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STM veteraanien
vanhuudenturvan
takuumieheksi
Toimin Sotaveteraaniliiton sosiaali- ja
terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunnan tehtävänä on
mm. tukea liiton johtoa sen työssä varmistaa sotiemme veteraaneille riittävät
kuntoutusrahat valtion budjetissa. Toimikunnassa on monipuolinen ja kattava asiantuntijajoukko, jonka sanaa luulisi tärkeimmän yhteistyöministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön asioita
hoitavien virkamiesten uskovan.
Vaikeata tuntuu olevan, sillä STM
esittää jatkuvasti alamittaisen esityksen valtiovarainministeriölle. Esityksessä on laskentaperäiset euromäärät
vähääkään välittämättä siitä, mitkä
ovat veteraanien kuntoon, terveyteen ja
toimintakykyyn perustuvat asiantuntija-arviot.
Kolme vuotta sitten eduskunta teki
yksimielisen päätöksen, että sotaveteraanien toimintakyvyn ylläpitämiseen
ja kuntoutukseen varataan ainakin
vuoteen 2017 asti riittävät voimavarat,
jotka silloin olivat 36,6 miljoonaa euroa. Tämä juhlava periaatepäätös ei
kestänyt kuin vuoden ja nyt eduskunnassa oleva budjettiehdotus on 11 miljoonaa euroa pienempi kuin pitäisi olla.
Perusteena karsimiseen on veteraanien lukumäärän väheneminen. Peruste on kahta kautta väärä. Ensinnäkin
veteraanien lukumäärä lasketaan väärin, kun käytetään arviointiperusteena
vuoden lopun ennustetta. Veteraaneja
on kuitenkin keskuudessamme pitkin
vuotta ja heidän täytyy olla oikeutettuja kuntoutukseen ja kotona asumisen
mahdollistaviin palveluihin. Toiseksi matemaattinen jakoperuste on väärä sen takia, että veteraanien toimintakykyisenä pitäminen vaatii joka vuosi enemmän ja kalliimpia palveluita.
Onhan asiantuntijoiden mukaan selvää, että keskimäärin 91-vuotiaita veteraaneja täytyy hoitaa eri tavalla kuin
nuorempina ja se maksaa enemmän.
Tilastot osoittavat sen, että 80 vuotta
on ikä, jonka jälkeen hoito- ja palvelutarve nopeasti kasvaa. Tähän ryhmään
kuuluvat kaikki veteraanit. STM:ssä on
paljon näitä asioita hyvin tuntevia terveydenhuollon ammattilaisia. Ilmeisesti heidän asiantuntemustaan ei ole haluttu kuulla, kun ministeriön kanta veteraaninen rahoitukseen on, mikä on.
Vielä on mahdollista korjata virhe.
Asiat ovat eduskunnassa valiokuntavaiheessa, jossa kuullaan asiantuntijoita. Tämän lehden tullessa painosta ei lopputulosta vielä tiedetä. Toivon,
että kaksi asiaa tapahtuu. Hallituksen
budjettiesitystä korjataan ns. ohiammuttujen sotaveteraanien osalta ylöspäin siten, että palataan tämän vuoden

Veteraanijärjestöt
turvaavat RINEen

budjettilukuun 30,6 miljoonaan. Muistin virkistämiseksi viime syksynä neljän miljoonan euron lisäyksestä 450
sotainvalidia sai niistä kolme miljoonaa ja 23 000 sotaveteraania sai miljoonan. Tämä, ilmeisesti väärinkäsitys on
nyt mahdollista korjata painottamalla
tällä kertaa muita veteraaneja ja osoittamalla tarvittavat viisi miljoonaa tällä hetkellä noin 20 000 sotaveteraanin
kuntoutukseen ja ennen kaikkea kotona asumisen jatkamisen mahdollistamiseen.
Rahaa tarvitaan kerran vuodessa tapahtuvan parin viikon laitoskuntoutuksen lisäksi avokuntoutukseen ja paljon lisää kotikuntoutuksen järjestämiseen. Vanhan veteraanin lakisääteinen
oikeus on saada tarvittavat toimet toimintakykynsä ylläpitoon ja elämisen
edellytyksiin ei vain pari viikkoa vuodessa, vaan vuoden jokaisena päivänä.
Tämän vuoden budjetissa karsittu
neljä miljoonaa oli väärä päätös. Sen
osoittaa se, että kunnista saatujen tietojen mukaan jo kesällä monessa kunnassa koko vuodelle tarkoitetut rahat
olivat loppuneet, eikä kuntoutuspäätöksiä ole voitu tehdä. Liitto on esittänyt, että asia täytyy hoitaa lisäbudjetilla. Toivottavasti näin tapahtuu.
Toivottavasti myös muistetaan, että
sotiemme veteraaneja ei sulateta kuntien vanhustenhuollon massaan, koska he ovat lakisääteinen erityisryhmä,
jonka palvelutarpeet on luvattu hoitaa.
Sotaveteraaniliiton sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunta toivoo, että sotiemme veteraaneista muodostetaan
vanhojen ihmisten pilottiryhmä, jonka kunto ja palvelutarve oikeasti selvitetään jokaisessa kunnassa ja toimitaan sen perusteella tehtyjen hoito- ja
palvelusuunnitelmien mukaan. Näiden
suunnitelmien toteuttamiseen mitoitetaan valtion budjettivarat. Jos näin tehdään, tarvitaan lisää rahaa budjettikarsinnan sijaan.
Tällä hetkellä on tiedossa, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tehneet yhteisaloitteen veteraanikuntoutusmäärärahan neljän miljoonan korotuksesta, eli että palattaisiin lähes
vuoden 2015 tasolle. Hyvä näin, mutta muistetaan, että silti jäätäisiin vielä
seitsemän miljoonaa vuoden 2013 juhlakokouksen päättämästä riittävästä
kuntoutusmäärärahojen tasosta.
Pekka Paatero
Sotaveteraaniliiton sosiaali- ja
terveyspalvelutoimikunnan
puheenjohtaja
Läänin sosiaali- ja terveysneuvos
emeritus

Valtakunnallinen Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on toiminut veteraanijärjestöjen, päättäjien ja yhteistyötahojen yhteistyöelimenä vuodesta
1979. Lokakuussa asetetun, järjestyksessä 14. neuvottelukunnan toimikausi
kestää syyskuun loppuun 2018. Toivoa
sopii, että siihen mennessä keskeiset
veteraanien tukiasiat saataisiin kuntoon.
Neuvottelukunnalla on merkittävä rooli veteraanien tukitarpeiden kanavoijana päättäjien suuntaan. Maassa
vallitsee laaja yksimielisyys veteraanien
monipuolisten tukimuotojen tarpeellisuudesta. Kaikki puolueet ja eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet siihen, että
sotaveteraanien asiat hoidetaan kunnolliselle tolalle. Pääministeri Alexander Stubb sanoi viime maaliskuussa
Sotaveteraaniviikon avajaisjuhlassa:
”Minä haluan, että mikä tahansa hallituspohja onkin vaalien jälkeen, sotaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin
vietävien palveluiden määrärahat varmistetaan riittävälle tasolle koko vaalikauden ajaksi. Asiaa ei voi enää siirtää.
Kyse ei enää ole rahasta. Kyse on arvokkuudesta ja kunniallisuudesta”.
Asetetun neuvottelukunnan kiireisiä tehtäviä ovat yhteisymmärryksen
saaminen kaikkiin tahoihin veteraa-

nien tukiasioiden hoitamisessa. Moni
vaikutusvaltainen henkilö vähättelee
kuntoutuksen ja jopa palveluiden saamisen merkitystä veteraanien kotona
asumisen tukemisessa, vaikka teoria
ja käytäntö osoittavat muuta. Neuvottelukunnalla on myös suuri vaikuttajarooli. Veteraanitukien perillemenon
yksi ongelmakohta ovat kuntien vanhanaikaiset toimintatavat. Enää ei riitä, että veteraani ’hakee kuntoutusta’,
vaan kuntoutusta ja palveluita haluava ja tarvitseva veteraani on haettava
ja hänelle on tarjottava tukea. Toimintamallin muuttaminen on haastava,
mutta ei mahdoton. Moni kunta on sen
jo ottanut toimintaohjeekseen. Hyviä
malleja on siis olemassa.
Sodissa taistelleiden miesten ja naisten tukeminen ei myöskään aiheuta
valtion talouteen pitkäaikaista kuluautomaattia, vaan vähentää tai ainakin siirtää kalliimpien hoitomuotojen
käyttöä.
Sotaveteraaniliitto odottaa neuvottelukunnalta avointa ja jämäkkää veteraanien edunvalvontaa yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa. Sotaveteraaniliitto sitoutuu työskentelemään
yhteisen päämäärän hyväksi.
Markku Seppä

Ihantalan muistomerkit

K

IVEEN HAKATTU Ihantalan
muistomerkit -kirjan julkistamistilaisuus on 11.11.2015 klo 14.00 Helsingissä, Karjalatalossa Käpylänkuja 1.
Kirja kertoo Ihantalan viidestä suomalaisesta muistomerkistä, siis myös sotaveteraanien Veteraanikivestä runsain
kuvin ja tekstein. Kirjan painaa Otava.
Ohjelmassa on mm. Kaaderilaulaji-

en esitykset ja entisen puolustusministerin, Ihantalan veteraanin Taisto Tähkämaan puhe.
Kirjaa myydään tilaisuudessa, johon
on vapaa pääsy.

Tervetuloa!
Ystävällisesti
Teuvo ja Anneli Kuparinen
kirjan tekijät
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Kuva: Otava/Pertti Nisonen

Kolumni

Vanhoista kirjoista
Kirjojen väitetään yhä enemmän muuttuvan hetken lapsiksi, jotka elävät vain syksystä jouluun niin kuin Eino Leinon runo
kertoo suomalaisen kirjallisuuden ensimmäisen mestarin Aleksis Kiven eläneen.
Ja kuitenkin, hyvä kirjallisuus elää satoja
vuosia, tuhatkin. Olin äskettäin käymässä Pohjois-Skotlannissa ja katselin Thurson kaupungin rannasta Orkneysaarille. Olen vuosia sitten kääntänyt suomeksi Orkneylaisten saagan, joka kirjoitettiin
1200-luvulla. Sen tekijää ei edes tiedetä,
mutta yhä kirjaan voi tarttua, alkaa lukea ja se vie mukanaan. Kahdeksansataa
vuotta sitä kirjaa on luettu eikä se tunnu
kuolleelta ollenkaan, vaikka siinä paljon
miehiä tapetaankin, ja vaikka sen kirjoittajasta ei voi lukea iltapäivälehdistä.
Olen kirjoittanut kirjoja 45 vuotta ja
lukenut niitä yli 65 vuotta. En ole koskaan
laskenut, kuinka monta kirjaa elämäni aikana olen ehtinyt lukea, mutta varovaisen
arvion mukaan olen lukenut ainakin kolme kirjaa viikossa. Viikkoja, jolloin olen
lukenut, on siis tähän mennessä elämässäni ollut 3 380 ja kirjoja olen lukenut 10 140
kappaletta. Se ei tunnu kovin paljolta. On
siinä jokunen hyllymetri kuitenkin: metriin menee muistaakseni keskimäärin 50
kirjaa, joten hyllymetrejä lukemistani kirjoista tulisi yli 200 metriä; urheilukentän
juoksuradalla siis kaarre ja loppusuora.
Usain Bolt juoksee sen alle 20 sekunnin,
minulla siihen matkaan on mennyt yli 60
vuotta.
Vaikka olen lukenut yli 10 000 kirjaa,
joiden joukossa on ollut maailmankirjallisuuden parhaita teoksia samoin kuin
syksystä jouluun eläneitä, kustantajien väkisin mainonnalla myyntimenestykseen
nostamia ja hetken julkisuudessa esillä
pidettyjä, äkkiä unohdukseen vaipuneita kammotuksia, yhä vielä löydän jonkun
vanhan mestariteoksen, joka minulta on
jäänyt lukematta. Alan lukea sitä, saan siitä paljon iloa, ja huomaan, että hyvä kir-

Kirjailija Antti Tuuri toimii Sotaveteraani-lehden kolumnistina.

jallisuus elää ikuisesti. Vain aika ratkaisee
sen, mikä lopulta on hyvää kirjallisuutta;
jos kirjan julkaisemisesta on pari-kolmekymmentä vuotta ja siitä yhä otetaan uusia painoksia, kirjan voi uskoa jääneen
eloon. Sellaisten kirjojen painokset eivät
enää ole suuria, joululahjoiksi niitä ei enää
juuri osteta, mutta aina tulee uusia lukijasukupolvia, joita hyvä kirjallisuus kiinnostaa.
Lastenkirjat ovat tästä mainio esimerkki, koska lastenkirjojen lukijoiden sukupolvi vaihtuu kymmenen vuoden välein;
aina tulee uusia lukijoita ja parhaat lastenkirjat elävät heidän kauttaan ikuisesti.
Aikuisille tarkoitettujen kirjojen lukijasukupolvet vaihtuvat hitaammin mutta kirjat kestävät; Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta lukivat aikoinaan kirjan
ilmestyttyä sodan nähneet sukupolvet,
mutta sen jälkeen se on tullut tutuksi yhä
nuoremmille ikäluokille, niin että sen viisauksia on jo pitkään käytetty jopa liikkeenjohdon oppikirjoissa esimerkkeinä
hyvästä ja huonosta johtamisesta.
Itsekin olen saanut iloita siitä, että
muutamat kirjani ovat jääneet elämään,
niitä luetaan ja niistä otetaan uusia painoksia. Viimeisimpänä ilonaiheenani on
uusi painos Rukajärvi-kirjasarjasta. Rukajärven tie, Rukajärven linja ja Rukajärven aika ilmestyivät suunnilleen neljännesvuosisata sitten, mutta ovat kiinnostaneet lukijoita kaikki nämä vuodet. Jotakin
hyvin koskettavaa Rukajärven veteraanit
pystyivät kertomaan 1980-luvun loppupuolella, jolloin heitä haastateltiin kirjasarjaa varten.
Ehkä aika oli silloin jo karsinut heidän
muistoistaan pois kaiken turhan ja kiteyttänyt olennaisen tuosta ankarasta kokemuksesta, johon kohtalo heidät nuorina
miehinä ja naisina heitti, ja se olennainen
koskettaa lukijoita näinäkin päivinä.
Antti Tuuri

Sotaveteraanit
nappuloina
poliittisessa
pelissä
Tätä kirjoitettaessa valtakunnan
mediat uutisoivat toinen toistaan
voimakkaimmin otsikoin Tornion pakolaismielenosoituksesta sekä
94-vuotiaan sotaveteraani Henrik
Forsiuksen kannanotosta siihen. Jatkosodassa taistellut Forsius on noussut otsikoihin todetessaan häpeävänsä suomalaisten mielenosoittajien tapaa yhdistää veteraanien taistelu ja
turvapaikanhakijat ja muistuttaessaan, että Suomen viime sotien aikaan muun muassa Ruotsi otti vastaan pakolaisia Suomesta.
Pakolaiskriisi on nostanut Suomen viime sodat historiapoliittisen
keskustelun polttopisteeseen. Sosiaalisessa mediassa kuohuu, kun kansalaiset kiistelevät siitä, taistelivatko
veteraanit turhaan, jos maahan otetaan pakolaisia, tai julistavat, että
suomalaiset nuoret miehet eivät viime sotien aikaan paenneet maasta,
vaan puolustivat sitä. Yhteistä kaikille näille keskusteluille on se, että
puhujista tuskin kukaan on itse sotaveteraani.
Talvi- ja jatkosota ovat edelleen,
yli 70 vuotta tapahtumien jälkeen,
erityisasemassa suomalaisten kollektiivisessa muistissa. Tämä ei ole
uusi ilmiö: vuonna 1997 jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth piti Suomen jääkiekkomaajoukkueelle MMkisojen alla puheen, jossa hän vertasi
kisoja Talvisotaan.
Onkin ymmärrettävää, että tapahtumat, joilla on keskeinen asema
osana kansallista historiakuvaa, herättävät myös poliittisia intohimoja
moneen suuntaan. Vapaassa, demokraattisessa maassa tämä on sallittua ja ymmärrettävää, jopa toivottavaa. Huolestuttavaa sen sijaan on,
jos joku yksittäinen poliittinen liike
tai aatesuuntaus onnistuu monopo-

Olli Kleemola toimii Sotaveteraani-lehden kolumnistina.

lisoimaan itselleen oikeuden puhua
sotaveteraanien puolesta. Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares totesi 23.9.2015 pitämässään virkaanastujaisesitelmässä sattuvasti ”Jollet sinä ota kantaa
historiapoliittiseen keskusteluun,
joku muu kyllä tekee sen puolestasi”.
Olemme siis yhdessä vastuussa käydyn keskustelun sisällöstä ja tasosta.
Veteraaneja on elossa lähes 24 000.
Heidän keski-ikänsä on korkea, noin
91 vuotta, eivätkä he välttämättä
aina jaksa ottaa osaa päivänpoliittiseen keskusteluun. Siirryttäessä
kokonaan perinneaikaan veteraanit eivät enää ole kertomassa omaa
mielipidettään asioista. Tästä kantoi huolta myös Henrik Forsius todetessaan: ”Kohta meitä veteraaneja ei ole enää jäljellä, jotta voisimme
kertoa, millaista sota-aikana oikeasti oli”. Pian elämme siis sellaista aikaa, jolloin veteraanit eivät enää ole
astumassa julkisuuteen vastustamaan väkivaltaa, kuten he tekivät
28.9.2015 Ilta-Sanomien näyttävässä jutussa.
Veteraanien perintö tuo jälkipolville mukanaan myös suuren vastuun. Sotaveteraaniliiton neuvottelupäivillä Tuusulassa sotaveteraani, kenraali Jaakko Valtanen linjasi
alustuksessaan, että sotaveteraanien
perintö ei saa olla yhden poliittisen
suunnan omaisuutta, vaan se kuuluu
kaikille. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.
Olli Kleemola

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

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja facebook.
www.sotaveteraaniliitto.fi
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto
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Isänmaan merkitys korostui veteraanien kirkkopäivässä

U

udenmaan veteraanien seutukunnallista kirkkopäivää vietet-

SANA
S

otaveteraanin tytär tapasi isäänsä, jolla oli
sodanaikaisia pelkoja. Tytär pyysi isäänsä
toistamaan itselleen päivittäin yhä uudelleen,
ettei tämä enää pelkää sodan asioita. Isä toteutti tyttärensä pyynnön. Hän uskoi sen auttavan.
Tytär totesi jonkun ajan päästä pelkojen alkaneen laantua. Voisiko apu tulla tällä tavalla jollekin toiselle?

V

eteraani uskoi neuvoa. Olisiko tämä jotenkin verrattavissa siihen uskoon, jolla me
käännymme ylös rukouksinemme. Moni rukoili sodan aikana, salaa tai julkisesti. Moni sai tätä
tietä varmuutta ja turvaa elämäänsä ja tulevaisuuteen. Kukaan ei tiennyt etukäteen, milloin
viimeinen iltahuuto kohtaisi. Mutta usko auttoi
katselemaan tulevaa siinä luottamuksessa, että
asiat olivat Jumalan hyvissä käsissä.

Yrjö Jylhän isänmaallisen runon esitti
Veli-Erkki Ylirisku.

tiin Keravalla, jonne kokoontui noin
150 veteraania ja sodan aikaista sukupolvea.
”Suomalaisten suosikki, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth muistutti meitä suomalaisia seuraavasti: kansa, joka ei tunne menneisyyttä, ei hallitse nykyisyyttä, eikä voi
suunnitella tulevaisuutta. Kenraalin
ohje velvoittaa vaalimaan ja muistamaan menneiden sukupolvien työtä
ja uhrauksia”, Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku
Seppä muistutti juhlapuheessaan.
Kirkkopäivä alkoi messulla Keravan kirkossa. Saarnan toimitti kenttäpiispa Pekka Särkiö ja liturgina
toimi Samuli Koivuranta. Urkurina toimi Heli Kaasalainen, jonka
soittaman Narvan marssin tahdissa

Veteraanien
kirkkopäivää
vietettiin Vöyrillä

M

itä usko voisi olla? Eräs lähetystyöntekijä oli vieraan heimon parissa Raamattua
kääntämässä. Pulmaksi tuli, ettei sikäläisessä
kielessä ollut sopivaa ilmaisua. Pitämässään radioaamuhartaudessa hän kertoi asian ratkeamisesta. Heimon parissa nukuttiin riippumatoissa. Lähetti kertoi, miten hän oli yrittänyt mennä
varovasti riippumatolle. Näin tehdessään hän
kuitenkin löysi itsensä maasta. Oli opeteltava sikäläisten menettely. Hän huomasi, miten nämä
heittäytyivät reippaasti keinuun – ja pysyivät
siinä. Niinpä hänkin kokeili toisin kuin ennen.
Hän otti asennon ja heittäytyi keinuunsa ja ihmeekseen pysyi siinä hyvin eikä pudonnut maahan. Tämä opetti hänelle, miten sana ”usko”
voidaan kääntää sikäläiselle kielelle. Sana liittyi
riippumatolle heittäytymiseen. Sen merkityksen heimon jäsenet ymmärsivät.

M

arkus ja Luukas kertoivat evankeliumissaan, miten Jeesus kohtasi synagogan esimiehen Jairoksen. Tämä halusi apua tyttärensä sairauden vuoksi. Apu tuntui tulevan liian
myöhään, sillä tuli jo tieto tyttären kuolemasta.
Hyvä sana oli tässä: ”Älä pelkää, usko ainoastaan”. Luukkaan ilmaisu oli: ”Älä pelkää, usko,
niin hän pelastuu”. Apu tuli.

I

kääntynyt veteraani, puoliso tai leski elää
maailmassa, joka on muuttunut entisestään.
Jotakin vaivaa yksinäisyys, toista iän vaivat,
joku pelkää tulevaisuutta, poislähtöä tai monia
muita asioita. Mutta on lupa myös iloita. Syksy
toi värejä ennen pukeutumistaan talvea varten.
On heitä, jotka huolehtivat, tulevat käymään,
vievät ulos, ajavat nurmikot tai tekevät lumityöt, pilkkovat halot, osoittavat ystävällisyyttä.
On kavereita, ystäviä. Näistä kaikista on syytä
iloita ja kiittää. Ja kaikkien huolten ja ilojen keskelle ulottuvat sanat: Älä pelkää. Usko ainoastaan.
Juha Pesonen

Keravan Reserviupseerien edustajat
muodostivat seppelpartion. Päivän
tekstin luki veteraani Raimo Lindholm Keravalta.
Messun jälkeen juhlaväki jatkoi
yhdessäoloa päiväjuhlassa. Juhlan
musiikista vastasi Keravan Mieslaulajat johtajanaan Teppo Salakka.
Yrjö Jylhän runon Kaivolla esitti Veli-Erkki Ylirisku. Päätössanat lausui Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin veljespappi Martti Toivanen. Sodan ajan kokeneen
sukupolven yhteen keräävä hengellinen juhla tarjoaa veteraaneille ja
heidän läheisilleen mahdollisuuden
yhteiseen hetkeen yhteisesti koettujen asioiden äärellä.
Teksti ja kuva: Tarja Sievänen

Haukiputaan kirkkopäivä

S

otiemme veteraanien Pohjois-Pohjanmaan pohjoisten
jokialueiden
seutukunnallista
kirkkopäivää vietettiin 13.9.2015
Haukiputaalla. Kirkkopäivä on
kaikkien veteraanijärjestöjen yhteinen hengellinen tapahtuma.
Haukiputaalle oli saapunut lähes
500 sotiemme veteraania ja veteraanien ystävää.
Yhteisessä ekumeenisessa jumalanpalveluksessa vietettiin Pyhää Ehtoollista. Kirkonmenojen
jälkeen oli kunniakäynti sankarihaudoilla. Seppelpartio laski seppeleen Lapin sotilassoittokunnan
soittaman Narvan marssin luodessa tilaisuuteen perinteikkään
ja sykähdyttävän tunnelman.
Oulun Sotilaskotiyhdistys vas-

tasi Haukiputaan koululla järjestetystä ruokailu- ja kahvitarjoilusta. Koululla järjestetyssä
päiväjuhlassa esiintyivät Lapin
Sotilassoittokunta, Haukiputaan
Mieskuoro, juhlapuheen pitäjä
maaherra emeritus Eino Siuruainen, tervehdysten tuojat everstiluutnantti Kimmo Rajala ja
Oulun kaupunginhallituksen 2.
varapuheenjohtaja Matti Roivainen. Nuorten tervehdyksen päiväjuhlaan toi Varusmiesliiton
puheenjohtaja Niilo Heinonen.
Päätössanat lausui sotiemme veteraani, rovasti Jaakko Granlund.
Teksti: Kari Ahokas
Kuva: Raimo Sevón

Seppelpartiossa Erik Löfdahl, Sven Kamis
ja Bengt West.

