseksi. Eräät aseveli-
yhdistykset, ensinnä Ässäryk-
mentin aseveljet Helsingissä, 
perustivat erityisen toimiston, 
jonka välityksellä saatiin hanki-
tuksi työtä ja toimeentulomah-
dollisuuksia monille sotureille. 
Huolto- ja avustustoiminnan 
pohjana oli siis ilman kehoituk-
sia ilmenevä tahto auttaa niitä, 
jotka ovat joutuneet taloudelli-
siin vaikeuksiin. Suomen Ase-
veljien Liiton tehtäväksi on tul-
lut pitää tätä toimintaa edelleen 
vireillä ja yhtenäistää sitä.

Liiton laatiman huoltotyö-
suunnitelman pohjana on ter-
ve sosiaalipolitiikan periaate, 
että vähävaraisten aseveljien ta-
loudellinen asema on pyrittävä 
järjestämään heidän omatoimi-
suuteensa nojaten ja pysyvästi. 
Suoranaisia avustuksia, jos nyt 
voidaan käyttää ”avustus”-sanaa 
tällaisesta veljellisestä ”vippaa-
misesta”, myönnetään työkykyi-
sille aseveljille vain kiireellisis-
sä tapauksissa. Pääpyrkimykse-
nä on ollut saada kaikille työtä. 
Työmuodot on suunniteltu seu-
raavanlaiseksi tärkeysjärjestyk-
sessä: 
a)  työnvälitys,
b) matka-avustukset työpaikal-

le ja perheavustukset,
c)  lainat,
d)  huoltorenkaiden perustami-

nen,
e)  raha-avustukset,
f)  neuvonta lainopillisissa kysy-

myksissä,
g)  avustus kirjallisissa tehtävis-

sä,
h)  vaatetusavustukset lapsirik-

kaille,
i)  omintakeiset aloitteet.” 

Sääntöjä ja toimintaa
keet ja heitti vaunun tornin run-
gosta erilleen. Laukausten välillä 
vaunussa ollut yksikön komentaja 
pääsi ulos vaunusta ja lähti juos-
ten kohti etulinjaa. Panssarima-
jurin tie päättyi kuitenkin suo-
malaisten laukauksiin. 

Ihantalasta Imatran suuntaan 
johtavaa tietä on neuvostoaikana 
oikaistu, mutta vanhalla tienpät-
källä uuden vieressä Sotkan tuho-
amispaikka on edelleen tarkasti 
paikannettavissa. Suurin piirtein 
siihen on ilmaantunut tapahtu-
man muistomerkki ja sen viereen 
venäjänkielinen infotaulu. Tark-
kaavainen autoilija havaitsee van-
han tienpätkän ja muistomerkin 
Imatralta päin tullessaan tien oi-
kealla puolella.

Göran Lindgren 
Kirjoittaja on KTM, ylil res, 

sotahistorian harrastajatutkija

tynä, jolloin suomalaiset luulivat 
sitä omaksi vaunuksi. 

Havaittuaan ilmeisesti olevan-
sa yksin ilman ohjesäännön edel-
lyttämää jalkaväen suojamiehis-
töä se kääntyi takaisin karttapiste 
20:n maastossa noin kilometrin 
päässä etulinjasta Kilpeenjoelle 
päin. Sen matka kuitenkin päät-
tyi pian ns. Korpelan aukiolla 
tien varressa olevan saksalaisen 
2./303. Rynnäkkötykkiprikaatin 
Sturmin laukaukseen lähietäi-
syydeltä. Toinen laukaus varmisti 
asian. Ampujana oli suomalaisten 
myöhemmin kunniamerkillä pal-
kitsema alikersantti Willy Obel-
dobel. Ensimmäinen laukaus osui 
vaunun alaosaan ja pysäytti vau-
nun. 

Vaunun ”lopetti” lopullises-
ti tien toiselta puolelta suomalai-
seen tykkikomppaniaan kuulu-
neen alikersantti Matti Huppu-
sen panssarinyrkin laukaus, joka 
räjäytti vaunun ampumatarvik-

Tarinan päähenkilö, Ihan-
talassa tuhottu vihollisen 
T 34/76 panssarivaunu, 

suomalaiselta ”lempinimeltään” 
Sotka, on varmaan kirjallisuu-
dessa ja muutenkin eniten toistet-
tu TK-kuva. Kuvasta on lukuisia 
erilaisia versioita, pääosa täysin 
lavastettuja. Kuvat otti paikal-
le osunut TK-kuvaajavääpeli Os-
vald Hedenström. 

Kertomukset siitä, miten tuo 
T 34 päätyi ”päreiksi” Ihanta-
lasta Imatralle johtavan tien var-
teen, vaihtelevat. Niinpä kannat-
taa koettaa kelata vaunun tarina 
uudelleen, eri versiot huomioi-
den. 

Pääsyy, miksi tämä moneen 
kertaan kaluttu tarina halutaan 
vielä kerrata, on suurin piir-
tein vaunun tuhoutumispaikalle 
yht́ äkkiä keväällä 2017 ilmaan-
tunut muistomerkki ja hyvin 
seikkaperäinen venäjänkielinen 
infotaulu, joka kertoo tapahtu-
mista oman versionsa.

Vaunu oli komentajavaunu, 
jonka tornin kyljessä oli numero 
450. Se oli yksi niistä noin tusi-
nasta vihollisvaunusta, jotka eh-
tivät yli etulinjan edessä olevan 
Pekarinpuron sillasta ennen sen 
räjäyttämistä. Silta oli valmiik-
si panostettu, mutta räjäyttäjät 
kaatuivat vihollisen ilmaantues-
sa yllättäen paikalle. Silta onnis-
tuttiin kuitenkin jonkin ajan ku-
luttua tuhoamaan suomalaisen 
järeän kenttätykin tikkausam-
munnalla. 

Ihmeellistä kyllä Sotka selvisi 
suomalaisista lähitorjuntamiehis-
tä ja ajoi 30.6.1944 suomalaisten 
etulinjasta läpi Ihantalan tienris-
teykseen, mistä se kääntyi Imat-
ran suuntaan. Erään kertomus-
version mukaan se pääsi läpi siksi, 
että se ajoi torni taakse käännet-

Tarina tuhotusta Sotkasta

TK-kuvaajavääpeli Osvald Hedenströmin ottamassa, paljon käytetyssä, lavastetussa kuvassa (SA-kuva 155 
431) savuavan vaunuromun ohitse kävelevät panssarinyrkit olalla JR 12:n eli Jänkäjääkärien lähitorjunta-
miehet, kersantti Kaarlo Johannes Niemelä Sallasta vasemmalla ja kersantti Heino Nikulassi Kemijärveltä 
oikealla. Kuvaan liittyy aitoakin dramatiikkaa, sillä Nikulassi kaatui seuraavana päivänä eli 1.7.1944.

Sotkan tuhoutumispaikalle on ilmaantunut muistomerkki ja sen vie-
reen venäjänkielinen infotaulu.



4/17 s y y s k u u n  20.  pä i vä n ä  2017  |   s o t a v e t e r a a n i  •  k r i g s v e t e r a n e n34

s ota h i s to r i a

Jatkosodan aikana suomalais-
ten kartoitus- ja mit taustyöt 
ulottuivat syvälle Itä-Karja-

laan. Keskeisenä kartoitusjouk-
kona oli Päämajan alaisena toi-
miva Topografipataljoona, jonka 
komppaniat liikkuivat asemaso-
tavaiheen aikana aina Karhumä-
en tasalle. Käytännöllisesti kat-
soen keskeinen sotatoimialue saa-
tiin näinä vuosina karttapeittoon. 

Keväällä 1944 aloitettiin To-
pografipataljoonan kenttätyöt 
sen eri yksiköissä talvella laaditun 
suun nitelman mukaisesti aiem-
pien vuosien tapaan. Kenttätyöt 
käynnistyivät nopeasti jo touko-
kuun alkupäivinä eri puolilla Itä-
Karjalaa. 

Venäläisten kesäkuun alus-
sa aloittamat suurhyökkäykset 
Kan naksella ja sitten Aunuksen 
ja Maaselän suun nissa muutti-
vat kuitenkin nopeasti tilanteen. 
Pataljoona sai nyt käskyn siirtyä 
Suomeen. Komppaniat koottiin 
ensin Äänislinnaan, josta sitten 
pääosin autokuljetuk sin oli mää-
rä palata kohti Suomea. Pataljoo-
nan komen taja oli jo keväällä aa-
vistellut tulevaa ja oli siir rättänyt 
kotirintamalle osan raskaasta 
kalustosta ja ylimääräiset kart-
ta-erät. Nämä toimenpiteet ai-
heuttivat jossain määrin erimie-
lisyyksiä pääma jan topografisen 
osaston kanssa, joka piti niitä täy-
sin turhana. Loppujen lopuksi 
komentajan rin tamalla tekemä ti-
lannenarviointi ja siitä johtuneet 
toimet olivat oikeita ja ajoitus hy-
vin harkittu.

Siirto Aunuksen ryhmän 
vastuulle
Kesäkuun alussa 1944 Topo-
grafipataljoona alistet tiin ope-
ratiivisissa asioissa suoraan 
Aunuksen Ryhmän esikun-
nalle. Samalla aloitettiin vetäy-
tymissuunnitelmien ja sen eri 
vaihtoehtojen tar kistus. Juhan-
nuksen alla 23.6.1944 pataljoo-
na siirtyi pääosin moottorikul-
jetuksin Äänislinnasta Suomeen 
käyttäen saamastaan esikäskys-
tä poiketen niin sanottua kes-
keistä tietä. Tämä komentajan 
ti lanteenarvosteluun perustuva 
poikkeama to dennäköisesti pe-
lasti pataljoonan suurilta tappi-
oilta, sillä Aunuksen Ryhmän 
nimeämällä ve täytymistiellä oli 
käynnissä samaan aikaan kiivaat 
taistelut. 

Pataljoona irtaantui tiettäväs-
ti viimeisenä joukko-osastona Ää-
nislinnasta. 

Aunuksen Ryh män esikunnan 
oli ollut määrä antaa tarvittaessa 
lopullinen irtaantumiskäsky. Sitä 
ei kuitenkaan koskaan saa tu, sil-
lä joukko-osasto oli jostain syystä 
unohdettu kokonaan. Pataljoona 
aloitti paluumarssinsa sit ten suo-
raan päämajasta saadulla käskyllä.  

Topografi Torsten Nygård 
kirjoitti 21.6.1944 muistikirjaan-
sa 

”.. Olemme nyt täällä viimeisiä 
ja tunnemme it semme rohkeaksi, 
aiheettomasti. Mutta olemmehan 
olleet mukana ennenkin, vaikka-

pa vain mit tanauhoin ja teodolii-
tein. Nyt on ammuttava”.

”Rommelilaukku” olalle
Ennen lähtöään pataljoonan oli 
luovutettava taistelujoukkoi-
hin, osasto Virkkuseen, 15 up-
seeria, 15 aliupseeria ja 50 miestä. 
Tämä osasto kärsi myöhemmin 
jonkin verran tappioita, joiden 
joukossa oli muutama Topogra-
fipataljoonan komennusmies-
kin. Jaakko Nurminen kertoi 
mie lenkiintoisen yksityiskoh-
dan eräästä omalaatui sesta ta-
pahtumasta.  Hän oli tavannut 
erään miehen, joka kuultuaan, 
että Nurminen oli ollut topo-
grafikomppaniassa, kysyi, että 
oliko siellä kaikki yhtä kovia kuin 

heidän yksikköönsä siirretty iso-
kokoinen mittamies. Sukunimeä 
hän ei muistanut, mutta kertoi-
li perin erikoisesta asiaomaiseen 
henkilöön liittyvästä tapahtu-
masta. 

”...ennen meiltä lähtöään Eero 
autopoikien myötävaikutuksella 
tislailikin leipälaukkunsa täyteen 
rommelipulloja, saksalaisten leu-
na-bensiinistä eräin me netelmin 
tislatttua alkoholia eli etanolia, 
lempinimeltään ”Rommel ” ...  
Heitä lähdettäessä viemään torju-
maan Tuuloksen maihinnousua, 
oli tämä tumma mies ottanut mu-
kanaan tuomista eväistä oikein 
aika huikat ja sanonut, että hän 
ei enää tappele, että hänelle riittää 
talvisodan aikainen Summa. Sin-

Topografipataljoona mittasi ja taisteli

Lähtö Äänislinnasta, autoa kuormataan.

ne hän meneekin ja vie vielä naa-
purillekin ryypyt. Tätä samaa oli 
tämä Eero kyllä jo meillekin uh-
kaillut. Aseekseen Eero oli saanut 
venäläisen pikakiväärin eli Em-
man. Tämä hihnasta selässä ja pa-
noslaatikko kummassakin kädessä 
ja rommelilaukku olalla hän läh-
ti heti sellaisen aukeen ylise hortoi-
leen kohti naapureita. Nämä kun 
näkivät jonkun tulevan, niin koh-
lot ampuivat. Sillä tempulla me-
nettivät hyvät ryypyt ja todennä-
köisesti paljon miehiäänkin. Sil-
lä tästähän Eero suuttuikin, että 
kun ystävänä menee ja ampumal-
la vastaanotetaan, niin täältä pe-
see. Eero löikin pikakiväärin sii-
hen paikkaan asemiin. Sattuikin 
olemaan vanhan kannon muo-
dostama pieni kumpare. Iltapäi-
vän kuluessa hän olikin tyhjentä-
nyt 50-60 lipasta. Yksi hyvin pieni 
ja rohkea sotamies niitä uusia oli 
tyhjennettyjen tilalle matelemal-
la raahannut. Mitalikin oli pe-
rässä lähetetty”. Kertoja muisteli, 
että se olisi ollut vapaudenristin 
nelonen. 

Myöhemmin useissa topogra-
fiveteraanien kokoontumisissa 
asiaa muisteltiin ja todettiin näin 
todella tapahtuneen. 

Kartoitustyöt jatkuivat Itä-
Karjalasta lähdön jälkeen koti-
Suomen raja-alueilla ja järvika-
peikoissa. Eräänlainen painopiste 
muodostui Ilomantsin suunnal-
le, jossa sitten käytiinkin kovat ja 
menestykselliset torjuntataistelut.

Jyri Paulaharju 
Eversti evp., tietokirjailija 

Lähteet:
Jyri Paulaharju: Sotilaat kartoitta-
vat, Topografikunta 1997
Torsten Nygård: Päiväkirja Itä-Kar-
jalasta 1941-1944. Helsinki 1985
Jaakko Nurminen: Tuntematon to-
pografi muistelee. TopK 1993
Topografiveteraanien kokoon-
tumisten jutustelut, kirjoittajan 
muistiinpanot
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TAKSI KARKKILA
puh: 010 085 015 

(hinta: 1,25€+0,25€/10s + pvm)

Maanrakennus 
Juhani Suorsa Oy

Kemi

Pohjaset Oy
Keminmaa

Moottorikoneistamo 
R-Koneistus Oy

Kerava

ProfeCons Oy
Kerava 

www.profecons.fi

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

JP-Konetyö Oy
Keuruu

Kiuruveden Konetyö Oy
Kiuruvesi

Jukka Makkonen Oy
Kiuruvesi

Huoltokeidas Oy
Kokemäki

Aatsin Kone Oy
Valkeala

AK-Consulting
Utti, Kouvola

GC Guaranty Cranes Oy
Kouvola

Betola Oy
Kuopio

Kuopion Talokeskus Oy
Kuopio

Insinööritoimisto 
Makeplan Oy

Kuopio

Nastolan Forest Huolto Oy
Lahti

HL-Elec Oy
Lahti

www.karirakenne.fi
Automaalaamo 
Jukka&Hytti Oy

Lappeenranta

Lappeenrannan 
Kuljetusosakeyhtiö

Kuorma-autohuolto 
M. Pasanen Ky

Lappeenranta

Conexpress Oy
Lappeenranta

JP-Metsäkoneurakointi Oy
Lapua

Kiinteistö-Vesasto Oy LKV
Lempäälä

Metos Kalustetehdas
Sorsakoski

CARRUS DELTA OY
Lieto

www.meriturva.fi
Loimaan Seudun 

Ympäristöhuolto Oy
Loimaa

Tomas Oy Ab
Loviisa

Hoffes El Ab
Loviisa

Rakennus TuuMark
Ristiina

Metsä-Heikkinen Oy
Mänttä-Vilppula

Jatesal Oy
Mänttä-Vilppula

Ahteentaan Laiturit Oy
Rymättylä

NokiPirkka Oy
Nokia

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

Comarcon Oy
Nurmijärvi

HT-Maalaus Oy
Oulu

Oulun Moniasunnot Oy
Oulu

Felox Finland Oy
Oulu

SYÖ SUOMALAISTA!! Siilin Putkipojat Oy
Siilinjärvi

Kiittäen ja Onnitellen 
Sotaveteraaneja! 
nro:88 Somerolta

Kiittäen ja Onnitellen 
Sotaveteraaneja! 
nro:254 Lahdesta
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Itsenäisen Suomen 
laivastoon kuului kaksi 
varsinaista tykistöalusta, 
panssarilaivat Väinämöi-
nen ja Ilmarinen. Niiden 
kustannuksista verrattuna 
torpedoaluksiin on käyty 
vuosikymmeniä kes-
kustelua. Sotien jälkeen 
Väinämöinen jatkoi rannik-
kopuolustustehtäväänsä 
neuvostolaivaston Porkka-
lan tukikohdassa.

Ilman panssarilaivoja ei pie-
nellä laivastollamme olisi ol-
lut näkyvyyttä. Merimiesju-

tuksi on kai silti luonnehdittava 
tarina, jota kerrotaan Englannin 
kuninkaan kruunajaisten kunni-
aksi 1937 järjestetystä laivastopa-
raatista. Väinämöinen osallistui 
ja kuuluu saaneen ihailevia lau-
suntoja: ”Tomera pikku laivasto; 
majakka-aluksillakin on 10 tuu-
man tykit”. Panssarilaivojen ko-
mentotornin muoto näet muis-
tutti majakkaa.

Väinämöinen ja Ilmarinen oli 
tarkoitettu täydentämään ran-
nikkotykistöä uhanalaisimmilla 
alueilla. Isot tykit jyrisivät kun-
nioitusta herättävästi. Kun pans-
sarilaivat osallistuivat välirauhan 
aikana yhteisharjoitukseen am-
pumalla Mäkiluodon takaa, lin-
nake lähetti pyynnön, ettei am-
muntaa jatkettaisi, koska uuden 
kasarmin seinään oli ilmestynyt 
halkeama.

Sekä talvisodan että jatko-
sodan alkaessa panssarilaivat oli-
vat punailmavoimien kannalta 
ainoat pommittamisen arvoiset 
alukset. Pommitukset osuivat lä-
helle, mutta eivät kohdalle. Jat-
kosodan operaatioihin panssari-
laivat osallistuivat lähinnä vain 
1941 selustatukena. Laivaston 
lippulaiva Ilmarinen ajoi miinaan 
ja upposi syyskuussa 1941, minkä 
on täytynyt johtaa varovaisuu-
teen Väinämöisen käytössä. Se 
oli vuonna 1944 ainakin jonkin 
aikaa Helsingin ilmatorjunnas-
sa ja siirrettiin Neuvostoliiton 
suurhyökkäyksen takia ilmator-
juntatehtävään itäiselle Suomen-
lahdelle. Punailmavoimat uskoi-
vat upottaneensa Väinämöisen 
Kotkassa, mutta syksyllä 1944 
valvontakomissiolle selvisi, että 
uponnut alus oli saksalainen il-
matorjuntaristeilijä Niobe.

Ilmarinen Neuvostoliitolle
Suomen laivaston tulivoimaisin 
alus, panssarilaiva Väinämöinen 
luovutettiin 1947 Neuvostolii-
tolle yhtenä suorituksena välirau-
hansopimuksen edellyttämistä 
ns. saksalalaissaatavista. Neuvos-
tolaivasto aloitti panssarilaivan 
vastaanoton Pansiossa, ja 25.3. 
sen lipputankoon nostettiin Neu-
vostoliiton laivastolippu. Ensi al-
kuun alus oli “erillispurjehduk-
sella, tukikohtana Pansio (Suo-
mi)”, mutta 5.4.1947 se liitettiin 

8. Laivaston 104. Saaristoaluspri-
kaatiin. Samaan aikaan se luoki-
teltiin rannikkopuolustuspanssa-
rilaivaksi ja sai nimen “Vyborg”. 
(8. Laivasto oli Neuvostoliiton 
Itämerellä olevista laivastoista 
pohjoisempi, ja sen vastuulla oli 
lähinnä Suomenlahden puolusta-
minen.)

Vyborg jätti Suomen alueve-
det 7.7. 1947 ja siirtyi Porkkalan 
vuokra-alueelle, ”Läntisen Dra-
gen” -satamaan (eli nykyiseen 
Upinniemen sotasatamaan). Alus 
tukeutui sinne lähes kuusi vuot-
ta, maaliskuuhun 1953 saakka. 
Päätykistön kantama oli 31 km. 
Suomalaiset eivät näytä kiinnit-
täneen laivaan siellä huomiota. 
Ainakaan nykyaikaan ei asiasta 
ole perimätietoa jäänyt. Neuvos-
tokuvaukset kertovat, kuinka te-
hokkaasti Vyborg oli naamioitu 
kalliorantoja vasten.

Monitori lippulaivana
Paikallaan panssarilaiva ei suin-
kaan ollut.  Vuonna 1947 se kul-
ki 1878 mpk, 1919 mpk vuon-
na 1948 ja 1675 mpk vielä 1949. 
Sitten käyttö alkoi vähetä ja 1952 
matkameripeninkulmia oli enää 
490 (kulkutunteja 62).

Lokakuun vallankumouk-
sen kolmikymmenvuotispäivä-
nä 7.11.1947 Vyborg osallistui 
laivastoparaatiin Nevalla. Se oli 
tuolloin kaikessa liputuskomeu-
dessa ankkurissa Leningradissa 
Luutnantti Schmidtin sillan ylä-
puolella. Kymmenen vuotta ai-
kaisemminhan Väinämöinen oli 
osallistunut Englannin kruuna-
jaisten laivastoparaatiin.

Kun neuvostolaivastoon alet-

tiin rakentaa uusia monitoriksi 
luokiteltuja tykistöaluksia, myös 
niihin nähden isokokoinen Vy-
borg 16.2.1949 luokiteltiin mo-
nitoriksi. Nimitys oli peräisin 
Yhdysvaltain sisällissodan en-
simmäisestä ”Monitor”-alukses-
ta. Aluksen sijoituksesta päätel-
len neuvostolaivasto käytti sitä, 
kuten suomalaisetkin, rannikko-
patterina.

Toisen maailmansodan jäljiltä 
Neuvostoliitolla oli sangen vähän 
kunnossa olevia tykistöaluksia, ja 
niinpä Vyborg sai tehtäviä myös 
tulitukialuksena. Mm. se osal-
listui heinäkuussa 1947 yhteis-
toimintaharjoitukseen, ja tällöin 
alukselle nosti lippunsa 8. Lai-

vaston komentaja. Myöhemmin-
kin alus ainakin muutamia kerto-
ja toimi lippulaivana. Porkkalan 
tukikohtaa 1949 tarkastettaessa 
aluksella kävi varapuolustusmi-
nisteri V.D. Sokolovski.

Aika oli kuluttanut panssari-
laivan vedenalaista osaa, ja vuo-
den 1952 alussa (30.1.-31.3.) teh-
tiin Kronstadtin Laivastotehtaan 
Mitrofanovin tokassa pieneh-
kö remontti. Vaihdettiin teräksi-
set potkurit pronssisiin ja uusit-
tiin 10 000 niittiä vedenalaiseen 
osaan. Niitit näyttävät olleen 
aluksen rakenteen kannalta arin 
kohta.

Itämeren laivastossa oli 2. 
maailmansodan päätyttyä vain 

yksi alus, jolla oli järeämmät ty-
kit kuin Vyborgilla, ja se oli tais-
telulaiva Oktjabrskaja Revolutsi-
ja 12 tuuman tykkeineen. Sekin 
oli sodan aikana vaurioitunut ja 
osallistui kesäkuun 1944 Kan-
naksen suurhyökkäyksen tuke-
miseen vain Leningradista käsin. 
Vuoden 1945 toukokuussa se siir-
rettiin Kronstadtiin, mutta vasta 
vuodesta 1948 alkaen ja vuoteen 
1955 asti se suoritti vuosittain 
purjehduksen Itämerelle, missä 
sen ”käännöspaikkana” oli Balti-
jski Königsbergin/Kaliningradin 
lähellä. Kun se poistettiin aluslu-
ettelosta helmikuussa 1956, Vy-
borg jäi tykistöltään järeimmäksi 
alukseksi.

Panssarilaiva Väinämöisestä tykistöalus Vyborg

Komentotornin majakankaltaisuus näkyy hyvin tässä Väinämöisen kuvassa. 
Kuva: SA-kuva

Väinämöinen naamioitiin tehokkaasti kalliorantaan. 
Kuva: SA-kuva
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Neuvostolaistaminen
Perusteellisen suunnittelun jäl-
keen Vyborg siirrettiin 16.2.1953 
remontoitavien laivojen prikaa-
tiin ja maaliskuussa 1953 Pork-
kalasta 8. Laivaston päätukikoh-
taan Tallinnaan. Korjaustyö kes-
ti muodollisesti yli neljä vuotta 
(1.6.1953-29.8.1957). Merkittä-
vimmät muutostyöt tässä – neu-
vostoluokittelun mukaan ”keski-
tason” – remontissa olivat: neljä 
päädieseliä vaihdettiin uudem-
piin samantyyppisiin, kaksi apu-
dieseliä korvattiin kolmella neu-
vostolaisella, akkulaitteet vaih-
dettiin neuvostolaisiin ja samoin 
valonheittimet kahteen neuvos-
tolaiseen. Asennettiin myös na-
vigointitutka Neptun ja uudet ra-
diolaitteet.

Remontissa aluksen uppou-
ma kasvoi 200 tonniin ja nopeus 
väheni neljänneksellä. Koeajois-
sa heinä-elokuussa 1957 Vyborg 
saavutti 12,1 solmun nopeuden. 
Se pysähtyi täydestä vauhdista 10 
minuutissa (kilometrin matkalla).

Alukseen Tallinnassa tutus-
tuneista mainittakoon neuvosto-
laivaston komentajat N.G. Kuz-
netsov (1953) ja S.G. Gorshkov 
(1957). Käynnit tapahtuivat kor-
jauksen edellä ja loppuvaiheessa.

Remontin jälkeen Vyborg siir-
tyi 15.9.1957 Tallinnasta uuteen 
tukikohtaansa Kronstadtiin. 
Porkkalahan oli tuolloin jo 
taas Suomella. Vyborg liitettiin 
Kronstadtin punalippuisen me-
rilinnoituksen 104. Saaristo-
alusprikaatiin eli samaan osas-
toon kuin Porkkalassa. Kun tämä 
osasto hajotettiin 8.3.1958, Vy-
borg siirrettiin 190. Hävittäjäp-
rikaatiin, josta 31.10.1958 tehtiin 
166. Reservi- ja koululaivojen pri-
kaati.

Vuosien 1957-1958 purjeh-
dukset suuntautuivat toisaalta 
Primorskiin (suomalaisten Koi-
viston satamaan), joka oli sen 
”manööveritukikohta”, ja toi-
saalta Suomenlahden eteläran-
taa Rutshi ń edustan redille asti. 
Tämä alue tunnetaan nykyisin 
Sosnovyi Borin ydinreaktoreis-
ta. Sotaharjoituksissa Vyborg oli 
tulitukitehtävässä harjoiteltaessa 
maihinnousua Stirsuddenin nie-
meen, siis Inon länsipuolelle Kar-
jalan kannaksella.

Koipussiin ja romuksi
Panssarimonitorin aika alkoi olla 
ohitse. Neuvostolaivastoon oli 
liitetty uusia aluksia, mm. useita 
Sverdlov-luokan risteilijöitä. Vie-
lä heinäkuuhun 1959 mennessä 
monitori Vyborgiin vaihdettiin 
uusi ”Hrom-K”-tyyppinen tun-
nistinjärjestelmä, mutta jo mar-
raskuussa1958 alus oli otettu 
Kronstadtissa tukikohdan tok-
kaan ja valmisteltiin säilöttäväksi 
eli ”koipussiin”.

Vanhentuneita laivoja poistet-
tiin 50-luvun lopulla runsaasti ri-
vistä, ja vuonna 1960 Laivaston Vyborg juhlaliputettuna Nevalla.