V

aasan Sotaveteraanipiirin ja Sotainvalidien Veljesliiton Rannikko-Pohjanmaan piirin yhteistä kirkkopäivää vietettiin 24. syyskuuta Vöyrin kirkossa n.
200 hengen voimin.
Liturgeina toimivat rovasti Juhani Niemistö sekä kirkkoherra Tor-Erik Store. Vöyrin kirkkoherra Tomas Klemets
saarnasi. Paikallinen mieskuoro Church
Hill Boys esitti kanttori Christoffer Strengin johdolla ”Veteraanin iltahuudon”.
Norrvallassa nautitun aterian jälkeen
Vöyrin kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Åke Helsing esitti kunnan tervehdyksen. Peter Åbacka lausui Elsa Ekin
talvisodan aikana kirjoittaman runon ja
Christoffer Streng esitti muutaman kauniin laulun Martin Klemetsin säestyksellä.

Rovasti Jaakko Granlund lausui päiväjuhlan päätössanat. Haukiputaan
koululaisten valmistama taustaseinän koristelu ilahdutti juhlakansaa.

Oikaisu
Sotaveteraani-lehden 4/2015 sivuilla 14-15 olleessa Sotaveteraani-rauhanturvaaja Gunnar Brandtia koskevassa artikkelissa oli kaksi virhettä. Otsikko pitää olla Lääkärin tie UNF:een ja tekstissä mainittu komppanianpäällikkö on Uolevi Kettinen, ei Erik Francke.
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Kirkkopyhän viettoa Loimaalla

A

rkkitehti Carlo Bassin suunnitteleman ja
vuonna 1837 valmistuneen
Kanta-Loimaan
kivipyhäkön suojiin kerääntyi vajaat
300 sanan kuulijaa, kun Varsinais-Suomen Veteraanijärjestöt viettivät yhteistä kirkkopyhäänsä Loimaalla sunnuntaina 6.9.
Piispanmessun toimitti
Turun piispa Kaarlo Kalliala
ja liturgina toimi kirkkoherra Riku Laukkanen. Virret
säesti kanttori Martti Pihlajamaa ja seppelpartiot lähetti matkaan piispa Kaarlo Kalliala. Musiikista vastasivat
kirkossa myös Loimaan Korsulaulajat sekä Armi Haatanen, sello.

Onnittelemme

Kirkkopyhään kuuluvaa
päivätilaisuutta vietettiin läheisessä Hirvihovin liikuntahallissa. Loimaan Seudun
Sotaveteraanien
valmistaman aterian jälkeen kuultiin
Korsulaulajien ja Laivaston
Soittokunnan musiikkiesityksiä. Loimaan kaupungin
tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen ja Veteraanivastuu ry:n
tervehdyksen rovasti Seppo
Väätäinen. Lämminhenkinen yhdessäolon hetki päättyi kahvitarjoiluun.
Teksti ja kuva: Osmo
Suominen

Aimo Pekkala 100 vuotta

Turun piispa Kaarlo Kalliala toimitti veteraanien kirkkopyhän
piispan messun.

Kenttäväen yhteinen neuvonpito
Veteraaniperinteen siirto, viestintä ja some keskiössä

S

otaveteraaniliiton hallinnon väki, n. 80 henkilöä
kokoontui syksyn neuvottelupäiville Tuusulaan hotelli Gustavelundiin 16.-17.9.2015
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennströmin avattua päivät kenraali Jaakko Valtanen pohti
alustuksessaan, miten veteraaniemme mittavan, isänmaallisen työn sisältö ja perintö
sekä merkitys voidaan siirtää
ja tallentaa tuleville sukupolville. Lohjan veteraanipalveluista vastaava lääkäri Pentti
Suppola kertoi kaupungin veteraanipalvelukäytännöistä ja
haasteista. Finn-Göran Wennström puolestaan esitteli liiton
tulevaisuuden toimintamalleja
ja hallinnon rakennetta.

Viestintätoimikunnan puheenjohtaja Erkki Heikkinen
korosti puheenvuorossaan aktiivisen yhteydenpidon merkitystä mediaan. Sotaveteraani-lehden toimitusneuvoston
puheenjohtaja Kari Mänty
kaipasi lehteen enemmän palautetta ja mielipiteitä lukijoilta sitä tarkoitusta varten avatulle palstalle. Sosiaalisen median kasvava merkitys tämän
päivän viestinnässä - myös
sotaveteraaniyhteisöissä - oli
Olli Kleemolan keskeisiä alustuksensa teesejä.
Seuraavana aamuna osallistujat jakautuivat statuksensa
mukaan ryhmiin pohtimaan
mm. ”Miten rakennetaan hyvä
vuorovaikutus kuntaan”. Ryhmien työskentelystä syntyneet

raportit herättivät vilkasta
keskustelua.
Toiminnanjohtaja Markku
Seppä kävi läpi liiton toimintasuunnitelmaa ja taloutta 2016
sekä muita ajankohtaisia asioita. Anni Grundström kertoi
osuudessaan avustus- ja kuntoutusasioista sekä puolisoiden ja leskien virkistysviikoista. Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhla 2017 ja siihen liittyvät
järjestelyt ja sisällöt olivat vielä Finn-Göran Wennströmin
päivän päättävän esityksen aiheena.
Marja Riukka

Perinteen kantajat, sotaveteraanit kenraali Jaakko Valtanen ja Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer neuvottelupäivillä.

Lopella syntynyt Aimo Pekkala täytti 100 vuotta 5.9.2015. Sataan vuoteen ovat sopineet niin

maatalon työt kotona Pekkalassa kuin monet luottamustoimet. Aimo Pekkala taisteli talvisodan JR 15:ssa ja jatkosodan
Sinisessä prikaatissa. Pekkala on kirjoittanut kokemastaan
Lopen Lehteen sekä kotikylän
Vojakkalan historiaan. Aimo
Pekkala on toiminut Lopen
kunnanvaltuustossa ja –hallituksessa, Lopen Osuuspankin
ja Etelän Maitokunnan johtokunnissa sekä kotikylän yhteisissä ponnistuksissa.
Antti Koskimäki

Kalevi Ala-Louko 100 vuotta
Seinäjoen Pohjassa asuva talvija jatkosodan veteraani Kalevi
Ala-Louko saavuttaa 100 vuoden virstanpylvään 19.11.2015.
Lapsuudessa omaksuttu liikuntaharrastus jatkuu edelleen.
Shakkia hän on pelannut kilpailumielessäkin ja menestystä on tullut. Kalevi asuu yksin
puulämmitteisessä, 1952 rakentamassaan rintamamiestalossa.
Puolison kuoltua hän on vastannut myös ruuanlaitosta.
Ala-Louko on suorittanut
höyrykoneenhoitajan
tutkinnon. Hän on toiminut koneenhoitajana ja konemestarina meijereillä ja myöhemmin vaatetustehdas Tiklaksella eläkkeelle
jäämiseensä saakka.
Sodissa ylikersantti Kalevi
Ala-Louko palveli ryhmänjohtajana ja joukkueen varajohtajana talvisodassa JR 24:n ja jatko-

sodassa JR 25:n mukana. Koti
ja oma perhe ovat olleet hänelle
hyvin tärkeitä.
Kuntoutukseen Kalevi ei ole
osallistunut, eikä aio osallistua. Hän on mielestään hyvässä kunnossa, eikä tarvitse kuntouttamista; klapien teko on
monipuolista liikuntaa.
Pertti Kortesniemi

Heikki Laukkanen 100 vuotta
Heikki
Laukkanen
syntyi
31.10.1915 Liperissä. Armeijan
hän kävi v. 1938 Viipurin tykistössä. Talvisodassa taistelupaikkoina olivat Kollaa ja Uomaan
Korpijärvi. Tie jatkosotaan kulki Liperin Käsämän varuskunnan ja Kontiolahden kautta Tohmajärvelle. Sodan aikana Heikki
toimi lähettinä ja mittamiehenä. Alikersantin arvo hänelle on
myönnetty 31.10.1968.
Siviiliammatiltaan Heikki on
kirvesmies. Niinpä hän oli rakentamassa mm. rintamamiestaloja ja monia Liperin kunnan
rakennuksia. Pojan ja tyttären lisäksi jälkikasvua on jo neljännessä polvessa. Heikki elelee vireänä
ja hyväkuntoisena Liperin keskustassa. Fyysistä kuntoaan hän
hoitaa kävelylenkeillä, kuntopyö-

rää polkemalla ja kapuamalla
asuntoonsa johtavat 48 porrasta
vähintään kolme kertaa päivässä. Liperin sotaveteraanit, joiden
toimintaan Heikki on osallistunut aktiivisesti onnittelevat lämpimästi päivänsankaria.
Ulla Jolkkonen
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Elli Aaltonen Rinen
puheenjohtajaksi

V

altioneuvosto asetti uuden rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ajalle 1.10.2015−30.9.2018.
Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin ylijohtaja Elli
Aaltonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta ja varapuheenjohtajaksi lääkintöneuvos Timo
Keistinen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Neuvottelukunnassa on puheenjohtajien lisäksi 13 muuta
jäsentä ja heillä henkilökohtaiset
varajäsenet. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina suurimmat
puolueet sekä rintamaveteraanien ja sotainvalidien järjestöt. Lisäksi neuvottelukunnassa ovat edustettuina sosiaali- ja
terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto
ja Valtiokonttori. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
kolmivuotinen toimikausi alkaa
1. lokakuuta 2015.
Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita rintamaveteraanien elinolosuhteiden ja yleisen toimeentuloturvan,
erityisesti

Ylijohtaja, YTT Elli Aaltonen on
toiminut Itä-Suomen Aluehallintoviraston johtajana sen perustamisesta 1.1.2010 lähtien.

sosiaaliturvan, terveydenhoidon, sairaanhoidon ja kuntoutuksen sekä asunto-olojen kehittämiseksi. Neuvottelukunta
toimii yhdyssiteenä ja neuvottelevana elimenä viranomaisten ja rintamaveteraanien hyväksi toimivien järjestöjen välillä ja antaa lausuntoja tehtäviinsä
kuuluvista asioista.
Valtakunnallinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
on toiminut vuodesta 1979 lähtien.

Veva tapasi päättäjiä

S

uomen Veteraaniliittojen valtuuskunnan (Veva)
edustajat tapasivat syyslokakuussa eduskuntaryhmien
edustajia ja ministereitä. Eduskunnassa vaikuttamiskohteena oli rintamaveteraanien kuntoutusrahojen nostaminen ja
sotainvalidien haitta-asterajan
laskeminen.
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän tapaamisessa keskusteltiin veteraanien
päivänkohtaisesta tilanteesta,
kuntoutusmäärärahojen niukkuudesta ja kuntien erilaisista käytännöistä hoitaa kunniakansalaisiamme.
Oikeus- ja työministeri Jari
Lindströmin tapaamisessa käsiteltiin
avustajahankkeen
kriittistä vaihetta. Avustajahanke on yksi työvoimahallinnon parhaista hankkeista.
Määrärahojen niukkuus vähentää mahdollisuutta palkata
pitkäaikaistyöttömiä.
Syyskuun alussa Veva tapasi
ministeri Juha Rehulan.

Vevan edustajat vas. Seppo Savolainen ja Juhani Saari Sotainvalidien Veljesliitosta, ministeri Hanna Mäntylä, Tero Tuomisto
Rintamaveteraaniliitosta ja Markku Seppä Sotaveteraaniliitosta.
Kuva: Rintamaveteraaniliiton arkisto

Vasemmalta, Sotainvalidien Veljesliiton Eija Kilgast ja Seppo Savolainen, työministeriöstä hallitusneuvos Päivi Kerminen, ministeri Lindström ja Sotainvalidien Veljesliiton Juhani Saari.
Kuva: Tero Tuomisto.

Neuvottelukunnan jäsenet 2015-2018
Puheenjohtaja: Ylijohtaja Elli Aaltonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto (johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö);
Varapuheenjohtaja: Lääkintöneuvos Timo Keistinen
(lakimies Erkki Papunen), sosiaali- ja terveysministeriö;
Jäsenet:
Budjettineuvos Jouko Narikka (budjettineuvos Outi Luoma-aho),
valtiovarainministeriö,
Kansanedustaja Aila Paloniemi (kansanedustaja Markku Rossi),
Suomen Keskusta r.p.,
Kansanedustaja, eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko
(kansanedustaja Mari-Leena Talvitie) Kansallinen Kokoomus r.p.,
Kansanedustaja Mika Raatikainen (kansanedustaja Ritva Elomaa),
Perussuomalaiset r.p.,
Sosiaalineuvos Pertti Paakkinen (kansanedustaja Nasima Razmyar), Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.,
Erikoislääkäri Kati Juva (eläkeläinen Jorma Jack), Vihreä Liitto r.p.,
Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (veteraanikansanedustaja
Erkki Virtanen), Vasemmistoliitto r.p.,
Kansanedustaja Mikaela Nylander (konsuli Bob Biaudet), Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.,
Sosiaalineuvos Leena Rauhala (kansanedustaja Päivi Räsänen),
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.,
Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström (sosiaalisihteeri Anni
Grundström), Suomen Sotaveteraaniliitto r.y,
Puheenjohtaja, ministeri Matti Louekoski (toiminnanjohtaja Tero
Tuomisto), Rintamaveteraaniliitto r.y.,
Puheenjohtaja, varatuomari Juhani Saari (oikeustieteen kandidaatti Marja-Liisa Taipale) Sotainvalidien Veljesliitto r.y.,
Eläkeläinen Kaija Uuksulainen (sosionomi Pirkko Kuorehjärvi)
Veteraaniliittojen valtuuskunta;
Asiantuntijat:
Apulaisjohtaja Hans Ranta-aho (palvelupäällikkö Tiina Kyttälä)
Valtiokonttori,
Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes (erityisasiantuntija Anu Nemlander) Suomen Kuntaliitto r.y.,
Puheenjohtaja Mauri Niskakoski (toiminnanjohtaja Jarmo Hietanen) Kaatuneitten Omaisten Liitto r.y.;
Sihteeri: ylitarkastaja Hanna Nyfors.

Eduskuntaryhmien kuvaushetkellä paikalla olleet edustajat vas. Sari Tanus (kristillisdemokraatit)
Mikaela Nylander (rkp), Paavo Arhinmäki (vasemmistoliitto), Johanna Karimäki (vihreät), Timo Heinonen ja Sari Sarkomaa (kokoomus), Ritva Elomaa (perussuomalaiset) ja Markku Rossi (keskusta).
Oikealla järjestöjen edustajat, Vevan puheenjohtaja Matti Louekoski (vas.), Antti Simola ja Tero Tuomisto (Rintamaveteraaniliitto), Finn-Göran Wennström ja Markku Seppä (Sotaveteraaniliitto), Juhani
Saari (Sotainvalidien Veljesliitto) ja Anni Grundström (Sotaveteraaniliitto). Kuva: Noora Lehtovuori

Tammenlehvän Perinneliitto julkaisi
kirjan veteraanien perinnöstä

V

eteraanien perintönä itsenäinen Suomi on selkokirja, joka kertoo veteraanien
työstä ja uhrauksista isänmaan
hyväksi, jälleenrakentamisesta
sekä veteraanien perinnön säilyttämisestä.
Teoksen helposti ymmärrettävän tekstin on kirjoittanut
vapaa toimittaja Seija NiinistöSamela. Kirjan selkeä kuvitus
sisältää SA-kuvia, ELKA-aineistoa ja Juha Samelan ottamia valokuvia.

Helppolukuinen teos tavoittaa myös lukijat, joille tavallisen yleiskielisen tekstin lukeminen on liian vaikeaa.
ISBN 978-952-93-5687-4, 80
sivua, kuvitettu. Kirjaa voi tilata postimaksun hinnalla Tammenlehvän
Perinneliitosta:
puh. 09 260 9990, pekka.holopainen@tammenlehva.fi
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Sotaveteraaniliitto palkitsi ansiomerkeillä

S

uomen Sotaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt Sotaveteraanien kultaisen ansioristin 29 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton ansiomitalin 38 henkilölle. Liiton esittämät huomionosoitukset luovutettiin liiton vuosipäivänä 29. syyskuuta.

Sotaveteraanien kultainen ansioristi
myönnettiin seuraaville henkilöille:
Hans Andersson
Ilmari Halinen
Kalevi Horppu
Tauno Hyppönen
Antti Jahkonen
Kaarina Juntunen
Kalevi Kaipainen
Salme Kallio
Rainer Kollin
Reino Kurvinen
Aatos Kuusio
Pentti Kuutti
Armas Kylänpää
Valio Lahti
Kauko Lehtinen
Jukka Lehtinen
Pentti Lehtola
Esko Leinonen
Sakari Lilli

Porvoo
Ylöjärvi
Kouvola
Kouvola
Hämeenlinna
Suomussalmi
Riihimäki
Kouvola
Helsinki
Ilomantsi
Kurikka
Laukaa
Perniö
Humppila
Virrat
Hirvensalmi
Kurikka
Heinola
Nurmo

Erkki
Mirja
Reijo
Lauri
Helena
Yrjö
Tauno
Seppo
Terttu
Ritva
Sakari
Lauri

Lätti
Läärä
Pajamo
Pajukoski
Palin
Puputti
Sarva
Satamo
Sointula
Taimela
Tynni
Vieri

Forssa
Salo
Helsinki
Nivala
Ylöjärvi
Ylöjärvi
Virrat
Valkeakoski
Nurmo
Nousiainen
Askola
Seinäjoki

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myöntää Sotaveteraanityön päämäärien hyväksi
kauan ja ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi toimineelle
henkilölle, joka ei ole sotaveteraani, sekä sotaveteraanille,
joka on sanotuin tavoin toiminut muussa yhteydessä kuin liiton tahi sen jäsen- tai tukiyhteisön antamissa luottamus- tai
muissa tehtävissä.
Kuvat: Sotaveteraaniliiton
kokoelmat

Vanhustyön Keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin sai Sotaveteraaniliiton ansiomitalin puheenjohtaja Finn-Göran Wennströmiltä,
takana sosiaalisihteeri Anni Grundström.

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

Sotaveteraanien ansioristi
Pertti

Suominen Helsinki

Sotaveteraaniliiton ansiomitali myönnettiin
seuraaville henkilöille:

Johanna Aarnio
Helsinki
Anne-Maija Aavikko Nousiainen
Aatos Ahlsten
Helsinki
Tapio Alanko
Lahti
Seppo Alava
Helsinki
Hannu Anttila
Helsinki
Helen Dreijer
Ruotsi
Juha Enlund
Helsinki
Satu Helin
Helsinki
Petri Honkasalo
Turku
Martti Huusko
Kuhmo
Soini Hyttinen
Helsinki
Sami Iso-Lauri
Turku
Tellervo Juntunen Suomussalmi
Harri Kainulainen Helsinki
Anne Kaitosalo
Kuopio
Tuija Kautto
Varkaus
Osmo Kontinen
Joutseno
Matti Laaksonen
Helsinki
Yrjö Laine
Kullaa
Henrik Lamberg
Nurmijärvi
Mervi Lehtonen
Valkeala
Sinikka Nevanpää Kurikka
Reijo Nikkilä
Helsinki
Jukka Nykänen
Kuopio
Erja Oksman
Mikkeli
Ensio Palosaari
Risto Pelkonen
Kauniainen
Vesa-Pekka Pesonen Paimio
Janne Põlluaas
Viro
Kerttu Ruhanen
Keuruu
Juha Salonen
Helsinki
Yrjö Salorinne
Helsinki
Andre Samberg
Helsinki
Jukka Sorvari
Hämeenlinna
Kari Talikka
Helsinki
Antti Tuuri
Helsinki
Seppo Uro
Riihimäki
Pekka Utriainen
Jyväskylä
Marja Vaarama
Helsinki
Tiina Vahtokari
Hämeenlinna
Heli Van Der Valk Ruotsi
Seppo Varhe
Helsinki

Taiteilija Henrik Lamberg esitti tilaisuudessa Veteraanin Iltahuudon.

Samalla kertaa palkittavina olivat isä ja tytär, Kelan pääsuunnittelija Johanna Aarnio ja johtaja Pekka Utriainen.

www.puustelli.Fi

Pääsuunnittelija
Yrittäjä
Alikersantti
Kapteeni
Tutkimuspäällikkö
Rauhanturvaaja
Rouva
Korpraali
Toiminnanjohtaja
Majuri
Päätoimittaja
Ylikersantti
Everstiluutnantti
Erikoissairaanhoitaja
Puheenjohtaja
Kuntoutussihteeri
Palveluohjaaja
Rovasti
Suuryrityskonsultti
Kurssikeskuksen isäntä
Taiteilija
Apulaisylilääkäri
Talouspäällikkö
Toimittaja
Toimittaja
Sosiaalityöntekijä
Everstiluutnantti
Arkkiatri
Yliluutnantti
Maasto- ja pihasuunnittelija
Sivistysjohtaja
Rauhanturvaaja
Ylilääkäri
Professori
Eversti
Kapteeni
Kirjailija
Eversti
Johtaja
Johtaja
Viestintäpäällikkö
Pääkonsuli
Tutkimuspäällikkö

Elämäsi hElpoin
kEittiörEmontti!

KUUNTELE RADIO DEI
taajuus kaapelissa
Espoo
105,8
Helsinki
89,0 101,9
Hämeenlinna
105,9 103,6
Imatra
96,0
Kemi
100,5
Keski-Suomi
94,1
93,4
Kokkola
87,6
Kouvola
96,2
Kristiinankaupunki 89,5
Kuopio
106,1 103,3
Lahti
106,4 99,1

www.radiodei.ﬁ

Lappeenranta
Lohja
Mikkeli
Oulu
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Rovaniemi
Satakunta
Savonlinna
Tampere
Turku

taajuus kaapelissa
96,0
107,2
87,8 105,0
106,9 94,1
89,4 102,7
107,4
93,4
93,4
95,7
94,4
91,3
98,8
107,3 99,4

USKO AINOASTAAN JEESUKSEEN PELASTAA
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Veteraanivastuu kiitti Monetaa

S

otiemme Veteraanit -varainhankinnan
johto
kiitti pitkäaikaista yhteistyökumppaniaan Suomen
Monetaa. Yhteistyötä on tehty niin kauan, kuin Sotiemme Veteraanit -keräystäkin,
eli 10 vuotta. Mukana yhteistyötä tekemässä ovat olleet samat henkilöt Suomen Monetalta eli Suomen maajohtaja Janne
Häkkinen ja viestintäpäällikkö Håkan Forsgård. Yhteistyö
Jannen ja Håkanin kanssa on
ollut monipuolista, sillä apua
on saatu myös oman kampanjan arviointiin ja petraamiseen.