Neuvostoliittolaisessa näyttely-
esitteessä näkyvät tutkan osoit-
tamat pommikoneiden reitit Kot-
kaan. Tuloksena oli Väinämöisen 
sijasta Nioben upottaminen. Ky-
seessä olivat lennot 706 ja 729.

Panssarilaiva aamuhämärissä Turun saaristossa kesällä 1941.

pääesikunnassa suunniteltiin Vy-
borgin romuttamista. Laivaston 
Pääesikunta ja Tekninen hallin-
to katsoivat kuitenkin tarkoituk-
senmukaiseksi ”aluksen säilyt-
tämisen”, ja laivaston komentaja 
Gorshkov esitti 10.3.1960 aluk-
sen palauttamista Suomelle. Eh-
dotus tuli käsittelyyn NKP:n 
keskuskomitean sihteeristössä 
30.7.1960, mutta silloin päätöstä 
lykättiin, eikä asia ilmeisesti enää 
tullut esityslistalle. Suomen lai-
vastolle oli 1950-luvun mittaan 
suunniteltu pienehköjen tykki-
veneiden ja toisaalta koululaivan 
hankintaa. Fregatti Porlock Bay 
eli Matti Kurki valittiin koulu-
laivaksi.

Valtiojohdon ja puolueen pää-
töksiä odoteltaessa Vyborgiin 
ei pahemmin puututtu, mutta 
miehistöä vähennettiin, lopul-
ta 28:een. Tarvittiin apumiehis-
töä, kun alus 17.11.1961 siirret-
tiin Primorskiin. Siellä se oli tal-
ven yli, 21.5.1962 asti ja uudelleen 
yli seuraavan talven (15.11.1962-
15.5.1963). Välillä alus oli taas 

Kronstadtissa ja sinne se sitten 
jäikin. Neuvostoliiton puolus-
tusministeri päätti 25.2.1966 - 
kuntoselvityksen jälkeen - pois-
taa Vyborgin laivaston luettelos-
ta. Miltei ainoa kunnossa oleva 
osa olivat 10 tuuman tykit, ja nii-
denkin ammukset alkoivat olla 
vähissä. Huolto ei enää kannat-

tanut. Leningradin laivanpurka-
mistukikohta sai aluksen käsiinsä 
20.7.1966. Laskelmien mukaan 
siitä saatiin 2700 tn metalliro-
mua.

Ohto Manninen 
sotahistorian professori

www.continental-tyres.com

Autoteollisuuden tietotaito ja 
rengasteknologia saman katon alla.

 > Tiedämme mitä auton ja tien välillä tapahtuu 

 > Hallitsemme ajamisen kaikki vaiheet  

 > Pystymme kehittämään jatkuvasti  
parempia renkaita 

 > Tähtäämme täyteen  
hallittavuuteen  
kaikissa ajotilanteissa

Hallittavuus
V A H V U U T E N A  S A K S A L A I N E N  T E K N O L O G I A

www.continental-rengas.fi
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Lapin sodasta vanhimpia 
ikäluokkia alettiin kotiut-
taa syksyllä 1944 Neuvos-

toliiton kanssa tehdyn välirau-
hansopimuksen ehtojen mukai-
sesti.

Palvelukseen jäivät 5. joulu-
kuuta lähtien ainoastaan vuonna 
1924 ja 1925 syntyneet ikäluokat 
sekä alle kaksi vuotta palvelleet. 

Pudasjärveläisiä Lapin sodas-
sa taistelleita Jalkaväkirykmentti 
53:n vanhempia ikäluokkia alet-
tiin kotiuttaa marraskuun puolen 
välin jälkeen Kittilässä. Puolus-
tusvoimien kuljetusmahdollisuu-
det syksyllä 1944 olivat vähissä: 
polttoaine vähissä, Lapin tiet ajo-
kelvottomassa kunnossa ja sillat 
tuhottu. Niinpä suurin osa ko-
tiutetuista tuli kotiinsa kävellen 
noin 320 kilometrin matkan.

Tuota matkaa muisteltiin elo-
syyskuun vaihteessa. Marssi al-
koi Kittilän kirkolta, jossa mars-
sikäskyn antoi marsalkka Man-
nerheim – alias näyttelijä Timo 
Närhinsalo. Marssi päättyi yh-
deksän päivää myöhemmin Pu-
dasjärven Hirvaskosken koululla 
järjestettyyn päätösjuhlaan. Vii-
meisen etapin lähes 300 hengen 
osastoksi kasvaneen joukon vas-
taanotti kenraalimajuri Timo 
Rotonen. 

Marssijoukon kärjessä eteni 

Lapin sodan muistomarssi - veteraanit marssivat 
Kittilästä Pudasjärvelle

tänä vuonna 110 vuotta täyttävä 
suomenhevonen, jonka kyydissä 
olivat kolme aikanaan Lapin so-
dasta kotiinsa kävellyttä veteraa-
nia, Pauli Vuorma, Eino Antti-
la ja Kaarlo Haapakoski. Mars-
sin muille etapeille osallistui 
runsaasti veteraanien omaisia ja 
ystäviä. Marssin suojelijana toimi 
tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö, jonka tervehdyksen ken-
raali Rotonen luki tunteikkaassa 
päätösjuhlassa.

Takaisin kotiin -marssia oli to-
teuttamassa noin 20 pudasjärve-
läistä sekä reitin varrella sijaitse-
vien kuntien yhteisöä ja järjestöä. 
Marssi on osa Suomi 100 -itsenäi-
syyden juhlavuoden ohjelmaa. 
Tapahtuman tarkoituksena oli 
siirtää veteraaniperinnettä nuo-
remmille sukupolville. 

– Marssin tarkoituksena oli 
edistää itsenäisyytemme vaikeim-
pien aikojen historian tuntemus-
ta, korostaa rauhan merkitystä ja 
muistaa kunniakansalaisiamme 
sekä tuoda esille myös liikunnan 
merkitystä, kertoi marssin johtaja 
– jo kymmenen vuotta pitkäjän-
teistä veteraanityötä tehnyt Vesa 
Holmström.

Juha Hagelberg 
Iijokiseutu-lehden toimittaja

Takaisin kotiin -marssi starttasi Kittilän kirkolta. Ensimmäisen etapin kärjessä marssivat marsalkka Manner-
heim – alias näyttelijä Timo Närhinsalo sekä marssin johtaja Vesa Holmström. 

Eino Anttila lähti Sarakylästä 
1941 vapaaehtoisena jatko-

sotaan. Nuorukainen laitettiin 
aluksi työkomppaniaan, joka seu-
rasi JR53 hyökkäystä Kiestingin 
suunnalla ja rakensi kulkukelpoi-
sia teitä huoltoa varten.

Huonot olivat tiet Kiestinkiin 
Suomen rajalta. Anttilan ensim-
mäisiin mielikuviin ensimmäisel-
tä ulkomaanmatkaltaan jäi rajan 
takana ollut venäläisten Kiimas-
vaaran kasarmi. Se oli jäänyt pe-

rääntymiskiireessä neuvostojou-
koilla polttamatta. Jälkeen oli 
jäänyt myös kolme naista ja van-
ha valkopartainen starikka, jotka 
kaikki puhuivat hyvää suomea.

Varuspalvelus tuli tietöiden 
ohessa suoritettua ja vakinaisiin 
taistelujoukkoihin Anttila liittyi 
samana syksynä. Kiestingin mot-
titaisteluita seuranneen kevään 
1942 suurtaisteluissa hän haa-
voittui lievästi.

Anttilan sotataival jatkui JR53 

riveissä Uhtualla ja viimein Kar-
jalan kannaksen torjuntataiste-
luissa. Henkisesti raskas sotatai-
val oli takana, mutta sitä seurasi 
fyysisesti raskaampi reissu – La-
pin sota. Sen Anttila suoritti kä-
vellen Oulusta Kittilään saakka.

Jalkaisin oli Lapin sodasta tul-
tava myös kotiin Pudasjärvel-
le. Syksyn 1944 aikana Anttila 
marssi yhteensä 720 kilometriä.

Lapin sota – 720 kilometriä kävellen

UusiinMa-pe 8-17, la 10-14. Huolto ma, ti, to ja pe 7.30-17, ke 7.30-18.
Kallantie 11 Kuopio. Puh 017 364 2211. 

Someron Laatta-asennus Oy
Somero

Sorat ja Murskeet

Kourla Oy
Somerniemi, Puh. 0400-635 797

T:mi Ari Jortikka
Säkylä

Maanrakennus Maamyyrä Oy
Perttula

Pesupalvelu Hans Langh Oy
Piikkiö

Oy Johnson Metall Ab
Pirkkala
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Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille

haapajärvi

haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio

Kirkkokatu 5, puh. 08-763 575

KUhMO

MYLLYKOSKi

raahE

Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,

Hierontaa

Antinkankaantie 30, 92130 Raahe
puh. 08-220 444

Siikajoen sivupiste, puh. 044-522 0480

viLppULa

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

Fysiokolmio
Kirkkotie 4, puh. 08-776 770

rEiSjärviESpOO

KiUrUvESi

Espoon Fysikaalinen hoitolaitos Ky
Tapiolan Keskustorni 5 krs. 

puh. 09-466 019

Teppanan Fysikaalinen hoitolaitos
Kuurnantie 7,87200 Kajaani 

Puh. 0440-629 290

KajaaNi

Tampereen 
Kuntouttamislaitos Oy

- 60 vuotta palvelua -
myös kotikäyntejä

Kyttälänkatu 5 (katutaso), 33100 Tampere
puh. 03-3142 5800

www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

TaMpErE

hELSiNKi

vaaSa

Malmin Fysioterapia Ky
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki

Puh. 09-345 1551
e-mail: malminfysioterapia@kolumbus.fi

www.malminfysioterapia.fi

Kiuruveden Fysi-askel Oy
Kiurukatu 3, 74700 Kiuruvesi

puh.050-547 2851

hyvinvointi Sampo
Väinämöinen 2, 88900 Kuhmo

Puh.08-655 7111

Myllykosken Lääkintävoimistelu Ky
Ravimiehentie 12, 46800 Myllykoski 

Puh. 05-325 5864

paLOKKa

palokan Fysioterapia
Olavintie 1, puh. 014-677 777

pErNiÖ

Fysioterapeutti auli Suoranta/Fysika
Haarlantie 2, 25500 Perniö

puh.02-735 7101
www.fysika.fi

Ky Fysio Dens Kb anders Nygård
Koulukatu 34,65100 Vaasa

puh.050-592 5884

Upcast Oy
Pori

Tiilimäen Romuliike Oy
Pori

Kuninkaantien Liikenne Oy
Perinteitä kunnioittaen! 

www.kuninkaan.fi

Jeti-Sähkö Ky
Porvoo

APT Metal Works Oy
Raahe

Kalatuote Annunen Oy
Pattijoki, Raahe

Masara Oy
Nousiainen

RTK Palvelu Oy
Rauma

HSP-Putkitustekniikka Oy
Rauma

Hollming Oy
Rauma

Kuljetus Ventola Oy
Riihimäki

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Metsä-Koskela Oy
Ruovesi

Rakennusliike T. Rauman Oy
Salo

Pensi Rescue Oy
Sastamala

80 vuotta palvelua
Kiittäen ja Onnitellen 

Sotaveteraaneja! 
nro: 251 Porvoosta
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PE R I N N E

Ilmatorjuntamuseossa Tuusu-
lassa avattiin 16.7.2017 Suo-
men sotilasperinteet -näytte-

ly. Tuusulan vanhimmassa raken-
nuksessa Kapteenin Puustellissa 
esillä oleva näyttely luo läpileik-
kauksen Suomen sotahistorian 
käänteisiin ja perinteisiin paikal-
lisesta näkökulmasta. Avajaispu-
heen pitänyt Ilmatorjuntasääti-
ön puheenjohtaja kenraaliluut-
nantti Hannu Herranen kiitti 
Tuusulan kuntaa, Thorén-Talve-
la Säätiötä ja Taistelukoulun Pe-
rinneyhdistystä, joiden tuki mah-
dollisti näyttelyn aikaansaami-
sen. Puheessaan hän korosti, että 
huolimatta siitä, että nyt avattu 
näyttely keskittyy paikalliseen 
sotilashistoriaan, Ilmatorjunta-
museon tärkein tehtävä on toi-
mia edelleen ilmatorjunnan ase-
lajimuseona. 

Sotaveteraaniliiton kunniajä-
sen Heikki Talvelalle oli tärkeää 
sotiemme veteraanien perinteen 
taltiointi ja sen esittely. Näytte-

lystä merkittävän osan muodos-
taa hänen keräämänsä sotahisto-
riallinen materiaali. Hänen alun 
perin kotimuseoon keräämänsä 
esineistö oli vuodesta 2000 al-
kaen esillä Taistelukoulun Pe-
rinneyhdistyksen perinnetilois-
sa, Sotamuistohuoneessa.  Puo-
lustusvoimien vuokrapolitiikasta 
johtuen Perinneyhdistys joutui 
lopettamaan perinnetilojensa 
toiminnan viime vuoden kesällä 
ja tiloissa esillä olleelle Talvelan 
kokoelmalle jouduttiin etsimään 
uudet tilat. Ne löytyivät naapu-
rista Ilmatorjuntamuseosta.

Näyttelyn ovat suunnitelleet 
museonjohtaja Esa Kelloniemi 
ja museoamanuenssi Liisa Kos-
kelainen. Museoon pääsy on ve-
teraaneille ilmainen. 

Teksti ja kuva: Jouko 
Kaivonurmi 

Uudenmaan sotaveteraanipiriin 
toiminnanjohtaja

Heikki Talvelan 
kokoelma jälleen esillä

Veli-Pekka ja Nina Talvela tutustuvat Heikki Talvelan kokoelmaan. 

Suomen Sotahistoriallinen 
Seura vaalii ja edistää sota-
historiallista tutkimusta ja 

sitä kautta se toimii myös tavalla, 
joka edesauttaa sotaveteraanipe-
rinteen pitämistä kansakunnan 
muistissa. On lukuisissa puheis-
sa moneen kertaan mainittu, että 
viime sotiemme veteraanien san-
karityöt eivät saa koskaan unoh-
tua. Päämäärä on yksiselitteisen 
selvä, toiminnan kirkas johtotäh-
ti. Se, miten juhlapuheiden va-
kioaihetta käytännössä toteute-
taan, on toinen kysymys ja tavat 
voivat olla monenmuotoisia.

Sotahistoriallisen tutkimuk-
sen ohella ovat retket sotien tais-
telupaikoille eräs konkreettinen 
veteraaniperinteen ylläpitämisen 
muoto. Otan tästä esimerkkinä 
seuran järjestämän matkan Syvä-
rille viime kuussa. Yhtään sotave-
teraania ei enää osallistunut tuol-
le matkalle, mutta monen tuolla 
suunnalla taistelleen sotilaan lap-
sia tai muita sukulaisia oli muka-
na kuin myös veteraanityön ak-
tiiveja. Kerron seuraavassa retken 
toteutuksen pääpiirteet siinä toi-
vossa, että se herättää veteraanien 
muistikuvissa joitakin ajatuksia 
siitä, että tuon raskaan elämän-
vaiheen uhraukset eivät olleet 
turhia. Kun nykypolvet voivat 
vierailla isiensä taistelutantereilla 
vapaasta Suomesta käsin, voivat-
ko sodankäyneet miehet ja naiset 
suurempaa lahjaa ja elämystä pian 
100 vuotta täyttävälle Suomelle 
antaakaan? Tuskin.

Pääkohteena Syvärin ja 
Laatokan koilliskulman 
linnoitteet 
Matkan tarkoituksena oli ensi-
sijaisesti tutustua alueen kanta-
linnoitteisiin ja sodan aikana ra-
kennettuihin puolustusasemiin. 
Toki vierailtiin monessa muussa-

kin paikassa, muun muassa eräis-
sä Tuntematon sotilas -kirjan si-
vuilta tutuksi tulleista paikoista. 
Mieleen painuva oli seuran sep-
peleen lasku Tuuloksen kenttä-
hautausmaan muistomerkille. 
Paikalle haudattiin yli 70 nuo-
ren sotilaan ruumiit kesäkuussa 
1944. Venäläiset olivat tehneet 
maihinnousun suomalaisten se-
lustaan ja alueelta oli vetäydyttä-
vä nopeasti ja kaikkia kaatunei-
ta ei saatu mukaan. Seuran edus-
taja luki 51 tunnistetun sotilaan 
nimet ja heidän muistoaan kun-
nioitettiin hetken hiljaisuudel-
la. 

Yksi pääkohteista oli lähellä 
Äänistä Syvärin pohjoisrannal-
la sijaitseva Vepsän lukko -nimen 
saanut nelikerroksinen bunkke-
rikompleksi. Mahtavassa linnoi-
tuksessa ei koskaan taisteltu ja 
koko rakennushankkeen mielek-
kyydestä oli väitelty sotilasjoh-
don ja rakentajien välillä jo ra-
kennusvaiheessa. 

Sodanaikainen etulinja kul-
ki pääosin Syvärin eteläpuolella 
ja erilaisia linnoitteita rakennet-
tiin alueelle runsaasti, ensisijai-
sesti tietysti uhanalaisiksi katsot-

Syväri on muutakin kuin joki 
Äänisen ja Laatokan välillä

Syvärin rintaman etulinjassa Koskenalan kylään johtavan tien varrella 
oleva pallokorsu. Venäläiset ovat nostaneet sen myöhemmin tietöiden 
yhteydessä kaikkien nähtäväksi.

Kuvassa yksi monista Vepsän lukkoon johtavista sisäänkäynneistä.

tuihin paikkoihin. Useaan koh-
teeseen tutustuttiin tarkemmin 
ja retken oppailta saatiin kuulla 
tarkat ja asiantuntevat tiedot lin-
noitteiden rakennushistoriasta ja 
aluetta puolustaneista yksiköis-
tä. 

Syväriltä vetäytyneet joukot 
asettuivat puolustukseen ensi 
kertaa ns. PSS-asemaan (Pisi-
Saarimäki-Sammatus). Viimek-
si mainitussa paikassa pysähdyt-
tiin ja tarkasteltiin vielä nähtä-
vissä olevia puolustusasemien ja 
korsujen jäännöksiä. Tuo vahvas-
ti linnoitettu linja - se käsitti mm. 
322 betonilinnoitettua pesäkettä 
- jouduttiin jättämään vain noin 
vuorokauden taistelujen jälkeen 
23.6.1944.   

Viimeinen kantalinnoitettu 
puolustuslinja oli ns. U-asema. 
Se kulki Pitkärannan ja Loimo-
lan välillä ja sille linjalle puna-ar-
meijan rynnistys pysähtyi heinä-
kuussa 1944.

Matkalla nähtiin paljon muu-
takin kuten kirkkoja, museoita ja 
muistomerkkejä ja kuultiin mo-
nenlaisia mielenkiintoisia selvi-
tyksiä viime sotiin liittyvistä ai-
heista. Mielestäni tuon neljän 
päivän matkan herättämät aja-
tukset ja jatkosodan taistelutan-
tereiden näkeminen ovat veteraa-
niperinteen vaalimista parhaim-
millaan.  Kunnioitus ja arvostus 
veteraaneja ja heidän aikanaan 
tekemää sotatyötä kohtaan kas-
voi entisestäänkin. Edellä kerro-
tunlaista matkailua voi suositella 
erityisesti opetus- ja nuorisotyötä 
tekeville. Myös heitä oli matkalla 
mukana ja erityisesti heidän kaut-
taan veteraaniperinnettä voidaan 
siirtää luontevasti nuoremmille 
sukupolville.

Teksti ja kuvat: Esko Vuorisjärvi 
VTT, sotahistorioitsija
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Viitisen vuotta sitten Hei-
nolan veteraanijärjestöis-
sä herättiin etsimään so-

pivaa tilaa, johon voitaisiin saada 
aikaan veteraaniperinnettä esitte-
levä paikallinen museo- tai näyt-
telyhuone. Kaupungilta ei sellais-
ta löytynyt, mutta viimein apuun 
tuli Osuuspankki. Sen vuokraa-
miin tiloihin, Poppeli-talon toi-
seen kerrokseen Savontien varrel-
la, päästiin vuonna 2016 kokoa-
maan esineistöä, kirjallisuutta, 
valokuvia, muistoja erityisesti 
heinolalaisten sotatiestä 1939-45 
ja myös paikallisten veteraanijär-
jestöjen toiminnasta.

Toiminnan selkänojaksi muo-
dostettiin Sotiemme Veteraani-
en Heinolan Perinnehuone ry. 
Perustajina olivat sotainvalidien, 
sotaveteraanien ja rintamavete-
raanien yhdistykset, ja yhteistyö-
kumppaneiksi saatiin saman tien 
useita maanpuolustus- ja perinne-
järjestöjä sekä myös Kaatuneitten 
omaisten liiton paikallinen yh-
distys. Mukana on myös jo kym-
meniä kannattajajäseniä.

Järjestöjen keskinäinen yh-
teistyö on ollut hyvää ja tehokas-
ta, kertoi keskikesällä perinne-
huonetta esitellyt puheenjohtaja 
Raimo Nurminen. Erilaisis-
sa talkootehtävissä on ollut run-
saasti aktiivisia henkilöitä eri jär-
jestöistä. Perinnehuone ei ole vie-
läkään valmis, vaan esineistöä on 
tarkoitus koota edelleen. Lisäk-
si perinnehuone-yhdistys toivoo 
jatkossa saavansa käytännön am-
mattimaista apua kaupungin mu-
seotoimelta. 

Valoisan huoneen vitriineissä 
on esillä muun muassa sodan ajan 
lehtiä ja muita julkaisuja, puhde-
töitä, monen henkilön kunnia-
merkkejä sekä erityisen kiintoisa 
kokoelma kenraali A.F. Airoon 
liittyvää esineistöä, aina kameraa, 

Veteraanit toivat sotareis-
sulta kotiin erilaisia muis-
toesineitä. Käydessäni 

eräässä veteraanikodissa näin hyl-
lyllä taidokkaasti valmistettuja 
puisia koriste-esineitä. Tieduste-
luuni niiden alkuperästä sain vas-
taukseksi, että ne ovat appiukon 
asemasodan aikana korsuissa te-
kemiä käsitöitä.

Siitä lähti idea valokuvata ko-
deissa vielä tallella olevia sota-
muistoesineitä. Pyysimme kun-
tatiedotteen välityksellä kunta-
laisia ilmoittamaan esineitä, jotta 
voimme tallentaa ne kuvina tule-

taskukelloa, mustekynän teriä ja 
tupakanholkkeja myöten. Seinil-
lä on karttoja, valokuvia, piirrok-
sia ja suorastaan harvinainen yh-
destä puusta taiten veistetty muo-
tokuva jalkaväenkenraali Rudolf 
Waldenista. 

Kookkaampia esineitä ovat so-
dan käynyt polkupyörä ja Syväril-
lä joukkueenjohtajana toimineen 
upseerin omatekoinen matka-
arkku, jossa oli tilaa tarpeellisille 
soturin tavaroille ja oma lokeron-
sa kartoille. Yhden mallinuken 
yllä on everstin univormu, ja toi-
sella on päällään lottapuku. 

Rintama-aineiston ohella esi-
tellään myös kotiseudun historiaa: 
näytillä on esimerkiksi pommien 
sirpaleita ja palopommikin Hei-
nolan kokemista ankarista pom-
mituksista. Yhden seinän lähes 
täyttää mittava kirjasto, jonka kir-
joja on mahdollisuus myös lainata.

Aivan kaupungin keskustassa 
sijaitseva perinnehuone on ollut 

avoinna loppukeväästä 2017 al-
kaen, lähinnä veteraanijärjestöjen 
edustajien ollessa päivystämässä. 
Jatkossa on tavoite ryhtyä pitä-
mään huonetta avoinna säännöl-
lisemmin kerran viikossa. Lisäksi 
toiveissa on saada enemmän käyt-
töön nykytekniikan mahdollista-
maa liikkuvaa kuvaa, jolloin ras-
kaista sotien vuosista ja myös ve-
teraanien toiminnasta voitaisiin 
kertoa multimedialaittein vaik-
kapa tilauksesta ryhmille ja kou-
luluokillekin.

Tällaisiin esittelytilaisuuksiin 
on kerroksessa hyvä mahdolli-
suus erillisessä kokoushuoneessa, 
jossa on vielä kahvinkeittonurk-
kauskin. Lisäksi kerroksen kol-
mantena tilana on veteraanijär-
jestöjen yhteinen toimistohuone, 
missä on kullekin kaappeja aina 
kertyvien paperien säilyttämi-
seen.

Teksti ja kuva: Tero Tuomisto

Perinnehuone Heinolan keskustaan

ville sukupolville. Tarkoitus on 
kerätä kuvat pieneksi kirjaksi.

Kirjasto ilmoitti olevansa ha-
lukas näin Suomi 100 -vuoden 

Perinnetyötä Kivijärvellä
Sotamuistoesineistä näyttely

Kaatuneelta venäläiseltä upseerilta evakuoitu sapeli. 

Perinnehuoneen on saanut aikaan lukuisien talkoolaisten innostus ja 
yhteistyö. Yhteen koottujen lippujen edessä eräitä paikallisia veteraa-
niasioiden vaikuttajia, vas. Seppo Sormunen, veteraani Paavo Mäkinen, 
puheenjohtaja Raimo Nurminen ja Heikki Vekkeli.

kunniaksi tekemään näyttelyn 
saaduista kuvista. Esineistä on jo 
kertynyt valokuvia viitisenkym-
mentä kappaletta. Olemme ku-

Pohjois-Karjalan perustet-
tavan alueellisen neuvot-
telukunnan ensimmäinen 

palaveri pidettiin Joensuussa 28. 
päivänä elokuuta. Perinneyhdys-
henkilö Jouni Mattila kertoi läs-
näolijoille, miten sotaveteraani-
järjestöjen perinneaikakauteen 
siirtymistä on valmisteltu ja mi-
ten sitä aiotaan lähikuukausina ja 
ensi vuonna jatkaa. Kokouksesta 
käynnistyy myös alueellisen neu-
vottelukunnan kokoaminen.

Tällä hetkellä neuvottelu-
kuntaan kuuluvat kansanedusta-
ja Hannu Hoskonen (puheen-
johtaja), kaupunginjohtaja Kari 
Karjalainen (Joensuun kaupun-
ki), eversti Vesa Blomqvist (Poh-
jois-Karjalan Rajavartioston ko-
mentaja), toimitusjohtaja Juha 
Kivelä (Pohjois-Karjalan Osuus-
kauppa), kauppaneuvos Pert-
ti Korhonen (Korhonen-Yhtiöt) 
ja hallintojohtaja Tommi Mäki 

(Joensuun ev.lut. seurakunta).
Tapaamisessa sovittiin, että 

mikäli neuvottelukunnan jäsen-
ten määrää on tarpeellista kas-
vattaa, siitä puheenjohtaja Hos-
konen kertoo sidosryhmille Jo-
ensuussa 17.11.2017 pidettävässä 
Veteraaniperinteen seminaarissa.

Puheenjohtaja Jorma Mikko-
nen totesi, että myöhemmin tänä 
syksynä tullaan Pohjois-Karjalan 
Rintamaveteraanipiirin kanssa 
allekirjoittamaan perinnekau-
teen liittyvä aiesopimus. Siirty-
minen tapahtuu sitten, kun mo-
lempien piirien valmiudet perin-
neaikakauteen ovat yhteneväiset.

Teksti ja kuva: Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 

sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja

Pohjois-Karjalaan 
neuvottelukunta

vanneet mm. koristeellisia puura-
sioita, pistimiä,” Ukko-Mauserin”, 
venäläisen upseerin karttalaukun, 
hylsyjä, karttoja, kaatuneelta ve-
näläiseltä upseerilta evakuoidun 
sapelin, alasammutun venäläisen 
lentokoneen metallista tehtyjä 
puukontuppia ym.

Sotaan liittyy myös kaunis 
ikoni, jonka Valamon luostarin 
munkit olivat jättäneet kivijär-
viläiseen taloon kiitokseksi, kun 
saivat evakkoaikana siellä asua.

Tallennus jatkuu edelleen, esi-
neitä ilmoitellaan meille jatku-
vasti.

Yhdistyksemme sihteeri on 
toimittanut myös veteraanien 
kouluvierailuille hänen isänsä so-
tamuistoesineitä, joista sihteeri 
on oppilaille kertonut.

Näin nuorempikin sukupolvi 
on saanut esimerkkejä siitä, min-
kälaiset kodeissa olevat esineet 
saattavat olla isoisien rintamalta 
tuomia.

Markku Hakanen 
Kivijärven Sotaveteraanien 

puheenjohtaja

Neuvottelutilaisuudessa (vas.) eversti Vesa Blomqvist, kansanedustaja 
Hannu Hoskonen, toiminnanjohtaja Jouni Mattila, hallintojohtaja Tom-
mi Mäki ja kaupunginsihteeri Pertti Virolainen.