Suomen Monetan markkinointijohtaja Outi Simström, joka
on tullut mukaan yhteistyöhön
hieman Jannen ja Håkanin jälkeen, auttaa keräystämme jatkuvasti omalla ammattitaidollaan lahjoittajakirjeiden sisällön hiomisessa.
Kiitostilaisuudessa muisteltiin yhteistyötä laajasti. Kaikille oli jäänyt mieleen ensimmäinen, vuonna 2006 toteutettu aitojen rautasormusten
myyntikampanja. Silloin kukaan ei voinut aavistaa, millaisen vastaanoton kampanja tulisi saamaan. Rautasormusten

myyntikampanjaa on tituleerattu yhtenä Suomen parhaista varainhankinnan kampanjoista läpi aikojen. Sotiemme
Veteraanit -varainhankintaa
hallinnoivan Veteraanivastuu
ry:n puheenjohtaja Matti Niemi esitti lämpimät kiitokset
Suomen Monetan kolmikolle
ja toivoi, että kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö jatkuu
myös tulevina vuosina. Toimitusjohtaja Janne Häkkinen
vahvisti yhteistyön jatkuvan
ja mietinnässä ovat jo tulevan
Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoden 2017 keräilytuotteet.

Hannes Hynönen
Sotiemme Veteraanit
-varainhankinnan
kampanjassa

Tiina Loikkanen ja Hannes Hynönen Hanneksen syntymäpäivänä.
Hannes on Tiinan isän serkku.

S

Vasemmalta Riitta Suoanttila Sotiemme Veteraaneista, Suomen Monetalta Håkan Forsgård, Outi
Simström ja Janne Häkkinen sekä Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen
ja puheenjohtaja Matti Niemi. Kuva: Jakke Nikkarinen

Yleisradio tekee veteraaneille
laajan mielipidekyselyn

Y

le Uutiset selvittää sotaveteraanien näkemyksiä ajankohtaisista arvovalinnoista. Yle toteuttaa
kyselyn yhteistyössä Sotaveteraaniliiton ja Taloustutkimuksen kanssa. Tutkimushaastattelijat lähestyvät lähiviikkoina puhelimitse 500 veteraania
Ylen kysymysten kanssa. Veteraanien näkemyksistä uutisoidaan vuoden lopulla.
Yhteiskunnallisessa keskustelussa viitataan usein sotaveteraanien kunnioittamiseen, oli
kysymys sitten maahanmuutosta, tasa-arvokysymyksistä

tai Suomen puolustamisesta.
Harvoin mielipiteitä kuitenkaan tiedustellaan suoraan veteraaneilta, ainakaan laajana
tutkimusotantana. Nyt Yle kysyy suoraan ja muustakin kuin
isänmaallisuudesta.
- Veteraanien osuus kaikkein vanhimmista suomalaisista on huomattavan suuri, joten
tulemme samalla selvittäneeksi
ylipäänsä vanhimpien ihmisten
näkemyksiä ajankohtaisaiheista. Normaalisti mielipidekyselyt kohdistetaan korkeintaan
70-vuotiaille, esimies Tuomas Ferm Yle Uutisista sanoo.

Sotaveteraaniliitto kannustaa
jäseniään vastaamaan kyselyyn, mikäli Taloustutkimuksen yhteydenotto osuu omalle
kohdalle.
- Tiedotusvälineet soittavat
usein meille liittoon ja pyytävät
pikaista kommenttia veteraanien puolesta. Sotaveteraanien
näkemykset ovat kuitenkin paljon moninaisempia, mitä toimistolta pystymme kertomaan.
Odotan mielenkiinnolla kyselyn tuloksia, toiminnanjohtaja
Markku Seppä summaa.

otiemme Veteraanit -varainhankinnan kampanjan 2015 suunnittelu alkoi vuoden alussa. Pohdimme tuolloin, kuka olisi sopivin
kampanjakasvo
edistämään
positiivisella ja iloisella tavalla varainhankintaa. Yksi nimi
oli ylitse muiden: Hannes Hynönen, joka menneenä itsenäisyyspäivänä Tasavallan presidentin kutsumana edusti presidentinlinnassa sotaveteraaneja
tavalla, joka on Suomen historiassa ainutlaatuista. Hannes
valloitti Suomen kansan sydämet omalla positiivisella ja iloisella itsellään. Hannes tanssi
kutsuilla sekä presidentin puolison, rouva Jenni Haukion että
kirjailija Sofi Oksasen kanssa.
Me suomalaiset saimme seurata Hanneksen tansseja kotikatsomoissamme TV:n äärellä.
Hanneksen korkea ikä, 102
vuotta huomioiden kampanjakasvoksi tulon oli tapahduttava Hanneksen omin ehdoin
ja hänen oman jaksamisensa mukaan. Varainhankinnan
päällikkö Pia Mikkonen ja
Mikkelin Sotiemme Veteraanit -keräyksessä mukana oleva
Olli-Pekka Kanninen lähtivät
Hanneksen luokse tiedustelemaan, miten hän suhtautuisi
pyyntöön tulla mukaan kampanjaan, jonka tuotolla tuetaan
veteraaniveljiä ja –siskoja, heidän puolisoitaan ja leskiä ja sotaleskiä.
Syyskuun puolessavälissä

koitti päivä, jolloin tapasimme Hanneksen hänen omassa
kodissaan. Hannes otti meidät
vastaan avosylin ja keskustelustamme tuli usean tunnin mittainen. Hannes sanoi mielellään olevansa mukana kaikessa
hyvässä, mikä tukee veteraaniveljiä ja -siskoja:
Miten on Hannes, lähtisitkö mukaan varainhankinnan
kampanjaan, joka tukee sotaveteraaneja ympäri Suomen,
kysyy Pia Mikkonen. Voi, tokkiisa. Kyllähän minä kaikessa hyvässä haluan olla mukana. Pitää vaan olla varovainen,
mitä sanoo, kun on yli 100-vuotias, sanoo Hannes ja hymyilee leveästi. Hanneksen vastauksen ymmärtää, kun hänestä
tuli yhdessä illassa koko Suomen tunnetuin sotaveteraani.
”Kiitos Hannes, olet parhain
kampanjakasvo, Sinut tunnetaan ja kaikilla on vain positiivista sanottavaa sinusta”, jatkaa
Olli-Pekka Kanninen. ”No, sittenhän me kääritään hihat ja
toivotaan, että koko Suomen
kansa tukee mitä parhaimmalla tavalla maamme itsenäisyyttä puolustaneiden miesten ja
naisten elämänehtoota”, vahvistaa Hannes. ”Kertokaa työ,
miten sitten toimitaan”, jatkaa
Hannes ja halaa meitä sydämellisesti, kun lähdemme hänen luotaan.
Teksti: Pia Mikkonen
Kuva: Jean Bitar

Välitä viestiä eteenpäin ja tee oma lahjoituksesi
Sotiemme Veteraanien hyväksi soittamalla:
LAHJOITA 10 € SOITA NUMEROON 060 001 939
10,01 euroa/puhelu+pvm/mpm
LAHJOITA 25 € SOITA NUMEROON 060 001 945
25,37 euroa/puhelu+pvm/mpm
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Annan fysioterapiaa ja kuntoutusta veteraaneille
kotikäynteinä, kotonanne Keski-Uudellamaalla, Keravalla,
Järvenpäässä ja Tuusulassa. Minulla on monien vuosien vankka
kokemus veteraanikuntoutuksesta.
Ota yhteys puhelimitse 040 860 4620.
Voit jättää halutessasi puhelimeeni viestin,
niin soitan sinulle takaisin.

leikkaa talteen

Palveluseteli käy maksuvälineenä.
Kokemuksella, luottamuksella ja ammattitaidolla,
ystävällisesti fysioterapeutti Tarja Ruuth

Muistajoulusiivoukset!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Oma koti,
huippupalvelut
ja hyvää seuraa.
Saga Käpylinna on uusi upea seniorien palvelutalo,
jossa voit asua omassa kodissa, saada tarvitsemaasi apua
ja nauttia halutessasi hyvästä seurasta aktiivisessa ja turvallisessa ympäristössä. Helsingin Veräjämäessä sijaitsevan
Saga-talon valoisissa kodeissa on modernit keittiöt ja
esteettömät saniteettitilat, ja viihtyisissä yhteistiloissa
käytössäsi on mm. sauna- ja allasosasto, ravintola, kahvila
ja kirjasto. Suojaisalla pihalla voi mm. pelata ja grillata.

Eri hintaisia ja kokoisia palveluja sisältäviä
vuokra-asuntoja voi nyt hakea. Ota yhteyttä,
tilaa esitteitä tai varaa esittely!
Laura Isohanni | puh. 050 413 4223
laura@sagacare.ﬁ | www.sagacare.ﬁ

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Hyvinvointia,
kuntoutusta ja
hoivaa

✁
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Suomen suurin vuosi
Lisäksi Suomen 100-vuotispäivät tulevat näkymään myös
ulkomailla, niissä maissa ja
seuduilla, missä on paljon ulkosuomalaisia sekä eritoten
naapurimaissa. – Maailmalla
tuodaan esille, miten vakaa ja
kansanvaltainen yhteiskunta
Suomessa on pystytty luomaan,
Timonen kertoo.

Suunnitelmat jo pitkällä

Suomi 100 -sihteeristön pääsihteeri Pekka Timonen

V

uonna 2017 koko Suomi juhlii 100-vuotiaista itsenäistä isänmaata,
ja juhlavuoden suunnittelusta
ja toteutuksesta vastaavan Suomi 100 -sihteeristön pääsihteeri
Pekka Timonen on myös vahvasti sitä mieltä, että juhlaan on
aihetta.
– Suomen tarina on maailmassa hyvin poikkeuksellinen.
Me olemme onnistuneet ylläpitämään demokratiaa, oikeusvaltiota ja sananvapautta yhtäjaksoisesti 100 vuotta, ja siihen
on pystynyt maailmassa todella
harva maa. Ne ovat myös sellaisia asioita, joihin tämä Suomen
tarinan jatkuminen perustuu;
hienoimpiin asioihin, mitä
olemme itse pystyneet saavuttamaan.
Timosen mukaan kyselyt
ovat osoittaneet Suomen itsenäisyyden olevan suomalaisille kaikkein tärkein asia oman
perheen jälkeen. – Tuoreen selvityksen mukaan 65 % suomalaisista tietää ja ajattelee jo nyt,
että 2017 on erityinen vuosi,
hän kertoo.
Valtioneuvoston kanslian
alaisuudessa toimiva sihteeristö ottaa avosylin vastaan ideoita liittyen itsenäisyyden juhlavuoden yhteiseen viettoon,
olipa sitten kyseessä tapahtuma

tai vaikkapa aihetta käsittelevä
tuote tai teos. – Tämä on koko
Suomen, kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien, koko
yhteiskunnan yhteinen juhla.
Jos joku asia on kaikkien, niin
tämä, pääsihteeri linjaa.
Hankkeelle varatun 20 miljoonan euron määrärahan
turvin Suomi 100 -sihteeristö ja yhteistyökumppanit pitävät myös huolen siitä, että itsenäisyyden juhlavuosi näkyy
ja koskettaa kaikkia ja kaikenikäisiä suomalaisia. – Kyllä sen
on huomannut tässä työssä,
että se inspiroi ihan kaikkia ihmisiä, riippumatta heidän iästään, asuinpaikastaan tai yhteiskunnallisista ajatuksistaan,
silminnähden työstään innostunut Timonen kertoo.
Itsenäisyyden juhlavuoden
tapahtumia tulee olemaan kautta koko Suomen. Tämän varmistamiseksi kaikissa maakunnissa
aloittaa oma aluekoordinaattori, joka yhteistyökumppaneiden
kanssa valmistelee juhlavuoden
ohjelmaa. – Meidän tehtävämme täällä sihteeristössä on pyrkiä viemään viestiä eteenpäin,
innostamaan ja kannustamaan
ihmisiä sekä auttamaan ja palvelemaan heitä sitten, kun he
ovat ryhtyneet toteuttamaan
suunnitelmiaan.

Vuoden 2017 juhlallisuuksia
suunnitellaan parhaillaan kiivaasti, sillä ohjelma lyödään
lukkoon ensi keväänä. Tähän
mennessä sihteeristö on saanut yli 500 ohjelmaehdotusta.
– Tänä talvena meidän yksi tärkeimmistä tehtävistämme on
varmistaa, että koko suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki toimijat viimeistään nyt pohtivat,
mitä ne haluavat juhlavuoden
tiimoilta tehdä ja lähtevät myös
liikkeelle, Timonen jatkaa.
Sotaveteraaneja muistetaan
itsenäisyyden juhlavuonna eritoten Kansallisena veteraanipäivänä, mutta myös läpi vuoden erilaisissa tapahtumissa ja
muissa yhteyksissä, joita Timonen uskoo kyllä löytyvän, kun
suunnitelmat etenevät. – Uskon myös, että kautta maan on
veteraanien ympärillä omaa
aktivisuutta ja heitä kutsutaan
moniin eri tapahtumiin. Nyt
tietenkin halutaan kannustaa
siihen, että kaikkialla Suomessa hyvin eri tavoin itsenäisyyttä juhlitaan.
– 2017 on varmasti viimeinen suuri valtiollinen juhlavuosi, jolloin veteraanit ovat
keskuudessamme, ja totta kai
se antaa sille oman värinsä.
Sitä on nyt mietitty monin eri
tavoin, että kuinka se seikka
huomioidaan sen vuoden aikana, Timonen kertoo. – Juuri
tällä hetkellä suunnittelu etenee nopeasti kaikilla suunnilla,
eli tämä talvi on hyvin kiihkeä
vaihe.

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tunnus.

Teemana ”Yhdessä”
Juhlavuoden virallinen teema
on Yhdessä, mutta pääsihteeri
puhuu myös arvokkuudesta ja
iloisuudesta. – Se on haastava,
mutta se on hyvä teema. Voisin
ajatella, että se ei ole veteraaneillekaan kovin vieras ajatus,
että yhdessähän nämä hommat hoidetaan. On tärkeää, että
kaikki Suomessa asuvat ihmiset, ketä sitten ovatkaan, kokevat myös yhtenäisyyden tunnetta.
Vuosi 2017 tulee palauttamaan kaikkien suomalaisten
mieliin, miten Suomesta tuli itsenäinen valtio ja miten se on
sadassa vuodessa kehittynyt.
Suomen osuus toisessa maailmansodassa tulee sekin monin tavoin esiin. Eräs suuri tapahtuma on Kasarmitorilla,

jossa paljastetaan kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelema Talvisodan kansallinen
muistomerkki, jonka peruskivi muurattiin talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä. –
Se on todella iso ja vaikuttava
muistomerkki, Timonen lupaa.
Väestömuutoksen
näkyvyyden itsenäisen Suomen
100-vuotisjuhlassa kuin myös
ylipäätään Suomi 100 -hankkeen Yhdessä-teeman Timonen
tiivistää vapaaseen, nykykieliseen lainaukseen Topeliuksen
Maamme-kirjasta: – ”Kaikki,
jotka rakastavat Suomea, ovat
valmiita noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja tekemään työtä
sen puolesta, ovat kansa”.
Teksti: Niko Jutila
Kuvat: Pami Teirikari
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Syyskonsertti

Berner Oy
Helsinki

P

La 14.11. 2015 klo15.00
Su 15.11.2015 klo 15.00
Heikkilän sotilaskoti, Rykmentintie 15

Syksyisiä ja
perinteisiä säveliä
rakastettujen
säveltäjien tuotannosta.

Johtaa Reijo Ahola
Solisteina Maarit Lindblom
ja orkesterin omat laulajat
Juontajana Pertti Keihäs

Turun Sotaveteraanisoittajat
Liput 15 €, veteraanit ja lotat vapaa pääsy. Lippuja ennakolta Turun Sotaveteraaniyhdistyksen
toimistosta Läntinen Pitkäkatu 37, Sirkkalan upseerikerholta ja Heikkilän sotilaskodista.
Lippujen ennakkovaraus Heikkilän sotilaskodista myös puhelimella Heli Jukala 050 5584 023.
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Poikkeukselliset eduskuntavaalit sodan varjossa
Kevään 1945 eduskuntavaalit olivat poikkeukselliset monessa suhteessa. Suomi oli
edelleen sotaa käyvä maa, kun viimeisiä saksalaisia häädettiin Käsivarresta. Eikä se
sitä paitsi ollut solminut vielä lopullista rauhaa Neuvostoliitonkaan kanssa. Syyskuun
19. päivänä 1944 oli allekirjoitettu vain välirauhansopimus.
Joka tapauksessa Suomi oli ensimmäinen maa Euroopassa ja koko maailmassa,
jossa järjestettiin toisen maailmansodan vielä riehuessa demokraattiset, valtiolliset
vaalit. Vaalien teknillinen toteuttaminen oli hyvin haastavaa, kun suuri osa Karjalan
ja muiden luovutettujen alueiden väestöstä oli vielä vailla vakinaista asuinpaikkaa.
Lapissa taistelevien asevelvollisten äänioikeuden kanssa ei ollut ihan niin tarkkaa,
kun asevelvollisuusikä oli 20 vuotta ja äänioikeusikäraja 21 vuotta. Sen sijaan Ruotsiin
Lapin sodan jaloista evakuoituneiden henkilöiden äänestämisen järjestämisessä oli
vaikeuksia. Sekin asia saatiin järjestykseen sallimalla ensi kertaa ennakkoäänestys
ulkomailla.

Uudet vaalit pikavauhtia
Mikä pakotti tai mistä johtui,
että vaalit pidettiin “nopeutetussa aikataulussa”? Tärkein tekijä oli varmasti se, että vuonna 1918 perustetusta Suomen
Kommunistisesta Puolueesta oli tullut laillinen ja sallittu
puolue ja se oli aloittanut rivien
kokoamisen jo lokakuun lopulla 1944. Kesällä 1939 toimeensa
astunut eduskunta ei näin ollen voinut enää vastata kansan
tahtoa, joten uusien vaalien toimittamiselle oli hyvä peruste.
Kun vaalikausi tuohon aikaan
oli kolme vuotta ja sama eduskunta oli istunut sodan olosuhteista johtuen jo yli viisi vuotta,
oli uudet vaalit siitäkin syystä
tarpeen.
Asia oli ensi kertaa esillä valtioneuvostossa 7.12. ja silloin
katsottiin, että vaalit voisivat
olla jo helmikuun lopulla. Aivan näin nopeasti asiassa ei
sentään pystytty etenemään ja
joulukuun 20. päivänä asiasta
käytiin uusi pitkähkö keskustelu monine äänestyksineen.
Kompromissina vaalit päätettiin järjestää 23.-24.3.1945.
Sosiaalidemokraattien oppositiosiiven edustajat ja kommunisti Yrjö Leino kannattivat myöhäisempää ajankohtaa
porvaripuolueiden ja sosiaalidemokraattien ministerien
kannattaessa vastaavasti vieläkin nopeampaa aikataulua.
Äärivasemmisto halusi arvattavissa olevasta syystä kaadereilleen enemmän valmisteluaikaa muiden puolueiden edustajien halutessa pikaisia vaaleja
vastakkaisesta syystä, siis että
SKDL ja SKP eivät ehtisi kokoamaan rivejään aivan valmiiksi.
Aiotussa aikataulussa vaaleja ei kuitenkaan tultu pitämään. Asiasta keskusteltiin
pääministeri Paasikiven johdolla presidentti Mannerheimin kanssa vielä kaksi päivää
myöhemmin ja silloin todettiin, että vaalit voitaisiin pitää
vielä viikkoa aikaisemminkin

eli 17.-18.3. Tämä päätös jäi voimaan ja Mannerheim vahvisti
asian 29.12.

Pääministeri J.K.
Paasikiven vaalihuolet
Korkeinta valtaa talvella 1945
käytti Suomessa Liittoutuneiden, käytännössä Neuvostoliiton, Valvontakomissio, välirauhasopimuksen mukaisesti.
LVK:n puheenjohtaja Andrei
Zdanovin tavoite oli saada Suomessa uusi, Neuvostoliitolle
erityisen myötämielinen suuntaus valtaan. Zdanovkin tietysti ymmärsi, että eduskunta on
avainasemassa muutosta tehtäessä ja hänenkin toiveenaan oli
uudet vaalit. Niihin liittyi kuitenkin yksi pyyntö tai melkein
käsky: kasvojen eduskunnassa
on vaihduttava. Zdanov päätteli, että silloin Neuvostoliiton
tavoite saavutettaisiin varmimmin.
Edustajien vaihtaminen oli
tietysti kansan eli äänestäjien käsissä eikä demokratiassa ollut paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lopputulokseen.
Parhaansa pääministeri kuitenkin teki, jopa vastoin Mannerheimin kantaa. Presidentin mielestä parhaansa tehneitä
kunnian miehiä ei voitu estää
asettumasta kansanedustaehdokkaiksi. Joka tapauksessa
hallituksen toimesta laadittiin
lista henkilöistä, joiden toivottiin, suorastaan vaadittiin, olemaan asettumasta ehdokkaiksi. Tähän joukkoon kuuluivat
kaikki rauhansopimuksen seurauksena kielletyn Isänmaallisen Kansanliikkeen kansanedustajat ja yhteensä 11 muuta
politiikan kärkinimeä eri puolueista, tunnetuimpina Väinö
Tanner ja Edvin Linkomies.
Mannerheimin luonnehtimina
“kunnian miehinä” - isänmaan
edun nimissä - he väistyivät.
Zdanov katsoi, että melkein
koko Suomen vanha eduskunta
oli eräällä tavalla sotasyyllinen
muutaman poisjättäytyvän ministerin ollessa vain jäävuoren

huippu, ja siksi kansanedustajien oli vaihduttava hyvin merkittävästi. Paasikivi oli pahassa pakkoraossa ja hän piti kaksi
päivää ennen vaaleja radiopuheen, jossa toivoi eduskuntaan
uutta voimaa ja uusia kasvoja Zdanovin - hänen nimeään
tietenkään mainitsematta vaatimuksen mukaisesti. Monet lehdet julkaisivat seuraavana päivänä Paasikiven puheen
kokonaisuudessaan - osoittaen näin suurta vastuullisuutta
- jokainen toki puhetta vähän
eri tavoin painottaen. Ruotsinkielisen Hufvudstadsbladetin painotus oli ainakin osuva,
kun lehti oli varustanut puheen
kolmella itse muotoilemallaan
väliotsikolla. Suomeksi ne kuuluivat: 1) Ulkopolitiikka kulkee
sisäpolitiikan edellä, 2) Meidän
tulee vakuuttaa naapurimme
pyrkimyksistämme ystävyyteen ja 3) Uusi politiikka vaatii
uusia poliittisia johtajia. - Paasikivi oli pelkistänyt puheensa toteamalla, että eduskunnan
pitäisi saada “uudet kasvot”.