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Virtasen Maalitehdas Oy
Työkuja 5, Parainen 

puh.02-454 4500
Perniön Saunapalvi Oy



4/17 s y y s k u u n  20.  pä i vä n ä  2017  |   s o t a v e t e r a a n i  •  k r i g s v e t e r a n e n42

PE R I N N E

Perinnetyö Vaasan Sotave-
teraanipiirin alueella al-
koi, kun paikalliset vete-

raaniyhdistykset tarvitsivat apua 
hallituksiin. Ensin valittiin yh-
distyksen sihteeri ja aktiivisia tu-
kijäseniä. Pietarsaaren seudun so-
taveteraaniyhdistykseen valittiin 
koulujohtaja Vidar Palm ensim-
mäiseksi jäseneksi, joka ei ollut 
sotaveteraani. Palm oli myös ollut 
puheenjohtaja Pedersören kun-
nan veteraanien neuvottelukun-
nassa.

Piirin muissa yhdistyksissä 
ryhdyttiin samantapaisiin toi-
menpiteisiin, ja ensimmäinen 
ei veteraani Anders Knip valit-
tiin 2008 piirin puheenjohtajak-
si Holger Strandbergin jälkeen.

Ensimmäinen perinneyhdis-
tys perustettiin jo 2000 ja täs-
tä yhdistyksestä ovat Pietarsaa-
ren seudun sotaveteraanit saaneet 
paljon apua hallitustyössä. Pe-
rinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Sten Pettersson toimii myös ny-
kyisen sotaveteraaniyhdistyksen 

puheenjohtajana.
Piirin ensimmäinen varsinai-

nen toimenpide aloittaa perin-
netyö tapahtui vuonna 2012, 
kun Bertel Widjeskog valittiin 
piirin edustajana Sotaveteraa-
niliiton perinneyhteyshenkilök-
si. Pienempi työryhmä asetettiin 
Bertel Widjeskogin johdolla vie-
mään käytännön perinnetyö-
tä eteenpäin. Ryhmään valittiin 
Raimo Latvala, Alf Burman ja 
Bjarne Friman ja myöhemmin 
vielä Carl-Rune Sundelin.

Piirin voimakas ruotsinkieli-
nen enemmistö paikallisilla suo-
menkielisillä piirteillä asettaa 
erityisiä vaatimuksia myös pe-
rinnetyöhön, samoin sen vaiku-
tusalueen maantieteellinen si-
jainti. Rannikko-Pohjanmaa on 
pitkä ja kapea, 220 km pohjoises-
ta etelään.

Piirin tavoite on rakentaa pe-
rinnetyö neljän emoyhdistyksen 
ympärille. Pietarsaaren seudun 
kaksikielisen perinneyhdistyk-
sen emoyhdistyksenä toimii Pie-

tarsaaren seudun sotaveteraanit 
ja siihen kuuluvat kunnat Kruu-
nupyy, Pietarsaari, Luoto, Peder-
söre ja Uusikaarlepyy. Närpiön 
seudun kaksikielinen perinneyh-
distys muodostuu Närpiön so-
taveteraanien pohjalle ja siihen 
kuuluvat Närpiö, Kristiinankau-
punki ja Kaskinen. Mustasaa-
ren perinneyhdistys muodostuu 
Mustasaaren sotaveteraaniyhdis-
tyksestä, johon kuuluvat Musta-
saari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs. 
Vaasan perinneyhdistys muodos-
tuu Vaasan Rintama- ja Sotavete-
raaniyhdistyksestä ja siihen kuu-
luu Vaasa. 

Useat piirin sotaveteraaniyh-
distykset ovat edelleen elinvoi-
maisia. Muutamissa tapauksissa 
tarvitaan yhteenliittymistä, että 
ne pystyvät jatkamaan toimintaa 
niin kauan kuin veteraaneja alu-
eella on. Piirissä on tällä hetkellä 
kaksitoista jäsenyhdistystä, joissa 
on yhteensä 2130 jäsentä. Heis-
tä varsinaisia sotaveteraaneja on 
410.

Vaasan Sotaveteraanipiirin perinnetyö

Traditionsarbetet inom 
Vasa Krigsveterandistrikt 
påbörjades när de loka-

la veteranföreningarna behövde 
hjälp med administraionen. I för-
sta hand valdes föreningens se-
kreterare bland aktiva stödper-
soner, i Jakobstadsnejden vete-
ranförening blev det skoldirektör 
Vidar Palm som valdes till första 
styrelsemedlem utan att själv vara 
veteran. Palm hade också verkat 
som ordförande i Pederöre kom-
muns veterandelegation.

I distriktets övriga förening-
ar vidtogs liknande åtgärder, 
och som första icke veteran val-
des Anders Knip år 2008 till di-
striktsordförande efter Holger 
Strandberg.

Den första traditionsfören-
ingen bildades redan 2000 i Ja-
kobstadsnejden, och från den för-
eningen har Jakobstadsnejdens 
krigsveteraner fått mer och mer 
hjälp med styrelsearbetet. Tra-
ditionsföreningens ordförande 
Sten Petterson fungerar nume-
ra också som veteranföreningens 
ordförande.

Disriktets första egentliga åt-
gärd för att inleda traditionsar-
betet vidtogs år 2012 då Ber-
tel Widjeskog valdes till ombud 
för krigsveteranförbundets tra-
ditionsarbete. En mindre arbets-
grupp under ledning av Bertel 
Widjeskog tillsattes för att prak-

tiskt föra traditionsarbetet vi-
dare. I gruppen invaldes Raimo 
Latvala, Alf Burman, och Bjar-
ne Friman. Gruppen komplet-
terades senare med Carl-Rune 
Sundelin.

Distriktets struktur med stark 
svenskspråkig majoritet med lo-
kala finskspråkiga inslag ställer 
speciella krav också på traditions-
arbetet, likaså  den geografiska 
verklighet där distriktet verkar. 
Kust-Österbotten är långsmalt 
med ett avstånd på 220 km från 
nord till syd.

Distriktets målsättning är att 
traditionsarbetet byggs upp kring 
fyra moderföreningar, tre svensk- 
och tvåspråkiga placerade i nor-
ra, södra och mellersta området. I 
Vasa-området bildas en finsksprå-
kig traditionsförening. Veteran-
föreningarna i Jakobstadsnejden, 
Korsholm, Vasa och Närpes ut-
gör moderföreningar. Till Jakob-
stadsnejdens förening skulle höra 
kommunerna, Kronoby, Larsmo, 
Jakobstad, Pedersöre och Nykar-
leby. Till Korsholmsnejdens för-
ening skulle höra kommuner-
na  Korsholm, Vörå,  Malax och 
Korsnäs. Till tvåspråkiga fören-
ingen i Närpesnejden skulle höra 
Närpes, Kristinestad och Kaskö. 
Traditionsföreningen i Vasa bil-
das av Vasa Front- och Krigsvete-
raner och dit hör Vasa stad.

De flesta veteranföreningar-

Traditionsarbetet inom Vasa 
Krigsveterandistrikt Veteraanit olivat kunniapaikalla, kun Pedersören patteriston RASK 4:n 

muistomerkki vihittiin Pännäisissä.
Veteranerna satt på hedersplats när minnesplatsen i Bennäs, Peder-
söre, invigdes.

Veteraani Bror Abbors (102) leikkaa sinivalkoisen nauhan ja vihkii kor-
sun. Häntä avustavat valtuuston puheenjohtaja Johanna Holmäng ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Greger Forsblom.
Bror Abbors (102) klipper det blåvita bandet och inviger korsun. Han 
assisteras av fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng och kommuns-
tyrelsens ordförande  Greger Forsblom.

Perinnetapahtumia jo 
järjestetty
Pedersöressä järjestettiin suuri 
perinnejuhla 19.8.2017, kun Pe-
dersören patteriston RASK 4:n 
muistomerkki vihittiin Pännäi-
sissä.  Ajanmukainen haupit-
si asetettiin vihityn korsun vie-
reen, minkä perinneyhdistyksen 
jäsenet vapaaehtoisin voimin ovat 
rakentaneet. Vihkimistilaisuu-
dessa sinivalkoisen nauhan leik-
kasi Rask 4 patteriston 102-vuo-
tias sotaveteraani Bror Abbors. 
Edelleen kymmenkunta veteraa-

nia jaksoi tulla juhlatilaisuuteen, 
lisäksi juhlaan osallistui noin sa-
takunta muuta vierasta. Juhlapu-
heen piti puolustustutkija Ste-
fan Forss, samoin tukijäsen Curt 
Nyman esitti lyhyen historiakat-
sauksen Pedersören alueen sota-
ajan toiminnasta. Pedersören alu-
een puhallinorkesteri vastasi mu-
siikista.

Bertel Widjeskog 
perinneyhdyshenkilö 

Tuula Harjunpää 
toiminnanjohtaja

na i distriktet är fortfarande livs-
kraftiga. I några fall behövs sam-
manslagningar för att fortsätta 
verksamheten så länge veteraner 
finns i området.  Distriktet har 
nu tolv medlemsföreningar med 
totalt 2130 medlemmar, varav ve-
teraner 410.

Traditionella händelser har 
redan organiserats
En större traditionsfest ordnades 
den 19 augusti 2017 i Pedersöre 
då ett minnesmärke över Peder-
söresektionen, Tunga 4, invigdes i 
Bennäs. En tidsenlig haubits ställs 
ut invid den korsu som byggts 
med frivilliga krafter från tradi-
tionsföreningen. Vid invigning-
en klipptes det blåvita bandet av 
102-åriga veteranen från Tunga 
4, Bror Abbors. Ytterligare drygt 
tiotalet veteraner orkade ut för 
att övervara festligheterna. Dess-
utom deltog ett hundratal övriga 
gäster. Festtalet hölls av försvars-
forskaren Stefan Forss, medan 
stödmedlemmen Curt Nyman 
gav en kort historik över Peder-
söresektionens krigstida verksam-
het. Pedersörenejdens blåsorkes-
ter medverkade med musik.

Bertel Widjeskog 
Kontaktperson för 

traditionsarbetet 
Tuula Harjunpää 

verksamhetsledare

Edellisessä lehdessä esiteltyjen perinneyhdistysten yhteystiedot:

Etelä-Karjalan perinneyhdistys, yhteyshenkilö Kari Veijalainen, puh. 044 201 2521

Pyhäjokilaakson perinneyhdistys, yhteyshenkilö Pertti Hankonen, puh. 044 796 6367

Lounais-Hämeen perinneyhdistys, yhteyshenkilö Jouko Haonperä, puh. 050 554 8501

Raahen ympäristön perinneyhdistys, yhteyshenkilö Kauko Lumiaho, puh. 0500 580 629

Perinneyhdistysten  
esittely jatkuu
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Pohjois-Pohjanmaan sota-
veteraanipiirin alueella pe-
rustetaan viisi perinneyh-

distystä. Yksi näistä on Oulun 
yhdistys, joka on jäsenmäärältään 
suurin niin tunnusveteraanien 
kuin kannattajajäsentenkin osal-
ta. Vuoden vaihteessa yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli 733, joista 251 
tunnusveteraania.

Merkittävän lisän yhdistyk-
sen toimintaan tuo sotavete-
raanikuoro, joka jatkaa nykyisel-
lä nimellä niin kauan kuin yksi-
kin laulajista on tunnusveteraani. 
Kuoro muuttuu sen jälkeen pe-
rinnekuoroksi, jonka ohjelmisto 
ja tapahtumat kunnioittavat ve-
teraanien perintöä. Nimi muu-
tetaan sellaiseksi, että se kuvaa 
kuoron syntyhistoriaa ja toimin-
taa kaikkien sotiemme veteraa-
niyhteisöjen tilaisuuksien – niin 
iloisten kuin surullistenkin – 
juhlistajana. Kuoro on osa yhdis-
tystä, vaikka perinneaika koittaa 
sen osalta ennen koko yhdistystä. 
Kuoron puheenjohtajana toimii 
varatuomari Paavo Saari ja tai-
teellisena johtajana ansioitunut 
kuoronjohtaja Mihkel Koldits.

Oulun yhdistys on ns. emoyh-
distys, johon hiipuvat yhdistyk-
set voivat liittyä. Näin on jo Kii-
mingin yhdistys päättänyt tehdä 
ensi vuoden alusta. Ovi on avoin-
na myös muille lähiseudun yhdis-
tyksille. Toimialueeseen kuulu-
vat Oulun lisäksi Muhos, Utajär-
vi, Kempele, Lumijoki, Liminka, 
Tyrnävä, Ii ja Hailuoto. Sopivas-
sa vaiheessa muututaan sitten pe-
rinneyhdistykseksi. Jäsenrakenne 
on sellainen, että yhdistys on vii-
meisiä sotaveteraaniyhdistyksenä 
jatkavia. Myös yhdistyksen talous 
antaa siihen varsin tukevan pe-
rustan. Yhdistyksen perinnetyös-
tä vastaa Sampo Puoskari ja hän-
tä avustaa Heikki Bäckström. 
He ovat mukana myös piirin pe-
rinnetyön valmistelussa.

Yhdistyksellä ja myös piiril-
lämme ovat kiinteät ja toimi-
vat yhteistoimintasuhteet mui-

den veteraanijärjestöjen kans-
sa. Kanssakäyminen on jatkuvaa 
erilaisten yhteisten tapahtumien 
toimeenpanossa ja suunnittelus-
sa. Perinneaikaan on valmistau-
duttu ja siihen ei asiallisia esteitä 
ole. Yhteisiä perinneneuvottelui-
ta on järjestetty Rintamaveteraa-
nien, Sotainvalidien ja heidän pe-
rinneyhdistyksensä kanssa. 

Seuraava askel on perinnesemi-
naarin järjestäminen 5.9.2017. Ve-
teraanijärjestöt ovat tilaisuuden 
järjestäjinä ja kokoonkutsujina. 
Kutsuttuina ovat tärkeimmät yh-
teistyökumppanit julkishallinnos-
ta kuten AVI, Puolustusvoimat, 
kunnat sekä Tammenlehvän Pe-
rinneliiton jäsenliittojen paikallis- 
ja alueyhteisöt. Seminaarin tarkoi-
tus on luoda pohjaa yhteiselle pe-
rinneorganisaatiolle sekä Oulussa 
että koko Pohjois-Pohjanmaalla. 
Tarkoitus on kuulla, miten kukin 
toimija käsittää perinnetyön ja mi-
ten he voivat olla siinä mukana.

Perinnetyön ja sen järjestöra-
kenteen suunnittelu on jatkuva 
prosessi, johon vaikuttavat mo-
net tekijät. Tärkein on kuitenkin 
hyvä yhteisymmärrys suunnasta 
ja päämäärästä. Olosuhteet niin 
valtakunnallisesti, alueellisesti 

ja paikallisesti muuttuvat koko 
ajan. Muutama vuosi sitten suu-
rimmassa osassa sotaveteraanipii-
rejä oltiin muodostamassa usei-
ta perinneyhdistyksiä. Nyt tilan-
ne on kääntynyt niin, että suurin 
osa piireistä on tekemässä yhtä 
perinneyhdistystä, johon kuuluu 
paikallistoimikuntia tai -osasto-
ja. Tähän suuntaan on ohjamas-
sa myös Sotaveteraaniliiton sään-
töluonnos, jonka mukaan kaikki 
perinneyhdistykset olisivat suo-
raan liiton jäseniä. 

Oman kokonaisuuden tulevat 
muodostamaan perinneyhdistys-
ten talousresurssit; toisin sanoen, 
kenen varat mahdollistavat toi-
mivan perinnetyön. Nämä asiat 
tulevat tässä prosessissa varmasti 
esille. Ne vain on ratkaistava yh-
teisesti sopimalla. 

Oulun Sotaveteraaniyhdistys 
on aktiivisesti mukana perinne-
aikaprosessissa ja sillä on valmi-
udet perinneaikaan siirtymiselle.

Reijo Sallinen 
Oulun yhdistyksen 

puheenjohtaja 
Sampo Puoskari 

Oulun yhdistyksen 
perinnejaoston puheenjohtaja

Kuoro kärjessä perinneaikaan

Perinneseminaaria suunnitellaan yhdessä muiden veteraanijärjestöjen 
kanssa. Vas. Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohta-
ja Raimo Sevόn, Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Antti Pesälä ja Oulun sotaveteraanien perinneyhteys-
henkilö Sampo Puoskari. 

Oulun Sotaveteraanikuoro esiintyy ahkerasti lukuisissa tilaisuuksissa ympäri Pohjois-Pohjanmaata.

 
 

VETERAANIKUNTOUTUS  
KODINOMAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 

 
UUSIA PALVELUJA KOKO VÄESTÖLLE: 

HIERONTA, JALKAHOIDOT, 
AKUPUNKTIO, ALLASTERAPIA YM. 

WWW.SISKOTI.FI 
 

Ota yhteyttä  p. 050 – 4418218 

Paremman kunnon koti 
Jyväskylässä 

Tarjoamme sotainvalideille, veteraaneille sekä  
puolisoille ja leskille monipuolista laitoskuntoutusta,  

avokuntoutusta, laitoshoitoa ja palveluasumista. 
Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksilöllisiä,  

asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia  
kuntoutus- ja hoitopalveluja. 

Tiedustelut:  
Jukka Mäkinen 
Kenttäkatu 17 

33500 TAMPERE 
puh. 040 500 2539 

www.tammenlehvakeskus.fi 

Hyvinvointia,  
kuntoutusta ja hoivaa
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Södra Finlands Krigsvete-
randistrikt toimii rannik-
koalueella, joka ulottuu 

Loviisasta idässä saaristokun-
tiin Kemiöön ja Paraisille sekä 
Ahvenanmaalle lännessä. Piiri 
on ruotsinkielinen. Piiri nime-
si vuonna 2011 Christer Sund-
manin perinnetyön yhteyshenki-
löksi. Myöhemmin on valittu alu-
eelliset yhteyshenkilöt:  Christer 
Blomberg itäisellä Uudellamaal-
la, Johan Berghem Helsingin 
seudulla, Bjarne Lindroos länti-
sellä Uudellamaalla ja Leif Gin-
man Turunmaan saaristokun-
nissa. Vuosien mittaan on tehty 
kirjallisia mielipidekyselyjä, pi-
detty kokouksia ja käyty keskus-
teluja siitä, miten perinnetyöt 
hoidetaan tulevaisuudessa.  Täs-
sä kirjoituksessa keskitytään ker-
tomaan läntisen Uudenmaan ja 
itäisen Uudenmaan suunnitel-
mista. 

Länsi-Uudellemaalle kaksi 
yhdistystä
Länsi-uusmalaiset sotaveteraa-
niyhdistykset ovat tämän vuo-
den aikana kokoontuneet päät-
tämään Sotaveteraaniliiton 
esittämän alueellisen perinneyh-
distyksen perustamisesta.

Alueelle kuuluvat seuraavat 
kunnat: Kirkkonummi, Siun-
tio, Inkoo, Raasepori ja Hanko. 
Alusta asti oli selvää, että Han-
gon ja Kirkkonummen etäisyyt-
tä pidettiin liian suurena yhden 
toimivan organisaation aikaan-
saamiseksi. Kaikilla veteraaniyh-
distyksillä on ruotsi pääkielenä, 

minkä takia kytkentää Lohjalle 
tai Vihtiin päin ei lähialueilla si-
jaitsevien yhdistysten osalta pi-
detty mahdollisena, koska halu-
taan pitää ruotsi sisäisenä kielenä. 
Tammisaari, joka on alueen suu-
rin yhdistys, katsoi suurkunnan, 
Raaseporin alueen käsittävän 
länsi-uusmalaisen yhdistyksen 
hyväksi ratkaisuksi. Ovi pidettiin 
auki myös koko alueen käsittä-
välle ratkaisulle. Raaseporissa on 
myös perustettu  Krigshistoriska 
Föreningen i Västnyland r.f., jon-
ka toiminta monessa suhteessa si-
vuaa perinneyhdistysten kaavail-
tua toimintaa. 

Veteraaniyhdistysten koko-
uksessa 27.7.2017 päätettiin seu-
raavaa: Alue jaetaan kahteen pe-
rinneyhdistykseen: pohjoinen 
Porkkalanejdens Traditionsföre-
ning käsittäen Siuntion ja Kirk-
konummen kunnat. Perustelu-
na tähän on edellä mainittujen 
seikkojen lisäksi yhdistysten hy-
vät suhteet paikkakuntien mui-
hin yhdistyksiin ja Upinniemen 
varuskuntaan, joka sijaitsee tällä 
alueella.

Alueen eteläinen osa muodos-
taa Raseborgsnejdens Traditions-
förening, joka tulee muodostu-
maan seuraavista kunnista: In-
koo, Raasepori ja Hanko. Tämän 
yhdistyksen yhdistävänä lenkki-
nä on pääasiassa Uudenmaan pri-
kaatin läheisyys. Prikaatin kanssa 
on vuosien mittaan syntynyt hy-
vät suhteet.

Kun nämä mainitut perin-
neyhdistykset on perustettu, ne 
pitävät tehtävinään vaalia sodis-

samme kaatuneiden muistoa, aut-
taa ja tukea vielä joukossamme 
olevia sotaveteraaneja sekä vete-
raanien puolisoita ja leskiä, jotka 
tänään osallistuvat veteraaniyh-
distystemme toimintaan.  Lisäksi 
tehtävänä on valistaa tämän päi-
vän nuoria veteraanien uhrautu-
vaisista suorituksista niin sota-
tantereilla kuin kotirintamalla 
sekä osallistua kunniakäynteihin 
ja muistotilaisuuksiin yhdessä 
muiden organisaatioiden kanssa. 
Tärkeä asia tässä pyrkimykses-
sä on uusien perinneyhdistysten 
omien joukkojen nuorennus.  On 
myös ylläpidettävä yhteydet mui-
hin samanhenkisiin yhdistyksiin 
ja myös paikkakuntien seurakun-
tiin ja kuntiin yhteenkuuluvuu-
den luomiseksi työhömme.

Yllämainitussa kokouksessa 
muodostettiin perinnetoimikun-
ta, johon kuuluu yksi edustaja 
kustakin veteraaniyhdistyksestä. 
He ovat Frank Lindqvist, In-
koo, Bo Viking Karlsson, Kar-
jaa, Olof Thodén, Tammisaari, 
Rabbe Kajander, Snappertu-
na, Hilding Wikström, Hanko, 
Henrik Nordell, Kirkkonum-
mi, Lars-Eric Möller, Siuntio ja 
Bjarne Lindroos kokoonkutsu-
jana.

Itä-Uusimaa yhteen tai 
kahteen yhdistykseen
Itä-Uudenmaan väestön enem-
mistö on suomenkielinen. Ruot-
sinkieliset veteraaniyhdistykset 
ovat alusta asti olleet yksimielisiä 
siitä, että perustetaan ruotsinkie-
linen perinneyhdistys ja alkupe-

Uudenmaan kaksikielisen alueen perinnetyö
räisenä ajatuksena oli yksi perin-
neyhdistys, jonka toiminta-alue 
käsittäisi kunnat Sipoo, Porvoo, 
Loviisa ja Lapinjärvi.   Tätä aja-
tusta ei ole vielä haudattu, mut-
ta on myös ääniä, jotka puhuvat 
kahden ruotsinkielisen perin-
neyhdistyksen puolesta Itä-Uu-
dellemaalle. Riippumatta siitä, 
tuleeko yksi tai kaksi yhdistys-
tä, perinneyhdistyksessä tulee 
olemaan hallitus, johon kuuluu 
edustaja toiminta-alueen kaikil-
ta paikkakunnilta. Paikkakun-
nilla tarkoitetaan tässä lähinnä 
nykyisiä kuntia ja entisiä kuntia, 
jotka ovat yhdistyneet naapuri-
kuntaan, kuten Pernaja, Liljen-
dal ja Ruotsinpyhtää. Joka paik-
kakunnalle on kaavailtu paikal-
linen alaorganisaatio, joka tekee 
paikallista perinnetyötä samaan 
tyyliin kuin tänä päivänä vete-
raaniyhdistykset tekevät hyvässä 
yhteistyössä muiden organisaa-
tioiden kanssa, kuten esim. kun-

nallisten viranomaisten, seura-
kuntien, reserviläisyhdistysten, 
kotiseutuyhdistysten kanssa.

Aikataulu noudattaa liiton 
viitoittamaa suunnitelmaa siten, 
että meillä on valmius perustaa 
perinneyhdistys/-yhdistykset tar-
peen mukaan 2020-luvun alussa. 
Seuraava vaihe on tulevana syk-
synä kutsua veteraaniyhdistysten 
edustajat kokoukseen ja siinä va-
lita suunnittelutoimikunta val-
mistelemaan perinneaikaan siir-
tymistä itäisellä Uudellamaalla. 

Ruotsinkielisen perinneyhdis-
tyksen rinnalle tarvitaan näke-
myksemme mukaan itäisellä Uu-
dellamaalla myös suomenkieli-
nen perinneyhdistys. 

Itäisen ja läntisen Uudenmaan 
väliin suunnitellaan ruotsinkie-
listä perinneyhdistystä pääkau-
punkiseudulle. 

Teksti: Bjarne Lindroos,  
Christer Sundman

Läntisen Uudenmaan perinneyhdistykset
Västra Nylands traditionsföreningar
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Södra Finlands Krigsveteran-
distrikt verkar på ett område 
som sträcker sig längs kusten 

från Lovisa i öster till skärgårds-
kommunerna Kimito och Pargas 
samt Åland i väster. Distriktet är 
svenskspråkigt. Distriktet utsåg 
2011 Christer Sundman till kon-
taktperson i traditionsfrågor. Se-
nare har det utsetts regionala kon-
taktpersoner: Christer Blomberg 
för östra Nyland, Johan Berg-
hem för Helsingforsnejden, Bjar-
ne Lindroos för västra Nyland 
och Leif Ginman för Åbolands 
skärgårdskommuner. Under årens 
lopp har det gjorts skriftliga enkä-
ter, hållits möten och förts diskus-
sioner kring ämnet hur traditions-
frågorna skall skötas i framtiden. I 
den här artikeln fokuserar vi på att 
presentera planerna för västra Ny-
land och östra Nyland.

Två traditionsföreningar i 
västra Nyland
De västnyländska krigsveteran-
föreningarna har under året sam-
lats för att besluta om bildandet 
av en regional traditionsförening 
i enlighet med Krigsveteranför-
bundets direktiv.

Till detta område räknas föl-
jande kommuner: Kyrkslätt, 
Sjundeå, Ingå, Raseborg och 
Hangö. Det stod genast klart 
att man ansåg avståndet mellan 
Kyrkslätt och Hangö vara för 
stort för att på ett fungerande 
sätt åstadkomma en enda organi-
sation. Samtliga veteranförening-
ar har svenska som huvudspråk 
varför en koppling mot Lojo och 
Vichtis för de närliggande fören-
ingarna inte ansågs möjlig efter-
som man vill behålla svenskan 
som internt språk. Ekenäs, som är 

områdets största förening, såg en 
helt västnyländsk förening inom 
storkommunen Raseborg som 
en bra lösning. Man förhöll sig 
även öppen för en hela området 
omfattande lösning. I Raseborg 
har även grundats Krigshistoris-
ka Föreningen i Västnyland r.f., 
vars verksamhet i stort tangerar 
Traditionsföreningarnas tänkta 
verksamhet.

På veteranföreningarnas möte 
den 27.7.2017 beslöts följande: 
Området delas i två Traditions-
föreningar, den norra: Porkkala-
nejdens Traditionsförening om-
fattande Sjundeå  och Kyrkslätt. 
Motiveringen till detta är förut-
om ovan nämnda även att fören-
ingarna har skapat ett gott för-
hållande till ortens övriga fören-
ingar samt till Obbnäs garnison 
som faller inom detta område.

Områdets södra del bildar Ra-
seborgsnejdens Traditionsfören-
ing,  som kommer att omfatta  
följande kommuner: Ingå,  Rase-
borg och Hangö. Som den sam-
lande länken för denna förening 
står i huvudsak närheten till Ny-
lands Brigad, med vilken man 
under åren har etablerat goda 
kontakter.

Då de här nämnda traditions-
föreningarna bildats ser de som 
sin uppgift att vårda minnet av de 
i våra krig fallna, hjälpa och stöda 
de krigsveteraner som ännu finns 
i våra led samt deras änkor och 
hustrur som i dag deltar i våra ve-
teranföreningars verksamhet. Vi-
dare att upplysa dagens unga om 
veteranernas uppoffrande insat-

ser såväl vid krigsskådeplatser-
na som på hemmaplan, att delta 
i uppvaktningar och minnestill-
fällen tillsammans med övriga or-
ganisationer. Ett viktigt led i den-
na strävan är att föryngra våra led 
inom de nybildade traditionsför-
eningarna.