Vaalitulos ja sen tulkinta
“Uusia kasvoja” tuli eduskuntaan 110 eli yli puolet ja se lienee tyydyttänyt ainakin Paasikiven vähimmäisvaatimuksen.
Tosin eräät venäläiset sanoivat,
että “liian paljon vanhoja edustajia on tullut eduskuntaan”.
Paasikivi oli kuitenkin todennut muutaman päivän päästä
eräillä päivällisillä Neuvostoliiton lähettiläälle Pavel Orloville, että vanhojen edustajien
joukossa on noin puolet oppositioon kuuluneita edustajia ja
kolmasosa “kolmannen luokan
väkeä, joka ei ole kuulunut johtajiin“. Paasikiven selvennys oli
tyydyttänyt Orlovia.
Vaalien suurimpia häviäjiä
olivat sosialidemokraatit, jotka menettivät 35 paikkaa pysyen kuitenkin suurimpana
puolueena saaden 50 edustajaa. Hyvänä kakkosena tulivat
maalaisliitto ja SKDL 49 edustajalla. Kansandemokraattien

Maalaisliiton eduskuntavaalijuliste 1945
Kuva: Keskustan ja maaseudun arkisto

menestys on selitettävissä ainakin osaksi SDP:ltä siirtyneillä
äänillä. Voittajiin kuului myös
kokoomus, joka sai ääniä entisiltä IKL:n kannattajilta.
Kommunistien ja SKDL:n
menestyksen syitä on tutkittu
vähänlaisesti historiankirjoituksessa. Puolue, jonka ihannemaa oli äskeinen vihollinen
Neuvostoliitto, sai 23,5 % äänistä eli melkein neljänneksen. Syitä voi olla sosialidemokraattien häviön lisäksi monta
muutakin, ehkä tärkeänä syynä kuitenkin juuri käyty sota
monine lieveilmiöineen. Merkillepantavaa on myös äänestäjämäärän kasvu ja äänestysvilkkauden nousu. Kun äänestysprosentti 1939 oli ollut 66,6
oli se 1945 jopa 74,9. Kasvusta
päätellen tulos kuvasi kansan
tahtoa kohtalaisen hyvin ja ainakin paremmin kuin edellisvaaleissa.
SKDL:n menestys oli siis
hyvä, mutta se olisi voinut olla
vieläkin suurempi, jos Neuvostoliitto olisi puuttunut vaalikampanjointiin. Sitä se ei
tehnyt - ilmeisesti ei ehtinyt
- koska Stalinin ja muiden neuvostojohtajien päähuomio oli
Neuvostoliiton Saksan-rintamalla ja Oder-joella, missä käytiin samaan aikaan raskaita
taisteluja, taustalla kilpajuok-

su Berliiniin. Voi olla, että aikainen vaaliajankohta koitui
tästäkin syystä Suomen eduksi
huolimatta siitä, oliko se edes
niiden henkilöiden tietoinen
valinta, jotka päätöksen tekivät.
Joka tapauksessa vaikeissa olosuhteissa järjestetyt vaalit osoittivat koko maailmalle ja
ensisijaisesti Liittoutuneille eli
Neuvostoliitolle ja Englannille, että Suomi on edelleen demokratia - huolimatta sota-aikaisesta aseveljeydestä Hitlerin
Saksan kanssa. Sillä oli merkityksensä Suomen suuntautuessa kohti länttä ja pyrkiessä
avaamaan heti sodan jälkeen
kauppayhteyksiä Eurooppaan.
Esko Vuorisjärvi
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Punaisen Valpon synty 1945

L

iittoutuneiden Valvontakomission,
LVK:n
puheenjohtaja Andrei
Ždanov ja ensimmäisenä kommunistina ministeriuran juuri
aloittanut Yrjö Leino tapasivat
15. joulukuuta 1944. Keskustelun aiheena oli virkakoneiston puhdistaminen. Erityisesti
kommunistit havittelivat järjestysvallan ja Yleisradion haltuunottoa. Sitä kautta avautuisi
tie valtaan. Niin uskottiin.
Välirauhan jälkeen poliittiset suhdanteet olivat muuttuneet. Valtiollisen poliisin
piirissä vallitsi hämmennys,
turvasäilöstä
vapautettujen
kommunistien taholta pelättiin
koston aaltoa. Entinen päällikkö, vahvasti Saksaan suuntautunut Arno Anthoni pakeni
Ruotsiin. Sinne suuntasi moni
muukin valpolainen. Osa yritti sopeutua uuteen tilanteeseen,
jota sääteli LVK.
Toistaiseksi venäläiset eivät
vaatineet Valpon lakkauttamista. Everstiluutnantti A.N. Fjodorov kuitenkin totesi sen olevan maho, vanhaan régimeen
sitoutunut. Eiväthän suomalaiset näyttäneet saavan millään selvää saksalaisten Suomessa harjoittamasta toiminnasta. Pahin kanto kaskessa oli
asekätkentä. Siitä alkoi tihkua
yhä uusia tietoja ennen vuoden
vaihdetta. Tulilinjalle joutui
erittäinkin puolustusvoimien
pääesikunnan valvontatoimisto, jolle Valpo oli ollut alistettu
erimielisyyksien ilmetessä.

Ždanov painostaa
Kiireimmiten Valpo irrotettiin sotilaiden määräysvallasta. Hallituksen iltakoulussa 3.
tammikuuta 1945 sisäministeri Kaarlo Hillilä arveli laineiden nyt tyyntyvän valtiollisen
poliisin ympärillä. Kun 15 %
henkilökunnasta oli vaihdettu,
se oli ”puhdistettu”. Ministeri
Leino piti muutosta riittämättömänä. Samoin teki valvontakomissio. Se sai kumoamatonta näyttöä päämajan organisoimasta
asekätkennästä.
Kätköjä paljastui kautta maan.
Pääministeri Paasikivi hermostui: ”Tästä täytyy tulla loppu”.
Hallitus Hillilän tavoin pyrki sitomaan kommunistit vallankäyttäjiksi, mutta niin, etteivät nämä pääsisi määräävään
asemaan yhteiskunnan elintoimintojen kannalta määräävillä areenoilla. Valposta ote
lipesi hyvää vauhtia. Tammikuun 1945 lopulla Leino kertoi Ždanoville, että hallitukses-

sa oli valmiutta merkittävään
turvallisuuspoliisin reformiin.
Oli vain pieni ongelma: kommunistien piiristä ei löytynyt
sopivaa päällikköä Valpon vetäjäksi. Ždanovin mielestä piti
löytyä. Oli myös huolehdittava
siitä, ettei vanhaa aineistoa –
etenkään työväenliikkeen kaaderian henkilömappeja – hävitettäisi ennen uutta miehitystä.
Helmikuun 14. päivänä valtioneuvosto asetti lakitieteen
tohtori Otto Brusiinin johdolla toimikunnan tutkimaan valtiollisen poliisin kuulusteluissa sodan aikana sattuneita pahoinpitelyitä. Vanhojen kaivelu
valmisti maaperää Valpon uudelleen järjestelylle, ”demokratisoimiselle”. Yksin se ei riittänyt Suomen Kommunistisen
Puolueen mielestä. Puolue vaati
Valpon lakkauttamista ”nykyisessä muodossaan”. Vaatimusta
tehosti 7 000 hengen joukkokokous Messuhallissa 27. helmikuuta.
Hallituksen iltakoulussa 7.
maaliskuuta 1945 sisäministeri Hillilä ehdotti komiteaa pohtimaan Valpon uudistamista.
Ehdotus hyväksyttiin. Pääministerin sihteerin V.J. Sukselaisen johtama komitea otti tehtäväkseen valtiollisen poliisin kokonaisuudistuksen, vähempi ei
riittänyt asekätkennän tuloksettomuuden langettaessa varjon Valponkin ylle. Se informoi
päätöksentekijöitä asekätkennästä tähän tapaan: ”Äärimmäisyysainekset puolin ja toisin syyttävät niistä toisiaan”.
Maaliskuun
puolivälissä
LVK:n painostus alkoi rajuna
kohdistua juuri Valpon tontille. Valvontakomission kakkosmies Grigori Savonenkov jyrisi
Hillilälle, kuinka entiset suojeluskuntalaiset lietsoivat kokouksissaan revanssimielialaa.
Poliisitutkinnassa väitteille ei
löytynyt näyttöä. Väitetyt tilaisuudet olivat osoittautuneet sangen viattomiksi, kuten
muutkin Valpon vitkasteluun
kohdistetut syytökset.
Valtiollisen poliisin uudelleen järjestämiseksi LKV tarvitsi jotain konkreettisempaa.
Kuin taivaan lahjana sattui
muuan vakavampi tapaus, joka
sinetöi Valpon kohtalon. Samanaikaisesti, kun maassa levisi huhu kommunistien välittömästä vallankaappauksesta,
Valpon tutkintovankeudesta
päästettiin karkuun saksalaisten hyväksi vakoilleet Thoralf
Kyrre ja hänen avustajansa Elli
Poikonen. Heidät vapautti etsi-

Andrei Aleksandrovitš
Ždanov 1896-1948.

vä Kauko Rantala. Hän oli entinen kaukopartiomies, jolla oli
yhteyksiä entisten SS-miesten
piireihin. Tanskalaissyntyinen
Kyrre puolestaan oli saksalaisia pitkään palvellut natsi. Hän
oli osallistunut vapaaehtoisena
talvisotaan ja jäänyt sille tielle
Suomeen.
Pako oli hyvin organisoitu
ja ilmeisesti siihen oli sekaantunut muitakin valpolaisia. Savonenkov reagoi skandaaliin
erittäin jyrkästi. Asekätkennän
huonon tutkinnan ohella pako
oli se sytyke, joka johti nopeasti
punaisen Valpon syntyyn.

Kommunistit Ratakadulle
Vallankaappausta ei tullut.
Kyrren ja Poikosen pakoa seuranneena päivänä 17. maaliskuuta kansa virtasi vaaliuurnille. Skdl rynnisti 49 paikallaan yhdeksi eduskunnan
kolmesta suuresta. Hallitusneuvotteluissa
kommunistit
vaativat Ždanovin neuvosta sisäministerin paikkaa itselleen.
Yrjö Leino sai paikan, mikä tiesi lähtöpasseja valtiollisen poliisin avainmiehille.
SKP esitti valtiollisen poliisin johtoon uudistuskomitean jäsentä Otto Brusiinia.
Hän oli muodollisesti pätevä
ja ”demokraatti”, toisin sanoen
lähellä kommunisteja. Toisen päällikön paikka piti saada kommunisteille. Valpon 1.
apulaispäälliköksi nimitettiin,
ei sen vähäisempi nimi kuin
SKP:n puheenjohtaja Aimo
Aaltonen. Puolue lisäksi päätti ryhtyä toimenpiteisiin ”sellaisten henkilöiden etsimiseksi
ja irrottamiseksi muista tehtävistä, jotka voidaan tarvittaessa
sijoittaa Valtiollisen poliisilaitoksen tilalle muodostettavaan
uuteen laitokseen”.
Tuoreena ministerinä Leino sai Ždanovilta paperin, johon oli listattu ’vaarallisia sotarikollisia’. Kyseiset henkilöt
olivat lähinnä venäläisiä, joskaan eivät kaikki Neuvosto-

liiton kansalaisia. Kaksikymmentäyksi vankia luovutettiin
LVK:lle, joka toimitti heidät
edelleen Neuvostoliittoon.
Sittemmin kuuluisilla ’Leinon vangeilla’ LVK saattoi testata, kuinka todellista kommunistien saama valta tosiasiassa
oli. Siksi toiseksi operaatiolla
tahdottiin sysiä Suomen hallitus luovuttamaan valtiollinen
poliisi kommunistien käsiin.
Muussa tapauksessa venäläiset
ottaisivat asiat omiin käsiinsä
ja jälki saattaisi olla pahempaa.
Heti pidätysten tultua
suoritetuiksi Leino kiirehti
Ždanovin puheille sopimaan
valtiollisen poliisin järjestämisestä. Aaltosen johdolla käynnistettäisiin laitoksen täysimittainen uudelleen organisointi.
”Valpon koneisto tulisi ’meidän
käsiimme’, v naših rukah”, Leino lupasi.
Muutoksen tuulet pyyhkivät
Valpon yli. Virkaan astuttuaan
Brusiin antoi uudet ohjeet alaisilleen: valvonnan päähuomio
piti kohdistaa välirauhansopimuksen perusteella lakkautettujen järjestöjen maanalaiseen
toimintaan. Vasemmistojärjestöt tuli jättää rauhaan, ellei niissä ilmennyt terroristisia
ryhmiä.
Kurssin täyskäännöstä vahvistettiin pestaamalla Ratakadulle uutta väkeä. Rekrytointi
kohdistui Akateemisen sosialistiseuran ylioppilaisiin, joilla oli virastokokemusta. Kommunistien kohorteista ei ollut
liiemmälti löydettävissä kouliintuneita kykyjä. Aaltonenkaan ei ollut muodollisesti pätevä, olipa hänellä poliittisen
tuomion kärsineenä rikosrekisterikin. Niinpä Leino valmistelutti asetuksen muutoksen,
jolla poistettiin vaatimus siitä,
että Valpoon pyrkivän piti olla
”luotettava ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta poliisitoimeen sopiva”. Vastaisuudessa myös muodollisista kelpoisuusehdoista saatettiin
poiketa valtioneuvoston tahdosta.
Valpon myllerrys herätti hallituksessa huolta. Mutta
jos kommunistit haluttiin sitoa
hallitusvastuuseen, oli pakko
hyväksyä muutokset Valpossa.
Näin ajattelivat Paasikivi, Kekkonen ja muun muassa Eero
A. Wuori. Asekätkentäjuttu ja
Stella Polaris -paljastus kasa
sivat tulisia hiiliä hallituksen
päälle. Paineen alla suostuttiin
uusien miesten palkkaamiseen
Valpoon. Vanhat kylmästi irti-

sanottiin, elleivät itse olleet tajunneet ajan merkkejä.
Laitos sai myös aiempaa itsenäisemmän aseman. Venäläisten ei haluttu ottavan tutkimuksia käsiinsä, millä Leino
uhkaili ja mistä Paasikivi varoitti: ”Ellei tämä hallitussuunta onnistu – toistaiseksi on kyllä onnistuttu verraten hyvin
– ottavat vieraat vallan tässä
maassa”.

Punainen Valpo
tulilinjalle
Valpon lopullinen puhdistus
kulminoitui elokuuhun 1945.
Avainpaikat miehitettiin kommunisteilla. Etsiviksi jouduttiin rekrytoimaan työläisnuorukaisia, rivakoita ja uskollisia
sinänsä, mutta vailla kirjallisia taipumuksia. Yhden valpolaisten ryhmän muodostivat
neuvostoliittolaisissa tiedustelutehtävissä toimineet. Näillä miehillä oli koulutus, jota ei
sopinut ansioluettelossa korostaa. Epäluuloja he herättivät ulkopuolisissa sitäkin enemmän.
Henkilökunnan kirjavuuden ja kokemattomuuden
vuoksi punaisen Valpon toiminnalle oli ominaista epävarmuus, horjuvuus ja virhealttius. Asekätkennän laajuus
korosti uusiutuneen viraston
puutteita ja poliittista yksisilmäisyyttä.
Epäpätevyyttäkin merkittävämpää oli, ettei Valpo nauttinut virkakoneiston saati oikeuslaitoksen luottamusta. Laitoksen poliittinen tuki nojautui
äärivasemmistoon. Niinpä oikeustoimien kielloille ja pidätyksille ei voitu saada valtiojohdon tukea. Punainen Valpo sai
aikaan enemmän hämmennystä ja sekasortoa kuin tuloksia.
Kyllästyttyään alaistensa otteisiin asekätkennän tutkinnassa ja sotasyyllisyysjutussa Otto
Brusiin anoi eroa jo joulukuussa. Jäähyväiskirjelmä valottaa
taustaa:
”Muistettakoon, että virheet, lainvastaisuuksista puhumattakaan, heikentämällä laitoksen arvovaltaa suoranaisesti
lujittavat vastustajien asemaa...
Kouliintunut, tinkimättömän
laillisuuden pohjalla toimiva
valtiollinen poliisi olkoon terävä ase valtiovallan kädessä, sen
käydessä nujertamaan maata
vastaan vehkeileviä rikollisia
aineksia”.
Brusiinin eron jälkeen Valpo oli entistä selvemmin hallituksen poliisi oppositiota vastaan. Valpon poliittinen väri
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Joensuu valmis ottamaan vastaan liittopäivien vieraat
henkilöityi apulaispäällikkö
Aimo Aaltoseen. Julkisesti arvosteltiin erittäinkin asekätkentäjutun yhteydessä suoritettuja pidätyksiä. Niitä pidettiin laittomina. Lokakuussa
kokoomuksen Päiviö Hetemäen allekirjoittamassa välikysymyksessä kysyttiinkin, mihin
toimenpiteisiin hallitus oli ryhtynyt tai aikoi ryhtyä kyseessä
olevien lainvastaisten menettelyjen johdosta ja oikeudenloukkausten estämiseksi vastaisuudessa.
Sisäministeri Leino puolusti Valpoa ja hallitus selviytyi
välikysymyksestä luottamuslausein. Episodi kuitenkin heikensi hallituksen ja etenkin sisäministerin asemaa. Skdl:n
kärsittyä vaalitappion 1948
Valpon peli oli pelattu. Fagerholmin sosialidemokraattinen
hallitus valmisteli Valpon lakkauttamisen ja uuden Suojelupoliisin perustamisen. Ratkaisu astui voimaan vuoden 1949
alusta.
Jatkossa punaiset valpolaiset vaikuttivat Suomen poliittisessa elämässä ”pelättinä”, niin
kuin Kimmo Rentola on todennut. He muodostivat SKP:n
piirissä oman mafiansa. Puoluetehtävissä valpolaisuus katsottiin meriitiksi. Moni veti
kulissien takana naruja taitavasti, toiset pääsivät eturiviinkin kuten SKP:n pääsihteeriksi kohonnut Erkki Kivimäki.
Eristyneen ja eristetyn kansandemokraattisen leirin sisällä
politiikka perustui vanhoihin
tuttavuuksiin ja yhteisiin kokemuksiin, joista valpolaisuus ei
ollut vähäisin.
Ari Uino
Lähteet:
J.K. Paasikiven päiväkirjat 19441956. Ensimmäinen osa (1985)
Polvinen Tuomo: J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 4 (1999)
Rentola Kimmo: Kenen joukoissa
seisot? Suomalainen kommunismi
ja sota 1937-1945 (1994)
Rentola Kimmo: Punaisen Valpon
synty. Isänmaan puolesta. Suojeluspoliisi 50 vuotta (1999)
Tuikka Timo J.: Kekkosen takapirun Kaarlo Hillilän uskomaton elämä (2011)

J

oensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ovat hienosäätöä
vaille valmiit vastaanottamaan
Suomen
Sotaveteraaniliiton XXVII liittopäivien juhlavieraat Joensuuhun. Liiton
puheenjohtaja
Finn-Göran
Wennström ja toiminnanjohtaja Markku Seppä totesivat
juhlapaikoille suuntaamallaan
vierailulla juhlien järjestelyjen olevan Pohjois-Karjalassa
vankoissa käsissä, mikä näkyy
muun muassa järjestelyjen etupainoisessa toteuttamisessa.
Joensuussa kesäkuun 8. ja 9.
päivinä 2016 järjestettävät Sotaveteraaniliiton liittopäivät ovat
liiton vuoden 2016 suurin yleisötapahtuma. Päivien ohjelmarunko on jo lyöty lukkoon
ja vahva sekä määrältään riittävä talkooväki harjoittelee tässä vaiheessa oman vastuualueidensa tehtävien hienosäätöä.
Juhlien valmiustila huomioiden Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja PohjoisKarjalan Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja Jorma Mikkonen toivottavat jo tässä vaiheessa kaikki sotaveteraanit, heidän
puolisonsa ja leskensä sekä kan-

nattajajäsenet ja tukijat tervetulleeksi viettämään ikimuistoista kesäjuhlaa Joensuuhun.
Päivien tapahtumat sijoittuvat pääasiassa Joensuun Areenaan, jolloin vieraiden majoitustilat ja pysäköintialueet on
sijoitettu aivan päätapahtumapaikan tuntumaan. Päivien suurtapahtumia ovat Areenassa järjestettävä liittokokous, asemiesilta, ekumeeninen
jumalanpalvelus ja liittopäivien
pääjuhla. Myös kaikki juhlaväen ruokailut järjestetään Areenan tiloissa. Ruuanvalmistus
tapahtuu Liperin kunnan Ylämyllyn suurkeittiössä ja ruokatarjonnassa ei ole unohdettu
myöskään karjalaisia herkkuja.
Keskiviikon kirkko-ilta järjestetään Areenan läheisyydessä sijaitsevassa Joensuun ev.lut.
kirkossa. Pohjois-Karjalalla on
vahva sotahistoriallinen menneisyys, joka näkyy mm. päivien puheissa ja esitelmissä sekä
myös Areenaan Joensuun Ilmasillan ja Ritarien rakentamassa sotahistoriallisessa näyttelyssä. Juhlien ohjelmistossa
ei ole myöskään ohitettu isänmaallisuudestaan
tunnetun
Heikki Turusen tuotantoa.

Liittokokouksen järjestelytoimikunnan pääsihteeri Erkki Lehtinen
raportoi liittojuhlien valmistelusta Sotaveteraaniliiton johdolle.
Taustalla raportointia seuraavat (vas.) sotahistorioitsija Pekka Ripatti, piirin toiminnanjohtaja Seija Karttunen ja piirin puheenjohtaja Jorma Mikkonen.

Liittojuhlan juhlapuhujaksi
saapuu puolustusministeri Jussi Niinistö. Kirkollisten edustajien joukossa juhlille ovat alustavasti ilmoittautuneet Kuopion hiippakunnan piispa Jari
Jolkkonen, Arkkipiispa Leo ja
kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Keskiviikon asemiesillasta
odotetaan suurta yleisötapahtumaa. Illan juontaa viihdetaiteilija Kai Hyttinen ja illan pääsolistina esiintyy viihdetaiteilija,
Tohmajärven ja Pohjois-Karjalan oma tyttö Katri Helena.