Även kontakten med övriga li-
kasinnade föreningar och också 
med orternas församlingar och 
kommuner bör upprätthållas för 
att på detta sätt skapa en gemen-
skap i vårt arbete.

Vid ovannämnda möte bil-
dades ett traditionsutskott med 
en representant från varje vete-
ranförening. Dessa är: Frank 
Lindqvist, Ingå, Bo Viking 
Karlsson, Karis, Olof Thodén, 
Ekenäs, Rabbe Kajander, Snap-
pertuna, Hilding Wikström, 
Hangö, Henrik Nordell, Kyrk-
slätt, Lars-Eric Möller, Sjundeå 
och Bjarne Lindroos som sam-
mankallare.

En eller två föreningar i 
östra Nyland
Befolkningen i östra Nyland 
har finskspråkig majoritet. De 
svenskspråkiga veteranförening-
arna har från början varit eniga 
om att det skall bildas en svensk-
språkig traditionsförening och 
den ursprungliga tanken var en 
enda traditionsförening, vars 
verksamhetsområde skulle om-
fatta kommunerna Sibbo, Borgå, 
Lovisa och Lappträsk. Denna 
tanke är inte ännu begravd, men 
det finns också röster som ta-
lar för två svenskspråkiga tradi-

tionsföreningar i östra Nyland. 
Oberoende av om det blir en el-
ler två föreningar så kommer tra-
ditionsföreningen att ha en sty-
relse med representanter från 
alla orter som hör till dess verk-
samhetsområde. Med orter avses 
här närmast nuvarande kommu-
ner och tidigare kommuner, som 
har gått samman med en grann-
kommun såsom Pernå, Liljendal 
och Strömfors. På varje ort är det 
tänkt att det skall finnas en lokal 
underorganisation, som utför det 
lokala traditionsarbetet på orten i 
samma stil som det idag görs i ve-
teranföreningarnas regi och i gott 
samarbete med  övriga aktörer så-
som kommunala myndigheter, 
församlingar, reservistföreningar, 
hembygdsföreningar osv. 

Tidtabellen följer det av för-
bundet utstakade schemat så, att 
vi har beredskap att grunda tra-
ditionsföreningen/föreningarna 
enligt behov i början på 2020-ta-
let. Nästa steg är att under in-
kommande höst sammankalla ve-
teranföreningarnas representan-
ter till ett möte och där välja en 
planeringskommitté för att för-
bereda övergången till traditions-
tiden i östra Nyland.

Enligt vår åsikt behövs det 
också en finskspråkig traditions-
förening i östra Nyland. 

Mellan östra Nyland och väs-
tra Nyland planeras en svensk-
språkig traditionsförening i hu-
vudstadsregionen.

Text: Bjarne Lindroos,  
Christer Sundman

Traditionsarbetet i det tvåspråkiga Nyland

Itäisen Uudenmaan perinneyhdistys
Östra Nylands traditionsförening
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k e n tä ltä

Kanadan piiri on jäsenmää-
rältään liiton pienin ja Ka-

nadan laajat etäisyydet asettavat 
toimijoille haasteita jo kokoontu-
mismahdollisuuksissa.

Finlandiakodin salissa 17.6. 
pidetyn piirikokouksen avasi pii-
rin puheenjohtaja Reijo Viitala 
ja toivotti tervetulleiksi myös Sa-
von rintamaveteraanien puheen-
johtajan pastori Hannu Savinai-
sen ja vaimonsa Suomesta. Koko-
uksen puheenjohtajaksi valittiin 
Esko Kajander Vancouverista ja 
sihteeriksi Shirley Mäntylä Sault 
Ste Mariesta.

Henkilövalintojen jälkeen ko-
kous hyväksyi sääntöihin muu-
toksen, joka mahdollistaa tarvit-
taessa vuosikokouksen pitämisen 

verkon kautta. Tulevaisuussuun-
nitelmassa pohdittiin veteraani-
en perinneaikakauteen siirtymis-
tä ja sen mahdollisuuksista laa-
jassa piirissä ja kannattajajoukon 
pienentyessä. Veteraanien tuki-
palveluja jatketaan entiseen mal-
liin. 

Sudburyyn kesäjuhlille tullut 
Anne Rosenbloom ja miehen-
sä luovuttivat Annen isän aineis-
toa Sudburyn Aseveliyhdistyksen 
veteraanien perinnehuoneeseen 
Finlandiakylällä. Annen isä Sauli 
Häkkinen oli pitkäaikainen pii-
rin rahastonhoitaja.

Reijo Viitala 
puheenjohtaja, Sudburyn 

Suomalainen Aseveliyhdistys

Suomen Sotaveteraaniliiton 
Kanadan piiri kokousti

Kokouksessa paikalla olivat lännestä itään, piirin toiminnanjohtaja Esko 
Kajander (Vancouver), piirihallituksen jäsen Veijo Holopainen (Thunder 
Bay), piirihallituksen jäsen Shirley Mäntylä (Sault Ste Marie), piirin pu-
heenjohtaja Reijo Viitala (Sudbury) ja piirihallituksen jäsen Ismo Mak-
konen (Montreal).

Siikajoen komppalinnassa juh-
littiin SP 3:n perinnejuhlaa 

jo 70. kerran. Juhlassa siunattiin 
uudelleen käyttöön sankarivaina-
jien muistolaatta. 

Paikalle oli saapunut myös SP 
3:n toinen elossa oleva veteraani, 
98-vuotias Jaakko Hirvelä. Toi-
nen on revonlahtinen veteraani 
Matti Hietala.

Juhlan mielenkiintoisena esi-
telmänä kuultiin professori Ka-
levi Kiviniityn kertomus SP 3:n 
vaiheista. Uhtuan suunnalta pa-
taljoona joutui Kiestingin motin 
katkeriin taisteluihin. Turtolan 
osasto oli edennyt pitkälle Lou-
hen suunnalle ja saksalaisten jou-
kot olivat jääneet pahasti jälkeen. 

Turtola miehineen joutui mot-
tiin ja tätä pelastamaan komen-
nettiin SP 3. 

Turtola itse kaatui ja myös 
suuri määrä hänen kärkenä kauas 
Kapustnajoen korpeen edenneitä 
sotilaitaan.

Motista vetäydyttiin taistellen 
rankasti. SP 3 joutui Kiestingin 
jälkeen koviin taisteluihin Syvä-
rille ja edelleen Nietjärven tais-
teluihin. Raskaissa juoksuhauta-

Sissipataljoona 3 juhli Siikajoella

taisteluissa otettiin torjuntavoit-
to. 

Aselevon jälkeen pataljoona 
joutui vielä Lapin sotaan.

Juhlassa esitelmöi myös profes-
sori Kari Alenius, joka käsitteli 
psykogolista sodankäyntiä.

Teksti ja kuva: Pentti Syrjäpalo

Professori Kalevi Kiviniitty esitel-
möi Siikajoen komppalinnassa 
vietetyssä SP 3:n 70-vuotisjuhlas-
sa sippipataljoonan vaiherikkaista 
sotatien vaiheista; Uhtulta Kiestin-
kiin, Nietjärvelle ja Lapin sotaan.

Salpalinja – Itsenäisyyden monumentti on kunnianosoitus Salpalinjan rakentajille, sotiemme 
veteraaneille ja lotille sekä kotirintamamme naisille ja miehille, jotka pitivät yhteiskuntamme 
jaloillaan noina vaaran vuosina ja rakensivat meille vapauden juhlia 100-vuotista Suomea.

SALPALINJA
ITSENÄISYYDEN MONUMENTTI

• 24 kirjoittajaa
• 225 sivua
• 29 artikkelia plus kuvaliite

Tutustu tarkemmin ja tilaa omaksi:  

SALPALINJAKIRJA.FI

Aiheina mm. rakentaminen ja rakenteet, lotat ja huolto, 
ruotsalaisten rooli, Harparskog-linja, Salpalinjan nykytila 
ja matkailu sekä  maailman linnoitetut puolustuslinjat.

UUTUUS!

la mestariampuja Simo Häyhä 
(17.12.1905-1.4.2002) sai suoje-
luskuntasotilaan peruskoulutuk-
sen Rautjärven Suojeluskunnas-
sa. Simo Häyhän muistolle Suo-
mi 100-juhlavuonna, Rautjärven 
kunta sekä Kollaa- ja Simo Häyhä 
–museo”

Häyhän siskonpoika Veikko 
Vento muisteli Simoa mm. näin: 
”Simo oli varreltaan pienenä ja 
ketteränä miehenä taitava pe-
säpallosieppari eli toimi etulin-
jassa pelikentälläkin. Miettilän 
pikkupojille Kollaan sankarista 
tuli idoli jo silloin, kun tämä al-
koi käydä Suojeluskunnan ampu-
maharjoituksissa Kasarmialueen 

Simo Häyhä sai oman museon

Rautjärven kunnassa Mietti-
län kylässä sijaitsevasta Kol-

laa-museosta tuli 17.7.2017 vi-
rallisesti Kollaa- ja Simo Häyhä 
-museo.

Simo Häyhän syntymäpitä-
jässä sijaitsevalla kasarmialueella 
olevaan vanhaan sairastupaan si-
joittuva museo avattiin juhlavas-
ti Kollaa-kvartetin lauluin, jon-
ka jälkeen Simo Häyhän lähisu-
vun edustajat Veikko Vennon 
johdolla paljastivat muistolaatan 
museon seinällä ja Sanni Friiari 
yhdessä serkkujensa kanssa laski 
seppeleen.

Muistolaatassa on teksti: ”Täl-
lä historiallisella kasarmialueel-

Museoon ja Simo Häyhä -erikoisnäyttelyyn kävi tutustumassa yli 3000 
kävijää ympäri Suomea reilun kahden viikon aukioloaikana.

300 metrin radalla. Simon taulun 
tarkastaminen oli pojilla haluttu 
homma, koska se oli niin help-
poa; osumia ei tarvinnut kaukaa 
etsiä, kun Simolla ne olivat kaik-
ki keskellä”.

Kollaa-toimikunnan puheen-
johtaja Reijo Sinkkonen kiitti 
puheenvuorossaan Simo Häyhän 
lähisukua sekä muita yhteistyö-
kumppaneita tuesta erikoisnäyt-
telyn kokoamisessa. 

Etelä-Karjalan sotaveteraani-
piirin perinneyhdyshenkilö Sep-
po Pesonen kiitti Kollaa-toi-
mikuntaa hienosta veteraanien 
työtä arvostavasta perinneteos-
ta. ”Erinomainen historiatuote. 
Hyvä kohde käydä myös koulu-
laisryhmien oppitunneillaan”.

Rautjärven kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Liisa Terävä ja 
Veikko Vento leikkasivat sinival-
koisen nauhan avaten museon ja 
Simo Häyhä -erikoisnäyttelyn.

Kollaa- ja Simo Häyhä -mu-
seo näyttelyineen on sulkeutunut 
tältä vuodelta. Ennen ensi kesän 
yleistä aukioloa museo on avoin-
na ryhmille tilauksesta. 

Teksti ja kuva: Reijo Sinkkonen 
Kollaa-toimikunnan 

puheenjohtaja

Jari Ruha Oy
Ähtäri
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Lions Club Hirvensalmi pal-
jasti Suomi 100 -juhlavuoden 

tapahtumana muistolaatan Man-
nerheim-ristin ritari Pauli Tan-
tun syntymäkodin paikalle. 

Metsätyömies, korpraali Pau-
li Veikko Tanttu syntyi 2.6.1921 
Hirvensalmella pienessä mökis-
sä Otto Tantun ja Elsa Hasasen 
perheeseen. Nyt jo puretun mö-
kin ”multajalan” sisään keittiön 
hellan viereen paljastettiin ritarin 
muistolaatta, jossa lukee: 

Tällä paikalla sijaitsi  
Mannerheim-ristin ritari n:o 180 
korpraali Pauli Tantun (2.6.1921 

– 25.12.1952) syntymäkoti.
Muistolaatan pystytti Lions Club 

Hirvensalmi 4.6.2017.

Juhani Manninen avasi tilai-
suuden liki sadan hengen yleisön 
läsnä ollessa toteamalla mm., että 
nykypäivän ihmisten on vaikeaa 
samaistua Pauli Tantun ja muiden 
sotilaiden kokemiin asioihin. So-
dasta selviytyminen oli hankalaa, 
eikä henkinen valmennus ollut 
tuolloin kovinkaan hyvää. Man-
ninen kiitti tapahtuman järjeste-
lyihin osallistuneita tahoja ja lah-
joittajia yhteisestä ponnistuksesta.

Paljastuspuheen piti Manner-
heim-ristin ritarien säätiön val-
tuuskunnan jäsen, metsänhoita-
ja Heikki Lehtonen. Hän totesi 
Tantun kuuluneen taisteluarvol-
taan korkeimpaan eliittiin. Ur-
hoollisuus, tulokset ja johtami-
nen olivat Tantun ominaisuuk-
sia, jotka veivät hänet palkituksi 
Mannerheim-ristin ritariksi. 

Lehtosen ja kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Esko Kek-
kosen paljastettua muistolaa-

Isojoella vietettiin juhlallinen 
Kaatuneiden muistopäivän ti-

laisuus 21.5.2017 Suomi 100 -oh-
jelmaan liittyen. Päivä alkoi Ju-
malanpalveluksella Isojoen kir-
kossa. Saarnan piti kirkkoherra 
Jari Kuusi ja kanttorina toimi 
Niina Nikola. Isojoen Soitto-
kuntaa johti Timo Herrala. Ju-

Suomen juhlavuosi näkyi myös 
muistopäivän vietossa

tan Kekkonen lausui päätössanat 
kiittäen tilaisuuden järjestäjiä ar-
vokkaasta ritarimme huomioimi-
sesta. 

Ritarilla värikäs elämä
Ritari Tantun elämänkaari oli 
varsin lyhyt päättyen oman kä-
den kautta syntymäkodista n. 
200 metrin päähän naapuritalon 
navettatalliin joulupäivänä 1952. 

Lyhyeen mutta värikkääseen 
elämään sisältyi paljon. Lapsuus 
ja varhaisnuoruus elettiin pienes-
sä mökissä ajanoloon kovinkin 
niukoin ”eväin”. Nuorukaisena 
Tantun tie vei muiden miesten ta-
paan puolustamaan isänmaatam-
me jatkosodassa konepistoolimie-
henä EsikK/JR1 riveissä. 

Ritarimatrikkelin kertomana 
Tanttu oli täysin pelkäämätön ja 
rohkea sotilas tilanteissa kuin ti-
lanteissa ollen monille myös esiku-
vana tiukoissa paikoissa johtaja-
ominaisuuksineen.

Hirvensalmella kunnioitettiin ritarin muistoa

Seppelpartio sankarihaudoilla

Mannerheim-ristin ritari Pauli Tantun muistolaatta

Sodan jälkeinen aika oli rita-
rille varsin raskasta. Ensin Valpo 
suoritti omia tutkimuksiaan sekä 
kuulustelujaan ajan tapaan. Tut-
kimusten rauettua Tanttu pää-
si jo osin ”normaaliin” elämään 
käsiksi, mitä värittivät muuta-
mat virkavallan ”yhteiset” toi-
met sekä ritarin melkoisen räis-
kyvä ja vauhdikas elämäntyyli.  
Viisikymmenluvun alulla pala-
sivat sotaylioikeuden tutkinnot 
ja kuulustelut jälleen ritarin elä-
mään, joiden myötävaikutuksesta 
Tantun elämä päättyi edellä mai-
nitulla tavalla. 

Yhtenä hänen elämänsä juhla-
vampana tapahtumana voidaan 
pitää vuotta 1951, jolloin ritarim-
me osallistui muiden reilun sadan 
ritarin mukana kutsuttuna mar-
salkka Mannerheimin hautajai-
siin Helsingissä.

Teksti: Juhani Manninen 
Kuva: Reijo Vakimo

Monia muistoja herätti Paa-
volan Veteraanipuistossa 

Suomi 100-teemaan liittyen It-
senäisyyden juhlakuusen istutus. 
Taimen istuttivat sotien ajan ko-
kemukset omakohtaisesti koke-
neet veteraani Vilho Koivumaa 
ja puiston kylälle aktivoinut ja 
hankkeen vetäjänä aikanaan toi-
minut Kalevi Roppola.

Siikajoen kunnanjohtaja 
Mauno Ranto totesi juhlapu-
heessaan, että maan itsenäisyys 
oli aikanaan hyvinkin veitsente-
rällä, mutta siitäkin selvittiin sit-
keän ja sisukkaan veteraanisuku-
polven ansiosta.

Ohjelmassa oli myös paikka-
kuntaan liittyvä juhlarunokro-
nikka ja kyläläisten muisteluja ai-
emmista merkkipuiden istutuk-
sista sekä kriisiaikojen tietojen 
oikeellisuudesta. Aikasetmiehet-
kuoro esitti tuttuja ja tunteisiin 
vetoavia lauluja.

Juhlapuiden istutuksella on 
paikkakunnalla perinteitä ja ar-
vostusta jo taannoisilta vuosi-
kymmeniltä. Nyttemmin nämä 
tuolloin istutetut puut ovat kas-
vaneet täyteen mittaansa ja sitä 

Veteraanipuistoon istutettiin juhlakuusi
toivotaan myös nyt puistoon is-
tutetulta taimelta. Juhlapuu mer-
kittiin viereen painetulla ja sään-
kestävällä laatalla. Tämän kylän 
itsenäisyyden kuusijuhlan toimi-

Siitäpä on juhlakuusi alulle saatettu. Veteraanipuistoon ja vanhan kou-
lun historialliselle kentälle saatettiin kuusi kasvuun. Taimen juurruttivat 
lujaan maaperään ja kiviseen kangasmaahan Vilho Koivumaa (vas.) ja 
Kalevi Roppola. Kuusentaimesta nousee Suomen satavuotinen ja tule-
ville sukupolville aikansa merkkinä seisova jykevä merkkipuu. 

joina olivat veteraanit, eläkeläiset 
ja kylä- ja kotiseutuyhdistys.

Teksti ja kuva: Pentti Syrjäpalo

malanpalveluksen päätyttyä lip-
pukulkue ja seppelpartio suun-
tasivat sankarihaudoille. Puheen 
sankarihaudoilla piti Isojoen 
Sotaveteraanien puheenjohtaja 
Antti Jaakkola. 

Teksti: Mauno Tyynismaa 
Kuva: Tapio Pitkäranta

Järvenpään sotaveteraanit ja 
omaiset saivat yllätyskutsun 

saapua Haarajoen Jyskelän tilal-
le viettämään kesäistä iltapäivää 
14.6. Suomi 100 vuotta ja Suo-

Päivän päätähdet – 
sotaveteraani ja Suomen 
hevonen

men hevonen 110 vuotta -mer-
keissä.

Satu Taiveahon pitämä juhla-
puhe lämmitti mieliä.

Veteraanit ja omaiset ihmet-
telivät, miten nämä Jyskelän ti-
lan ja tallin nuoret ihmiset olivat 
tällaisen veteraaneille unohtu-
mattoman päivän tulleet järjestä-
neeksi. Vastaus tuli miettimättä: 
”Arvoisat veteraanit, ilman teitä 
ja Suomen hevosta ei meillä olisi 
100-vuotiasta itsenäistä isänmaa-
ta”.

Kiitokset Laura Kortelaiselle, 
Stall Anna Riders ry:n puheen-
johtajalle ja Jyskelän tilan omis-
tajalle Anna Rämölle ja kaikille 
mukana olleille vapaaehtoisille.

Tuula Rothovius 
Järvenpään Sotaveteraanit ry:n 

sihteeri 

Suomen hevonen ja Anna Rämö sekä tammenlehväveteraanit (vas.) 
Harry Hellén, Eine-Maria Riekki, Julia Nyberg ja Leena Sonninen Jys-
kelän tilalla.
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Somerolla, Lamminniemen 
Hyvinvointikeskuksessa vie-

tettiin Kansallista veteraanipäi-
vää 27.4.2017. Salolainen sotavete-
raani Allan Sjöberg (90) oli siellä 
kuntoutuksessa. Juhlassa kunnia-
paikoilla olleiden sotaveteraanien 
joukossa oli myös 100 vuotta 2.5. 

täyttänyt Reino Oksanen (oik.), 
joka pyörätuolissa istuen seurasi 
juhlan tapahtumia. Reino on har-
rastanut runojen kirjoittamista 
ruutupaperille vuosien ajan.

Teksti: Eero Törmä,  
Res.kapt. Salosta

Maamme itsenäisyyden 
merkkivuonna Kauhaval-

la kunnioitetaan talvi-, jatko- ja 
Lapin sodassa kaatuneita sotilaita 
esittämällä sotilaiden kaatumis-
paikat neljän kartan avulla. Kart-
toja on neljä, koska sotien aikana 
Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi 
ja Ylihärmä olivat itsenäisiä kun-
tia. Niissä on yhteensä noin 650 
sankarivainajaa.

Alahärmän kartan on laati-
nut Matti Tyni, Kauhavan Kari 
Koukkunen, Kortesjärven Mat-
ti Joensuu ja Ylihärmän Erk-

Nurmijärven Reserviläisyh-
distyksen viitisenkymmen-

tä edustajaa Pekka Kiehelän 
johdolla matkasivat toukokuun 
lopulla vierailulle naapurimaa-
han. Mukana oli myös kaksi sota-
veteraania, Lars Löflund (94) ja 
Mauno Tenhovirta (95).

Joukko vieraili Tukholman 
suomalaisella kirkolla, jossa vie-
raat laskivat seppeleen ja sen jäl-
keen kirkkoherra Martti Paana-
nen kertoi kirkon toiminnasta.

Sotalapset Doris Emanuelsson 

ja Martta Larsson kertoivat muis-
tojaan sota-ajalta Ruotsissa. Vie-
raat saivat kuulla lisäksi Market-
ta Kivisaaren kertovan Ruotsin 
suomalaisten veteraanien toimin-
nasta. Eric Björklund puolestaan 
valotti Ruotsin vapaaehtoisten toi-
mintaa sodan aikana Suomessa. 

Ruotsin television suomenkie-
lisestä toimituksesta oli paikalla 
toimittaja Olli Hörkkö, jonka 
vierailusta tekemä ohjelma lähe-
tettiin samana iltana suomenkie-
lisissä tv-uutisissa.

Nurmijärveläiset  
100-vuotisjuhlamatkalla Ruotsissa

ki Kallio. Laatijat ovat kotiseu-
tumiehiä, maanpuolustusjärjes-
tön aktivisteja ja sukututkijoita. 
Kartat on tehty talkoovoimin eli 
pohjalaisittain kökkätyönä. Pitä-
jien yhdistäminen tuottaa yleen-
sä erilaisia ongelmia, mutta tämä 
yhteistyö on sujunut erittäin hy-
vässä hengessä. Kartat on kustan-
tanut Kauhavan kaupunki ja ne 
ovat osa Suomi 100 -hanketta. 
Painatuksen teki alahärmäläinen 
yritys kiitosta ansaitsevalla taval-
la.

Kartoissa mainitaan sotilaan 

Kauhavalaisten kaatumispaikat kartoille

Ohjemassa oli lisäksi mm. vie-
railu Suomikotiin, Katariinan 
kirkon puistossa olevalle suoma-
laisten muistokivelle ja sotamu-
seo Armémuseum, jossa Hannu 
Lakee piti mielenkiintoisen lu-
ennon.

Teksti: Pirkko Sinkkonen 
Suomen Sotaveteraaniliiton 

Ruotsin piirin toiminnanjohtaja 
Kuva: Miika Pyyppönen                      

Vierailijat kokoontuneena Ruotsin Armèmuseumin seinustalle.

Sankarivainajien kaatumispaikkojen kartta kiinnitettynä Ylihärmän kir-
jaston seinälle hyvälle ja esteettömälle lukuetäisyydelle, jossa Ylihär-
män yläkoulun seitsemännen luokan poikia tutkimassa karttaa, löytyi-
sikö tuttujen sukunimien perusteella sukulaissankarivainajien nimiä ja 
kaatumapaikkoja.

ikä kaatumishetkellä, kaatumis-
aika ja -paikka sekä joukko-osas-
to. Sankarivainajista on erikseen 
esitetty rintaman ulkopuolel-
la kuolleiden paikkakunnat sekä 
sairaaloissa kuolleiden sairaalat. 
Tiedot ovat pääasiassa Kansallis-
arkistossa olevasta Suomen sodis-
sa 1939-1945 menehtyneiden tie-
tokannasta. Veteraanimatrikke-
leista ja tutkimuskirjallisuudesta 
on saatu täydentäviä tietoja.

Kartoilla kunnioitetaan sota-
veteraanien ja erityisesti sankari-
vainajien merkitystä Suomen his-
toriassa. Kun kartat on sijoitettu 
paikallisiin kirjastoihin, niin ne 
ovat helposti kaikkien kuntalais-
ten nähtävissä. Tällä tavalla vah-
vistetaan paikallishistorian tun-
temusta. Kauhavalaisten merkit-
tävimmät taistelupaikat tulevat 
korostetusti esiin, kuten Taipa-
leenjoki, Vuosalmi, Särkisyrjä ja 
Valkeasaari. Karttojen laatimi-
sella on ajateltu erityisesti koulu-
nuorisoa, joka näkee selvästi esi-
isiensä kokemat taistelupaikat. 
On luonnollista, että karttojen 
tutkiminen vahvistaa maanpuo-
lustustahtoa.

Samalla talkooperiaatteella 
tehtiin aiemmin myös kartat jää-
kärien lähtöpaikoista kaikkien 
Kauhavan kaupunginosien osal-
ta.

Teksti: Kari Koukkunen 
Kuva: Erkki Kallio

Runojen riimittelijä 
veteraanipäivää viettämässä

sotamies Olavi Varjo JR 13:ssa. 
Olavi kaatui 22.2. Summassa, 
Kaino katosi 8.3. Talissa ja Mart-
ti haavoittui 12.3. Säkkijärvellä 
menehtyen seuraavana päivänä, 
jolloin talvisota päättyi. Samaan 
aikaan nuorin veljeksistä, Uuno, 
lähti sotaväkeen ja sitä tietä edel-
leen jatkosotaan. Hän oli vuon-
na 2007 mukana juhlistamassa 
muistomerkin paljastusta. 

Varjon suvun puheenvuo-
ron käyttänyt luutnantti Mikko 
Varjo, Uuno Varjon pojanpoika, 
kertoi torpan tonttialueen muut-
tumisesta nykyiseksi kesänvietto-
paikaksi. Kansalaisopistossa toi-
miva veteraanien laulupiiri esitti 
musiikkia. 

Teksti ja kuva: Jukka Vehmas 

Kymmenen vuotta sitten Lai-
tilan Sotaveteraaniyhdistys 

pystytti muistokiven kolmelle 
Varjon veljekselle, jotka kaatui-
vat talvisodassa kuukauden ku-
luessa talvella 1940. Kaino, Ola-
vi ja Martti Varjon muistokivi te-
räslaattoineen sijaitsee Laitilan 
Pehtsalossa poikien kotitorpan 
tontilla, yksityisellä maalla. 

Sotaveteraaniyhdistys järjes-
ti heinäkuussa pienimuotoisen 
juhlahetken muistomerkillä Suo-
men juhlavuoden kunniaksi. Pu-
heenjohtaja Eero Kaira kertoi 
puheessaan veljesten sotatiestä ja 
viisilapsisen perheen suuresta uh-
rauksesta aikana, jolloin ei ollut 
kriisiapua saatavilla.   

Alikersantti Kaino Varjo pal-
veli Jalkaväkirykmentti 62:ssa, 
sotamies Martti Varjo JR 1:ssä ja 

Juhla kolmen veljeksen 
muistomerkillä Laitilassa

Puheenjohtaja Eero Kaira veljesten muistomerkillä. 

Oikaisu
Sotaveteraani-lehden 3/2017 sivulla 31 esitelty, villasukkia 
vastaanottanut sotaveteraani on Jaakko Virtanen, ei Jaakko 
Viitanen. Sotaveteraani-lehden toimitus pahoittelee virhettä.
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Tenoriluutnantti ja dokumen-
taristi Raimo Salo, tango-

kuningatar Jenna Bågeberg, ha-
nuritaiteilija Samuli Jokinen ja 

Etelä-Pohjanmaan alueen rosvopaistitapahtuma järjestettiin Anssin Jukka -areenalla Härmässä 24.5.2017. 
Järjestelijäporukka oli mukana yhteislaulussa.  Kuva: Pertti Kortesniemi

Lapuan Kaatuneiden Omai-
set ry:ssä pitkään toiminut 

opettaja Aino Koski kokosi yh-
teen tiedot kaikista Lapualle hau-
datuista sankarivainajista. Kak-
si vuotta kestänyt urakka on nyt 

Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry järjesti 26.-29.6. leirin veteraaneil-
le, puolisoille ja leskille Vesannon Sompalassa. Pielaveden sotavete-
raanien naiset paistoivat muurinpohjalettuja yli 100-päiselle joukolle. 
Ilmeisesti letut olivat hyviä, koska kaksikymmenlitrainen taikina kului 
pohjia myöten. Kuvassa vas. rovasti Risto Lyytikänen, sosiaalineuvo-
ja Riitta Huittinen, Pielaveden Sotaveteraanien puheenjohtaja Tauno 
Jääskeläinen, veteraani Heikki Partanen, agronomi Paavo Jauhiainen 
ja pielavetisten emäntä Kirsti Tikkanen.

Teksti: Tauno Jääskeläinen 
Kuva: Timo Laukkanen

Itsenäisen Suomen viettäessä 
100-vuotisjuhlavuottaan is-

tutettiin Turun Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Pekka Paateron 
Taivassalon Varttimaan saaressa 
olevan kesäasunnon pihapiiriin 
”Veteraanitammi” kunnioitta-
maan ja jälkipolville muistutuk-
seksi veteraanisukupolven suu-

Tammi veteraanien kunniaksi
rista uhrauksista isänmaamme 
hyväksi. Piirin toiminnanjohta-
ja Osmo Suominen (kesk.) var-
misti isäntäparin, Seija ja Pekka 
Paateron kanssa tammen suju-
van istutuksen.

Teksti ja kuva: Osmo Suominen

juontaja Sonja Linden kunnioit-
tivat kanadansuomalaisia vete-
raaneja kymmenen päivän Kana-
dan kiertueellaan 31.7. – 9.8.  

Suomi 100 -tapahtuma Kanada-kiertueella

valmis ja kuvista muodostui kaksi 
taulua talvi -ja jatkosodasta. Niis-
sä on yhteensä 393 nimeä. Vain 
yksi kuva jäi löytymättä.

Lähteinä Koski käytti useita 
eri tahoja mm. Puolesta kansan 

Lapualainen perinneteko Leiriläiset saivat myös herkutella

Suomalaisesiintyjät (vas.) hanuritaiteilija Samuli Jokinen, tangokunin-
gatar Jenna Bågeberg, juontaja Sonja Linden ja tenoriluutnantti Raimo 
Salo Sudburyssa 4.8.2017.

Aino Koski ja sankarivainajien taulut

Kiertue käynnistettiin Toron-
ton konsertilla, josta matka jatkui 
pohjoiseen.  Sudburyssa porukka 
konsertoi myös kirkkokonsertilla 
ja Raimo esitti tuoreimman do-
kumenttinsa Askelten kaiku Ka-
nadan ensi-iltana. Kiertueen seu-
raava kohde oli Sault Ste Marie. 
Viimeksi konsertoitiin Thunder 
Bay:n suomalaisasutuksessa kirk-
kokonsertin merkeissä. Matkaa 
kertyi 1500 km. 

Kanadan piiri kiittää Raimon 
porukkaa laadukkaista esityksis-
tä. Muista minua -teemalla kul-
kenut ohjelmisto muistutti kuuli-
joita siitä, että näiden Toivo Kär-
jen laulun sanojen lailla, Muista 
minua, muista minua, muista mi-
nua silloin ...emme unohda vete-
raanejamme Suomen satavuotis-
juhlavuonna. 

Reijo Viitala 
Kanadan sotaveteraanipiirin 

puheenjohtaja

ja maan -kirjoja haastatellen su-
kututkijoita, maakunta-arkistoja, 
kirkkoherranvirastoja ja soitellen 
ympäri Suomea kymmeniä pu-
heluja. Myös Pyhälahden valoku-
vaamomuseosta löytyi tietoa.

Sankarivainajan tyttärenä 
Aino Koski on tyytyväinen, että 
aloitti ja sai työnsä päätökseen. 
Taulut antavat kasvot niille muis-
tomerkeille, joita hautausmailla 
on. Jokaisella kuvassa olevalla on 
oma tarinansa, joka taulujen väli-
tyksellä tulee entistä konkreetti-
semmaksi. Siksi se on merkittävä 
perinneteko.

Teksti: Pertti Kortesniemi 
Etelä-Pohjanmaan  
sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja 
Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki
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Tämän vuoden Kalevan kisat 
Seinäjoella olivat todella hie-

no kunnianosoitus Etelä-Pohjan-
maan sotaveteraaneille. Sanoma-
lehtien kautta esitetty kutsu oli 
tavoittanut kunnioitettavan mää-
rän heitä kisojen avajaisia seuraa-
maan. Väinö Kuoppalan idean 
toteutus tuli todella viime het-
kellä ja maakunnan halu osoittaa 
arvostusta sodan kokeneille mie-
hille ja naisille näkyi jokaisessa 
avauspuheenvuorossa.

Kainuun prikaatin 20 varus-

miestä avustivat kaikessa mah-
dollisessa, saateltiin istumapai-
kalle, tuotiin kahvia ja makka-
raa, lopuksi ojennettiin jokaiselle 
veteraanille valkoinen ruusu. Il-
mankos mukanani ollut 12-vuo-
tias tyttäreni poika totesi poistu-
essamme: ”olisi kiva olla veteraa-
ni, ilman sotakokemusta”!

Esko Petäjä 
Etelä-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin 

puheenjohtaja

”Minäkin olisin mielelläni 
veteraani”

Sotaveteraaneja saattajineen kunniavieraina Kalevan kisoissa Seinä-
joella. 

Kanteleen kylän suuri voi-
mannäyttö on ollut joka nel-

jäs vuosi järjestettävä kylänäyt-
tely. On monipuolista ohjelmaa, 
ruokaa, taidetta, vanhoja tavaroi-
ta, kyläkentällä kymmeniä van-
hoja ”fergussoneja”, maatalousko-
neita ja museoautoja rivissä.

Kylä on aina ollut myös ve-
teraanitoiminnan etujoukoissa. 
Pukkilan ainoa elossa oleva sota-
veteraani Jaakko Karjalainen, 93 
vuotta, asuu kotonaan Kanteleel-
la. Yhdistyksen edesmenneet voi-
mahahmot puheenjohtaja Eino 
Lempälä ja sihteeri Åke Almiala 
olivat Jaakon naapureita.

Tänä kesänä kylän tehokak-
sikko Päivi Rusila ja Liisa Heikki-
lä suunnittelivat yhdessä sotave-
teraaniyhdistyksen näyttelyosas-
ton ja keräsivät näyttelyesineet, 
joten veteraaniyhdistyksen pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohta-
ja pääsivät vain viimeistelemään 
pari raskaampaa hommaa lähes 
valmiille osastolle.

Näyttelyosastolla päivystä-
neille yhdistyksen hallituksen jä-

senille kävi päivänselväksi, että 
kaikenikäiset, myös nuoret, ovat 
kiinnostuneita veteraanitoimin-
nasta. Keskustelun aiheita osas-
tolla olivat veteraanien ja leskien 
avustaminen, talvi- ja jatkosodan 
eri vaiheet, asetyypit, sankarivai-
najat ja näyttelyssä esillä olleet so-
danaikaiset tavarat.

Tällainen näyttely on oiva ti-
laisuus keskustella vaikkapa siitä, 

olisiko jälkipolvilla jotain esineis-
töä, joka olisi käytettävissä tule-
vissa näyttelyissä ja veteraanien 
perintöä vaalivissa tiloissa. Tämä 
tuli myös kaksipäiväisen näytte-
lyn aikana vahvasti esille.

Teksti ja kuva: Arto Luoma 
Pukkilan Sotaveteraanit ry:n 

puheenjohtaja

Pukkilan Kanteleella on aina 
arvostettu sotaveteraaneja

Kylän voimanaiset (vas.) Päivi Rusila ja Liisa Heikkilä

Etelä-Karjalan museossa on esillä harvinaisia värivalokuvia talvisodan 
ja jatkosodan ajalta Sodan värit -näyttelyssä. Oheistapahtumana esi-
tetään Sodan äänet - pienoisdraamaa. Lottaa esittää Kati Kaapro, joka 
lukee otteita Annikki Vesivalon Nuoren lotan päiväkirjasta 1939-1942 
Rauhan kyyhky. Sotilaana on Arto Pulkkinen, joka puolestaan lukee 
mm. Mauno Koiviston rintamakirjeitä ja runoja Lasse Heikkilän runo-
teoksesta Balladi Ihantalasta. Musiikkikappaleina kuullaan CD:ltä Sama 
kaiku on askelten, Testamentti pojalleni ja Veteraanimarssi. Draaman 
on tuottanut Raili Leino.

Jääkäriprikaatin varusmiehet 
Sodankylästä suorittivat ve-

teraanikeräyksen lauantaina 2. 
syyskuuta Kemijärvellä lipaske-
räyksenä.  Keräyksen tuotto oli 
1037 euroa.

Keräyksen järjestelyistä vas-
tanneiden Kemijärven Reservi-
nupseerien puheenjohtaja Timo 
Alaräisänen ja Kemijärven So-
taveteraanien varapuheenjoh-
taja Eero Kanniainen kiitti-
vät keräyksen päätteeksi järjes-
tetyssä ruokailussa varusmiehiä 
hyvin suoritetusta tehtävästä. 
-Olette tehneet tärkeää työtä tä-
nään sotiemme veteraanien hy-
väksi. Keräyksen tuotto ohjataan 
kemijärveläisten veteraanien ja 
rintamatunnuksen omaavien 
puolisoiden ja leskien avustami-
seen. Kemijärvellä on elossa vajaat 
parikymmentä miesveteraania. 

Kanniaisen mukaan Kemijärvel-
lä on siirrytty perinteisestä auto-
opaskeräyksestä ainoastaan lipas-
keräykseen.

Lipaskeräyksellä varoja Kemijärven veteraaneille

Alikersantit Harri Hemmilä (vas.) 
Raahesta ja Jarkko Kunnari Torni-
osta suorittivat keräystä S-Marke-
tin edustalla.

-Myös meillä veteraaniyhdis-
tyksillä on edelleen velvollisuus 
auttaa. Kohteita löytyy, kuten 
hierontaa, jalkahoitoa, kuljetuk-
sia sekä jopa aineellisia hyödyk-
keitä.

Kanniainen muistutti, että 
joskus kysellään, miksi vielä ve-
teraaneille kerätään ja eikö voisi 
jo lakkauttaa veteraanien liitot? 
Jos nyt jaettaisiin liittojen varat, 
se merkitsisi vajaat 50 euroa vete-
raania kohti.

Eero Kanniainen totesi lopuk-
si kiitossanoissaan varusmiehille, 
että toivottavasti teille jää hieno 
muisto, kun olitte mukana vete-
raanikeräyksessä Suomen täyttä-
essä 100 vuotta.

Teksti ja kuva: Timo Käkilehto

Osana Suomi 100 -juhlavuo-
den ohjelmaa osallistui ta-

ni Haukion kanssa. Otteluun ja 
sitä edeltäneelle kaupungin tarjo-
amalle lounaalle oli kutsuttu ve-
teraaneja. Imatran Sotaveteraanit 
ryn puheenjohtaja Erkki Nie-
minen, kättelemässä oleva Veli 
Merentie ja vuoroaan odottava 
Pentti Pälve luovuttivat presi-
dentille Imatran Sotaveteraanit 
ry:n jäsenten sotakokemuksista 
kertovan kirjan ”Nuoruus sodas-
sa, osa 2”.  Presidentti puolestaan 
antoi vastalahjana Oiva Toikan 
suunnitteleman sinivalkoisen 
Suomi 100-linnun.

Teksti: Raili Leino 
Kuva: Jorma Ignatius

Presidentti tapasi Imatralla veteraaneja

Erkki Nieminen luovuttamassa (vas.) kirjaa tasavallan presidentille, kät-
telemässä Veli Merentie ja Pentti Pälve.

savallan presidentti Imatralla 
Itä-Länsi -otteluun rouva Jen-
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luovuttamassa muistomerkkiä. 
Myös hänen isoisänsä oli ollut 
”viiskasin”. miehiä.

Puolustusministeri Jussi Nii-
nistö muistutti, että sotien muis-
tomerkeillä on monenlaisia merki-
tyksiä. Ne sekä muistuttavat anne-
tusta raskaasta uhrista, että pitävät 
yllä maanpuolustushenkeä. 

Teksti ja kuvat:  
Pertti Kortesniemi 
Etelä-Pohjanmaan  
sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

hoiti tinkimättömästi osuuten-
sa koko sodan ajan, totesi muis-
tomerkkitoimikunnan puheen-
johtaja, maanviljelysneuvos Ant-
ti Tukeva. Vaikka muistomerkki 
paljastettiin Kiteellä, josta taiste-
lut alkoivat, se on osoitettu koko 
rykmentille ja kaikille siinä myö-
hemminkin taistelleille sotilaille.

Muistomerkkihanke käynnis-
tettiin 2016 eri tahojen yhteis-
työllä. Eteläpohjalaiset hankki-
vat siihen rahoituksen.  Isojoen 
kunnanjohtaja Linda Leinonen 
piti kunniatehtävänä, että sai olla 

Eteläpohjalaisilta jälleen merkittävä perinneteko

Eteläpohjalaiset paljastivat jo 
kolmannen muistomerkin 

Kiteen alueella.  
Joukko - pääosin JR 58 tais-

telleiden jälkeläisiä - saapui lä-
hes 300 hengen voimalla Kiteen 
Mustalammelle 9. heinäkuuta, 
jossa paljastettiin 19.D: n  kärki-
rykmentin JR 58 muistomerkki. 

Paljastusjuhlan avauspuheen 
piti toimitusjohtaja Heikki Aho-
la, joka on rykmentissä taistelleen 
Mannerheim-ristin ritari Aarne 
Aholan poika.

Rykmentti tunsi vastuunsa ja 

Paikallisyhdistysten liput saapuvat muistomerkin paljastustilaisuuteen.

Nousiaisissa suoritettiin Kaa-
tuneitten muistopäivänä 

poikkeuksellisen juhlava seppe-
leenlasku. Tilaisuuden vaikutta-
vuutta lisäsi paikkakunnan nuor-
ten miesten asettuminen sankari-
hautausmaan kiviristien vierelle. 
Kukin nuori oli saman ikäinen 
kuin haudassa lepäävä sankari-
vainaja. Monen läsnä olleen hen-
kilön mielestä tämä menettely 

konkretisoi hienolla tavalla sen, 
mikä uhri isänmaalle raskaina so-
tavuosina annettiin myös tämän 
pitäjän osalta. Tapahtumasta toi-
vottiinkin tulevan perinne tule-
vina vuosina.

Teksti: Osmo Suominen 
Kuva: Jaakko Rantasalo

Nuoret sankarihaudalla

Välillä juostiin hautausmaan 
kivien taakse suojaan, kun 

kranaatit räjähtelivät ja lensi sir-
paleita. Aika rytinää se oli, muis-
telee Pentti Nakari 1.7.1944 ta-
pahtunutta Lappeenrannan rata-
pihan pommitusta ja asevaunun 
räjähdystä. Hautausmaa oli vain 
kolmensadan metrin päässä ase-
masta.

Nakari oli tuolloin 16-vuoti-
aana sotilaspoikana komennettu-
na IS-keskuksessa ja saanut mää-
räyksen lähteä asemalle. Sieltä 
hänet nappasi tositoimiin raiva-
uksia johtava upseeri. Sirpalesuo-
jaan, jossa oli asemalla työsken-
nelleitä rautatieläisiä, oli osunut 
pommi.

Suojanahan se oli hyvä, mut-
ta jos osuma tuli, niin se oli me-
noa.  Osa oli säilynyt ehjänä, mut-
ta osasta ei saanut selvää, kuka oli. 
Yhdestäkin löytyi vain jalkaterä. 
Ei se tuntunut pahalta, sitä teki 
työtä ja olihan ne hoidettava pois, 
sanoo Nakari 73 vuotta myöhem-
min.

Ratapihalla oli vaunuissa myös 
hevosia, jotka pakokauhussa ja 
tuskissaan potkivat vaunun ha-
jalle ja juoksentelivat ympäriin-
sä, kunnes ne vapautettiin kärsi-
myksistä.

Pommitusten aikaan asemal-
la oli myös Nakarin tuleva vaimo 
Irja, jonka tehtävänä olisi ollut 
viedä kassa turvaan, mutta hänen 
sijastaan sen veikin toinen tyttö, 
joka sai surmansa. Useasti hän 
sitä muisteli ja sanoi, että se olisi 
ollut minun vuoroni viedä se kas-
sa, sanoo Nakari

Seuraavana yönä pommitet-
tiin jälleen. Nakarin kotitalon 
naapuritalo meni lautakasaksi, 
mutta heidän talonsa kärsi vain 
pieniä vaurioita. Suurin tuho 

kohtasi kuitenkin veljen hoitamia 
ruokapöytään tarkoitettuja kane-
ja. Vain kaksi jäi henkiin ja nekin 
karkasivat.

Kadulla ei uskaltanut kulkea, 
sellainen säihke kävi, kun puhe-
lin- ja sähköjohdot olivat romah-
taneet maahan.

Ei ollut aina hurraamista ruo-
assa keskuksessakaan. Nakari 
muistelee, miten kerrankin liha-
sopassa oli toinen puoli matoja. 
Syömässä ollut luutnantti noukki 
madot lautasen reunalle ja tokai-
si, ettei jaksa syödä kaikki matoja, 
kun ovat niin rasvaisia.

Monta kertaa Nakari oli myös 
upseereiden juoksupoikana. Ran-
nassa olevalta kaljatehtaalta hän 
haki päivittäin ämpärillä kaljaa 
herroille. Viipurin evakuoinnis-
sakin hän sai vastaavanlaisen toi-
meksiannon.  Punaisenlähteen 
torilla tiedettiin olevan vielä yh-
den ravintolan auki ja Nakari sai 
rahaa ja käskyn hakea emännältä 
kaksi pulloa Karjala-viiniä. Pai-

Sotakesä 1944 jäi Pentti Nakarin mieleen

kalla olivatkin emännän lisäk-
si sotapoliisit, jotka kaatoivat vii-
noja viemäriin. Pullot Nakari kyl-
lä sai, mutta maksaa ei tarvinnut.

Mielenkiintoisena pitää Na-
kari sitä, että 16-vuotiaana hänel-
le maksettiin päivärahaa ja kol-
me muonatupakkaa, mutta kun 
Lappeenrantakin julistettiin so-
tatoimialueeksi, maksettiin vielä 
rintamalisää ja 17-vuotiaana sai 
sitten jo ostotupakatkin. Naka-
ri kun ei polttanut, niin tupakan 
myynnillä sai lisätuloja.

Sodan päätyttyä Nakari joutui 
vielä 4. armeijakunnan joukois-
sa mm. palauttamaan rintamalta 
tulleita hevosia ennen kuin pääsi 
palaamaan töihin, vaikka työn-
antaja oli jo käynyt kyselemässä. 
Mukaan sai vielä housut, kengät 
ja asetakin, mitkä tulivatkin hy-
vään tarpeeseen.

Teksti ja kuva: Raili Leino 
Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

Pentti Nakari on viihtynyt hyvin kuntoutuksessa Haminan Hoikussa. 
Kunto on hyvä, mitä nyt lonkka vähän vaivaa, mutta mieli on virkeä. 

Uhrit on haudattu Ristikan-
kaan hautausmaalle ja heille seu-
rakunta on pystyttänyt muisto-
paaden ja tyynykivet jokaiselle.

Turman uhreja muistettiin 73 
vuotta myöhemmin samalla kel-
lonlyömällä istuttamalla asema-
rakennuksen edessä olevaan puis-
toon muistotammi ja sen eteen 
kivipaasi. Muistotilaisuuden jär-
jestivät Lappeenrannan Sotavete-
raanit ry ja Lappeenrannan Rin-
tamaveteraanit ry yhteistyössä so-
taorpojen kanssa.

Teksti ja kuva: Raili Leino 
Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

Heinäkuu 1944 alkoi Lap-
peenrannassa rajuilla pom-

mituksilla.  Ensimmäinen pom-
mitusaalto kohdistui 1.7. klo 
12.45 tavara-asemalle, jossa am-
muslastissa ollut tavarajuna rä-
jähti ja syntynyt tulipalo aiheut-
ti ympäristössä valtavasti tuhoa. 
Tässä hyökkäyksessä kuoli kah-
deksan siviiliä.

Aamuyöllä 2.7. vihollisten ko-
neet pommittivat Alakylää ja sa-
man päivän illalla vielä lentoken-
tän seutua. Uhreja oli 7, mm. äiti 
ja kolme lasta.

Myöhemmin vielä yksi haa-
voittunut kuoli, joten kuolonuh-
reja oli kaikkiaan 16.

Nämä pommitukset olivat so-
dan viimeiset Lappeenrannassa.

Lappeenrannan viimeiset 
pommitukset

Muistotammea istuttamassa oli turmassa kuolleiden omaisia ja sota-
orpoja. Airueina Kaarina Noroaho ja Arto Varis Lappeenrannan Sota-
veteraanit ry:stä.
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k e n tä ltä

ministeri Peter Hultqvist. Vie-
railijoita oli eri Tukholman lähe-
tystöistä ja tunnelma oli erittäin 
mukava.

Pirkko Sinkkonen  
Toiminnanjohtaja 

Suomen Sotaveteraaniliiton 
Ruotsin Piiri 

Kuva: Juha Joki

sa, koska näitä juhlia ei olisi ollut, 
jolleivat veteraanimme olisi tais-
telleet meille suomalaisille vapaa-
ta isänmaata. Hehän olivat pää-
osassa näissä juhlissa!

Perjantaina 25.8. oli puolus-
tusasiamies Rami Peltosella vas-
taanotto, johon oli kutsuttu vete-
raanit Kerttu Grundmark, Jan 
Kjellberg ja Kurt Antskog. Pai-
kalla oli myös Ruotsin puolustus-

Tukholman Kungsträdgårdenissa vietettiin 
Suomi 100 -juhlia 24.–26.8.

Sotaveteraanien ja sotainvalidi-
en tapahtuma painottui 26.8 

lauantaille. Veteraaniteltta oli 
Skeppsbrolla klo 11-15 miinan-
raivausalus Katanpään vieressä. 
Järjestäjät kiittävät aluksen mie-
histöä saamastaan avusta teltal-
la tapahtuman aikana. Näytteille 
oli koottu yksityisiltä henkilöiltä 
lainaksi saatuja sodan ajan tava-
roita, jotka kiinnostivat yleisöä. 
Ruotsalaisella Stefan Folkel-
la oli suuri määrä sodanaikaisia 
esineitä ja kiitokset myös hänelle 
mukana olosta tapahtumassa.

Arviolta Katanpään alukseen 
ja veteraanitelttaan kävi tutustu-
massa päivän aikana n. 1000 vie-
railijaa. Veteraaneista ei jaksanut 
saapua tapahtumaan kuin muu-
tama, mutta he olivat sitäkin tyy-
tyväisempiä. Osaltaan veteraani-
en osallistumista rajoitti se, että 
autoliikenne, myös takseilta ajo 
alueelle oli kokonaan kielletty. 
Tämä oli iso virhe suunnittelus-

www.hoiku.fi
puh. 020 7761 700
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Varsinais-Suomen Sotavete-
raanipiirin perinteinen mar-

salkka Mannerheimin muisto-
juhla keräsi jälleen runsaasti ve-
teraaniväkeä eri puolilta piiriä 
muistelemaan historiamme suur-
miestä.  Yhdessä Sotainvalidien 
Veljesliiton Varsinais-Suomen pii-
rin kanssa järjestettävä vuosittai-
nen kesätapahtuma kokosi mar-
salkan syntymäkodin Louhisaa-
ren puistoon noin 300 kuulijaa.

Juhlan aloitti Laivaston Soit-
tokunta soittamalla Marsalkan 
hopeatorvet sekä Suomalaisen 
Sotilaan Hymnin. Kenttähartau-
den piti teologian tohtori Sep-
po Haavisto. Kenttähartauden 
päätteeksi laskettiin seppele Lou-
hisaaren kartanolinnan puistossa 
olevalle muistopaadelle.

Tilaisuuden juhlapuheen piti 
Suomen Punaisen Ristin varapu-
heenjohtaja Otto Kari aiheenaan 
Marsalkka Mannerheimin toi-
minta Punaisessa Ristissä. Hän 
totesi mm., että Mannerheimil-
le hyväntekeväisyys oli käytän-

nön isänmaallisuutta, jossa sosi-
aalisten olojen ja terveydenhuol-
lon parantamisella kansakunta 
vahvistui. Mannerheim valittiin 
SPR:n puheenjohtajaksi 8. hel-
mikuuta 1922. Hän toimi tehtä-
vässä kuolemaansa saakka 1951. 
Hän uudisti hallintoa suuntaan, 
jossa tavoiteltiin tehokasta toi-
meenpanoa. Keskusjohtoon kut-

Mannerheim toimi myös 
humanitäärisissä tehtävissä

suttiin eri alojen edustajia tuo-
maan osaamista kansanterveys-
työn kehittämiseen.

Juhlan jälkeen tarjolla olleen 
lounaan tuotto käytetään lyhen-
tämättömänä sotaveteraanien hy-
väksi.

Teksti: Osmo Suominen 
Kuva: Tuula Rahkonen

Kesäinen päivä tarjosi hyvät puitteet muistojuhlalle.

idg-tools.com

Oy Puhois Ab
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Virossa ja Suomessa olevien 
perinneyhdistysten yksi yh-

teinen aktiviteetti on kesäretki, 
joka tänä vuona järjestettiin Hel-
singistä Hämeeseen heinäkuun 
lopussa. 

Veteraaneista on vielä elossa 
n. 60 miestä, joiden keski-ikä on 
yli 93 vuotta. Perinneyhdistyk-
sen jäsenet koostuvat veteraaneis-
ta, omaisista ja asian harrastajis-

ta. Suomen ja Viron yhdistyksen 
yhteinen kesäretki tehtiin Suo-
mi 100 –teemalla. Kohteina oli-
vat Helsingissä Malmin sanka-
rihauta, Lopella Marskin maja, 
Aulanko, Parolassa Panssarimu-
seo ja Riihimäellä Suomen Lasi-
museo.

Teksti ja kuva: Hari Lindeln

Suomen-poikien 
perinneyhdistys retkeili 
Hämeessä

Kesäretki alkoi Malmilla tervehdyskäynnillä Suomen-poikien muisto-
merkillä. Kuvassa sotaveteraanit Lembit Kaselaan (vas.), Edgar Sinisa-
lu ja Jaanus Jahilo.

Kotirintaman vaiheet ja pu-
la-aika ovat tulleet tutuiksi 

jo yli kolmellesadalle etelä-karja-
laiselle koululaiselle. Lastenkult-
tuurikeskus Metkun kulttuuri-
polkuun kuuluva Kotirintamal-
la-työpaja on viiden kohtauksen 
paja, jossa oppilaille on kirjoitet-
tu omat roolit, jotka he esittävät.

Keitetäänpä kahvit tai oike-
astaan vastikkeet. Minulla on 
paahdettuja rukiinjyviä ja  lisäksi 
on kuivattua voikukanjuurta, sa-
noo äiti vieraaksi tulleelle naapu-
rin tädille kotikohtauksessa.

- Pitää saada lisäpisteitä, kun 
lapselle on jäänyt vaatteet ja ken-
gät liian pieniksi eikä voi mennä 
kouluun. Moneen kertaan on jo 
vaatteita käännetty, enää ei ole 
mistä ottaa.  Näin sanail-
laan kansanhuollon toimistossa 
ja sitten mennään kauppaan.

- Tänään on saatu niin vähän 
maitoa, että ei riitä, kun vain lap-
selle se 5 dl. Jauhoja kyllä  on, oi-
kein vehnäjauhoakin, mutta rou-
va muistaa sitten siivilöidä jau-
hot, sanoo  kauppias ja 
leikkaa ostokuponkia.

-Viikonloppuna me lähdetään 
mottitalkoisiin. Vielä ei ole tie-
toa, tehdäänkö pilkkeitä  hä kä-
pönttöautoihin vai halkoja. Jos 
tehdään halkoja, minä ainakin 
teen neljä mottia,  niin saan ho-

peisen kirvesmerkin, yhdestä mo-
tista kun saa vain rautaisen, näin 
uhoaa  nuori poika työtä ja tal-
koita -kohtauksessa.

Kun kaikkia ruokatarvikkeita 
ei ollut saatavilla, niin piti opetel-
la tekemään erilaisia korvikkeita. 
Viidennessä kohtauksessa ollaan 
ruuan valmistuskurssilla, jossa 
opittiin valmistamaan mm. ker-

mavaahtoa vehnäjauhosta ja etik-
kakaramelleja.