Veteraanivastuu on myöntänyt liittojuhlan järjestäjille
poikkeusluvan sijoittaa vuoden
2016 maakunnallinen kirkkopäivä Joensuun liittopäivien ohjelmaan. Järjestäjien taholta oletetaankin paikallisten
veteraaniyhdistysten ja reserviläisyhdistysten
kokoavan
joukkonsa yhteen ja lähtevän
mukaan liittokokouksen juhlatapahtumiin.
Risto Alanko

Salpalinjan perinneyhdistys eduskunnan vieraana

S

alpalinjan Perinneyhdistyksen valtuuskunta ja
hallitus pitivät valtuuskunnan puheenjohtajan, valtiopäiväneuvos Mikko Pesälän
ja hallituksen puheenjohtajan,
eversti Teppo Lahden johdolla
yhteiskokouksen eduskunnassa
12.10.2015.
Tilaisuudessa olivat läsnä
eduskunnan puhemies Maria
Lohela ja oikeus- ja työminis-

teri Jari Lindström. Eduskunnan puolesta tilaisuutta isännöi
kansanedustaja Markku Pakkanen.
Tilaisuuden pääteemana käsiteltiin yhdistyksen valtioneuvostolle tekemää esitystä nimetä Salpalinja ”Itsenäisyyden
monumentiksi” Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena 2017.
Tilaisuuteen oli kutsuttu val-

tuuskunnan uudet jäsenet: puheenjohtaja Pirjo Björk, Lotta Svärd Säätiö, puheenjohtaja
Mikko Halkilahti, Suomen Reserviupseeriliitto, Kymen piirin puheenjohtaja Kari Hietanen, Sotainvalidien Veljesliitto,
Kymenlaakson Kiltapiirin puheenjohtaja Matti Mikkonen,
Maanpuolustuskiltojen Liitto,
Pioneeritarkastaja, eversti Jouko Rauhala, Maavoimat, valtio-

neuvos Riitta Uosukainen ja
puheenjohtaja
Finn-Göran
Wennström, Suomen Sotaveteraaniliitto.
Tilaisuuden jälkeistä lounasta emännöi varapuhemies Paula Risikko.
VTM Heikki Järvinen
Salpalinjan Perinneyhdistys
hallituksen jäsen

Salpalinja - Itsenäisyyden
monumentti

Välirauhan aikana rakennettiin Virolahdelta Sallaan ulottuva vahva puolustusasema, Salpa-asema, jossa oli runsaasti betonilaitteita
ja kiviesteitä. Parhaimmillaan linnoitustöissä oli yli 30 000 miestä.
Kuva on Miehikkälästä heinäkuulta 1941. Osa Salpa-aseman linnoitteista on turistikohteina.

Salpalinjan Perinneyhdistys
on valtakunnallinen yhdistys,
jonka tarkoituksena on tehdä Salpalinjaa kansallisesti ja
kansainvälisesti tunnetuksi.
Se vaalii myös Salparakentajien perinnettä. Yhdistyksen
puheenjohtajana on eversti
Teppo Lahti.
Salpalinja muodosti kesällä 1944 torjuntataisteluiden
henkisen selkärangan. Ylipäällikkö, Suomen marsalkka C.G. Mannerheim nimesi
tuolloin Salpalinjan Suomen
pääpuolustuslinjaksi.

Salpalinjan rakentaminen
Suomenlahdelta Petsamoon
oli kansallinen hanke. Linnoitustöihin osallistui enimmillään 35 000 miestä ja naista. Syystä voidaan sanoa, että
tämä edelleenkin mittasuhteiltaan suurin rakennustyö
on monumentaalinen osoitus
kansakunnan halusta puolustaa itsenäisyyttään.
Salpalinja on arvokas osa
Suomen historiaa ja ansaitsee
tulla huomioiduksi ja tunnetuksi.
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Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947
Miten Suomi selviytyi sodasta rauhaan?

V

altiotieteen
tohtori,
eversti Pekka Visurin
uutuuskirja Paasikiven
Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947 kertoo, kuinka
pieni maamme onnistui irtautumaan suurvaltojen sodasta
vuonna 1944, täyttämään raskaat välirauhan ehdot ja palauttamaan lopulta itsemääräämisoikeutensa Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1947.
Kirja on jatkoa Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat
-teokselle, jossa Visuri käsitteli
jatkosodan loppuvaiheita.
– Tuosta kriisikesästä 1944
lähtien olikin ihan luontevaa
alkaa tutkia, kuinka Suomi selviytyi sodasta rauhaan, Visuri
toteaa.
Mutta oliko se ainoa syy?
Nimittäin tarina lähtee jo Pekasta nuorena koulupoikana,
joka vuodesta toiseen katseli Paasikiven rintakuvaa Hämeenlinnan lyseon juhlasalissa
pidetyissä aamuhartauksissa.
– Edessä olivat Sibeliuksen
ja Paasikiven pystit ja nurkassa seisoi Eino Leino. Kahdeksan vuotta niitä tuli katsottua.
Tästä ehkä sitten tarttui jotakin, Visuri naurahtaa.

Rooseveltin vahva rooli
Kirjaansa varten Visuri penkoi
arkistoja niin Helsingissä, Berliinissä, Lontoossa kuin Wash
ingtonissakin useampaan otteeseen. Myös uusimmasta
amerikkalaisesta
tutkimuksesta selvisi, kuinka keskeinen
presidentti Rooseveltin rooli
oli toisen maailmansodan loppuvaiheissa, vaikka hän kuoli
huhtikuussa 1945, juuri aivan
sodan lopulla.
– Hänen vaikutuksensa näkyy voimakkaana kaikissa sodan päättymiseen liittyvissä
ratkaisuissa. Myös siinä, kuinka liittoutuneet kohtelivat Suomea, koska Roosevelt yhdessä Stalinin kanssa aika paljon
määritteli nämä yleiset periaatteet, Visuri arvioi.
Roosevelt suuntasi vahvalla
kädellä Yhdysvaltojen voimavaroja taisteluun Saksaa ja sen
liittolaismaita vastaan vaatien
kaikkien toimenpiteitten keskittämistä Hitlerin ja Saksan
tuhoamiseen sekä maan kovaan kohteluun sodan jälkeen.
– Siinä mielessähän tämä
vaikutti myös Suomen asemaan, että maatamme kohdeltiin liittoutuneitten keskinäisissä neuvotteluissa yksinker-

taisesti Saksan satelliittina ja
Suomi joutui kärsimään siitä,
että oli lähtenyt Saksan mukana hyökkäykseen vuonna 1941.

Yhteistyö tiivistä ja
läheistä
Kirjassaan eversti Visuri nostaa esiin sen, kuinka tiivistä ja
läheistä oli presidentti, marsalkka Gustaf Mannerheimin
ja pääministeri J.K. Paasikiven
yhteistyö syksystä 1944 alkaen,
siis välirauhansopimuksen toteuttamisen aikaan, jolloin liittoutuneiden valvontakomissio
määräsi Helsingissä.
– He olivat miltei saman
ikäisiä ja kummallakin oli pitkä kokemus palveluksesta jo
Venäjän keisarikunnan ajoilta. Molemmat olivat ajattelultaan konservatiivisia ja tunsivat hyvin keisarillisen Venäjän.
He olivat toisaalta samaa mieltä siitä, että bolshevikkien eli
kommunistien hallitsema Neuvostoliitto oli jotakin muuta.
Kuitenkin Mannerheimin ja
Paasikiven mielipiteet erosivat
siinä, että Paasikivi oli valmis
suurempaan joustoon ja yhteistyöhön Suomen kommunistien
kanssa, mikä Mannerheimille
oli vaikeaa.
– Mannerheim oli kokenut
vuonna 1917 Venäjän bolshevikkien vallankumouksen hyvin rankkana, ja sen tapahtumat jäivät vaivaamaan häntä
lopuksi ikää.

Roolit
rauhanneuvotteluissa
Visurin mukaan Mannerheim
oli tärkeä sodanaikaisena ylipäällikkönä ja vielä siinä vaiheessa, kun aselepo saatiin aikaan.
Mannerheimin erityinen ansio oli maan johtaminen syksyllä 1944 vaikeassa tilanteessa
sodasta rauhaan ja edellytysten
luominen sille turvallisuuspoliittiselle linjalle, jota uusi poliittinen johto pääsi toteuttamaan.
Paasikiven noustessa pääministeriksi ja tasavallan presidentiksi voitiin jo todeta, että ”Mannerheimin linja” oli toiminut
hyvin kriittisessä vaiheessa aselevon aikaansaamiseksi ja välirauhan velvoitteiden täytäntöönpanon alkuvaiheessa.
Välirauhan toteutus jäi kuitenkin Paasikiven vastuulle. Silloin ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys, että Suomi tulee selviytymään. Monet olivatkin sitä
mieltä, että Suomi tuhoutuu.
Erityisesti itsenäisyyspäivän
juhlassa vuonna 1944 pidetty
Paasikiven puhe nostatti kansamme mielialaa. Hän sai puheessaan kansalaiset vakuuttuneeksi siitä, millaisilla keinoilla Suomi saadaan jälleen ylös
”laakson pohjalta”, kuten Paasikivi sitä tilannetta nimitti.
Visurin mukaan välirauhan
toteutus voidaankin lukea Paa-

Kirjailija Pekka Visuri (vas.) seurassaan Docendo
Oy:n edustaja Juha Virkki.

sikiven suureksi ansioksi. Paasikivi otti vastuulleen erityisesti Suomen sisäpolitiikan johtamisen, joka siinä vaiheessa oli
äärimmäisen kriittistä, koska
radikaalia vasemmistoa oli pidetty syrjässä päätöksenteosta, kommunistipuolue oli peräti kielletty ja sen johtajat olivat
olleet vankilassa sodan aikana.
– Neuvostoliitto vaati tietenkin, kuten läntiset liittoutuneetkin, että vasemmistolle on
taattava täydet kansalaisoikeudet. Vasemmisto oli siinä tilanteessa nopeasti nouseva voima,
Visuri toteaa.
Valtiojohdon pelko vasemmiston esiinmarssista ei ollut
turha. Se sai sodan jälkeisissä
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1945 puolet äänistä, ja kannatus oli yhä
nousussa.
– Ja kommunistien hallitsema vasemmiston liittopuolue SKDL sai silloin neljäsosan
eduskuntapaikoista. Oli odotettavissa, että vasemmisto voimistuisi johtavaksi voimaksi
Suomessa.

Kapeikoista selville
vesille
Tässä vaikeassa tilanteessa Paasikivi pystyi diplomaattisilla
taidoillaan ottamaan asiat haltuun. Hän myötäili niin Neuvostoliittoa kuin Suomen kommunistipuoluetta monissa asioissa, mutta toisaalta hän piti
kiinni tiukasti yhteiskunnan
perusrakenteista, valtion virkakoneiston koskemattomuudesta ja perustuslaista. Hän piti
huolta myös siitä, että talousjärjestelmään ei kosketa.
– Oli aivan Paasikiven ansiota, että tämä monimutkainen tilanne kokonaisuutena
pysyi hallinnassa, Visuri kertoo ja toteaa, että juuri näistä
saavutuksista kumpuaa esiin
Paasikiven arvostus.
Sillä pahimman skenaarion
mukaan Suomessa olisi voinut
alkaa sisällissota ja Neuvostoliitto olisi tehnyt intervention.
– Yksinkertaisesti siis pyrkinyt miehittämään maamme tai
katkaisemaan taloussuhteemme. Kaiken lisäksi Neuvostoliitolla oli laaja tukikohta Porkkalassa aivan Helsingin kupeessa,
josta se olisi voinut sotilaallisesti vaikuttaa koska tahansa Helsinkiin. Mutta toisaalta
Neuvostoliitto tarvitsi Suomesta sotakorvaustoimituksia, ja se
hillitsi Moskovan toimia.

Näiden syiden vuoksi Mannerheim ja Paasikivi totesivat, että tilanteessa ei auta muu
kuin myötäillä voittajavaltioita niille tärkeissä asioissa ja samalla kuitenkin pitää kiinni
omista elintärkeistä intresseistä.
– Tämä oli perusrakenne niin sanotussa ”Paasikiven
linjassa”. Itsellenikin on ollut melkoinen yllätys, kuinka
tarkkaan Mannerheim ja Paasikivi pystyivät näistä asioista
olemaan yhtä mieltä.
J.K. Paasikiven johdolla Suomi
täytti tunnollisesti välirauhansopimuksen raskaat velvoitteet
ja onnistui vakauttamaan suhteensa Neuvostoliittoon. Pariisin rauhansopimuksessa 1947
Suomen itsenäinen asema tunnustettiin myös kansainvälisesti. Suomalaiset eivät ehkä heti
ymmärtäneet, kuinka suurta
arvostusta Paasikivi tuolloin
pääministeri- ja presidenttikausillaan hankki Suomelle. Se
on kestänyt hyvin myös jälkiarvioinnin. Historiallinen tilanne
usein nostaa esiin sopivat johtajat, ja Suomea sodasta rauhaan luotsanneet Mannerheim
ja Paasikivi käyvät siitä hyvin
esimerkiksi.
Kursiivilla kirjoitetut tekstilainaukset on otettu Pekka
Visurin kirjasta Paasikiven
Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944-1947 (Docendo,
2015).
Teksti ja kuvat:
Tarja Lappalainen

Juho Kusti Paasikivi
(1870–1956) oli poliitikko,
pankinjohtaja ja diplomaatti,
kolmen hallituksen pääministeri ja Suomen tasavallan
seitsemäs presidentti
1946–1956.
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Panssarilaiva Ilmarisen tuho

P

anssarilaiva Ilmarinen
upposi Itämerellä vieden
mukanaan syvyyksiin
257 merisotilasta syyskuun 13.
päivänä 1941. Vain 137 merisotilasta pelastui saattoaluksina
olleisiin vartiomoottoriveneisiin. Laivan kaatuminen ja uppoaminen kesti vain seitsemän
minuuttia. Syynä tähän katastrofiin oli todennäköisesti miina.
Sodanjohto päätti salata
koko tapauksen, mutta eihän se
onnistunut. Huhu levisi ensin
rannikkoalueelle ja sitten, hyvin nopeasti, koko maahan.
Panssarilaivat
Ilmarinen
ja Väinämöinen rakennettiin
Ahvenanmaan suojaksi. Tarton rauhansopimus oli kieltänyt tuon saariryhmän linnoittamisen.
Molemmat panssarilaivat
suunniteltiin lähinnä uiviksi
linnakkeiksi, joilta vaadittiin
erittäin vahva tykistö ja pieni
syväys – mutta ei hyvää merikelpoisuutta. Eihän kaikkea voi
yhdeltä laivatyypiltä odottaa.
Laivat rakennettiin Chrichton-Vulcanilla Turussa. Ilmarinen valmistui noin 80 vuotta sitten.

päivänä, oli yhdessä saksalaisten kanssa suunniteltu ”Operaatio Nordwind”, jonka tarkoituksena oli hämätä venäläiset luulemaan, että kyseessä oli
maihinnousu Suomen suunnasta Baltiaan. Nordwind-hämäykseen osallistui iso joukko
laivoja, mm. meikäläiset jäänmurtajat.
Insinöörikommodori Eloranta oli ammatiltaan sotalaivansuunnittelija.
Hänen
työnsä jälkiä on nähtävissä Forum Marinumissa, esimerkkeinä 600 tonnin tykkivene ”Karjala”, moottoritykkiveneitä, ohjusvene, maihinnousuveneitä
jne. ”En minä niitä yksin tietysti luonut. Olin tiimin johdossa
yli-insinööri, mukana työtove-

reita ja telakoiden väkeä. Tittelinä minulla oli tuo mainittu
insinöörikommodori”. Kaikki
on jo museokamaa! Sotalaivat
vanhentuvat nopeasti!

Panssarilaivojen
merikelpoisuus
Hyvä merikelpoisuus ei ollut
perusvaatimuksena näitä laivoja hankittaessa. Tästä saa vakuuttua, olematta insinööri,
tutkimalla panssarilaivojemme
yleiskuvaa ja poikkileikkauskuvaa:
– kansitasolla 4 kpl 254 mm:n
tykkejä kaksoistorneissa ja 4
kpl 105 mm:n tykkejä kaksoisjalustoilla
– ylempänä vielä 4 kpl 105
mm:n tykkejä.

Operaatio Nordwind
Avoimelle Itämerelle lähdön
syynä, tuona kohtalokkaana Panssarilaiva Ilmarinen valmistui 1931.

Kaiken tämän yllä mahtavan korkea panssaritorni, josta
saattoi nähdä saarien yli.
Tällainen rakenne ei kestä kaatumatta edes vastustajan
tykkitulen aiheuttamia vuotoja, saati sitten miinan räjähdystä laivan kyljessä. Laiva oli liian pieni kaikelle tuolle varustukselle.
Laiva ei myöskään ole merenkäynnissä vakava alusta sen
Insinöörikommodori Klaus Elojäreille tykeille.
ranta (1924-2015)
Laivan suunnittelijoita ei
pidä syyttää! He tekivät mitä
pyydettiin:
massa lainaa asunnon ostoa
– Liikkuva rannikkolinnake varten. Konttorin johtajana oli
tulenjohtotorneineen
Ilmavoimien eversti evp Mag– Kova aseistus, mutta ei avo- nusson, arvostettu hävittäjämerikelpoisuutta
lentäjä. Asiaani liittyen hän kySuunnittelutoimisto oli sak- syi työpaikkaani ja palkkaani.
salainen peiteyhtiö Hollannis- Kun sanoin olevani laivastossa.
sa, hän kieltäytyi myöntämästä
Toisin sanoen: RANNIK- lainaa! Te siellä laivastossa tuhKOLINNAKKEET
EIVÄT laatte rahat kaikenlaisiin pansSOVI AVOMERELLE!
sarilaatikoihin. Rahaa ei tuhlareille tipu!
Panssarilaivoista vielä
Ei auttanut, vaikka totesin
pieni muisto
olleeni 6-vuotias, kun nuo laiInsinöörikommodorin henki- vat hankittiin. Poistuin ja sain
lökohtainen muisto panssari- lainani toisesta konttorista.
laivoihin liittyen. Nuo kaksi
panssarilaivaa maksoivat yh- Lähde: Klaus Elorannan esitelmä
teensä yhtä paljon kuin komea Kaatuneiden muistopäivänä Rymättylässä 2013.
Eduskuntatalomme - lehtitietojen mukaan.
Toimittanut Raija Wecksell
Kävin 1950-luvulla hake-

Leomuovi Oy

Saparola Oy

Hanskitrans Oy

Akaa, Viiala

Kylmäkoski

Alavus

Kone-Vahto Oy
Kalkkinen

Kiitos Sotaveteraaneille
Aurasta Nro 161

Steripolar Oy
Espoo

Eflow Oy

Auramaa-Yhtiöt

Haminan Maansiirto Oy

Espoo

Eura, Kauttua

Hamina

Maanrakennus Weckman Oy

Koneurakointi T. Kaaro

Hamina

Hamina

Hankasalmen
Ässä-Eriste Ky

Harjavallan
Sairaankuljetus Oy

YK-Asennus Oy

Hankasalmi

Harjavalta

Veljekset Lehtinen

TRG-Rakennus Oy

Modio Oy

Hauho

Helsinki

Helsinki

Kiitos Sotaveteraaneille
Haminasta Nro 160

Hauho
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Ilmavoimien vaikeat vuodet

M

aamme itsenäisyyden pelastanut ja jatkosodan päättänyt
torjuntavoitto oli myös sotahistoriallisesti ainutlaatuinen
suoritus. Puolustuksen kaikki
osatekijät olivat tärkeitä, ja yhdenkin puuttuminen olisi saattanut horjuttaa torjunnan. Ilmavoimilla oli hyökkäyksen
alkaessa valmiina syvän puolustuksen edellyttämä johtamis- ja tukeutumisjärjestelmä
ja Messerschmitt 109 -koneiden toimitusten käynnistyttyä
vauhdilla se pystyi kiistämään
Neuvostoliiton
ilmaherruuden pudottaen kiivaimpina
taistelupäivinä jopa lentorykmentillisen neuvostokoneita.
Heinäkuun puolivälin jälkeen
ilmaherruus siirtyi suomalaisille neuvosto-osastojen alkaessa vältellä taistelutilanteita.
Pommituslaivueiden kootut iskut 100–1000 kg:n pommein
panssarivaunukeskittymiin ja
tykistöryhmityksiin aikaansaivat yhdessä tykistön ja Osasto
Kuhlmeyn kanssa tulivaikutuksen, jota suurvallankaan resurssit eivät kestäneet.
Sekä omat että toisen maailmansodan kokemukset muualta osoittivat kiistatta ilmavoimien ja ilmaherruuden
ratkaisevan merkityksen sotamenestykseen. Näin ollen
ilmavoimissa
suunniteltiin
eversti Richard Lorentzin johdolla kattavan ilmavalvonta- ja
johtamisjärjestelmän rakentamista. Neljä johtokeskusta käsittävän järjestelmän runkona
olisivat olleet tutka-asemat ja
täydentävänä havaintoverkkona aisti-ilmavalvonta. Valvontatieto olisi koottu alueellisista keskuksista ympäri vuorokauden toimivaan ilmavoimien
valtakunnalliseen
operaatiokeskukseen. Siellä tiedot olisi yhdistetty kokonaisesityk-

seksi vallitsevasta tilanteesta.
Kesän 1944 onnistuneen hävittäjätorjunnan periaate ”hajautettu tukeutuminen – keskitetty johto” olisi voitu toteuttaa
valtakunnallisesti.

Ilmapuolustus
heikkenevän materiaalin
varaan
Vuosina 1945–1949 toiminut
Puolustusrevisiokomitea jätti kuitenkin ilmapuolustuksen
täysin ilman kehitysmahdollisuuksia, joten toiminta jäi sodan ajan nopeasti heikkenevän
materiaalin varaan. Suomen ilmapuolustuskyky oli selvästi tehnyt vaikutuksen hyökkääjään, sillä Pariisin rauhansopimuksessa 1947 Suomelta
kiellettiin muun muassa pommikoneet ja ilmavoimien konevahvuus rajoitettiin 60 koneeksi. Tämä tulkittiin Suomessa
taistelukonemääräksi, jolloin
ilmavoimien kokonaiskonemäärä pystyttiin pitämään toimivana.
Ilmavoimien komentajana
toimi kenraaliluutnantti Frans
Helminen, ilmavoimien esikunta oli Helsingin Munkkiniemessä, Lentorykmentti 1 Porissa, Lentorykmentti 2 Rissalassa, Lentorykmentti 3 Utissa,
Lentorykmentti 4 Luonetjärvellä, Lentosotakoulu Kauhavalla, Lentojoukkojen Teknillinen
Koulu Utissa siirtyen vuonna
1946 Kauhavalle, Ilmavoimien
Viestipataljoona Hämeenlinnassa ja Parolassa sekä Lentovarikko Tampereella.
Porissa lennettiin aluksi
pääosin kotimaisilla Myrskyhävittäjillä ja pienellä määrällä
Curtisseja, mutta Myrskyt asetettiin lopullisesti lentokieltoon
9.5.1947 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. MY-28 hajosi syöksyssä nopeudella 850
km/h. Myrskyillä lennettiin

noin 3500 lentotuntia niiden
käyttöaikana. Konetilanteen
parantamiseksi otettiin varastoidut Curtissit uudelleen käyttöön, mutta varsinkin potkurin
säätömoottorit ja laskutelineet
aiheuttivat jatkuvia ongelmia. Rauhansopimusrajoitusten johtaessa ilmavoimissa yhtenäiseen Messerschmitt -lentokalustoon ei Curtisseja enää
otettu korjauksiin.
Rissalassa toimittiin Moraneilla, Messerschmitteillä ja
Brewstereilla. Sodan kuluttamat koneet vähenivät melko
nopeasti. Rykmentin henkilöstöä siirrettiin muihin joukkoosastoihin, eikä Rissalaan rakennettu enää mitään pysyviä
kohteita. Tammikuun 17. päivänä 1952 ilmavoimien esikunta antoi ilmoituksen puolustusvoimien uudelleenjärjestelyn
yhteydessä tapahtuvasta Lentorykmentti 2:n lakkauttamisesta. Se toteutettiin 30.11.1952.
Utissa lennettiin Messerschmitteillä, joita oli aluksi
noin kolmekymmentä ja sitten kaikkien rykmenttien siirtyessä samoin lukumäärin samaan tyyppiin noin kaksikymmentä. Sota-ajan materiaaleista
rakennettujen Messerschmittien kunnossapito oli kuitenkin
vaikeaa, ja vuoden 1949 lentotoiminta-arvio toteaakin kunnossa olevien koneiden keskimääräiseksi luvuksi viisi. Myös
hallitilojen kunto oli huono
useiden kärsiessä vielä sotavaurioista.
Luonetjärvellä oli vuoden
1945 alussa 27 Blenheimia, yhdeksän Junkers Ju 88:aa, neljä Dornier Do 17:ää, 15 SB2:ta, neljä DB-3:a ja kaksi Il4:ää. Pommituslentolaivue 43
liitettiin keväällä 1945 laivue
41:een. Neljä Blenheimia siirrettiin Kauhavalle lentoteknillisen
koulutuksen havaintovälineiksi.

Messerschmitt 109 G -hävittäjät olivat sodan jälkeen ilmavoimien pääkalustona
1950-luvun alkuvuosiin asti.

Kaikki sotasaalispommittajat oli keskitetty 4.12.1944 Lentorykmentti 4:ään. Koneita ryhdyttiin varastoimaan ja poistamaan käytöstä jo Lapin sodan
aikana. Suurin osa SB-koneista
varastoitiin helmikuussa 1945
Tampereelle ja viimeiset lennettiin Lentovarikolle huhtikuun alussa. Myös muut sotasaalistyypit poistettiin käytöstä
vuoden 1945 aikana.
Vuoden 1945 lopussa rykmentillä oli 44 pommikonetta.
Syyskuun 1948 puolivälin jälkeen pommikoneet korvattiin
Messerschmitt-hävittäjillä, joita oli enimmillään 28 kpl. Elokuussa 1949 Lentorykmentti
4:llä oli 19 konetta, joista lentokuntoisina viisi Messerschmittiä, yksi DC-2 ja yksi Stieglitz.
Lentosotakoulussa oli vuoden 1944 lopussa yhteensä 120
koulu- ja harjoituskonetta.
Vuoden 1945 alussa ilmavoimien esikunta määräsi koulun
konevahvuudeksi 70, johon sisältyi 30 alkeiskoulukonetta,
20 harjoituskonetta ja 20 sotakonetta. Konetilanne huononi
kuitenkin syksyn 1945 aikana,
sillä loppuun kulutettujen hävittäjien huolto- ja korjausmahdollisuudet Kauhavalla olivat
varsin rajoitetut. Lentokunnossa oli keskimäärin kuusi Fokker D.XXI ja neljä Fiat -konetta.
Alkeiskoulukoneista oli yli 90 %
kuukausittain
lentokunnossa. Pyry-harjoituskoneista oli
huollossa tai korjauksessa noin
25 % ja hävittäjistä yli puolet.
Vuoden 1948 lopussa lentokoneista oli jäljellä enää vajaa puolet. Kaikki harjoituskoneina olleet hävittäjät joutuivat
romutettaviksi ja osa koulukoneista oli luovutettava lentorykmenteille. Kesäkuussa 1949
Lentosotakoulussa oli 24 konetta, ja Pyryjä jouduttiin lainaamaan
lentorykmenteiltä

harjoituskoneohjelmien läpiviemiseen. Kesällä 1952 Kauhavalla oli enää viisi Viimaa ja
11 Stieglitziä.
Lentovarikkoa työllisti sotaa seuranneina vuosina lentokoneiden, moottoreiden, instrumenttien, varaosien sekä
tarveaineiden varastointi ja
poisto. Ilmavoimien komentaja esitti 28.5.1949 puolustusministeriölle poistomateriaalin myynnin kiirehtimistä,
sillä varastoituihin lentokoneisiin ja moottoreihin olisi keväällä 1949 pitänyt tehdä ohjeiden mukaisia huoltotöitä, joihin olisi kulunut jo ennestään
niukoista kunnossapitomäärärahoista noin 5−6 miljoonaa
markkaa. Myyntilupa saatiin
21.7.1949, mutta koneita ei kuitenkaan saanut ulkoministeriöltä pyydetyn lausunnon mukaan myydä julkisella huutokaupalla. Myynnin lopullisen
hyväksymisen yhteydessä koneet oli puolustusministeriön
vaatimuksesta paloiteltava kentällä ennen niiden poisvientiä.

Vielä kesäkuussa 1950 oli
varikon varaosavarastoista noin 75 % Blenheimien,
Brewsterien, Moraneiden
sekä Myrskyjen varaosia ja
puolivalmisteita.
Varastoja kasvatti runsaasti se materiaali, joka sodan jälkeisen korjaustoiminnan lopettamisen takia jäi lentokonetehtaalle tarpeettomina varaosina
ja puolivalmisteina. Kysymys
oli noin 25 000:sta lajinimikkeestä, jotka veivät runsaasti
tilaa. Tämän seurauksena käytössä olleiden lentokoneiden
varaosat supistuivat kolmeen
varastohyllylliseen poistossa
olevan tavaran täyttäessä muun
osan varastotiloista. Lentovari-

Korutonta kertomaa; pommikoneiden romutusta Luonetjärven II-Hallilla.
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kolla kesäkuussa 1950 pidetyn
huoltotarkastuksen selostuksessa mainitaankin osuvasti:
”varastoihin tutustuessaan saa
pakostakin mielikuvan,

että kysymys on enemmänkin museosta kuin tarkoituksenmukaisesta ilmavoimien varikosta,
joka pystyisi täyttämään puolustusvalmiuden ja lentojoukkojen joustavan huollon
asettamat vaatimukset”. Ilmavoimien sodanaikaisen materiaalin saneerausta jatkettiin
koko 1950-luvun ajan ja romutusmyyntien kautta ilmavoimista poistettiin 339 lentokonetta ja 700 lentomoottoria.
Ilmavoimissa nähtiin toisen
maailmansodan jälkeen alkaneen kylmän sodan aiheuttamat ongelmat, jotka asettivat
Suomen ja Skandinavian alueen alttiiksi suurvaltojen ilmaoperaatioille, ja samalla vaatimuksen kyvylle ilmatilan
vartiointiin ja sen koskemattomuuden turvaamiseen. Ilmavoimien esitykset tarvittavista resursseista jäivät kuitenkin huomiotta, joten toiminta
jouduttiin rajoittamaan peruskoulutukseen ja ajankohdan
suoritusarvojen
arviointiin
teoreettisin tarkasteluin. Diplomi-insinööri Elias Järvineva
laati erinomaisen tutkimuksen
taktisesta liikehtimisestä ja tekniikan tohtori Martti Vainio
kirjoitti väitöskirjansa lentokoneen kaartosuoritusarvoista.
Molemmat osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi tietolähteiksi.
Niiden avulla pystyttiin arvioimaan muualla käytössä olevien
suihkukoneiden liikehtimisominaisuuksia ja samalla simuloimaan Messerschmitt-hävittäjillä tietyjä kulmanopeuksia.
Sotien jälkeiset vuodet olivat
omalla tavallaan uusi tulikoe
sodat menestyksellä taistelleille
ilmavoimille.

Romutettua lentokalustoa Härmälän kentällä vuonna 1949.

Toiseen maailmansotaan
osallistuneista eurooppalaisista ilmavoimista selkeän
positiivisiin lopputuloksiin
olivat pystyneet vain Suomen ilmavoimat ja Englannin Royal Air Force.
Nyt ilmestyivät rauhan vuosina erittäin hankaliksi vastustajiksi nopeasti putoava henkilövahvuus, sodan kuluttaman
lentokaluston heikko kunto,
materiaalipuutteet sekä jokseenkin täydellinen epävarmuus tulevaisuuden haasteiden
edellyttämien
kehityshankkeiden rahoituksesta. Noiden
vaikeiden vuosien aikana pystyttiin ilmavoimien eri sektoreilla ylläpitämään vain minimaalinen peruskoulutustaso
ilman mitään mahdollisuuksia toteuttaa järjestelmäorganisaatiolle elintärkeitä taktisia ja
operatiivisia harjoituksia.
Käytännön taitoa jouduttiin korvaamaan teoreettisilla
tarkasteluilla tuottamaan edes
joitain niistä valmiuksista, joita mahdolliset tulevaisuuden
kehittämisprojektit joka tapauksessa tulisivat vaatimaan.
Lentotekniikan sektorilla vajaalukuista henkilöstöä kuor-

mittivat erityisesti suuren varastoidun lentokonemäärän ylläpitohuollot, heikkokuntoisen
palveluskaluston toistuvat viat
sekä ”kannibalismiin” ajautuneen varaosatäydennyksen
epävarmuus ja riskialttius.
Kuilu
suorituskykyvaatimusten ja -mahdollisuuksien
välillä kasvoi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen kentässä lopulta kestämättömäksi ja alkoi herättää kansainvälistä huomiota. Kylmän
sodan osapuolet toivat selkeästi
ilmi, ettei Suomi huolehtinut ilmatilastaan ja epäilivät samalla
toisiaan sen hyväksikäyttöspekulaatioista. Samat perustelut,
joita ilmavoimat oli esittänyt
vuosikausia, tulivat nyt ulkomailta, ja ne herättivät sekä poliittisen että sotilasjohdon realistiseen tilannearvioon.

Kehitystyö käynnistyi
1960-luvulla
1960-luvulla saatiin lopulta
käyntiin kehitystyö, jolla rakennettiin koko valtakunnan
kattava ilmavalvonta- ja johtamisjärjestelmä sekä aloitettiin
lentokaluston uusinnat uskottavan torjuntakyvyn luomiseksi. Lennostot hävittäjälaivueineen sekä ilmavalvonta-,

Myrsky osoitti suomalaisen lentokoneteollisuuden pystyvän myös
hävittäjien suunnitteluun ja valmistukseen, mutta sota-ajan rajoitteista johtuvat tehokkaan moottorin saatavuusongelmat sekä korvaavien materiaalien, erityisesti liimojen, huono laatu heikensivät
koneen käyttökelpoisuutta ja kostautuivat vaativassa käytössä.

johtamis- ja tukeutumisjärjestelmineen valvoivat ja vartioivat jatkuvassa valmiudessa valtakunnan ilmatilan koskemattomuutta. Koulutusjärjestelmät
tuottivat ajanmukaisilla laitteilla ja menetelmillä ilmapuolustuksen spesialisteja organisaation eri sektoreille.
Ilmavoimat on täydestä
syystä erittäin suuressa kiitollisuuden velassa sille runkohenkilöstölle, joka noiden vaikeiden vuosien aikana uskollisesti täytti tehtävänsä tietoisena
puolustushaaransa ratkaisevasta roolista maamme puolustuksessa. He loivat perustan
mahdollisuudelle jatkaa kehi-

tystyötä niin, että 1990-luvulla Suomen ilmavoimat siirtyi
Hornet-hankinnan myötä kansainvälisten ilmavoimavertailujen eturiviin. Samalla koko
kansallisen puolustuksen uskottavuus kohosi ratkaisevasti, sillä jo pitkään on sodissa ja
konflikteissa voittanut se osapuoli, jonka ilmavoimat ovat
hallinneet ilmatilaa. Ilmatilan
hallinnan myötä puolustusvoimistamme tuli uskottava ja toimiva kokonaisuus kaikkiin tilanteisiin.
Heikki Nikunen
Kirjoittaja toimi Ilmavoimien
komentajana 1991–1995.
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Sotatoimiin 12-vuotiaana
koulunkäyntiä siellä. Kesken
jääneen keskikoulun Veikko
myös jatkoi uudella paikkakunnalla.
Keskikoulun jälkeen Veikko
halusi merikouluun tavoitteena tulla merikapteeniksi. Haave
sai kuitenkin jäädä, kun asevelvollisuus oli suoritettava. Vuosi
oli tuolloin 1948. Sotilaan tehtävänä ei sodassa ole vain tuhota, siellä myös pelastetaan ihmishenkiä. Näin myös Veikko pääsi
asevelvollisena tekemään. Oman
joukkoyksikön majuri Lagerströmin mentyä uimaan hän sai
sairaskohtauksen ja painui veden alle. Paikalla ollut Veikko Ilmasti toimi nopeasti ja sai hukkuvan majurin pelastetuksi.

Siviilityö kutsui
Ylempi kuva – Neuvottelutapaaminen. Vasemmalla Veikko Ilmasti,
Kiinan varapääministeri Liu Yandong ja AAVI Technologies yhtiön
omistajan, kiinalaisyrityksen hallituksen pj. Yang Feizhi.

J

atkosotaan varautuva Suomi ja suomalaiset lisäsivät
puolustusvalmiuttaan pahimman varalta. Yksi monien
joukossa oli 12-vuotias Veikko
Ilmasti Koiviston kauppalasta.
Vapaaehtoisena ja holhoojansa
suostumuksella hän hakeutui
puolustuslaitoksen palvelukseen. Helmikuussa 1941 hänen
piti ilmoittautua Korkeakoskelle sijoitetussa äreässä patteristossa N:o 3371. Sotilastehtäväksi hän sai toimimisen ratsulähettinä.
Sodan syttyessä oli patteriston sijaintipaikkana Värtsilän
Laikko. Siitä lähtenyt vaiherikas sodankäynti päättyi Veikko

Ilmastin osalta, kuten kaikilta nuorilta sotilailta Mannerheimin annettua käskyn, että
alle 16-vuotiaat on kotiutettava
syksyllä 1941.
Veikko Ilmasti syntyi Koiviston kauppalassa 18.7.1928. Vanhemmilla oli lähikylässä perintötila, jonka pellot oli annettu
vuokralle ja perhe oli muuttanut kauppalan keskustaan. Veikolla oli veli ja kaksi sisarta. Isä
työskenteli laivausyhtiön johtajana. Äiti oli kotiäiti.
Koulunsa lapset kävivät Koiviston kansakoulussa ja Koiviston Yhteiskoulussa. Yhteiskoulun muutettua sodan seurauksena Haminaan jatkettiin

Veikko Ilmastin suuri haave oli
edelleen tulla laivan kapteeniksi. Niinpä hän hakeutui laivalle
töihin hankkiakseen alan tuntemusta ja valmiutta päästäkseen kovasti tavoiteltuun koulutukseen. Kolme vuotta jatkuneen laivatyön merkittävin
matka suuntautui Saksaan, josta paluulastina laiva toi 78 000
tykin ammusta Raumalle. Satamassa ammuslastia odotti kolme ammusjunaa. Matkalla rintamalle junista yksi kuitenkin
tuhoutui.
Ennen hakeutumista merikouluun tuttu merikapteeni
kuitenkin varoitti laivan kapteenin ikävästä työstä. Aina
matkalla jonnekin, aina poissa kotoa, se ei mahdollista normaalia perhe-elämää. Naapurin varoittavat sanat saivat
Veikko Ilmastin pyörtämään

tavoitteensa ja suuntaamaan
opiskelunsa tekniseen koulutukseen.
”Pääsykokeissa
Tampereen Teknilliseen Opistoon
sain kolmanneksi parhaimman pistemäärän ja tulin mielestäni hyväksytyksi. Mennessäni opistoon ei nimeäni oppilasluettelosta
kuitenkaan
löytynyt. Minut oli hylätty liian nuoren iän vuoksi. Pyysin
opiston toimistosta todistuksen hyväksymisestä ja annoin
siihen samalla veljeni Pentti Ilmastin nimen. Veljeni ei kuitenkaan teknilliseen opistoon
mennyt, vaan teknilliseen kouluun. Vuoden kuluttua tein itse
samoin”, kertoo Veikko Ilmasti. Rakennusmestariksi hän
valmistui Lahden teknillisestä
koulusta vuonna 1948.
Vielä sodan jälkeen nuoren sotilaan hengenpelastustyö
nousi esiin. Veikko Ilmastin ollessa vaateostoksilla Stockmannin tavaratalossa siellä oli parhaillaan käynnissä myyjäkoulutus. Osto-osaston johtajana
oli tuolloin majuri Lagerström,
joka tunnisti Veikon asiakasjoukosta. Koulutus keskeytettiin ja huomio kiintyi nyt ”hengenpelastajaan”.

Liike-elämä ja
tuotekehitys kiinnostivat
Jo opiskeluaikana Veikko Ilmasti perusti ensimmäisen yrityksensä. Se oli Lahden Turkisliike. Turkiksia korjaava liike
menestyi hyvin. Siitä huolimatta hän kuitenkin myi liikkeensä jo 1950-luvun alussa ja siirtyi
rakennustyön johtotehtäviin.

Vuodesta 1957 lähtien hänen
perustamansa 19 yritystä ovat
kukin vuorollaan keskittyneet
Veikko Ilmastin keksimien laitteiden tai tuotantojärjestelmien
kehittämiseen, patentointiin ja
edelleen tuotantovaiheeseen.
Jokaisesta tuotekeksinnöstä on
valmistettu vähintään prototyyppi. Nämä niin sanotut ”patenttiyritykset” ovat valmistusoikeuksineen myyty edelleen
niitä hyödyntäville yrityksille.
Patentteja on Veikon yrityksille
myönnetty 44 kpl. Tutkimus- ja
kehitystyö on aina pyritty keskittämään Suomeen. Suurimmillaan yksittäisen yrityksen
henkilökuntaa oli 110, joista
insinöörejä 50. Nykyisessä yrityksessä henkilöstön määrä on
parikymmentä, joista insinöörejä seitsemän.
Tällä hetkellä viimeisin
Veikko Ilmastin perustama
yhtiö on vuonna 1983 kaupparekisteriin merkitty AAVI
Technolocies Oy, jonka osakekannasta nykyisin 90 % omistaa kiinalaisyritys ja 10 % Ilmasti. Yrityksen toimitusjohtajana on kiinalaissyntyinen
mies Veikon keskittyessä yrityksen suunnittelutyöhön teknisen johtajan ominaisuudessa.
Ensimmäiset patenttituotteet olivat kosteuden ja öljyn
mittauslaitteita sekä autojen
lukumäärien seurantajärjestelmät liikenteessä. Niitä seurasivat muun muassa puhelimitse tapahtuvat sydänkäyrien
(ekg) siirtolaitteet. Viimeiset
20 vuotta Veikon yritykset ovat
keskittyneet ilmanpuhdistuslaitteiden kehittämiseen. To-
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dellisena uutuutena on nyttemmin paneuduttu asuntojen ja
muiden oleskelu-, työ-, toimija varastotilojen ilmanvaihtoon
ja -puhdistukseen. Uusimmassa ilmastointijärjestelmässä sisään tulevan ilma ohjataan
ionisuihkuun. Suihku poistaa ilman sisältämät pisara- ja
hiukkaskonsentraatiot.
Veikko Ilmastin innovatiivinen työ laite- ja järjestelmäkeksijänä on arvostettu monien julkisten järjestöjen ja tutkimuslaitosten taholla. Arvostetuin
tunnustuksen osoitus on vuodelta 1974. Silloin Tasavallan
presidentti myönsi yritykselle
Vuoden Vientipalkinnon. Osoituksena siitä on tunnustuspalkinto ”Viisasten kivi”.

Mukaan
sotaveteraanitoimintaan
Työkiireiltään Veikko Ilmasti ennätti mukaan sotaveteraanitoimintaan vasta 2000-luvun
alussa, jolloin hän liittyi jäseneksi Helsingin Sotaveteraani-

yhdistykseen. Myöhemmin hänet valittiin myös yhdistyksen
hallitukseen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii tunnettu
sydänkirurgi, lääkintöneuvos
ja professori Erkki Merikallio.
Sotaveteraaniyhdistyksessä Veikko Ilmasti on hoitanut
sekä ulkoista että sisäistä tiedotustoimintaa ja osallistunut monien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyyn. Vaimo
Monika oli yhdistyksen sihteeri
ja toimi myös piirin oman järjestölehden toimituksessa.
Ilmasti toimii myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin hallintotehtävissä ja kahden
veteraanitalon hallituksessa.
Yhteiskunnallisiin tehtäviin
ei kiireinen työaika ole suonut
mahdollisuutta. Välittömästi haastattelun jälkeen Veikko
Ilmasti lähti sihteerinsä kanssa runsaan viikon työmatkalle, joka tällä kertaa suuntautui
Länsi-Afrikkaan, Ghanaan.
Teksti ja kuvat: Matti Värri

Veikko Ilmasti (87) tekee edelleen säännöllisesti pitkää ja kiireistä työpäivää. Hänen takanaan eteisaulan seinällä ovat tärkeimpien henkilökohtaisten keksintöjen piirroskuvat ilmanpuhdistusprojekteista vuosilta 1975-2015.

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta ja Petsamosta”

Luovutetun alueen kirkkoja 5

P

etsamon väestön pääosan muodostivat koltat, jotka hoitivat poroja
ja kalastivat. Osa väestöstä oli
kotoisin Uhtualta sekä Muurmanskista ja Arkangelista ollen siis karjalaisia ja venäläisiä.
Tarton rauhansopimuksen perusteella Petsamo siirtyi Suomelle 1921. Vuonna 1835 perustettu Petsamon seurakunta
kuului vuodesta 1922 lähtien
Suomen ortodoksikirkon alaisuuteen. Seurakuntaan liitettiin
Kolttakönkään seurakunta.
Petsamon seurakunnan pääkirkko oli Parkkinassa ja rakennettu 1911-1912. Varat kirkon rakentamiseen luovutti venäläinen kauppias Andrei
Kartagorov, jolta saatiin 630
tukkia sekä 300 ruplaa. Myös
paikalliset osallistuivat rakentamiseen, jota johti Petsamon luostari. Kirkko rakennettiin yksinomaan puusta ja
laudoitettiin. Peltikuoriset uunit huolehtivat lämmityksestä.
Venäjältä saatu ikonostaasi oli
alkuaan kullattu, mutta myöhemmin se maalattiin sinertävällä öljyvärillä. Kellot - joita
oli seitsemän - hankittiin lahjoitusvaroilla. Petsamon kirkon
vihki helmikuussa 1912 Arkangelin piispa Mihei.

Sotien aikana kirkko säilyi
ihmeellisesti ehyenä ja luovutettiin v 1944 rauhansopimuksen perusteella irtaimistoineen
ja kelloineen Neuvostoliitolle.
Petsamon
seurakunnan
kirkkoja oli myös lähellä Parkkinaa sijainnut Pyhän Trifonan
kirkko sekä Kolttakönkäällä sijainnut Pyhien Boriksen ja Glebin kirkko. Molemmat säilyivät ehyinä sodan aikana ja jäivät luovutetulle alueelle.
Pälkjärven
seurakunta
Värtsilän ja Sortavalan puolivälissä muodostettiin Stolbovan rauhan 1617 jälkeen ja jo
1632 sillä oli oma kirkkoherra. Uudenkaupungin rauhassa
1721 suurin osa alueesta joutui
Venäjälle. Vuonna 1727 Suomelle jääneestä alueesta muodostettiin Tohmajärven seurakunnan kappeli, joka itsenäistyi 1794.
Pälkjärvellä on tiettävästi ollut ainakin kolme kirkkoa. Ensimmäisestä ei ole tietoja, toinen rakennettiin 1764
ja se paloi 1858. Kirkon ja siihen kuuluneen kellotapulin
suunnittelijoista ja rakentajista ei myöskään tiedetä. Kolmas kirkko rakennettiin Iljalaan 1869 puusta ja varustettiin
lämmityslaitteilla sekä uruil-

la. Kelloja oli kaksi ja ne ovat
nykyisin Pielisensuun seurakunnan kirkossa. Alttaritaulu kuvasi Jeesusta opettamassa kansaa ja oli Ida Silferbergin
maalaama v. 1900. Myös alttaritaulu on Pielisensuun kirkossa. Neuvostoliittolaiset purkivat puisen kirkon ja kuljettivat
hirret Pälkjärven mielisairaalan pihalle. Jatkosodan aikana
kirkkoa ei rakennettu uudelleen, vaan paikalliset jumalanpalvelukset pidettiin muualla,
mm. Alahovin salissa.
Metsäpirtti muodosti kyläkunnan 1500-luvun alussa. Se
oli Sakkolan kappeli myöhemmin ja erotettiin omaksi seurakunnaksi 1894, mutta muutos
toteutui vasta 1902. Paikallisesta 1700-luvun alussa rakennetusta kirkosta tiedetään, että
se oli heikossa kunnossa. Uusi
kirkko valmistui 1792 puiseksi
ristikirkoksi; se purettiin 1841
ja rakennettiin uudelleen samoista aineksista. Vanha kellotorni purettiin ja rakennettiin
uusi kellotorni. Tämän uusiminen suoritettiin J. Ahrenbergin
ja P. Björkin suunnitelmien perusteella 1914. Tässä yhteydessä rakennettiin jälleen uusi torni ja korotettiin pyhätön seiniä
noin metri.