Köyhää, kommentoivat lapset 
yksimielisesti tuota aikaa. Eikä 
lottapukukaan saa nykylapsilta 
kehuja, rumaksi sanovat.

Teksti ja kuva: Raili Leino 
Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

Kouluissa käydään kotirintamalla

Vas. Essi Muttilainen, Linnea Nordlund, Alina Ovaska ja Inka Kettunen 
Lappeenrannan Lönnrotin koululta työtä ja talkoita -työpajassa. Essi 
on täyttänyt talkookirjaa, kun hän on kerännyt lumppuja ja pulloja ja 
jätepaperia. Alina taas sai äidiltä luvan liittyä pikkulottiin ja sai oman 
puvunkin. Puku on kuulunut lappeelaiselle Sirkka-Maija Hulkkoselle.

Salon Seurakunnan leirikes-
kukseen oli 12. syyskuuta ko-

koontunut runsaat sata rintama-
tunnuksen omaavaa veteraania 
sekä heidän puolisoitaan ja leski-
ään kaikista Salon alueen veteraa-
niyhdistyksistä.

Teema oli saanut liikkeelle ve-
teraaneja, jotka enää harvoin jak-
savat osallistua oman yhdistyksen 
tapahtumiin. Veteraaniväki koki, 
että nyt on vain heille valmistet-
tu juhla ja siihen pitää osallistua. 

Juhla aloitettiin nostamalla 
salkoon Suomen lippu. Nostoa 
oli siivittämässä Veteraanilaulaji-
en ja juhlayleisön laulama Lippu-
laulu, joka herkisti monen laula-
jan mielen.

Juhlan tervetulosanoissa Sa-
lon Seudun Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Voitto Laine pai-
notti veteraaniväen merkitystä 

Suomen itsenäisyyden säilymi-
sessä. 

Sota hävittiin, itsenäisyys säi-
lytettiin. Säilyi myös oma kieli ja 
omat arvot. Nämä arvot säilytet-
tiin, koska hyökkääjältä oli jäänyt 
huomioimatta se, että tässä maas-
sa asui kansa, joka oli valmis puo-
lustamaan isänmaataan. Me, Tei-
dän lapsenne jälkipolvineen tun-
nemme syvää kiitollisuutta Teitä 
kohtaan. 

Liiton puheenjohtaja Erkki 
Heikkinen halusi tervehdykses-
sään taata sotaveteraanien avo-
palvelut lailla. 

Keskeinen tavoitteemme on, 
että isänmaamme juhlavuonna 
eduskunta päättää lain, jolla kai-
kille sotien 1939-1945 tunnuksen 
omaaville veteraaneille toteute-
taan 2018 alkaen samat kotipal-
velut kuin sotainvalideille sotilas-

vamman vuoksi jo nyt korvataan. 
Laki takaisi avopalveluiden saata-
vuuden kaikille pysyvällä ja yh-
denvertaisella tavalla.

Juhlan päätössanoissaan lä-
hes 100-vuotias professori Ilmari 
Koppinen totesi: 

Tunnusveteraaneja juhlittiin Salossa

Salon seurakunnan leirikeskukseen oli kokoontunut runsas sata vete-
raania, puolisoita ja leskiä.

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:
SODANKYLÄ

EHT Erkki Melamies
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä

puh. 016-612 280
gsm. 0400-396 662

HÄMEENLINNA

EHT P. Kari-Koskinen
Linnanniemenkatu 8, 13100 Hämeenlinna

GSM 0500-486 831

EHT Pekka Juurikko
Lundinkatu 10 B,4 krs.,06100 Porvoo 

puh.019-524 4433

PORVOO

On huomioitava, että Suomi 
on tullut itsenäiseksi koko kan-
san vuosisataisen uurastuksen 
seurauksena. Arvelen, että useim-
mat sotaveteraanit haluavat kiit-
tää Suomen kansaa ja veteraani-
järjestöjämme erityisesti viimeis-

ten vuosikymmenien ajasta. Me 
Salon seudun sotaveteraanit osoi-
tamme kiitoksemme erityisesti 
Salon seudun veteraaniyhdistyk-
sille.

Lopuksi toivomme, että Suo-
men tuleva kansa ja sen julkinen 
hallinto toimivat niin, että itse-
näisyys ja rauha säilyvät. 

Juhla oli musiikkivoittoinen. 
Siitä huolehtivat Salon Seudun 
Veteraanilaulajat, yhdistyksen 
hanuripartio, ”Kuusjoen tytöt” ja 
yleisö. Myös lausuntaesitys ja kol-
me katkelmaa yhdistyksen ”teat-
terin” esittämästä ”Tuntematto-
masta sotilaasta” toivat monipuo-
lista syvyyttä juhlaan.

Voitto Laine 
Salon Seudun Sotaveteraanit ry:n 

puheenjohtaja
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k e n tä ltä

Etelä-Karjalan kirkkopyhän 
järjestämisvastuu oli tänä 

vuonna Taipalsaaren Sotavete-
raaniyhdistyksellä. Puheenjoh-
taja Taisto Hulkkonen oli vär-
vännyt omien joukkojen lisäksi 

Sotiemme veteraanien kirkko-
päivää vietettiin Pälkäneellä 

Aitoon Honkalassa 8.8. Paikal-
le oli tullut vielä lähes 300 vete-
raania puolisoineen ja ystävineen. 
Talkooväkeäkin tarvittiin viiti-
senkymmentä henkilöä. 

Päivä aloitettiin jumalanpalve-
luksella, jossa saarnasi Pälkäneen 
kirkkoherra, rovasti Jari Kemp-
painen. Ilmavoimien soittokun-

Veteraanien kirkkopyhä Taipalsaarella
elokuista päivää järjestämään re-
servin upseereita ja partiolaisia. 
Väkeä saapuikin ympäri maa-
kuntaa ja niin jumalanpalveluk-
seen kuin päiväjuhlaankin osal-
listui parisataa henkilöä. 

Aurinkoinen sää suosi kirkkopäivää Pirkanmaalla
nan Vaskikvintetti huolehti mu-
siikista vääpeli Kimmo Vänskän 
johdolla. Kirkkovaltuutettu Kir-
si Saarinen luki tekstin. Juma-
lanpalveluksesta lähettiin seppe-
leet niin Pälkäneen kuin Luopi-
oistenkin sankarihautausmaalle.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
oli vuorossa yhteinen veljesateria. 
Päiväjuhlassa kuultiin monipuo-
lisia musiikkiesityksiä, mm. Eve-

liina Virtasen kanteleen soittoa. 
Juhlan tervetulosanat esitti Antti 
Punkari. Juhlapuheen piti vara-
tuomari Juhani Saari ja päätös-
sanat esitti sotaveteraani Timo 
Salokannel. Lopuksi laulettiin 
yhteisesti Pirkanmaan maakun-
talaulu Kesäpäivä Kangasalla. 

Teksti: Jouko Sipilä 
Kuva: Kirsi Korpi

Korsukööri ja Veteraanin iltahuuto

Lounaan jälkiruokamunkki herätti ihastusta.

Perinteistä Hiljaista Iltapäivää 
vietettiin 9.8. Kilpiäisten yh-

teismajalla Lahdessa. Mukana oli 
90 veteraania ja veteraanityön ys-
tävää.

Lipunnoston jälkeen puheen-
johtaja Jukka Simola toivotti 
yleisön tervetulleeksi. Musiikis-
ta huolehtivat Johanna Huovi-
sen johtama trio, Metri O ja Ve-
teraanisoittokunta. Kansanedus-
taja Mika Kari toi tervehdyksen 

eduskunnasta. Kari korosti pu-
heessaan päättäjien arvostusta 
tammenlehväsukupolven työtä ja 
uhrauksia kohtaan.

Yhdessä lauletun ”Hämäläis-
ten laulun” jälkeen pastori Pau-
li Pietiläinen kutsui osallistujat 
ehtoollispöytään. 

Teksti: Pertti Vesenterä 
Kuva: Tapio Junnonen

Hiljainen Iltapäivä

Sotaveteraani Pauli Pietiläinen (94) nauttimassa Pertti Vesenterän tar-
joamaa ehtoollista.

Pohjois-Karjalan sotiemme ve-
teraanien perinteistä kirk-

kopyhää vietettiin 13. elokuu-
ta Ilomantsissa. Juhlapäivässä oli 
mukana myös lottaperinneyhdis-
tyksen ja Pohjois-Karjalan sota-
orpojen edustus kokonaismäärän 
noustessa yli 500 hengen.

Kirkkopäivä aloitettiin juh-
lajumalanpalveluksilla evanke-
lisluterilais- ja ortodoksikirkois-
sa, joissa saarnasivat kirkkoher-
rat Seppo Kuosmanen ja Ionnis 
Lampropoulos. Luterilaisessa 
kirkossa jumalanpalvelusta avus-
ti Savo-Karjalan Maanpuolustus-
soittokunta. Seppelepartion san-
karihaudoille lähetti Aune-In-
keri Keijonen.

Seurakuntien lisäksi myös Ilo-
mantsin kunta oli kirkkopyhän 
vahvana tukijana tarjoten muun 
muassa kaikille osallistuneille 
lounaan. Kunta on suhtautunut 
ja suhtautuu varmasti edelleen-

Kirkkopyhä Ilomantsissa
kin erittäin myötämielisesti vete-
raanityön ja vapaaehtoisen maan-
puolustustyön tukemiseen.

Päiväjuhlassa liikuntahallin 
tilat olivat melkein täynnä. Kun-
nanvaltuuston puheenjohtajan, 
kansanedustaja Hannu Hosko-
sen tervetulotoivotuksen jälkeen 
esiintyi Savo-Karjalan Maanpuo-
lustussoittokunta. Juhlapuheen 
piti Kaatuneitten Omaisten Lii-
ton puheenjohtaja, emerituskent-
täpiispa Hannu Niskanen.

Kirkkopäivän järjestämisvas-
tuun hoiti erinomaisesti Sotain-
validien Pohjois-Karjalan piiri.

Ensi vuonna järjestämisen hoi-
taa vastavuoroisesti Sotaveteraa-
nipiiri.

Jorma Mikkonen 
Pohjois-Karjalan 

sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja 

Kuva: Kalevi Lohiranto

Kunnanjohtaja Markku Lappalainen kiittää saamastaan huomionosoi-
tuksesta. Kuvassa Ilomantsin Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja 
Teuvo Strandman (keskellä) ja Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtaja Jorma Mikkonen.

- Me sotaorvot emme ole kat-
keria, vaikka menetyksemme 
olivatkin raskaat, koska tiedäm-
me, että uhraus oli välttämätön, 
sanoi rovasti Samuli Kurkaa 
messussa pitämässään saarnas-
sa. Prikaatikenraali Kari Hie-
tanen käsitteli juhlapuheessaan 
kiristynyttä maailman tilannet-
ta vuonna 1754 valmistuneessa 
puukirkossa pidetyssä pääjuh-
lassa. Järjestäjät saivat kiitosta 
lämminhenkisestä ja arvokkaas-
ta juhlasta, jossa saatiin nauttia 
paikallisten esiintyjien hienois-
ta musiikkiesityksistä ja Rakuu-
nasoittokunnan juhlallisesta soi-
tannosta. Karjalasta kajahti jäl-
leen kerran.

Raili Leino 
Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

Suomen 100-vuotisen itsenäi-
syyden eräänä aktiviteettina 

oli villasukkien neulominen so-
tiemme veteraaneille. Iitissä asi-

aan tartuttiin haastamalla kunta-
laiset neulomaan sukat iittiläisille 
tunnuksen omaaville sotaveteraa-
neille, kertoi hankkeen paikalli-

Villasukkia Iitin veteraaneille

Ehtookodin henkilökunta luovutti kutomansa villasukat veteraaneille 
kakkukahvien vauhdittamana.

nen yhteyshenkilö Tuula Kivi-
nen. Tavoitteena oli, että myös 
veteraanien lesket huomioitaisiin 
sukkaparilla.

Haaste otettiin mielihyvin 
vastaan ja noin 40 paria sukkia 
voitiin toimittaa veteraaneille 
jo keväällä. Huomion ansaitsee 
Rauha Syrjänen, sillä hän ku-
toi jaettavaksi veteraaneille yli 30 
sukkaparia. Myös Kausalan eh-
tookodin henkilökunta huomioi 
ehtookodissa asuvat kuusi vete-
raania luovuttamalla heille kuto-
mansa villasukat. Kiitos kaikille 
kutojille.

Teksti: Matti Rantala 
Kuva: Pauli Similä
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Eurassa vietettiin 13.6. Sata-
kunnan alueen seutukun-

nallista kirkkopäivää. Kirkko-
päivän vietto aloitettiin Euran 
kivikirkossa, jonne saapui noin 
250 osanottajaa. Saarnan toi-
mitti kirkkoherra Jukka Kemp-
painen. Messun päätteeksi lähe-
tettiin Narvan marssin tahdissa 
seppelpartio kirkon sankarihau-
dalle. 

Kunnan tervehdyksen päivä-
juhlaan toi Euran kunnanjohta-
ja Juha Majalahti. Hän kertoi 
mm. Euran 150-vuotisesta histo-
riasta sekä kunnan, seurakunnan 
ja veteraanijärjestöjen hyvästä yh-
teistyöstä. Juhlapuheen piti piis-
pa Kaarlo Kalliala. Hän kertoi 
sotien ajan kokemuksistaan vete-
raani-isänsä kautta. Kuorolaulua 
kuultiin Lappi Kvartetilta Olli 
Luntamon johdolla. Päätössa-
nat lausui Sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtaja Seppo Juhola, joka 
kiitti päivän järjestelyihin osal-
listuneita tahoja ja lainasi Ehrn-

Kirkkopäivää vietettiin Eurassa 

roothin sanoja kertoen, että Suo-
mi on hyvä maa, emmekä olisi 
tässä ilman veteraanisukupolven 
ponnisteluja. 

Teksti ja kuva: Marika Keskinen

Juhlapuheen pitäjä piispa Kaar-
lo Kalliala

Kirkkopäivän vietto alkoi Ma-
tarengin 400 vuotta vanhas-

sa kirkossa rovasti Paavo Korte-

Kirkkopäivän viettoa Lapin Matarengissä
niemen saarnalla, jossa hän kä-
sitteli ”väylän varren” asukkaiden 
moninaista kanssakäymistä. Ma-

Rovasti Paavo Korteniemi havainnollisti ”väylän varren” yhteistoimin-
taa näyttämällä Suomen ja Ruotsin pienoislippuja.

Kyrön Seudun Sotaveteraanit järjestivät jälleen yhteistyössä Varsinais-
Suomen Sotaveteraanipiriin hengellisen toimikunnan kanssa Metsä-
kirkon heinäkuun alussa Kyrössä.
Tämä perinteeksi muodostunut kesäinen ja sodanaikaisesta kenttäju-
malanpalveluksesta viitteitä saanut tapahtuma keräsi runsaan joukon 
veteraaniväkeä sanan kuuloon. Liturgina toimi kappalainen Juha Dub-
be ja saarnan piti Pöytyän kirkkoherra Matti Kaipainen.

Teksti: Osmo Suominen 
Kuva: Irma Nevala

Sauvo-Karunan Sotaveteraanit 
järjesti perinteeksi muodostu-

neen ”Kesäillan kirkko”- tapah-
tuman Karunan kirkossa. Tilai-
suus koostui lyhyestä iltakirkosta, 
jonka toimitti Salon seurakun-
nan kirkkoherra, lääninrovasti 

Sauvossa kesäillan kirkko

Pöytyän Kyrössä metsäkirkko

Timo Hukka, lauluryhmä Sauk-
kojen esityksestä Karunan sanka-
rihaudoilla (kuvassa), sekä kahvi-
hetkestä, jossa Saukot myös esiin-
tyi.

Teksti ja kuva: Osmo Suominen

tarengin Folkethusetissa järjes-
tetyssä päiväjuhlassa musiikista 
huolehtivat Ylitornion mieslau-
lajat. Juhlassa yksittäiset henki-
löt muistelivat varsinkin Lapin 
sodan aikaa henkilökohtaisten 
kokemusten kautta. Rovaniemen 
sotaveteraanien puheenjohtaja 
Heikki Haapala luovutti kirk-
kopäivien järjestelytoimikunnan 
puuhamiehille rovasti Ilmo Pul-
kamolle ja Paavo Korteniemel-
le liiton 60-vuotisjuhlamitalin 
kiitoksena heidän tekemästään 
työstä veteraanien hyväksi. Mo-
lemmat ovat olleet mukana jär-
jestämässä kirkkopäiviä Lapissa 
vuodesta 2009 alkaen. Osallistu-
jia juhlassa oli runsas sata. 

Teksti ja kuva: Heikki Haapala 
Rovaniemen sotaveteraanien 

puheenjohtaja

Simon hautausmaalla viimei-
sen leposijansa saaneiden so-

taveteraanien muisto on sinetöity 
pysyvästi luonnonkiveen.  Pelkis-
tettyyn paateen, joka laatallaan 
muistuttaa hautausmaalla kulki-
jaa uhrista, jonka simolaiset vuo-
sien 1939-1945 sodissa isänmaal-
leen antoivat.

Elokuun 13. päivänä paljastet-
tu sotaveteraanien muistomerkki 
toteutui kansalaisaloitteen poh-
jalta. Toteuttamassa olivat Simon 
Reserviläiset ry, Simon Sotavete-
raanit ry, Lions Club Simo ry ja 
Simon seurakunta sekä yksittäisiä 
henkilöitä. Patsashankkeen puu-
hamies Osmo Korkalan johdol-
la muistopaadeksi löydettiin van-
han Kuninkaantien varrelta iki-
aikaisesta hautakivilouhoksesta 
jämerä luonnonkivi.

Vaikka muistolaatassa to-
detaan: ”Tältä alueelta viimei-
sen leposijansa saaneiden sodan 
1939-1945 sotaveteraanien muis-
tolle”, korostettiin paljastusjuh-
lallisuuksissa muistomerkin kun-
nioittavan myös kotirintaman 
uurastajien sotavuosien työtä. 

Kun rankka vesisade typis-
ti juhlallisuudet muistomerkil-
lä minimiinsä, käytiin projek-

tin syntyhistoria perin pohjin 
läpi juhlakahveilla Simoniemen 
seurakuntatalolla. Seurakunnan 
tervehdyksessä Simon kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Toivo 
Pirneskoski osoitti kuinka hy-
vin muistomerkki sopiikaan seu-
rakunnan haluun olla osa seura-
kuntalaisten elämää.

Vs. kirkkoherra Olavi Palo-
vaara muistutti kokemustensa 

Simon sotaveteraaneille muistopaasi 
luonnonkivestä

pohjalta, kuinka lyhyt historia 
sotaveteraanien uhrin arvostuk-
sella on maassamme ollutkaan. 
Vasta viime vuosikymmenten ta-
pahtumat ovat saaneet hänet us-
komaan, että arvostus tulee säily-
mään ja siirtyy sukupolvelta toi-
selle.

Teksti: Paavo Vänninen 
Kuva: Martti Koskela

Simon Reserviläisten Helvi Hamari, Simon Sotaveteraanien Osmo Kor-
kala ja Lions Club Simon Kimmo Laisalmi olivat mukana toteuttamassa 
muistomerkkihanketta.

Nousiaisten Sotaveteraanit kokoon-
tuivat perinteiseen saunailtaan pai-
kallisen Osuuspankin rantasaunalle 
Vehmaalle. Vaikka veteraanien mää-
rä on vuosien kuluessa osanottaja-
joukossa huomattavasti vähentynyt, 
mukana olivat edelleen Eeri Hyrkkö 
(edessä vas.), Heikki Jaakkola, Maiju 
Käki ja yhdistyksen puheenjohtaja Ee-
ro Laaksonen. Ohjelmaan sisältyi paitsi 
saunomista, piirin toiminnanjohtajan 
tietoisku ajankohtaisista asioista sekä 
leppoisaa yhdessäoloa hyvän tarjoilun 
ryydittämänä.

Teksti ja kuva: Osmo Suominen

Nousiaisten veteraaniväellä saunailta
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Kirjat
Sota-ajan lapsuudella oli monet kasvot

Itsenäisyytemme kunniaksi 
- suomalaiset vapauttaan 
puolustamassa, Jouni 
Kallioniemi, Kustannusliike 
Kirjatorni Oy 15.2.2017, ISBN 
9789527127155, 240 sivua

Suomi 100 vuotta -teeman alla tieto-
kirjailija Jouni Kallioniemen tekstit-
tämän ja layout-asun laatineen teok-
sen on painanut kirjapaino Otavan 
kirjapaino Oy Keuruulla. Itsenäi-
syytemme kunniaksi kertoo Suo-
men itsenäisyyden ajan vaiheista, 

joissa suomalaiset ovat turvanneet 
maansa itsenäisen aseman kansa-
kuntana kansakuntien joukossa nyt 
jo sadan vuoden ajan. Kirjan kuva-
ukset painottuvat itsenäisyytem-
me puolustamiseksi tehtyyn työhön 
niin sota- kuin kotirintamallakin. 
Pääpaino on vuosina 1939–1945 
käydyissä sodissa. Kirjan runkona 
on yli 600 aiheesta kertovaa ainut-
kertaista valokuvaa. Kirjan tarina 
ja kuvitus osoittavat, kuinka kaik-
kia suomalaisia on itsenäisyytemme 
vuosikymmenien varrella tarvittu 

niihin moninaisiin töihin ja tehtä-
viin, joita kansakunnan selviytymi-
nen itsenäisenä valtiona on maalta ja 
sen kansakunnalta vaatinut.

Kirjan kirjoittajalta, tietokirjai-
lija Jouni Kallioniemeltä on julkais-
tu yli 40 teosta, joista valtaosa kä-
sittelee Suomen sota-aikaista ja pai-
kallishistoriaa.

Vastaavanlainen teos on vuonna 
1985 julkaistu suomalainen valoku-
vateos Viimeinen kesä. Se koostuu 
kesällä 1939 Suomea kiertäneen 
saksalaisen valokuvaajan Hans 

Heikki Tiilikainen, Kotirinta-
man lapset, Docendo 2017, 
343 sivua, ISBN 978-952-291-
341-8

Sodan varhaisessa nuoruudessaan 
kokeneet ovat vihdoin ryhtyneet 
vertailemaan keskenään lapsuu-
dessaan kokemiaan havaintojaan ja 
tunteitaan. Haastateltavia ei varsi-
naisesti valittu. Haastateltavat ovat 
valikoituneet sattumanvaraises-
ti. Lasten sotakokemukset tulevat 
haastatteluissa iholle. Lasten näkö-
kulma on ollut vaikeiden asioiden 
korvautuminen tunteella. Myös 
valmius iloon kummallisissakin yh-
teyksissä koskettavat. Kirjan pää-
henkilöitä ovat lapset. Mutta koti-
rintaman sankareita olivat naiset 
ja monet muut monenmoisilla työ-
mailla.

Miehet korsuissaan ja naiset töi-
densä ääressä kyllä tiesivät, mistä 
sodassa oli kysymys: kansan selviä-
misestä sodan jaloissa ja velvolli-
suuksien täyttämisestä. Heidän lap-
silleen sodan arki oli taas sitä ainoaa 
elämää, joka heille oli kaikkine iloi-
neen ja suruineen tarjolla.

Kotirintaman lapset rakentavat 
pienistä palasista kuvan sota-ajan 
lapsuudesta. Muistot ovat hervot-
toman hauskoja ja samalla kosket-
tavia. Kymmenien haastateltujen 
joukossa on ihmisiä eri puolilta 
Suomea ja yhteiskunnan eri alueil-
ta. Mukana on tunnettuja suoma-
laisia, kuten muusikko Eino Grön, 
valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä ja 

arkkipiispa John Vikström. Kirjas-
sa kerrotaan myös sotaorpojen ja so-
talapsien sekä metsäkaartilaisten ja 
toisinajattelijoiden perheiden ko-
kemuksia. Mittava haastatteluteos 
kertoo lähes 80 talvi- ja jatkosodan 
kotirintaman lapsen tarinat.

Joukkoon mahtuu huolettomia 
leikkejä, puurtamista talkootöissä, 
surullisia evakkotarinoita, väkival-
taisia kokemuksia desanttijahdeis-
ta tai partisaanien tekemistä jouk-
komurhista sekä pohdintaa poissa-
olevista isistä ja arkea pyörittävistä 
äideistä.

Heikki Tiilikainen on tehnyt 
valtavan työn kiertäessään Suomea 
ja jututtaessaan 1930–40-luvuil-
la syntyneitä ikätovereitaan. Hän 
on saanut haastateltavansa avautu-
maan henkilökohtaisistakin asiois-
ta, ja tarinoita säestää runsas kuvi-
tus. 

Olin jotenkin huojentunut sii-
tä, että isä oli niin kaunis ja vaalea 
muihin kauhean näköisiin kaatu-
neisiin verrattuna. Hänhän oli vuo-
tanut verettömäksi, ja minusta hän 
näytti aivan enkeliltä kalpeudes-
saan ja mustine hiuksineen. Tuntui 
varmalta, että noin kaunis ihminen 
pääsee taivaaseen enkeliksi.

Aira Samulin, Suojärvi

Suomeen palattua sai alkunsa 
eräänlainen pettymyksen tunne, 
kun kaikki oli täällä huonommin 
kuin mihin oli Ruotsissa tottunut. 
Liisankadun lyseossa syötettiin kyl-

lä isänmaallisuutta aika isolla lusi-
kalla, mutta vastamyrkkyä tuli ylei-
sessä saunassa, jossa sodan käyneet 
miehet tuntuivat olevan kaikkea 
muuta kuin isänmaallisia.

Rudolf Lindblad, Helsinki

Pojat olivat kehuskelleet muil-
lekin saaneensa jostain tykin am-
muksen ja veivät sitä varastoonsa, 
ja se kai sitten teki leikistä lopun. 
Juoksin heti räjähdyksen tapahdut-
tua paikalle ja olin ensimmäisenä 
siellä. Jälki oli tietysti hirveää viisi-
vuotiaan katseltavaksi.

Yrjö Soini, Oulu

Suomalaisten kestävyyttä koe-
teltiin sotavuosina ankarasti. Pit-
kät vuodet olivat työntäyteisiä ja 
pulaa oli kaikesta. Kansa joutui ko-
ville yrittäessään kerätä kaikille ra-
vitsevaa syötävää ja vaatetta sekä sa-
malla pitää yhteiskunnan rakenteet 
pystyssä. Monesta asiasta jouduttiin 
tinkimään. Aina oli töitä, jotka oli 
poikkeusoloissakin hoidettava, ja 
tekijät piti jostakin löytää. Lapset ja 
nuoret tekivät kotirintamalla ansio-
kasta työtä aikuisten rinnalla. Hei-
dän panostaan pidettiin sotavuo-
sina itsestään selvänä - työt teki se, 
joka jaksoi ja ehti. 

Sotavuosien ilonhetket tulivat 
yhdessäolosta. Kaikki olivat tois-
tensa kohtalotovereita ja jokaisella 
oli yhtä vaikeaa. Elinvoimaa sai ar-
kipäivän pienistä hetkistä. Sotavuo-
sina laulettiin paljon yhdessä virsiä, 
jotka helpottivat yhteistä surua.

Osaa elintarvikkeista alettiin 
säännöstellä jo ennen talvisodan 
alkua. Kansalaisille jaettiin osto-
kortteja, joilla elintarvikkeita han-
kittiin. Ostokortteja oli jokaisel-
la suomalaisella, runsaimmillaan 
51 erilaista. Ensimmäisiä säännös-
teltyjä elintarvikkeita olivat sokeri 
ja kahvi, jotka joutuivat kortille jo 
ennen talvisotaa. Välirauhan aika-
na kortille laitettiin leipä, voi, juus-
to ja maito, lopulta myös liha. Saip-
pua, puhdistusaineet, vaatetustar-
vikkeet ja jalkineet, tee, kuivatut 
hedelmät, perunajauhot ja kanan-
munat joutuivat syksyn 1940 aika-
na kortille. Syksyllä 1942 perunas-
ta tuli korttiruokaa. Kovin pula 
ruoasta oli marraskuun 1941 ja ke-
vään 1942 aikana. Pula oli kengistä 
ja vaatteista. Kenkiä tehtiin lopul-
ta puusta. Sodan loppuun mennes-
sä kaikki käyttökelpoinen vaateta-
vara ja kankaat oli moneen kertaan 
käännetty ja ommeltu uudelleen. 
Moni nuori tyttö pääsi ripille pape-
risessa hameessa.