Talvisodan syttyminen yllätti ihmiset. Jo sodan alussa
kirkko tuhoutui tykkitulesta ja
paloi kaikkine irtaimistoineen
perustuksiaan myöten täysin
raunioksi. Kirkkoa ei raken-

nettu uudelleen 1941-1944 rintamalinjan läheisyyden vuoksi.
Anssi Vuorenmaa

Pyhien Andrean ja Nikolaoksen kirkko Parkkina.
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Veteraanien kuntoutussuunnitelmat ja
määrärahat – yhtälö on mahdoton

J

älleen on todettu, että kuntoutusmääräraha on riittämätön, jotta kunnat voisivat tehdä vuosittaiset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat
ja toteuttaa niitä veteraanien
muuttuvia tarpeita vastaavalla
tavalla.

Määrärahan vuosikierto
Valtiokonttori ilmoittaa kunnille määrärahojen suuruuden
helmikuussa ja maksaa kunnille määrärahan neljä kertaa vuodessa kuntoutukseen oikeutettujen veteraanien lukumäärän mukaisesti. Vuonna 2015
määräraha oli 17 932 839,00 ja
edunsaajia 22 907. Määräraha
veteraania kohden oli 782,85
euroa.
– Mikäli kunnalta jäi käyttämättä vuodelta 2014 kuntoutukseen tarkoitettua määrärahaa 5 euroa tai enemmän, oli se palautettava
Valtiokonttorin viimeistään
15.5.2015.
– Lisämäärärahahakemus tuli
toimittaa 31.8.2015 mennessä Valtiokonttoriin.
– Jaettava lisämääräraha oli
1 951 983,81 euroa. Määräraha muodostui palautuksista vuodelta 2014 sekä keväällä lisämäärärahaa varten jätetystä 1 miljoonasta.
– Valtiokonttori jakoi kunnille lisämäärärahan kuntoutukseen syyskuussa niille
kunnille, jotka hakemuksissaan ilmoittivat kuntoutusta
vaille jääneiden veteraanien
määrät.
– Kuntoutuksen ulkopuolelle
oli jäänyt kuntien ilmoitusten mukaan 2639 veteraania, joista 236 puolisoa. Hakemuksen teki 147 kuntaa.
Keskimääräisillä kuntoutushinnoilla laskennallinen
määrärahan tarve olisi ollut
noin 5 miljoonaa.
– Kuntien tulee tehdä valtion vuoden 2015 määrärahoilla maksettavat veteraanien
kuntoutuspäätökset
31.12.2015 mennessä. Vuoden 2015 puolella tehtyjen
päätösten perusteella voidaan kustannuksia maksaa
31.3.2016 saakka.
– Kuntien tulee tehdä selvitys määrärahojen käytöstä
Valtiokonttoriin 30.4.2016
mennessä, josta tulee ohjeistus erikseen vuonna 2016
alussa.

Yhteinen liikunta virkistää mieltä ja tukee fyysistä lihasvoimaa.

Kuntien toive on, että Valtiokonttorilta tulisi alkuvuodesta koko kuntoutusmääräraha
tietoon, jolloin kuntoutukset
voitaisiin suunnitella toteutettaviksi pitkin vuotta. Jotta tämä toive voitaisiin toteuttaa, kuntoutusmääräraha olisi
valtion talousarviossa turvattava riittävälle tasolle. Käytännössä asia voisi edetä niin, että
kunnat ilmoittaisivat esim. neljä kertaa vuodessa veteraanien
kuntoutuskustannukset Valtiokonttorille ja saisivat siten tarvitsemansa summan. Tämä ei
kuitenkaan toteutune lainsäädännöllisesti ja rahan kierto
jatkuu, kunnan työntekijät väsyvät ja veteraanien kuntoutus
jäänee satunnaiseksi eikä siis
vastanne tarpeita ja tavoitteita.
Kunnalle/kuntayhtymälle
tuleva veteraanien kuntoutusja palvelumäärärahaesitys vuodelle 2016 on 29,4 milj. euroa.

Tarpeita vastaavaa
kuntoutusta laitoksissa ja
tuettuna kotona
Veteraanien
ikääntyminen
näkyy
kuntoutuskäytäntöjen muutoksena, mutta kuntoutuksen tarve ei ole poistumassa. Kuntoutus painottuu lähivuosina yhä enemmän
toimintakykyä
ylläpitäväksi toiminnaksi. Liiton kautta
tehtiin noin 50 kunnalle kysely kuntoutukseen liittyvistä asioista ja lähinnä toteuttavista kotikuntoutuksen muodoista. Palaute oli kiitettävää ja
vastuksissa ilmeni vastanneiden kuntien halu ja tahto edistää veteraanien kuntouttamis-

mahdollisuuksia ja toteuttaa
eri vaihtoehtoja. Toki vastauksissa tuli esille myös näkemyksiä siitä, että veteraanit eivät
jaksa lähteä kuntoutukseen ja
kuntoutusjaksot keskeytyvät
terveydellisistä syistä.
Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan toteuttaa joko
laitoskuntoutuksena,
päiväkuntoutuksena, avokuntoutuksena tai tuettuna kotona kuntoutumisena.
Laitoskuntoutus on varmasti kaikille veteraaneille tuttu ja
ns. kylpyläkuntoutuksia muistellaan useinkin. Kuntien vastauksissa tuli kuitenkin selkeästi esille se, että suunta on
enemmän avokuntoutukseen,
mutta vielä laitoskuntoutuksiinkin halutaan reilusti. Laitoskuntoutus on usein haluttu siksi, että sinne on mahdollisuus päästä puolison kanssa
yhdessä.
Avokuntoutusta järjestetään
monin eri tavoin. Avokuntoutusta järjestetään ryhmissä,
mutta myös yksilöllisinä fysikaalisina hoitosarjoina joko
hoitopaikassa tai kotona. Sisältönä on hierontaa, liikehoitoja,
jumppaa, jalkahoitoja ja muita
toimintakyvyn ylläpitoharjoituksia. Käyntikerrat vaihtelivat
15-30 kertaan riippuen veteraanin toimintakykyluokasta,
asuinympäristöstä ja määrärahoista.
Kotona toteutettu kuntoutus on lisääntynyt ja sen sisältö muodostuu samoista asioista
kuin avokuntoutuskin. Usein
käsitteet avo- ja kotikuntoutuksesta ovat yhtenäisiä ja niitä

toteutetaan veteraanin tarpeista lähtevästi vaihdellen.
Tuettua kotikuntoutusta on
otettu käyttöön useissa kyselyymme vastanneissa kunnissa ja sen sisältö poikkeaa monimuotoisuudellaan muusta kotikuntoutuksesta.
”Tuetun kotona kuntoutumisen tavoitteena on tukea veteraanin kotona selviytymistä kaikilla toimintakyvyn osaalueilla ja siten ennaltaehkäistä
toimintakyvyn laskua ja vähentää laitoshoitoon joutumisen riskiä. Tällöin kuntoutus
perustuu kotona tapahtuvan
kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan kuntoutussuunnitelmaan”, määrittelee
mm. Kuusamo tuetun kotikuntoutuksen lähtökohdat. Ensimmäisellä kotikäynnillä kartoitetaan yleisesti veteraanin toimintakyky ja sairaudet. Lisäksi
arvioidaan kodin toimivuus ja
turvallisuus, päivittäinen liikkuminen ja avun tarve. Ohjaava henkilö voi olla avustajana kodin ulkopuolisissa tapahtumissa ja asiointikäynneillä.
Myös apuvälineiden käytön ohjaaminen ja niiden hankinnassa avustaminen kuuluu yleisesti tuettuun kotikuntoutukseen.
Tuettuun kotikuntoutukseen
on pyritty ohjaamaan veteraanit, jotka ovat esim. kotihoidon
asiakkaina, yksin asuvia muistihäiriöistä kärsiviä, omaishoidettavia veteraania ja ennaltaehkäisevänä heille, joilla toimintakyvyn heikkeneminen
uhkaa kotona selviytymistä.

Tuetun
kotikuntoutuksen toteuttamisesta vastaavat
yleensä fysioterapeutti, lähihoitaja, toimintaterapeutti tai
kuntohoitaja.
Käyntikertoja
on 10-30 ja niiden kesto vaihtelee 60-90 minuuttiin kerta.
Hinnat vaihtelevat 75 eurosta 170,00 euroon/kerta riippuen esim. työntekijöille aiheutuneista matkakuluista (haja-asutusalueet) sekä kuntoutuksen
sisällöstä ja vaativuudesta. Joissakin kunnissa on käynneille
kiinteä hinta ja näissä tapauksissa tuettu kotikuntoutus on
ostettu ostopalveluna alan palveluntuottajilta.
Kunnat ovat vastauksissaan
todenneet, että veteraanien ja
omaisten palaute jaksoilta on
ollut pääsääntöisesti myönteistä ja jaksojen keskeytyksiä on
tullut vähän verrattuna esim.
muuhun avokuntoutukseen tai
laitoskuntoutukseen.
Eksotessa on todettu, että
myönteinen palaute kannustaa
jatkossakin toteuttamaan tuettua kotikuntoutusta yhtenä veteraanien kuntoutusmuotona.
Muutamissa kuntien vastauksissa esitettiin toiveita saada lisävinkkejä hyvistä käytännöistä.
Jos veteraaneilla on kokemuksia tuetusta kotikuntoutuksesta, kuulisimme niistä
mielihyvin. Samoin kunnat,
jotka ovat jääneet kyselymme
ulkopuolelle ja joissa tuettua
kotikuntoutusta toteutetaan,
voivat lähettää malleja ja ajatuksia esim. sähköpostilla allekirjoittaneelle.
Kiitämme
kuntoutuksesta vastaavia kuntatyöntekijöitä
vastauksista. Välitetään tietoa
ja malleja eteenpäin ja pidetään
tavoitteena ” Veteraania ei jätetä ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta tarvitaan edelleen”.
Anni Grundström
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Pienillä teoilla koti turvalliseksi

V

uosittain sattuu noin
800 000 koti- ja vapaaajan tapaturmaa. Vanhalle ihmiselle koti on se paikka, jossa tapaturmia sattuu eniten. Usein tapaturman taustalla
on heikentynyt näkö, muisti tai
lihasvoima.
Kun nämä vanhuuden vaivat
yhdistää liukkaaseen pihaan,
korkeaan kynnykseen ja heikkoon valaistukseen, on tapaturman vaara todellinen. Syytä pelkoon ei kuitenkaan ole
ja omaa turvallisuuttaan voi
parantaa pienillä teoilla. Kaatumisen vaaraa voi pienentää
tekemällä liikuntaharjoituksia, joissa lihasvoimaa ja tasapainoa harjoitellaan. Näkökyky on erityisen tärkeä ja jos
vähänkin epäilee omien silmälasiensa sopivuutta, kannattaa
käydä näöntarkistuksessa optikolla tai silmälääkärillä. Myös
lääkkeiden soveltuvuudesta tulee keskustella lääkärin kanssa,
jos huomaa niiden aiheuttavan
huimausta tai muita liikkumisvaikeuksia. Vanhenemista ei voi pysäyttää ja kaikista
vaivoista ei ehkä millään pääse eroon. Ikääntymisestä huolimatta ainakin kodin turvallisuuteen voi aina vaikuttaa.
Koti on turvallinen, kunhan

muistaa huolehtia muutamista perusasioista. Ylimääräiset
jatkojohdot ja korkeat kynnykset sekä turhat tavarat kulkuväyliltä kannattaa poistaa, ettei
vain kompastuisi niihin. Erilaiset tuet ja kaiteet helpottavat
nousemista esimerkiksi sängystä tai wc-istuimelta. Kuten
esimerkeistä huomaa, pienillä
teoilla on suuri vaikutus kodin
turvallisuuteen.

Tulipalot ja vanhuus
Kodeissa sattuu vuosittain noin
3000 tulipaloa, joista 1000 liittyy ruoanlaittoon. Kattila tai
paistinpannu unohtuu liedelle ja ruoka syttyy lopulta palamaan. Tällaisia tulipaloja sattuu etenkin ikäihmisille ja niitä
voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi hankkimalla turvaliesilaite, joka sammuttaa lieden, jos lämpötila nousee liian
korkeaksi tai unohtuu päälle. Myös käsisammuttimen ja
sammutuspeitteen hankkiminen on suositeltavaa, ja niiden
käyttöä tulee harjoitella. Usein
tulipalo lähtee viallisesta sähkölaitteesta, joten pesukoneiden, jääkaappien ja muiden
kodin sähkölaitteiden kuntoa
kannattaa seurata ja tarvittaessa korjauttaa laitteet tai vaih-

taa uusiin. Myös siisteydellä
on merkitystä ja kylmälaitteet
kannattaakin puhdistaa jäästä
ja pölystä säännöllisesti, jolloin
tulipalon riski pienenee.
Palovaroitin on halpa hengenpelastaja – mutta vain, jos se
toimii. Kannattaakin tarkistaa,
että palovaroittimessa on toimiva paristo. Jotta kukaan ei putoaisi tuolilta paristoa vaihdettaessa tai palovaroitinta testattaessa, on syytä hankkia sellainen
palovaroitin, jossa on erillinen
paristokotelo pitkän sähköjohdon päässä. Paristokotelo paristoineen kiinnitetään seinään sopivalle korkeudelle ja pariston
vaihtaminen sujuu tällöin ilman
kiipeilyä. Jos taloyhtiö on asentanut huoneistoihin sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen,
taloyhtiöltä voi kysyä niiden
käyttöohjeita. Turvavälineiden
lisäksi on hyvä muistaa oikea
toiminta tulipalotilanteessa.

Jos omassa asunnossasi palaa:
• Alkusammuta, jos palo on
pieni.
• Poistu ulos.
• Sulje ovet perässäsi poistuessasi asunnosta.
• Soita numeroon 112 turvallisesta paikasta.
• Opasta palokunta paikalle.

Turvallisuustarkistukseen tehdyn listan läpikäynti selkeyttää oman kodin turvallisuusasioita.

Enso-Markkinat Oy
Imatra

Tuikkulyhdyn kauneudessa saattaa piillä vaaratekijöitä.

• P
 oistuessasi käytä rappuja.
Hissiin voit jäädä loukkuun.
Jos naapurissa tai rappukäytävässä palaa:
• Pysy omassa asunnossasi
ja pidä ovi kiinni. Savu on
hengenvaarallista ja tappaa
nopeasti. 
• Älä koskaan mene savuiseen
rappukäytävään.
• Soita 112.
• Tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä.
• Odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä.
• Herätä pelastajien huomio
huutamalla tai heiluttamalla käsiäsi
Erityisesti kerrostaloasujien tulee muistaa, ettei savuiseen rappukäytävään saa koskaan lähteä, vaan paras paikka
on pysytellä omassa kodissa ja
odottaa pelastajien apua. Kerrostalot on rakennettu niin,
että naapurissa oleva tulipalo
ei leviä sieltä muihin asuntoihin kovinkaan helposti ja siksi
palokunnan tuloa voi rauhassa
odottaa omassa asunnossaan.
Omakotiasujan muistilistaan kuuluvat tulisijan oikea
käyttö ja varovaisuus avotulta
käsiteltäessä. Automaattisten

Makkosen Pumppu ja Paneli
Imatra, Lappeenranta
www.pumppujapaneli.fi

sammutuslaitteiden (sprinklereiden) asentaminen on yleistynyt ja sitä voi suositella jokaiselle omakotiasujalle. Myös
päivässä asennettava, liikuteltava, huonekohtainen sammutuslaite on tehokas tulipalon
sammuttaja. Laitteiden asennus alentaa useimmiten myös
talon palovakuutusmaksuja.
Asumisen turvallisuuden
parantaminen on helppoa ja
se kannattaa aloittaa tekemällä kodin turvallisuustarkistus.
Tarkistuslistan avulla käydään
kohta kohdalta läpi asunnon
turvallisuus ja tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset puutteet. Listan läpikäyminen on
hauskaa yhdessä tekemistä
vaikkapa omaisten kanssa.
Paloturvallisuusviikkoa vietetään 21.11.-1.12.2015 ja viimeistään silloin kannattaa tarkistaa oman asuntonsa turvallisuus.
Turvallisuuden tarkistuslistoja voi tilata ilmaiseksi seuraavilta tahoilta
www.spek.fi / Puh. 09 476 112
www.kotitapaturma.fi
Heikki Laurikainen
Suomen Pelastusalan
Keskusjärejstö (SPEK)

Hirvijärven Osuusmeijeri
Jalasjärvi

Metsä-Karvinen Oy

Pihatyö Nuutinen Oy

Kontiolahti, Lehmo

Joensuu

22

5/15 m a r r a s k u u n 4 . pä i vä n ä 2015

Etelä-Pohjanmaan piirin
syysneuvottelupäivä

Ansiomerkin saajat vas. Sinikka Nevanpää, Terttu Sointula, Lauri
Vieri, Aatos Kuusio ja Pentti Lehtolan puolesta merkin vastaanottanut tytär Raija Rantamäki.

T

iivisohjelmainen ja asiapitoinen syysneuvottelupäivä pidettiin 9.10.2015 Seinäjoki-salissa. Tilaisuuteen oli
saapunut yli 80 osallistujaa paikallisyhdistyksistä.
Piirin puheenjohtaja Esko
Petäjän avauksen jälkeen luovutettiin Sotaveteraaniliiton
ansiomitali talouspäällikkö Sinikka Nevanpäälle, kultaiset
ansioristit Terttu Sointulalle,
Lauri Vierille, Aatos Kuusiolle
ja Pentti Lehtolalle.
Piirin sosiaalineuvoja Tarja Tapanainen kävi läpi kuntoutus- ja palvelumäärärahojen
käyttöä. Asian laajuuden vuoksi sovittiin, että yhdistysten so-

siaaliyhdyshenkilöt kutsutaan
erilliseen palaveriin myöhemmin.
Iltapäivällä jatkettiin painavan ja ajankohtaisen asian puitteissa. Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta esitelmöi SOTEn nykytilasta
ja tulevaisuuden aikatauluista.
Asiantuntevan ja seikkaperäisen esityksen aikana kaikille
selvisi asian merkitys ja laajuus.
Päivän päätteeksi piirin
naistyöryhmä piti vielä syyskokouksensa henkilövalintoineen.
Teksti ja kuva:
Pertti Kortesniemi

Etelä-Pohjanmaa järjesti toimittajatapaamisen

M

aakuntalehti Ilkan toimittajat
osallistuivat
runsaslukuisesti Etelä-Pohjanmaan piirin järjestämään lehdistölle suunnattuun lounastapaamiseen 7.10.2015. Työkiireistä huolimatta seitsemän
toimittajaa noudatti kutsua
pääkirjoitustoimittaja Maiju
Lemettisen johdolla.
Tilaisuudessa
vaihdettiin
kuulumisia puolin ja toisin. Todettiin, että tällaisille tilaisuuksille on tarve ja molempien osapuolten toiveeksi jäi, että näitä
tapaamisia jatketaan.

Toimittajat oikealta Jari Karjanmaa, Maiju Lemettinen, Pia Hunnakko, Markku Kulmala, Harri Kallio-Kurssi, Virpi Niemistö ja Juhani Martikkala.

Teksti: Pertti Kortesniemi

Uutispuurotilaisuus oli
täysipainoinen kokonaisuus

K

anta-Hämeen Sotaveteraanipiirin järjestämä uutispuurotilaisuus
houkutteli Hämeenlinnassa Poltinahon
seurakuntatalolle ison joukon
yhdistyksen jäseniä ja ystäviä.
Alkupaloiksi tarjolla oli pianotaiteilija Tuomas Nikkasen tarinoita ja tuttua musiikkia kansallissäveltäjä Jean Sibeliukselta.
Tilaisuudessa
puhuneen
emeritus kirkkoherra Kari
Koivun aiheena oli ”seurakunPirkko Kivikko oli keitellyt uutista tänään”.
puuroa jo aamukuudesta lähti- Seurakunta toimii ja on en. Hyvältä maistuvaa, höyryläsnä - se on pohjavirtamme, ävää puuroa nautittiin tutussa
kiinni ajassa ja ympärillämme. seurassa.
Kari Koivu muistutti seurakunnan kolmesta virrasta: yh- Kirkkoon johtavat myös
dessäolosta ja taakkojen jaka- monen uudistuksen juuret.
misesta, sanoman julistamises- Agricolaa ja Lutheria saamme
kiittää omankielisestä yhteista ja lähimmäisyydestä.

kunnasta. 1800-luvulla kirkko
kuljetti kansanopetusta lukkarinkouluineen, niin myös diakonian viestiä ja turvaa. Samoille poluille ovat syntyneet
uudet työmuodot kerhoineen,
perheneuvontoineen.
Sotavuosien
sukupolvien
Kari Koivu totesi tunteneensa
velvollisuutensa jopa paremmin kuin oikeutensa.
Lämmin, tuoksuva uutispuuro ja virkistävä ohjelma keräsivät kiitoksia 50:een nousevalta vierasjoukolta. Vastaavia,
yhteisiä tapaamisia seurustelun
ja ohjelman, kenties myös uutispuuron merkeissä lupaili jatkossakin Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Pertti von Hertzen.

Muistojen ilta -konsertti kosketti sydämiä

H

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10, 33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi

ämeenlinnassa Verkatehtaalla järjestetty Muistojen ilta tarjosi salintäydelle yleisölle koskettavan ohjelman.
Tänä vuonna, kun sodan
päättymisestä on kulunut 70
vuotta, Hämeenlinna sai jo
toistamiseen järjestääkseen komean yleisötilaisuuden. Keväällä kaupungissa järjestettiin
valtakunnallinen veteraanijuhla, nyt vuorossa oli huikea konsertti - Muistojen ilta.
Konsertissa esiintyivät tutuin sävelin puolustusvoimien edustussoittokunta, Kaartin
soittokunta johtajanaan musiikkikapteeni Ville Paakkunainen ja Hämeenlinnan maineikkaan ja pitkäikäisen Mieskuoron Seniorit Anneli Julénin
johdolla.