Juna, linja-auto ja polkupyö-
rä olivat yleisimmät kulkuneuvot. 
Aikataulut olivat satunnaisia, bus-
sit kulkivat, jos kulkivat. Pyörän-
kumeista oli kova pula. Lasten lelut 
olivat sota-aikana käytännöllisiä, 
lähinnä puusta tehtyjä.

Talvisodan päätyttyä Suomeen 
julistettiin tanssikielto. Kielto lop-
pui virallisesti 8. toukokuuta 1945. 
Lotta Svärd-yhdistys ja lottatytöt 
järjestivät lapsille juhlia, joissa vie-
railivat akrobaatit ja taikurit, Oh-

jelmassa oli aina myös yhteis- ja 
kuorolaulua. Iloa lasten elämään 
toivat myös urheilu ja liikunta. Tal-
vella hiihdettiin paljon.

Naisten oli lähes pakko osallis-
tua työelämään ja lapset piti saada 
johonkin hoitoon, elleivät he sit-
ten jääneet kotiin keskenään. Syn-
tyi uusia lastentarhoja. Äideillä oli 
erilaisia keksintöjä, joilla lapset pi-
dettiin navetassa turvassa eläimiltä. 
Lapsi laitettiin tyhjään vasikankar-
sinaan tai saaviin istumaan. Lapset 
keräsivät sotavuosina tonneittain 
pajunkuorta, jota nahkateollisuus 
osti parkitsemiseen.

Kotirintaman lasten kertomuk-
sia luettaessa niistä kurkistaa eittä-
mätön positiivisuus kaiken uuden ja 
ongelmallisen elämäntilanteen kes-
keltä. Kirjan soisi olevan perusluke-
misena nykylasten ja koululaisten 
keskuudessa. Tätä kautta historial-
linen ymmärtäminen avautuisi uu-
della tavalla.

Eero Mattila 
VT, Kymenlaakson 

perinnevastaava

Kahdeksan tornia. Ilma-
valvontaa Virolahdella 
1939-1944, Timo Yrjölä, 
Neirol-kustannus 2016, ISBN 
978-952-5688-86-3, 236 s.

Ilmatilannekuvan luonti osa-
na maanpuolustusta on nykypäi-
vää. Ainakin 1990-luvulle saakka 
sitä valmistauduttiin tuottamaan 
ja varmistamaan vielä myös aisti-
ilmavalvonnalla. Viime sodissam-
me Saksasta vuonna 1943 saatuja 
muutamia radioluotaimia (tutkat) 
lukuun ottamatta ilmatilannekuva 
perustui yksinomaan aisti-ilmaval-
vontaan. Suuri yleisö tietää siitä oi-
keastaan vain sen, että ilmavalvojat 
olivat pääosin naisia, lottia.

Itsenäisyyttä puolustettiin niin sota- kuin kotirintamallakin
Wagnerin ottamista värivalokuvis-
ta. Kirjan nimi viittaa viimeiseen 
raskaita sotavuosia edeltäneeseen 
kesään. Tässä kirjassa on pitäydytty 
ajallisesti rajattuun aikaan ja värilli-
sille kuville on annettu tilaa. 

Itsenäisyytemme kunniaksi kir-
jassa mustavalkoiset kuvat henki-
vät historiaa, harmoniaa ja harkit-
tuja valintoja. Kirjan kannet ku-
vineen ovat vetoavat. Eleettömällä 
typografialla, kuvasarjoja edeltä-
vällä teksteillä ja sotiin keskitty-
villä kuvilla sallitaan kuvien kertoa 

tarinaa omilla ehdoillaan. Kirjan 
materiaalit on taitavasti valittu. Ko-
konaisuus on virheetöntä ja kuva-
kerronnaltaan oivaltava. Kirja olisi 
merkittävä apu koulujen ja nuori-
son Suomen historian oppikirjana. 
Sotahistorian harrastajille kirjaa 
voi suositella lähdeteoksena. Suomi 
100 vuotta tarvitsee itsenäisyytem-
me kunniaksi teoksen tulevaisuu-
den rakentajaksi ja historiavaihei-
den kertojaksi.

Eero Mattila 
VT, Kymenlaakson perinnevastaava

 

Tuota viime sodissamme hyvin 
toimineen ilmavalvonnan nykypäi-
vän tietoaukkoa täyttämään ilmes-
tyi vuonna 2016 vähälle huomiol-
le jäänyt helsinkiläisen Timo Yrjö-
län kirja Kahdeksan tornia. Kirja 
on paikallistettu hänen vapaa-ajan 
rannikkokuntaansa Virolahteen, 
nykyisen itärajan kupeessa.

Kiinnostuttuaan kesäkuntansa 
ilmavalvontahistoriasta kirjoittajan 
huomio kiinnittyi siihen, että alan 
kirjallisuutta aiheesta ei juurikaan 
ollut. Siksi hän on koonnut teok-
seen varsin tarkan yleisselostuksen 
Suomen ilmavalvontahistoriasta ja 
–järjestelmästä ja sen kehityksestä 
sotien aikana.

Kirjaan sisältyy aluetason kuva-

us ilmatilannetietojen koonnista il-
mavalvonta-aluekeskuksiin, IVAK 
(talvisodan aikana nimitys oli ilma-
puolustusaluekeskus IPAK). Esi-
merkkeinä ovat talvisodan Hami-
na ja jatkosodan Kymi, sittemmin 
Kotka. 

Ennen kaikkea kirja kertoo 
raá asta tiedon hankinnasta ilma-
valvonta-asemilla nimenomaan esi-
merkkinä Virolahden ilmavalvon-
tatornien tähystyslavoilla tuules-
sa ja tuiskussa työskennelleet lotat. 
Virolahdella oli talvisodan ja jatko-
sodan aikana käytössä neljä iv-ase-
maa. Alueluovutusten ja muiden 
syiden takia sotien aikana kunnas-
sa oli toiminnassa yhteensä kahdek-
san iv-tornia. Siitä kirjan nimi.

Suomessa oli talvisodan aika-
na noin 650 ja jatkosodan aika-
na noin 470 ilmavalvonta-asemaa. 
Niissä työskenteli molemmissa so-
dissa noin 10 000 ilmavalvojaa, lot-
taa. Lähinnä vain johto oli miehiä. 
Vaarallisimmissa suunnissa rajan 
tai rintaman läheisyydessä ilmaval-
vojina oli miehiä.

Vaikka ilmavalvontakoulutus 
alkoi Suomessa vasta 1930-luvulla 
- ensimmäinen käsikirja valmistui 
1937 - oli järjestelmä hämmästyt-
tävän toimiva jo talvisodassa. YH:n 
aika syksyllä 1939 oli merkittävä 
iv-järjestelmän sisäänajo Suomessa. 
Jatkuva kehityksen kohde ja pullon-
kaula olivat viestivälineet, tiedon 
nopea ja luotettava siirtäminen iv-

asemilta aluekeskusten kautta sen 
tarvitsijoille, hävittäjä- ja ilmator-
junnalle ja väestönsuojelulle.

Timo Yrjölän kirjassa tiedot on 
huolella tutkittu ja sujuvasti kirjoi-
tettu. Vaiettujen lottien ääni vuosi-
kymmenten takaa pelon, pimeyden 
ja kylmän keskeltä kertoo kirjassa 
velvollisuudentuntoista ja rohkeaa 
viestiä yhdestä tärkeästä maanpuo-
lustuksen tehtävästä koko Suomes-
sa. Ilmavalvonta on osa kokonai-
suutta. Kelpaa luettavaksi muualla-
kin kuin vain Virolahdella!

Kirjaa voi tilata kirjoittajalta 
timo.j.yrjola@gmail.com tai puh. 
0500 318 851.

Terho Ahonen 
Miehikkälä

Heikki Tiilikainen on sotahis-
torioitsija ja rannikkotykis-
töupseeri. Hän on toiminut 
puolustusministerin sihteerinä, 
YK-tehtävissä ja päätoimittaja-
na. Hän on kirjoittanut useita 
kirjoja, joiden aiheet ulottuvat 
1800-luvun Turkin sodasta 
nykyaikaiseen hybridisotaan.

Sotiemme ilmavalvonta - vähän kerrottu tarina
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Veteraania ei  jätetä60 vuotta

Kalevi Heikkilä: Husulan 
knaapin näkemys kotiseutun-
sa vaiheista. Painokotka Oy 
2016. 142 sivua.

Haminalainen opettaja Kalevi 
Heikkilä (89) on julkaissut kirjan 
Vehkalahden ja Haminan vaiheista 
maailman myllerryksissä. Heikkilä 
on kolmen sodan kokenut rintama-
sotilas. Vehkalahti ja Hamina ovat 
vuosisatojen aikana joutuneet usein 
taistelujen melskeeseen geopoliitti-
sen sijaintinsa vuoksi tärkeällä ran-
nikkotiellä Turun ja Pietarin välil-
lä. Kalevi Heikkilä on koko ikänsä 
ollut kiinnostunut maailmanhis-
toriasta ja ammattinsakin puoles-
ta on joutunut käymään sen läpi 
useita kertoja. Heikkilä on listan-
nut muistiin maailman tärkeimmät 
sodat, joita on kertynyt kaikkiaan 
160 sotaa. Näissä on kuollut tuhan-
sia miljoonia ihmisiä. Useat veriset 
sodat ovat ”uskonsotia”.

Suomen tilanne kahden suurval-
lan, Ruotsin ja Venäjän välissä on 
käynyt erittäin raskaaksi. Olemme 
joutuneet käymään sotia Ruotsin 
puolesta 32 kertaa ja sitten Venäjän 
vallan alla seitsemän sotaa. Suoma-
laiset ovat itsenäisenä valtiona käy-
neet sotaa kolme kertaa. 

Vehkalahti ja Hamina sijaitsevat 
geopoliittisesti aralla paikalla. Vi-
hollinen on kulkenut tärkeän sol-
mukohdan, itä-länsi ja etelä-pohjoi-
nen, ylitse mennen tullen. He ovat 
polttaneet asumukset, surmanneet 
viattomia ihmisiä ja vieneet heitä 
vankeina Venäjälle.

Kirjan alkuosassa kerrotaan 
Vehkalahti-Haminan varhaiset ta-
pahtumat Ruotsin ja Venäjän alai-
suudessa. Kirjan keskiosassa ker-
rotaan Suomen Vapaussodasta ja 
erityisesti Vehkalahti-Haminan 
alueella suoritetuista hirmutöistä. 
Kirjan loppuosassa kerrotaan Suo-
men itsenäisyyden aikana käydyistä 

Vehkalahti–Hamina myrskyn silmässä
sodista sekä maailmansodista lyhy-
esti. Husulan knaapi Kalevi Heik-
kilä osoittaa kirjansa 100-vuotiaal-
le itsenäiselle Suomelle.

Kirjan alussa on mielenkiin-
toinen kuvaus Kirkkojärvessä kas-
vavasta Calla Palustris -kasvista. 
Suovehkan juurta kuivattamalla ja 
jauhamalla saatiin arvokasta ravin-
toa yhdessä kaurajauhojen kanssa. 
Tämä ihmeellinen vehkaleipä levisi 
paikkakunnan rajojen ulkopuolelle 
ja suurin joukoin ryhdyttiin kaiva-
maan sitä Kirkkojärven rantalah-
dista. Näin taisteltiin nälkäkuole-
mia vastaan.

Ruotsin 500 vuotuisesta valta-
kaudesta kirjassa kerrotaan elävästi 
paikkakunnan historiaan kytkien. 
Viipurin linnan päällikkö Per Jonin-
poika Bååt myönsi kirjeessään Tal-
linnan porvareille, siis saksalaisille 
kauppiaille oikeuden käydä esteet-
tömästi kauppaa kolmessa Viipurin 
linnaläänin kauppapaikassa: Viipu-
rissa, Virolahdella ja Vehkalahdella. 
Sinetöidyllä kirjeellä 30.9.1536 Veh-
kalahdesta tuli kaupunki.

Hansaliiton aikaiset Vehkalah-
den ”aatelissuvut” on sukututki-
muksen avulla selvitetty. Ruotsin 
irtautuminen Hansaliitosta ja tans-
kalaisten ylivallasta ei käynyt kivut-
ta. Sodat Tanskaa vastaan ja Pit-
käviha verottivat Vehkalahtea tu-
hoisasti. Isossavihassa maan tasalle 
hävitetyssä kaupungissa oli enää 
alle 400 asukasta. Vehkalahti-Ha-
mina oli taas myrskyn silmässä pik-
kuvihan aikana, jolloin käytettiin 
ns. poltetun maan taktiikkaa.

Vapaussodan aikaiset tapahtu-
mat vuosina 1917–1918 saavat kir-
jassa ison osan. Heikkilä toteaa Ve-
näjän vallankumouksen huumassa 
käytetyn sanan ”svoboda” merkin-
neen kaikkea, mikä on järjestyk-
sen ja lainalaisuuden vastakohta. 
Vapaus kehitettiin mielivallaksi ja 
kurittomuudeksi. Suojeluskunta-

hanke ja punakaartin alkuvaiheet 
on hyvin kuvattu paikallisesti hen-
kilöihin nivottuna. Kotitarkastuk-
set, suurlakon jälkeiset tapahtumat 
ja miliisirettelöt on selvitetty kirjas-
sa perusteellisesti. Punaisen terro-
rin vaiheet ja kapina-aika sekä Va-
paussodan vaiheet Haminassa on 
kerrottu mielenkiintoisella taval-
la. Historian tutkija kertoo, miltä 
sota tavallisten mukana eläneiden 
ihmisten silmissä näyttää. Realis-
tinen ja totuudenmukainen kuva 
sodan arkipäivästä ja sen ruohon-
juuritasosta on monesti aikalaisten 
kertomuksiin perustuvaa. Lähde-
materiaalin puute hankaloittaa tut-
kijan tai kirjoittajan työtä.

Heikkilän kirjassa ei ole ollut 
mahdollisuutta kertoa vapausso-
dasta niin objektiivisesti ja tasa-
puolisesti kuin suinkin, koska val-
ta alueella on ollut punaisten käsis-
sä. Ilkityöt ja rikokset ja varsinkin 
selvittämättömäksi jääneet rikok-
set ovat vuodesta vuoteen ja vuosi-
kymmenistä toiseen myrkyttäneet 
ihmisten mieliä ja tehneet kansalai-
set katkeriksi ja epäileviksi toisiaan 
kohtaan. Heikkilän teos poistaa sa-
lailun ja peittelyn verhoa.

Kirjan jälkiselvittelyn henkilö-
galleriaa koskeva jakso on mielen-
kiintoinen; onhan siinä kerrottu 
presidentti Urho Kekkosen roolis-
ta Vapaussodan jälkiselvittelyissä. 
Kekkonen komensi teloitusryhmää 
Haminan valleilla 25.–26.5.1918.

Itsenäisen Suomen aika kirjas-
sa saa sijansa tunnetuin dokumen-
taalisin vaihein. Haminaa kuvataan 
menestyvänä kaupunkina merkit-
tävine satamineen ja E 18 tieyhte-
yksineen. Kirja päättyy mainioon 
sanontaan: ”Olemme edelleen sol-
mukohdassa ja kaikki on hyvin”.

Eero Mattila 
VT, Kymenlaakson 

perinnevastaava

Varjelus oli koko ajan sodissa muka-
na ja pääsin kotiin ehjänä. Sen jäl-
keen tuli kaikki hyvä kuin korva-
uksena.

Peräti 105 vuoden ikään ehtinyt 
Luumäen vanhin asukas Väinö Loi-
sa muistelee mennyttä elämäänsä ja 
sotavuosia muistelmakirjassa Varje-
lus oli mukana. Kirjan on toimitta-
nut eläkeläisopettaja Annikki Hyy-
tiäinen.

Loisa oli talvi- ja jatkosodassa 
mukana, mutta selvisi molemmista 
ehjin nahoin. Omien sanojensa mu-
kaan hänen pahimmat kokemuk-
sensa olivat talvisodasta, mutta jat-
kosodassakin oli tiukkoja paikko-
ja. Taistelupaikoissa vilisevät muun 
muassa Koivisto, Vammelsuu, Vii-
puri, Ihantala, Vuosalmi ja moni 
muu. Kertomuksissa sota-ajoilta on 
myös mukana muitakin luumäke-
läisiä. Kaikin ajoin kertomukset ei-
vät ole kauniita, sillä sota ja sen jälki 
on rumaa.

Savitaipaleella syntynyt Loisa 
oli viisivuotias, kun perhe muut-

Väinö Loisalta (105) ilmestyi elämäkertakirja
ti Valkealaan Jooseppi-isän saatua 
Kymi-yhtiöltä töitä. Kuusi vuotta 
myöhemmin perhe muutti Luumä-
elle Puntariin, josta lähtien alkavat 
Väinö Loisan seikkaperäiset muis-
tikuvat.

Varusmiespalveluksensa Loisa 
suoritti 1932 alkaen Valkjärven va-
ruskunnassa. Sotaväen jälkeen tuli 
muutto Luumäen Nuppolaan ja avi-
oituminen. Nuppolassa hän on asu-
nut vuodesta 1935 lähtien samassa 
talossa.

Omaelämäkerrallisen kirjan 
parhaaksi anniksi on laskettava au-
tenttiset tapahtumakuvaukset so-
tavuosien varrelta. Hyvämuistisena 
miehenä tunnettu Loisa kirjoitti so-
tamuistonsa 85-vuotiaana 1997 ja 
täydensi niitä 2006. Muistiinpanot 
ovat käsin kirjoitettuja, joita kirjan 
toimittanut Annikki Hyytiäinen 
opetteli lukemaan. Näitä Loisan 
itse kirjoittamia tekstejä ei ole muo-
kattu, vaan ne ovat alkuperäisessä 
muodossaan, nähtävästi kirjoitus-
virheineen kaikkineen.

Sotamuistoistaan Loisa kävi 
kirjeenvaihtoa syksyllä 2006 Mir-
ja Syrjäläisen kanssa, joka toimit-
ti muistelmat Sota-arkistoon so-
tapäiväkirjojen tiedoilla täsmen-
nettynä. Näitä sotapäiväkirjoja on 
myös Hyytiäinen käyttänyt täyden-
tämään nyt julkaistua kirjaa, sekä 
2015 tekemäänsä haastattelua.

Loisan kirjaa elävöittävät valo-
kuvat eri aikakausilta perheestä ja 
sota-ajalta. Asepalvelukseen liitty-
en kirjassa on hänen sotilaspassin-
sa kaikki sivut julkipantuna. Sieltä 
selviävät muun muassa taistelupai-
kat, tehtävä konekiväärimiehenä ja 
kotiutusajankohta 1.11.1944. Per-
heellinen mies pääsi kotiin.

Loisa oli jatkosotaan lähtiessään 
ukkomies, avioliitto Rauha Turun 
kanssa oli solmittu välirauhan ai-
kana. Perheeseen syntyi viisi lasta, 
kaksi poikaa ja kolme tytärtä. Les-
keksi hän jäi 2009, lähes seitsemän 
yhteisen vuosikymmenen jälkeen.

Juhani Partanen

Mannerheim är mycket framträ-
dande i Vasas landskap. Besökare i 
staden hälsas omedelbart på torget 
av Yrjö Liipolas Frihetsstaty. Den-
na avtäcktes år 1938 för att påmin-
na om, att Vasa för 100 år sedan var 
centrum för det vita Finland i fri-
hetskriget, i praktiken samtidigt 
dess huvudstad.  

Här logerade både senaten och 
de vitas högkvarter. Stadshusets fa-
sad pryds av P.E. Svinhufvuds och 
Mannerheims reliefer. Manner-
heim har länge hälsat besökare ock-
så från festsalens bakre vägg i stad-
shuset. Konstnären Vilho Sjöström 
avporträtterade Mannerheim i fes-
tklädsel år 1920.

Detta var inte nog för Holger 
Strandberg, i synnerhet inte efter 
att han i slutet på 1980-talet i sta-
dens bokslut fann rubriken ”Mars-
kalkens fond”.

Hovrättsrådet Alma Skog hade 
insamlat medel för anskaffandet av 
Marskens ryttarstaty i Vasa. Initia-
tivet förföll dock på grund av att det 
hamnade i skuggan av det nationel-
la beslutet att resa en Marskens ryt-
tarstaty i Helsingfors, och glömdes 
bort i tre årtionden i arkiven. 

Alma Skog hade i sitt testamen-
te bestämt, att de insamlade medlen 
aldrig skulle få användas till något 
annat ändamål än uppförandet av 

Kanslirådet Holger Strandberg samlade på 
marskens anekdoter i årtionden 
Marskens ryttarstaty till Vasa

en ryttarstaty med Mannerheim.
Strandberg skred så att säga till 

verket och aktiverade saken i Ös-
terbottens Försvarsgille. Gillet kon-
taktade skulptören Aimo Tukiai-
nen och frågade, huruvida han kun-
de göra en ryttarstaty, som skulle 
vara lämplig i stadshusets interiör.  

Tukiainen blev efter en stunds 
tvekan inspirerad och gick med på 
att gjuta en kopia av ryttarstatyn i 
Helsingfors i förhållandet 1:4. Sta-
tyn i Vasa avtäcktes i närvaro av 
skulptören på självständighetsda-
gen 1990 -av ingen mindre än Hol-
ger Strandberg.

Efter detta har Marsken välkom-
nat alla gäster som kommit upp-
för stadshusets festvånings trap-
por. Strandberg tackar Alma Skogs 
brinnande passion för statyn, men 
det är självklart, att Strandbergs in-
sats var avgörande.

Referat från Kari Mänty 
Svensk översättning Anders Knip

Boken finns att köpa på svenska 
och finska i bokhandlarna, från 
Vasa Krigsveterandistrikt,   vaa-
san.svp@sotaveteraaniliitto.fi och 
från Södra Finlands Krigsveteran-
distrikt, sodrafinlands.kvd@sota-
veteraaniliitti.fi  tfn. 09   612 7003 
Bokens pris 23 euro + porto

Luotettavaa tietoa  
terveydestä ja sairauksista

kaikille suomalaisille.  

www.terveyskirjasto.fi  
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Tammenlehvän Perinneliitto (TaPe) on 
antanut Sotaveteraaniliitolle erityisteh-
tävän luoda perinnetyön kenttäverkosto, 
alueelliset perinneyhdistykset, osaksi So-
taveteraaniliiton organisaatiota. TaPe on 
järjestöjen järjestö, jolla ei ole eikä tule ole-
maan kenttäorganisaatiota. Alueelliset pe-
rinneyhdistykset kokoavat TaPen jäsen-
yhteisöjen aktiivit ja alueen muut toimijat 
mukaan alueelliseen perinnetyöhön. Var-
sinainen perinnetyö tehdään paikallisesti 
pitäjissä ja jokaiselle halukkaalle yhteisölle 
löytyy varmasti perinnetehtävä.

Suomen Sotaveteraaniliitolle on vuo-
desta 2002 lähtien päivitetty tulevaisuus-
suunnitelma. Sen mukaisesti valituista 40-
50 sotaveteraanipiiristä tai -yhdistyksestä 
muodostuu sääntömuutoksella perinneyh-
distyksiä, jotka hoitavat tukityön loppuun 
ja perinnetehtävän alueellaan. Vireillä ole-
va sääntömuutos mahdollistaa perinneyh-
distysten ottamisen liiton jäseniksi. So-

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

taveteraaniliitto jatkaa nykymuodossa ja 
nykysäännöillä arviolta ainakin vuoteen 
2025. Sotaveteraaniliitto antaa perinneyh-
distyksille asiantuntija-apua tukitehtävän 
hoitamiseen, tarjoaa jäsenhallinnon ja hoi-
taa viestintää, jota perinneasioiden osalta 
suunnitellaan yhdessä TaPen kanssa. 

Tammenlehvän Perinneliitto ry 
Jukka Viinanen 

puheenjohtaja 
Pekka Holopainen 

toiminnanjohtaja

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Erkki Heikkinen 

puheenjohtaja 
Pertti Suominen 

Perinnetyön toimikunnan puheenjohtaja 
Markku Seppä 

toiminnanjohtaja
   

Veteraanisukupolven kunniavelan maksa-
minen on lähes kokonaan kesken veteraa-
nien puolisoiden ja leskien osalta.

Itse asiassa kaikkien, tuon sukupolven 
kunniakansalaisten kohdalla on kyse vain 
koron maksusta. Koron maksusta siksi, 
että tuon velan pääomaa emme pysty kos-
kaan suorittamaan. Sen tuloksista voimme 
nauttia itsenäisen hyvinvointivaltion muo-
dossa. On käsittämätöntä, että veteraanien 
puolisot ja lesket ovat olleet lähes kaiken 
avun ulkopuolella. 

Aikaisemmin, kun veteraanit vielä jak-

Kunniavelan maksu on kesken
soivat lähteä laitoskuntoutukseen, puo-
lisot saattoivat olla mukana ja nauttia ra-
joitetuista palveluista kuntoutuslaitoksis-
sa. Nyt, kun kuntoutus tapahtuu suurelta 
osin kodeissa, puolisolla on vain vierestä 
katselemisen oikeus. Lesket eivät saa tätä-
kään vertaa. Puolisot ja lesket ovat saaneet 
pienimuotoista apua veteraaniyhdistyksen 
suorittamista keräyksistä esim. jalkahoi-
toihin. Myös erilaiset Sotaveteraaniliittoa 
lähellä olevat säätiöt antavat pientä apuaan 
– tarkan hakuruljanssin jälkeen. Kun vete-
raanit palasivat sodista, ei tunnettu kriisi-

apua. Ei ollut kriisikeskuksia. Kriisihoitaji-
na toimivat puolisot – monesti vuosikym-
menien ajan. Tämä tapahtui sen jälkeen, 
kun nämä rohkeat ja sitkeät naiset olivat 
huolehtineet pitkien sotavuosien ajan val-
takunnan elintarvikehuollosta, lasten kas-
vatuksesta, vanhuksista ja polttopuistakin.

Monia asioita jää tässä mainitsematta. 
Se on aina muistettava, että naisille riit-
ti työtä ja huolehtimista niin maalla kuin 
kaupungeissakin. Meidän tehtävämme on 
nyt huolehtia näiden ihmisten auttami-
sesta. Tämän on tapahduttava mahdolli-

simman nopeasti. Jos emme tähän pysty, 
saamme hävetä lopun ikäämme. Luote-
taan kuitenkin tähän viisauteen: ”Ellem-
me varmuudella tiedä, kuinka tulee käy-
mään, olettakaamme, että kaikki käy 
hyvin”. Tämä sotaveteraani Mauno Koi-
viston valoisa motto syntyi sodan tuhojen 
keskellä.

Porvoon Seudun Sotaveteraanit 
Tuomo Kankkunen       Aulikki Blomqvist

Suomen valtiollisen itsenäisyyden säi-
lyttäminen oli peruste, minkä takia so-
tatoimialueella taisteltiin, kotirintamal-
la ponnisteltiin ja valtiollinen johto pyr-
ki selviytymään kansainvälisen politiikan 
myrskyissä. Nämä kaikki ponnistelut oli-
vat välttämättömiä edellytyksiä sodasta 
selviytymiselle ja itsenäisyytemme säilyt-
tämiselle. Veteraanisukupolven vaikeudet 
eivät loppuneet rauhantekoon. Edessä oli 
vaikea taloudellinen kriisi raskaine sota-
korvauksineen. Koko Eurooppaa koette-
li pitkään jatkunut kylmäksi sodaksi kut-
suttu poliittinen kriisi. Siirtolaisten ja so-
dasta kotiutuneiden rintamamiesten asia 

piti hoitaa. Valtava jälleenrakennus oli to-
teutettava. Historiamme suurimmat ikä-
luokat piti kasvattaa. Tämä kaikki on sitä 
veteraanisukupolven perintöä, jonka vaa-
limisesta me olemme nyt vastuussa. Vete-
raanisukupolvi loi perustan Suomen ny-
kyiselle hyvinvoinnille.

Haluan nähdä veteraanien perinnön 
niin, että haluttiin säilyttää suomalainen 
elämänmuoto, ja kansallinen itsemäärää-
misoikeus. Toisenlaista kansallista kehi-
tystä voi nähdä Itä-Karjalassa ja Inkerin-
maalla, joissa olot ovat kehittyneet suur-
vallan ehdoilla. Veteraanien perintö on 
koko veteraanisukupolven perintö. Sen 

elävänä säilyttäminen onnistuu sitä pa-
remmin mitä laajempi on kannatuspohja. 
Tammenlehvän Perinneliitto on perustet-
tu laajapohjaiseksi yhdistykseksi käsittääk-
seni juuri tästä syystä. Siihen liittyneet 
jäsenliitot arvostavat ja pitävät tärkeänä 
veteraaniperinteen vaalimista. Näiden yh-
teistyö antaa edellytykset veteraaniperin-
nön säilyttämiselle ja vaalimiselle myös 
tulevaisuuden muuttuvissa oloissa. Tärke-
ää on työn koordinaatio, joka tapahtunee 
parhaiten Tammenlehvän Perinneliiton 
toimesta. Varsinaisten veteraaniyhdistys-
ten toiminta hiipuu tai sammuu lähivuo-
sina. Silloin tapahtuu veteraanityössäkin 

luonnollinen vuoronvaihto siirryttäessä 
perinneaikaan. Tarvitaan aktiivisia toimi-
joita jollaisia ovat jo nyt veteraanityöhön 
sitoutuneet Tammenlehvän Perinneliiton 
jäsenet. Mikäli perinnetyö jatkuu yksit-
täisten liittojen omina toimintoina, se var-
maan jatkuu hyvin lähivuosina. Vaarana 
on kuitenkin toiminnan vähittäinen näi-
vettyminen, jos ei ole koordinoivaa organi-
saatiota.

Veikko Mäkelä 
Hämeenlinna

Veteraanisukupolven perintö

Kun olen saanut olla rakennetyöryhmässä 
mukana, olen saanut esimakua suunnitel-
mista muuttaa Sotaveteraaniliiton sääntö-
jä, joka samalla mahdollistaa perinnetyö-
hön liittyvät yhdistymiset eri yhdistysten 
osalta.

Olen tällä hetkellä sitä mieltä, että sota-
veteraanien osalta sääntöjen muuttaminen 
on turhaa. Veteraanien asiat hoituvat lop-
puun saakka nykyisillä säännöillä, niihin 
ei kannata kajota.

Perinnetyön osalta on paineita siihen, 
että eri puolella Suomea olisi jo valmiutta 
perinneyhdistysten perustamiseen ja liittä-
miseen Sotaveteraaniliiton alaisuuteen. Nyt 
on tullut Kanta-Hämeen piiristä esitys, että 
Tammenlehvän Perinneliitto olisi konk-
reettinen toimija, jonka alaisuudessa kaikki 
liitot tekisivät yhteisesti perinnetyötä. Mie-
lestäni asia on harkinnan arvoinen, eli oli-
siko nyt syytä keskittyä laatimaan toimivat 
säännöt Tammenlehvän Perinneliitolle. 

Vielä sellainenkin ajatus, onko Sotave-
teraaniliitto lopetettava viimeistään vii-
meisen veteraanin kuoltua ja nimi vaihde-
taankin Tammenlehvän Perinneliitoksi, 
johon kuuluisivat kaikki allekirjoittaneet 
liitot. Kun veteraaneille haetaan samoja 
etuja kuin invalideille, olisi tämä johdatus-
ta yhteiseen toimintaan.

Tammenlehvän Perinneliitto on näkö-
jään korottamassa omaa profiiliaan, kun 
huomasin viimeisestä Sotaveteraani-leh-

destä, että liittoon oli perustettu hengel-
lisen työn työryhmä. Toivottavasti sille-
kin ryhmälle löytyy tekemistä, veteraanien 
hengellinen työ on toiminut todella kiitet-
tävästi.

Keskustelun herättämiseksi.   

Esko Petäjä 
Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin 

puheenjohtaja

Tulevat sääntöuudistukset

Oikeaa tietoa ja ohjeita käyttäytymisessä 
ja pukeutumisessa juhlatilaisuuksissa
1. Sotaveteraani-lehden 3/2017/14.6.2017   
sodissa 1939-1945 kaatuneen ja kadon-
neen ja myöhemmin löytyneen sotilaan 
Eino Matias Vatilon siunaustilaisuuden 
kuvassa (s.29) kunniavartiolla oli tilaisuu-
dessa kirkossa päähineet (baretit) päässä. 
Niiden 40 vuoden aikana, joina palvelin 
puolustusvoimissa olin muutaman kerran 
sotilaallisissa hautajaisissa, kunniavartios-
sakin, miekat olivat ulosvedettyinä, kärjet 
alaspäin ja päähine kädessä. Onko ”siviili-
hautajaisissa” haudattavan sotilaiden var-
tioston käyttäytymisestä jotkin eri ohjeet 
ja/tai käytäntö?

2. Valtion virka-ansiomerkin 
VVMXXX kiinnitys muihin kunnia-
merkkeihin nähden. Asetus 15.8.1988/732 
määrää, että Valtion virka-ansiomerkki 
kiinnitetään muiden kunniamerkkien va-
semmalle puolelle tai jos muita kunnia-
merkkejä/muistomitaleita on useita, VVM 
XXX kiinnitetään niiden YLÄPUOLEL-

LE. Erittäin usein julkisuudessakin lehdis-
tö, Tv ja tämä lehtikin näkyy väärää käy-
täntöä. Jakakaa oikeata tietoa ja käytäntöä. 

Sotaveteraani-lehti on näin reserviläi-
selle hieno, veteraanien kunnioitusta ja so-
tatapahtumista hienosti asiantuntijoiden 
kirjoituksilla täydennetty tiedotuslehti. 
Kaikkiin kunnianosoituksiin liittyy myös 
etiketin mukainen pukeutuminen ja käyt-
täytyminen. Toivon, että lehti tekisi em. 
aiheista kirjoituksen reserviläisille ja mui-
denkin lukijoiden tiedoksi. 

Kauko Kettunen 
Uusikaupunki 

auko.k.kettunen@gmail.com

Tammenlehvän Perinneliitolla ja Sotaveteraani- 
liitolla yhteinen selkeä etenemissuunnitelma
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Syyskuun ristikko

Liiton 10-vuotisjuhlat Tampereella
Juhlan järjestäjät toivovat, että tähän joukko-
jemme suurkatselmukseen lähettäisivät kaik-
ki jäsenyhdistyksemme runsaslukuisesti osan-
ottajia ja että jäsenyhdistykset kustantaisivat 
vähävaraisten veljien matkat.

Juhlamme liittyy arvokkaana lisänä itse-
näisyytemme 50-vuotisjuhliin.

* * * * * * * * * *
Piispa Martti Simojoki;
..oikeutetusti odotamme, että ne, joilla nykyi-
sin on tässä maassa valta ja vastuu, muistavat 
velvollisuutensa heitä kohtaan, jotka täyttivät 
velvollisuutensa heitä kohtaan, jotka täytti-
vät velvollisuutensa toinen toistaan ja yhteistä 
isänmaata kohtaan kyselemättä, mitä me siitä 
saamme.

  
* * * * * * * * * *

Päätoimittaja Otto Valle:
..Me sotaveteraanit tiedämme, että yhteiskun-
tamme enemmistö on myötämielinen pyrki-
myksillemme. Nyt on valtiovallalla vastuu sii-
tä, että sotaveteraaneja koskevat huolto-ongel-
mat ratkaistaan tyydyttävällä tavalla. 

* * * * * * * * * *

Tervehtien Rafael Paasio:
”Olemme oppineet yhteistyön merkityksen 
pienen kansan elinehtojen parantamisessa. 
Yhteiskuntamme rakentaminen hyvinvointi-
valtioksi onnistuu yhteisin ponnistuksin. Se 
ei käy juhlapuhein, vaan se syntyy arkipäivän 
työn tuloksena. Tähän sisältyy huolehtiminen 
niiden suomalaisten elämän olosuhteista, jot-
ka ovat joutuneet vaikeuksiin itsenäisen Suo-
men olemassaolon turvaamisessa tapahtuneen 
vuoksi.

  * * * * * * * * * *
Ku sä ny ole suorittanu sotaväe ja kunnial-
lisest erustanu kotiseutuas niin me toivotet-
ta su tervetulleks kotiseurul ja meijä reser-
viläiste joukko.

Varusmiespalvelunsa päättäviä Salon seu-
dun poikia on alettu muistaa uudella hauskal-
la tavalla. ”Täl lipul saa kanttiinist läksiäiskaf-
fet pullan kans”, todetaan ylläolevan terveh-
dyksen mukana.

Salon Seudun Reservialiupseerikerho, Sa-
lon Seudun Reservialiupseeriyhdistys, Porin 
Rykmentin Kilta ja Salon Seudun Sotavete-
raanit toivottavat tällä kahvikortilla kaikki 
Obbnäsissä ja Säkylässä palvelevat salonseutu-
laiset tervetulleiksi kotiseudulleen.

Anni Grundström

Poimintoja Suomen Sotaveteraani 4/1967 -lehdestä

Sanakilpa
Lehdessä 3.2017 kilpailusanamme oli ”Suopursu”. Hyväksyttyjä sano-
ja löytyi 20 kpl, jotka ovat alla olevassa luettelossa:

Opus, osuus,(2)
Poru, possu, puosu, puro, pursu, puru, pusu, puuro, purso (9)
Ruso, ruusu, (2)
Sopu, suoruus, supo, suru (4)
Uros, urpo, urpu, (3)

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme pakkausta Suomen 
lippu –taittokortteja. Palkinnon saavat Helvi Meronen, Orimattila, 
Toini Pentti, Haukipudas ja Timo Rekilä, Oulainen. Seuraava kil-
pailusanamme on ”YÖPAKKANEN”.  Lähettäkää vastauksenne 
perjantaihin 6.10. mennessä kirjeessä tai postikortilla: Sanakilpa, PL 
600, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@so-
taveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, 
kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvo-
taan kolme pakkausta (10 kpl) Sotaveteraaniliiton joulukortteja.

Sähkömopot
* Kotiin toimitettuna
* Hyvät maksuehdot

P. 0500 567 104 www.potkupyora.com
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neiti-ihminen, hän päätteli kysy-
myksen olevan uskonnollista laa-
tua. Epäilemättä lady halusi tie-
tää, missä Wood Church eli puu-
kirkko sijaitsee.

Hän kirjoitti seuraavan vasta-
uksen:

Arvoisa Neiti
Kysymänne WC sijaitsee noin 

10 kilometrin päässä talosta, jos-
sa tulette asumaan. Se sijaitsee 

hän kirjoitti opettajalle uuden kir-
jeen ja pyysi tarkempia tietoja.

Opettajan englanninkielen 
taito oli heikko.  Hän ei ollut kos-
kaan kuullut lyhennystä WC. 
Niin hän meni kylän papin pu-
heille kirjeineen. Pappi pohti ja 
pohti, mutta eipä hänkään ym-
märtänyt lyhennyksen merkitys-
tä. Kun pappi sitten sai tietää, 
että lady oli jo iäkkäänpuoleinen 

Muuan englantilainen lady 
oli päättänyt viettää kesälo-

mansa Etelä-Saksan maaseudulla. 
Hän kirjoitti kirjeen pienessä ky-
lässä asuvalle kansakoulunopetta-
jalle, jonka osoitteen hän oli saa-
nut ystäviltään, ja pyysi opettajaa 
hankkimaan hänelle hyvän asun-
non. Myöhemmin lady muisti 
unohtaneensa varmistua siitä, oli-
ko asunnossa myös WC. Niinpä 

Vanha mukava juttu ennen sotia

Sotaveteraani-lehdessä 3/2017 
oli kirjoitus Raahen ympäris-

tön perinneyhdistyksestä. Jatko-
sodan aikana useat Raahen seu-
dun miehet palvelivat Raahen 
Suojeluskuntapiirin perustamas-
sa Jalkaväkirykmentti 32:ssa. Se 
aloitti sotatiensä Suomensalmen 
Lonkasta ja taisteli lopulta Uhtu-
an suunnalla. 

Asemasodan aikana rykmen-
tin valistusupseerina palvelut 
luutnantti Tiesmaa sepitti 1942 
rykmentille marssin Vanaväylillä 
Vesaisen, sävel on virolainen kan-
sansävel. Tiesmaan muut laulut, 
Eldankajärven jää ja Röhön ran-
ta lotta Lunkreineen ovat yleisesti 
tunnettuja. Vanaväylillä Vesaisen 
kertoo JR 32:n taistelujen tiestä 
1941-1942. 

Vuonna 1941 perustettiin 
Raahessa Sotilaspoikien soitto-
kunta, jossa minäkin olin mu-
kana ja soitin ess-kornettia. Kun 
Raahessa pidettiin aseveli-iltoja 
vuodesta 1942 alkaen, soitettiin 
aina myös rykmentin ”kunnia-
marssi”. Marssin sävel on komea 
ja sanat samanlaiset. Marssi soi-
tetaan iskevästi jalkaväen marssin 
tahdissa. 

Soittoni loppuivat helmikuus-
sa 1944, kun lähdin JR 32:n ja-
lanjäljille alokkaaksi Nurmeksen 
Porokyllään. 

Kun Hämeenlinnassa oli 
Panssarisoittokunta, esitin kapel-
limestarille, että soittaisivat tä-
mänkin marssin. Eivät ehtineet 
sovittaa, mutta ehtivät sovittaa 
rokkia. Kun Parolannummella 
toimi varusmiessoittokunta, esi-
tin sen kapellimestarille samaa. 
Eivät ole ehtineet sovittaa, aika 
on mennyt rokissa. Maavoimien 
esikunta käski lopettaa rokin 
soittamisen. Olen esittänyt tätä 
marssia maavoimiemme kunnia-
marssiksi.

Nuotit ja sanat saa Sotavete-
raaniliiton toimistosta marja.
riukka@sotaveteraaniliitto.fi tai 
pekka.kantakoski@elisanet.fi

Pekka Kantakoski

JR 32 
kunniamarssi

havumetsässä ja pidetään auki 
joka tiistai ja perjantai. Tämä vai-
kuttaa Teistä varmasti sopimatto-
malta, jos olette suunnitellut va-
kituisia käyntejä, mutta iloitsette 
varmaan kuullessanne, että mo-
net ottavat eväskorin mukaansa 
nauttiakseen kauniista näköalas-
ta.

Erikoisesti kesällä sinne tulee 
niin paljon ihmisiä, että neuvoi-

sin Teitä tulemaan hyvissä ajoin. 
Tilaa riittää kuitenkin kaikille, 
sillä siellä on 80 istumapaikkaa, 
mutta varmaankin löytää seiso-
mapaikan.

Kello soi 10 minuuttia ennen-
kuin WC avataan. Myös neuvoi-
sin Teitä menemään perjantaina, 
koska silloin siellä on urkusäes-
tys. Akustiikka on hyvä ja pienin-
kin ääni kuuluu. Olisi suuri kun-
nia minulle, jos voisin valita Teil-
le parhaan paikan.

Vaimollani ja minulla ei ole 
ollut tilaisuutta käydä siellä kah-
teen viikkoon ja se on tuottanut 
meille suurta tuskaa.

Valter Bäckström 
oululainen sotaveteraaniELÄMÄ

MAISTUU

Ikääntyminen on osa elämää ja meistä kaikista tulee joskus vanhoja. Luonnollinen ikään-
tyminen on kokonaisvaltaista elämästä nautti  mista siitä huolimatt a, ett ä vanhenemme. 

Nutridrink on kliininen ravintovalmiste, jota käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.

Laihtuminen ei välttämättä ole osa ikääntymistä. Jos 
kärsii vajaaravitsemuksen aiheutt amasta hauraudesta, 
tasapainoinen ja hyvä ravitsemus on erityisen tärkeää 
hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisek-
si. Vaikka aikaa tai ikääntymistä ei voikaan pysäytt ää, 
elämänlaatua voi parantaa syömällä riitt ävästi  monipuo-
lista ja proteiinipitoista ruokaa – liikuntaa unohtamatt a.  

Nutridrink sisältää elimistön päivitt äin tarvitsemia 
ravintoaineita, vitamiineja, kivennäisaineita. Nor-
maalin ja tasapainoisen ruokavalion lisänä Nut-
ridrink voi autt aa hauraita ja ikääntyviä henkilöitä 
saamaan voimansa, energiansa ja elämänkipinänsä 
takaisin.
www.nutridrink.fi 

Nutridrink
Protein
300 kcal

18 g proteiinia
13 erilaista vitamiinia

15 kivennäisainett a
Saatavana apteekista
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Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.

Tilaukset:  
Puh. 050 517 6396,  

ep.sotaveteraanipiiri@netikka.fi

Liiton tunnuksella  
varustettu solmio,  

hinta 15 euroa.

Kylpypyyhkeet  
(Finlayson)

Pyyhkeen koko 70x150,  
neljä värivaihtoehtoa,  
hinta 22 euroa/kpl.

Kävelykeppi 
Jääpiikillä ja rannelenkillä  

varustettu kävelykeppi. Sota
veteraanien perinneyhdistyksen 
jäsenten käsityönä valmistama. 

Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 60 euroa

Tilaukset: Solveig Hyöty, 09 612 7003,  
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi
Toimisto on avoinna klo 10.0014.00.

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kään
tövyö, nahkaa väri musta/
viininpunainen. Soljessa 

liiton tunnus, solkea saata
vana myös hopeanvärisenä.

Hinta 25 euroa

Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli  
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.  

Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.
Hinta 150 euroa

Henkselit
Kotimaiset, veteraani
tunnuksella. Saatavana 

on viininpunaista, 
tummansinistä ja 

mustaa. 
Hinta 23 euroa

Tilaukset:
KantaHämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,  
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (mato klo 9.0012.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi.  Toimitus postiennakolla.

Tilaukset:  
Loimaan Seudun Sotaveteraanien 

Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,  
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa, 

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

Toimitus postiennakolla.

Sotaveteraanipiirien myyntituotteet

Syntymä- 
päiväkynttilä
hinta 15 euroa

Iisakki-puukko
hinta 60 euroa T-paita tunnuksella 

tummansininen,  
koot L, XL ja XXL
Hinta 15 euroa

Oi 
ihana
elokuu

asuminen •  ruoka •  perhe • terveys • puutarha • käsityöt • luonto • elämää maalla8 • 2014e l o k u u

Lääkärin virhe, potiLaan vahinko

kiemuraiset kouLumatkat
ukrainaLaiset raatteen tieLLä

7,90 € (sis.alv)
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Haetaan yhteyttä
Tunnetteko ”Väinö Linnan” asevelirunon? 

Sotaveteraani-isäni jäämistössä on runo, 
jota epäilen Väinö Linnan kirjoittamaksi. 
Löytyikö tuntematon kansalliskirjailijan hen-
gentuote? 

Menetin isäni viime jouluna. Kiestingin ja Ta-
lin veteraani Kullervo Heikkilä lähti suureen tun-
temattomaan kaksi kuukautta äitini jälkeen. Isän 
papereissa on minua mietityttävä muistoesine. Se 
on runo, jonka tiedän olevan kummisetäni pe-
ruja. Kummisetäni Lasse Lehtinen muistetaan 
Hauholla, missä hän tätini Helmin kanssa piti 
kauppaa. Lasse palveli jatkosodassa Syvärillä ja so-
tapoliisina Lapissa. Sodan jälkeen hän oli töissä 
Finlaysonilla ja tutustui Väinö Linnaan eli ”Vä-
pään”, niin kuin Lasse työkaveriaan kutsui.

Kun poikasena vietin kesälomia kummieni luo-
na, kuulin ”Väpästä” tarinoita. Lassen kuoleman 
jälkeen isälleni siirtyneissä papereissa oli ruutu-
paperille kirjoitettu, 1946 päivätty runo nimeltä 
Ikäluokalleni, joka kertoo kotiutuneiden rintama-
miesten tunnoista. Signeeraus ”V. Linna” nostaa 
niskakarvat. Onko tämä kirjallinen sensaatio? 
Väinö Linnan tiedetään tuhonneen kaiken, mitä 
oli kirjoittanut ennen esikoisromaaninsa ilmesty-
mistä1947. Yhtään tekstiä ennen kirjailijanuraa ei 
pitäisi olla olemassa. Otin jo isän eläessä yhteyttä 
johtavaan Linna-tuntijaan, professori Yrjö Varpi-
oon ja pyysin arviota siitä, voisiko löytynyt teksti 
olla aito. Varpio valeli öljyä innostuksen laineille:

”Runo on pitkä verrattuna Linnan sodanjäl-
keisiin runoihin. Se on myös jollakin tapaa vete-
raanihenkinen, vaikka Linna itse ei ollut kovin 
innostunut veteraanitapaamisista”. Varpio panee 
myös merkille, että runomitta on horjuva ja huo-
maa kirjoitusvirheitä. Hän aprikoi, että Ikäluo-
kalleni-runon kirjoittaja ei ole Linna. ”Mutta var-
mahan ei voi olla”.

Isän kuoltua päätin, että runon alkuperää voisi 
vielä kerran pöyhiä. Tutkitutin käsialan asiantun-

tijalla. Kriminologi Leena Toivonen totesi verrat-
tuaan runon tekstiä Väinö Linnan käsialanäyttei-
siin: ”Tekstit eivät ole saman käden kirjoittamia. 
Eroja on enemmän kuin samankaltaisuuksia”. 

Tuomio näyttää siis selvältä. Ikäluokalleni tus-
kin on Väinö Linnan omakätisesti kirjoittama. 
Mutta entäpä jos?  Sota-aikaan lauluja ja runoja 
kirjoitettiin vihkoihin, jotka kiersivät kädestä kä-
teen. Onko mahdollista, että Linna olisi tehnyt 
runon, jota olisi asevelipiireissä kopioitu? Jos, niin 
runo voi löytyä jonkun muunkin veteraanin jää-
mistöstä. Ehkä alkuperäinen Linnan teksti on sit-
tenkin olemassa? Olisin iloinen, jos saisin vaikka 
pientäkin valaisua mysteeriin. 

Olipa Ikäluokalleni Linnaa tai ei, se on silti 
kiintoisa kurkistus niiden miesten ajatuksiin, joi-
den rintamalla runnotut rivit oli palautettu arki-
elämään ilman kummempia terapioita. Niskassa 
oli valtiolta saatu harmaa takki, josta oli raksit-
tu natsat, niiden mukana usko siitä, että jotenkin 
kaikki koettu oli sittenkin ollut reilua peliä. Jäljel-
lä oli varmuus siitä, että mukana olleet kyllä ym-
märtävät: 

siksi lopuks’ huudankin,
kiitos kunnon toverini
muut saa mennä hemmettiin.
Ikäluokalleni -runon kirjoittaja on veteraani-

veljiensä puolella. Niin oli Linnakin. Hän kirjoit-
ti: ”Sotilaille, jotka koko onnettomuuden harti-
oillaan kantoivat, tahdoin antaa kaiken arvostuk-
sen. Itse sodalta otin sen pois”.

Jos joku tietää jotain Ikäluokalleni -runosta, 
ilahdun palautteesta. Sähköpostiosoitteeni on 
markku.heikkila (at) puutorinvessa.fi

Markku Heikkilän teksti ja runo on kokonai-
suudessaan luettavissa Sotaveteraaniliiton inter-
net-sivuilta: https://sotaveteraanit.fi/tuki/keita-
olemme/materiaaleja-medialle-kiinnostuneille/

Markku Heikkilä

Otteita runosta Ikäluokalleni

Muistattehan parakkimme
suuren paloaukean,
jossa usein hyökkäilimme
tyhjää metsää vastahan.
Muistattehan kanttiinin 
ja sen kauniin Kaarinan,
jolle pienet penninkit
sai antaa korvikkeestahan.

Ja sitten kerran kesäyössä 
ajoi autokolonnat,
utuisessa tomuvyössä
päällä kuormat laulavat.
Reippaat laulut kajahteli
hymys naamat tomuiset,
ikkunoissa vilkahteli
jotkut kasvot uniset.

Junat takaisin toi kerran
autokuorman rippehet,
oli murjottu ne jonkunverran,
ol silmät kuoppiin painuneet,
jälleen jossain ikkunassa, näkyi
silmä uninen
viipyi hetken katsomassa,
veti kiinni kaihtimen.

Sitten varsin komeasti
palkka työstä maksettiin
miehen käteen uljahasti
tuhatlappu lyötihin.
Olkapäältä nauhaparat
säälimättä revittiin.
Takki housut saappahat
viel’ kaupan päälle annettiin.

Kestit vielä pystytettiin 
kunniaksi sankarten,
viinalasit tyhjennettiin
läikkyi kuohu maljojen.
Omas korkees’ persoonassaan
vuorineuvos harmaapää,
lämpimässä puheessaan
hän palanneita tervehtää.

Kohmelon pois selvitessä
konttorihin kävellään,
tuntipalkkaa kysyessä
naama hieman venähtää.
Kaveril’ hymy teeskennelty
miestä siin’ viel kiitetään
ja hetken kun on ihmetelty
koneen ääreen käydähän.

Mutta pojat yhden kerran
tahdon viellä kuohahtaa,
jos hävytön oon jonkunverran
niin sitäkin se olla saa.
Haaveen aivan mielettömän
mieleheni nostatan,
että joskus itsessäin
nään suuren rahapohatan.

Silloin Tammer hotellihin
kerros mennään vuokraamaan,
panen pystyyn rymsteerinkin
ja herranjestas lauletaan.
Jokainen on tervetullut,
mut’ juhlapuku vaaditaan
vanhat harmaat takkikulut
tuotava on tullessaan.

Aivan keskilattialle
kaljasaavi pannahan,
suuri kauha laidalle
siihen tulee riippumaan.
Vasikannahkakortit, sitten
jostakin me hommataan,
et’ on niitä hyvä sitten
lyödä hännäst lattiaan.

Pauhataan hullun lailla
mustat varjot tapetaan,
mieltä ymmärrystä vailla
käsikaulal lauletaan.
Ettei kuuluis sanat heidän
uuden päivän saarnastaan,
se on toisten eikä meidän
siks me lyödään raminaa.

Taasen eksyin veikot teistä
jälleen tyylin pilasin
taidan turhaan taittaa peistä
roskakoriin runoilin.
Sekoan jo sanoihini
siksi lopuks’ huudankin,
kiitos kunnon toverini
muut saa mennä hemmettiin.

Kirj. V.Linna 16.2.1946

Autojen varaosat, lisävarusteet, kemikaalit ja työkalut

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi

Lepsämäntie 1,01800 Klaukkala 
Puh. 0207 411 420

NURMIJÄRVI

INARI

VAASA

PIRKKALA

LAHTI

HELSINKI

Hammaslääkäri 
Hannu Cederberg

Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus
Mustalahdentie 10, 00960 Helsinki  

puh. 09-321 8388

Hammaslääkäri 
Yrjö Mäkiö

Ivalo, Karigasniemi ja Kittilä
Puh. 040 - 752 2940

www.hammaslaakariyrjomakio.fi

Hammaslääkäri 
Auli Reijonen Oy

Hämeenkatu 1 as.1,15110 Lahti
puh.03 - 751 2122

Hammas Partola Oy
Pirkkala

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA

Puh. 06-320 2700

HAMMASLÄÄKÄRI- 
PALVELUJA  

SOTAVETERAANEILLE
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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.sotaveteraanit.fi

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset
Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteenmuutoksista omaan  
yhdistykseensä tai liittoon Riina Lillforsille,  
PL 600
00521 Helsinki
puh. 09 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

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

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2017
1/17: 22. helmikuuta	 •	 4/17: 20. syyskuuta
2/17: 26. huhtikuuta	 •	 5/17: 1. marraskuuta 
3/17: 14. kesäkuuta	 •	 6/17: 20. 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
T:mi Veli Matti Wilska
Kiipolantie 2
59100 Parikkala 
Isto Valkeapää 
puh. 040 735 7571

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

Painopaikka
Lehtisepät Oy
ISSN 0782-8543

Ristikon ratkaisu

Puhelimitse  040 777 0593

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu � 0200 11 22 33
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki tai tilaa puhelimitse.

6  
Suomen lippu 
Hinta 30 euroa

4  
Liiton standaari 
Hinta 35 euroa

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille 
Hinta 15 euroa

1 Sotaveteraani mitali 
Myös kannattajajäsenille
Hinta 15 euroa

✂

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto 
PL 600, 00521 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

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

................................................................ 4/17

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

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

Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00
Soita Riinalle 09 6126 2015 tai Marjalle 09 6126 2016

Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi  •  marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi 
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

35 Sotaveteraanikalenteri 
vuodelle 2018
Kalenteri on tarpeellinen ja hyvä 
tietopaketti jokaisen jäsenen  
taskuun. 
Hinta 6 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD

Kymmenen sotaveteraanikuoron ja 
Haminassa sotaveteraanien kon-
sertissa taltioiduista äänitteistä on 
koottu 38 laulua sisältävä tupla-CD.  
Uusi painos  
Hinta 20 euroa

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

Suomi  1939–1945

Selviytymistarina

S
elviytym

istarina S
uom

i 1
9

3
9

–1
9

4
5

Olli Kleemola (toim.)

41 Suomen Sotaveteraaniliiton  
Naisjärjestön historia
Hinta 20 euroa

20  
Suomen  
Sotaveteraaniliiton  
60-vuotisjuhlamitali
Hinta 30 euroa

Suomen Sotaveteraaniliiton joulukorttimallistoa 2017