Illan tunnelmaa syvensi
kirkkoherra Kari Koivu, kuulijansa syvälle runojen sanomaan johdatteleva ja hämeenlinnalaisten rakastama lausuja.
Isänmaallisten tekstien joukossa riipaisevat kerta toisensa jälkeen Yrjö Jylhän Kiirastuli vuodelta 1941, Kaivo ja Pyhä yö.
Kevyempää iloittelua toi
vuosikymmenten takaisin sävelin viehkeä trio Supernaiset:
Vieno Kekkonen, Marjatta
Leppänen ja Pirkko Mannolaa
sijaistanut Vieno Kekkosen tytär Elina Sauri.
Illan juonsi ja juhlapaikan,
Verkatehtaan historiaa avasi
veteraanityötä jo kolme vuosikymmentä tehnyt pankinjohtaja Heikki Kilpeläinen.
Tilaisuuden aluksi jaettiin

Verkatehtaalla Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitali eversti evp Jukka Sorvarille ja Hämeenlinnan kaupungin tiedottajalle Tiina Vahtokarille
Kansallisen veteraanipäivän
pääjuhlan onnistuneesta läpiviennistä.
Monipuolinen ilta oli ohjelmaltaan voimaannuttava ja
viihdyttävä. Illan antia oli ehdottomasti myös salin täyden
yleisön ja esiintyjien välinen
- käsin kosketeltava henkinen
side.
Marjatta Hinkkala
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Helsingin Rauhanturvaajat piirin tukena

H

elsingin Seudun Sotaveteraanipiirillä on kaksi kannatusjäsenyhdistystä; Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekilta ry ja
Helsingin Rauhanturvaajat ry.
Helsingin Rauhanturvaajat ry
(entiseltä nimeltään Helsingin
Sinibaretit ry) hyväksyttiin pii-

rin kannatusjäsenenyhdistykseksi 1999. Yhdistyksen jäsenet
ovat, nimensä mukaisesti, rauhanturvaamistehtävissä palvelleita miehiä ja naisia. Sotilaspoikien ikääntyessä rauhanturvaajien panos piirin tukena
on jatkuvasti kasvanut.
Yhdistyksellä on ollut edus-

Seppelepartio jättämässä viimeisen tervehdyksen sotiemme veteraanille. Kuvassa rauhanturvaajat Jarmo Varhimo ja Marja-Leena Pihlajamaa.

taja piirin hallituksessa, yleensä yhdistyksen puheenjohtaja tai veteraanivastaava. Näin
yhdistys on myös kiinteästi
mukana piirin päätöksenteossa. Arkinen tuki voidaan jakaa
neljään suurempaan kokonaisuuteen seuraavasti:
– eri veteraanitapahtumien
tukeminen, lippulinnat ja
muut järjestelytehtävät
– veteraanihautajaiset
– veteraanikeräys ja
– yksittäisten veteraanien
avustaminen
Tuettavia tilaisuuksia on
Rauhanturvaajat lippuvartioina piirin 50-vuotistilaisuuden seppekuukausittain. Enimmillään leenlaskussa Hietaniemessä.
nämä tapahtumat sitovat kerrallaan toistakymmentä rau- jaisiin. Myös yksittäisiä vete- Hän on vuodesta 2007 lähtien
hanturvaajaa. Helsingin Rau- raaneja avustetaan kotona mo- yksin kerännyt kasaan 4.0005000 euroa vuosittain. Tämän
hanturvaajat on vuosittain nin eri tavoin.
järjestänyt myös syyskuussa
Yhdistys on osallistunut vuoden jälkeen hänen henkins. veteraanikävelyn. Vuodes- vuosittain myös veteraanikerä- lökohtainen keräystuloksensa
ta 2013 lähtien Helsingin Rau- yksiin. Erityisesti on mainitta- ylittää uskomattoman 40 000
hanturvaajat ovat asettaneet va rauhanturvaaja Vesa Pauno- euron määrän.
seppelepartion veteraanihauta- sen henkilökohtainen uurastus.

Siirtäkää perinnettä!
Lapuan Sotaveteraaniyhdistys vietti 50-vuotisjuhlaa

J

uhlapuhujaksi Lapuan tilaisuuteen 12.9. oli kutsuttu Suomen Sotaveteraaniliiton
perinnetyön toimikunnan puheenjohtaja eversti evp Pertti Suominen, joka on toiminut
myös Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtajana.

Perinteen siirtoa
Suominen analysoi puheessaan
Suomen 1939-1945 sotia ja kuvasi suomalaisten taisteluja,
kaatuneita ja muualle haudattuja, joiden antamaa uhria ei
saa unohtaa. Suominen puhui
myös suomalainen yhteiskunnan valtavasta muutoksesta veteraanisukupolven elinaikana.
Perinteen siirrosta puhuessaan
Suominen korosti veteraanien
kädenjäljen näkymistä myös
perinnetyössä. ”Ei riitä, että

me tiedämme, mitä veteraanisukupolvelle tärkeät ja edelleen
käyttökelpoiset arvot ovat, meidän on myös löydettävä keinot
niiden vahvistamiseen tämän
päivän ja huomisen yhteiskunnassa”. Edelleen hän totesi,
että keskeisiä kysymyksiä tässä
suunnittelutyössä ovat, miten
ja millä voimin perinnetyötä
kentällä tulevina vuosina tehdään. Tähän liittyy myös ajatus nykyisten sotaveteraanipiirien ja -yhdistysten osittaisesta
muuntautumisesta Tammenlehvän Perinneliiton alueellisen
perinnetyön tekijöiksi.
Perinnetyön avainsana on
Suomisen mukaan paikallisuus.
Siksi tällainen alueellinen perinneyhdistys tarvitsee kumppaneita ja perinnetyön tekijöitä
maakunnan kaikista kolkista.

Nuorissa ja lapsissa on
tämän maan tulevaisuus
Tässä mielessä yhteistyössä Lapuan kaikkien alakoulujen kanssa koottiin lähes sadan
lapsen lapsikuoro, joka esiintyi
50-vuotisjuhlassa yhdessä veteraanikuoron kanssa. Oli elämys katsoa ja kuulla, kuinka
tosissaan ja asiaan paneutuen
lapset jo kouluilla opettajiensa
johdolla tutustuivat sotiemme
perinteeseen ja innolla harjoittelivat esitettävät isänmaalliset
laulut, joista viimeisenä ”Veteraanin iltahuuto”.

Koy Ideapark Ab
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä

Teksti: Mauno Vähämäki
Lapuan Sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja
Kuva: Esko Petäjä

KaiKKi
paKKauKseen
www.pakkausohman.com

Veteraanien ja lasten kuoron juhlaesitys liikutti monen juhlavieraan mieltä.

PakkausÖhman
Teerikukontie 10-12 | 00700 Helsinki
puh. (09) 351 790
www.pakkausohman.com

24

5/15 m a r r a s k u u n 4 . pä i vä n ä 2015

Veteraanikävelyn päätapahtuma Porissa

K

ansainvälisen
Rauhanpäivän kävely on
kansainvälinen
tapahtuma, jonka tarkoituksena on kävellä rauhan puolesta. Tapahtuman alullepanija on
Maailman Veteraanijärjestö.
Tapahtuma ajoittuu Yhdistyneiden Kansakuntien nimeämän rauhanpäivän 21.9. yhteyteen. Se toteutetaan lähes 90
maassa. Suomessa Veteraanikävelynä tai Kansa kävelemään
-tapahtumana tunnettu tilaisuus järjestettiin noin 20 paikkakunnalla. Tapahtuman suojelijana toimi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Porissa syyskuun 20. päivänä järjestettyyn valtakunnalliseen päätapahtumaan oli vapaa
pääsy. Siihen olivat tervetulleita kaiken ikäiset henkilöt, joille
rauha, rauhantyö ja sotiemme
veteraanien perinteet ovat tärkeitä. Tapahtumaan osallistui
noin 300 henkilöä.
Ohjelmaan kuului puhetta
ja musiikkia sekä ohjattua tai
omaehtoista liikuntaa omaan
tahtiin ja vauhtiin sekä hyvässä
ja rennossa hengessä. Itse tapahtuma kesti kolme tuntia, mutta edellytti toteutuakseen paljon valmistelevaa työtä ja aikaa,
sekä luottamusta ja ennen kaikkea tarvittavia väistötoimenpiteitä, ulkoilmatapahtumia vesittävään säähän varautuen.
Kirjurinluodon Hanhi-puistossa pidetyn tapahtuman järjestelyt ja suunnittelu aloitettiin Porissa syksyllä 2014 usean eri järjestön ja yhdistyksen
saumattomana
yhteistyönä.
Järjestelytoimikuntaan kuului
jäseniä kaikista veteraanijärjestöistä, soittokunnasta, veteraanikuorosta, reserviläisjärjestöistä, liikuntajärjestöistä,
Sotilaskotisisarista, Porin kaupungilta sekä Satakunnan Rauhanturvaajista.
Satakunnan
Rauhanturvaajien puheenjohtaja Hari Henry Paattimäki
oli toimikunnan puheenjohtaja
ja tapahtuman koordinaattori.
Mennyt vuosi piti sisällään
useita eri kokoontumisia tilaisuutta suunniteltaessa ja ideoitaessa, sekä päätettäessä toimijoita ja aikatauluja. Toimeenpanovaihe toteutettiin kaikille
toimijoille tärkeän veteraaniasian edistämiseksi ja talkoohenkeen tukeutuen.

Tapahtuma aloitettiin säänhaltian suosiollisella myötävaikutuksella. Keli oli tapahtuman
aikana muutenkin aurinkoinen
kuin osallistujien ilmeissä. Tässä vielä kerran kaikille tilaisuuden järjestämiseen osallistuneille suuri kiitos!

Puheita, musiikkia ja
liikuntaa
Rauhankävelyn tilaisuus aloitettiin klo 12 musiikilla. Puhallinorkesteri SVeitsikko esitti kappaleet Karl Collanin Hurttiukko ja
Fredrik Paciuksen Sotilaspoika.
Tervetulosanat esitti puheenjohtaja Hari Henry Paattimäki.
Hän luki myös Tasavallan presi-

dentin tervehdyksen. Porin kaupungin puheenvuoron käytti
kaupunginjohtaja Aino-Maija
Luukkonen. Suomen Rauhanturvaajaliiton edustaja, puheenjohtaja Paavo Kiljunen toi tilaisuuteen valtakunnallisten veteraanijärjestöjen terveiset.
Porin Sotaveteraanilaulajat esitti Aimo Mustosen Sillanpään marssilaulun ja Kalervo Hämäläisen Veteraanin iltahuudon. Veteraanin puheen
piti Heino Paavilainen. Puheen sanoma oli kannustukseksi nuoremmille sukupolville: liikunta on tärkeää ja rauha on vähintään yhtä tärkeää.
Palmgren-opiston oppilaiden

duo Mari Tuohimaa ja Juho
Peuraniemi esitti hienoa ja taiturimaista musiikkia yleisölle.
Liikuntatoimien
alkaessa lämmittelyjumpan veti liikuntavastaava Päivi Luontola
rytmikkään musiikin tahdissa. Päivi järjesti myös liikkujat
eri ryhmiin käveltävän matkan
mukaan. Kävely tapahtui Porin
kauniissa Kirjurinluodon puistomaisemissa.
Kävely lähti liikkeelle mustaruutitykin pamauksen myötä.
Tykkiryhmänä toimi Satakunnan Asehistoriallisen Seuran
Perinnepukuososto. Lähtöpamausta edelsi tunnelmaa nostattava Porin VPK:n Pikku Rum-

DJ-Team Entertainment Ky
Joensuu

Joensuu

palipoikien rumpuesitys ja intro.
Tapahtumapaikalle
pystytettiin huonon sään varalta väistötilaksi iso teltta. Porin Sotilaskotisisaret tarjoilivat
siellä kaikille munkkikahvit.
Kirjurinluodossa oli näytillä
myös Satakunnan Rauhanturvaajien pykäläkoppi ja lippu.
Kopilta jaettiin kriisinhallintaan liittyvää esitemateriaalia
ja uusinta Rauhanturvaaja-lehteä. Lottaperinteen naiset jakoivat kaikille maaliintulijoille
Veteraanikävely-pinssin muistoksi tapahtumasta.
Teksti ja kuvakooste:
Kai Ruohonen

Kiitos Sotaveteraaneille
Juupajoelta Nro 157
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Kansan käveli ja hölkkäsi
Pohjois-Savossa

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.sotaveteraaniliitto.fi

Lahjaidea
35 Sotaveteraanikalenteri
vuodelle 2016

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

Kalenteri on tarpeellinen ja
hyvä tietopaketti jokaisen
jäsenen taskuun.

Hinta 6 euroa

2016

Kansa kävelee -tapahtuma
järjestettiin syyskuussa
Kuopiossa jo kahdeksannen kerran. Tapahtumaan
Kuopion Sotaveteraanimuseolla ja Valkeisenlammen
ympärillä osallistui noin
400 ja koko Pohjois-Savossa noin 1 400 henkilöä.

K

uopiossa tapahtuman keskipisteenä oli Kuopion Sotaveteraanimuseo, jonne oli ilmainen sisäänpääsy. Alueella
oli tarjolla muun muassa alkulämmittelyä shiatsu-liikunnalla. Tapahtuman musiikista vastasi soitinyhtye Savonia.
Kävelyn jälkeen Pohjois-Savon Rauhanturvaajat tarjosivat hernekeittoa ja sotilaskotisisaret olivat paikalla munk-

kikahveineen. Pohjois-Savon
pelastuslaitos järjesti alkusammutusnäytöksiä, Pohjois-Savon
sieniseura esitteli syksyn sieniä
ja maanpuolustusjärjestöt esittäytyvät muun muassa ekoaseammunnoin.
Rauhanhölkän Valkeisenlammen ympäri järjesti kestävyysjuoksuseura Rauhalahti
Road Runners.
Kansa kävelee -tapahtuman
pääjärjestäjänä Tuomas Oinosen johdolla toimi Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry.
Teksti ja kuva: Jarmo Seppälä

12 juhla-DVD
Sotaveteraani- ja
perinnekuorot Helsingin
Jäähallissa 14.3.2010.

6 Suomen lippu
Hinta 30 euroa

Arvokas DVD Talvisodan
muistojuhlasta.

Hinta 25 euroa

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

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

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

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

✂

Kävelyreitti kiersi Valkeisenlammen kauniita maisemia.

Hinta 20 euroa

5/15

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELUJA SOTAVETERAANEILLE
KUOPIO

Kuopion
Hautaustoimisto Niiranen
Savonkatu 24,70110 Kuopio
puh. 017-261 3686
www.hautaustoimistoniiranen.fi

LAUKAA
Hautauspalvelua Laukaassa vuodesta 1932

MUSTASAARI

ROVANIEMI

Hautaustoimisto
Begravningsbyrå Fant
Keskustie 3, 65610 Mustasaari
puh. 06-322 2744 ja 050-313 8142

päivystys 24 h
Carina Lähdesmäki
www.begravningsbyrafant.fi

Kukka- ja Hautauspalvelu

VEHVILÄINEN

Laukaantie 10, Laukaa, puh. (014) 831 941
miia@vehvilainen.fi
www.vehvilainen.fi

LIPERI

Hautaus - ja Kukkapalvelu
Pesonen Oy
Keskustie 2, 83100 Liperi
Puh. 013-651 193 ja 0400-376 333
www.pesonenoy.fi

TAMPERE
OULU

Kirkollinen Hautaustoimisto
Ikäheimo Ky
Isokatu 11, 90100 Oulu
puh. 08-311 3354

posti@viitasenhautaustoimisto.fi
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h)
faksi (03) 212 4412
Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere
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Viimeinen säädös
Onko testamentti laadittu?
Testamentin saajana voi olla
vain henkilö, joka on elossa testamentin tekijän kuolinhetkellä. Saajana voi olla myös eräin
edellytyksin syntymätön, mutta myöhemmin elävänä syntynyt lapsi. Testamentti voidaan
tehdä myös yhtiön, yhdistyksen tai säätiön hyväksi.

Kuka tekee?

Lakimies, oikeustieteen kandidaatti Aarno Koho on lupautunut antamaan sotaveteraaneille neuvonta-apua testamentin laadintaan.
Neuvonta-apua on saatavilla myös internetistä ja asiakirjaoppaista.

N

äin kysyy keravalainen lakimies Aarno
Koho. Hän painottaa
testamenttien merkitystä perinnönjaossa. Erityisen tärkeä
testamentin tekeminen on silloin, kun asianomaisella ei ole
rintaperillisiä.
Testamentti on luonnollisen
henkilön vapaaehtoinen ilmaisu viimeisestä tahdostaan, jolla
tekijä määrää, kenelle tai mille taholle hänen omaisuutensa
kuolemansa jälkeen on menevä. Tekijä voi testamentata joko
koko omaisuutensa tai vain
osia siitä tarkasti määritellyille
saajille, sanoo Aarno Koho.
Testamentin voi laatia myös
kaksi henkilöä yhdessä, esimerkiksi aviopuolisot, jolloin
kysymyksessä on keskinäinen
testamentti. Keskinäisen omistusoikeustestamentin ollessa
kyseessä, siirtyy ensin kuolleen
omaisuus toiselle testamentin
tekijälle. Tuolloin rintaperillisillä on halutessaan oikeus perinnön lakiosaan. Eräs testamenttimuoto on käyttöoikeustestamentti. Siinä kohteen

käyttöoikeus jää ensiksi kuolleen puolison jälkeen leskelle,
mutta kohteen omistusoikeus
siirtyy rintaperillisille tai muille testamentin saajille.
Vainajan virallisia perijöitä
ovat lapset, ottolapset tai heidän lapsensa sekä eräät lähisukulaiset. Serkut eivät kuitenkaan enää kuulu lähisukulaisten ryhmään. Rintaperillisillä
(lapset, ottolapset ja heidän jälkeläisensä) on aina oikeus perinnön lakiosaan, joka on puolet koko perintöoikeudesta. Toisen puolen perinnön jättäjä voi
testamentata kenelle haluaa.
Jos perinnönjättäjällä ei ole
serkkua läheisempää sukulaista, menee perintö valtiolle.
Tämä voidaan kuitenkin estää
laatimalla jo ennakolta testamentti. Mikäli vainajan varat
ovat jo ohjautuneet valtiolle, voidaan niitä muun muassa
testamentintekijän sukulaisten
toimesta hakea Valtiokonttorilta palautettaviksi. Onnistuakseen se vaatii todella hyvin
perustellun hakemuksen, täsmentää Koho.

Testamentin voi tehdä jokainen psyykkisesti kunnossa oleva täysi-ikäinen henkilö. Testamentti on tehtävä kirjallisesti, siihen on merkittävä tekijän
henkilötiedot, se on päivättävä ja tekijän allekirjoitettava.
Sen jälkeen myös paikalla olevat kaksi todistajaa allekirjoittavat testamenttiin todistuslausuman, toteaa Aarno Koho.
Tekijän ei tarvitse näyttää todistajille testamentin sisältöä,
mutta heidän tulee tietää, että
kysymyksessä on testamentti.
Laki määrää, että todistajien on
merkittävä testamenttiin nimikirjoituksensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä
todistamisen aika ja paikka.
Todistajien on oltava 15
vuotta täyttäneitä ja esteettömiä. Todistajaksi ei kelpaa tekijän puoliso, lähisukulaiset
tai näiden puolisot, eikä tietenkään edunsaaja. Todistajaksi ei
myöskään kelpaa edun saavan
yhteisön hallituksen jäsen.
Tiukoista muotovaatimuksista huolimatta testamentin tekijä voi päättää testamentin sisällöstä, kunhan vain tekijän
tarkoitus käy riidattomasti ilmi.
Testamentattaessa omaisuuseriä tai esineitä, tulee kohde kuvata niin tarkasti, ettei sekaannuksia pääse tapahtumaan.

Kuka saa?
Tavallisesti testamentti tehdään rintaperillisille tai muille
läheisille, mutta se voidaan tehdä myös kokonaan ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille.
Yleishyödylliset yhteisöt, kuten Sotaveteraaniliitto ja Sotaveteraaniyhdistykset ovat perintöverosta vapaita, joten esimerkiksi Sotaveteraaniliiton
testamentilla saama lahjoitus
voidaan kokonaisuudessa käyttää veteraanien tukitoimintaan
ja heidän jälkeensä tietoisuuden ylläpitämiseen veteraanisukupolven saavutuksista, kertoo Aarno Koho.
Testamentin tekijä voi koska
tahansa muuttaa tai peruuttaa
testamentin. Peruttaminen käy
yksinkertaisesti hävittämällä
testamentti, mutta muuttaminen vaatiikin jo tarkan asetuksen mukaisen tekstimuodon.
Uusi testamentti mitätöi vanhan.
Testamentti pitää säilyttää turvallisessa paikassa niin,
etteivät asiattomat pääse siihen käsiksi. Toisaalta sen tulee
olla myös tekijän kuoltua helposti löydettävissä. Tavallisesti
se säilytetään tekijän kodissa,
mutta tätäkin paikkaa turvallisempi on pankin tallelokero.

Testamentilla saadun
omaisuuden verotus
Testamentilla saatua omaisuutta verotetaan, kuten perintöä
yleensä perintö- ja lahjaverolain mukaisesti. Verovelvolliset jaetaan kahteen luokkaan.
Alimpaan veroluokkaan kuuluvat testamentin tekijän aviopuoliso sekä lähisukulaiset
sekä alenevassa ja yleneväs-

sä polvessa. Toiseen veroluokkaan, jossa vero on jo tuntuvasti suurempi, kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat.
Veroseuraamusten
ankaruutta lieventää aviopuolisoiden keskinäinen käyttöoikeustestamentti, jolloin eloon
jäänyt puoliso saa vain käyttöoikeuden testamentattuun
omaisuuteen.
Perintöveron
joutuvat ensiksi kuolleen puolison kuoltua maksamaa ne,
jotka saavat omistusoikeuden
käyttöoikeuden alaiseen omaisuuteen, yleensä siis rintaperilliset. Verotettavan omaisuuden
määrää ja sitä kautta myös perintöveroa lesken käyttöoikeus
kuitenkin pienentää, parhaimmillaan kymmeniä prosentteja.
Muistaa pitää, että yleishyödylliset yhteisöt ovat perintöverosta vapaita. Näitä yhteisöjä siis ovat muun muassa Sotaveteraaniliitto, -piirit
ja -yhdistykset sekä Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö,
joille omaisuutta voi siis testamentata. Pienetkin testamenttilahjoitukset ovat näille tervetulleita.
Sotaveteraaniliiton valtuuttama lakimies Aarno Koho sanoo olevansa valmis antamaan
sotaveteraaneille puhelin-, kirje- ja sähköpostineuvontaa testamentin laadintaan. Hänen
yhteystietonsa ovat:
Sähköposti:

kohoaa@kolumbus.fi

Puhelin: 040 588 1112
Osoite: Päivölänkuja 14 C
04220 Kerava
Teksti ja kuva: Matti Värri

LAAJA VALIKOIMA SUOJIA
VIRTSANKARKAILUUN

Tippasuojat Varmuusalushousut Aikuisvaipat Vuoteensuojat

Pyydä
ILMAINEN
postimyyntikuvasto
FENNO MEDICAL OY

Moli
09 276 360

asiakaspalvelu@fennomedical.fi

fennokauppa.fi
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Puistosairaalan
Silmälääkärit Oy

T:mi Kari Jauhiainen

MCT-Tech Oy

Jyväskylä

Jyväskylä

Maajukka Oy

www.rakennustoimistopiipponen.fi

Helkama Bica Oy

Jyväskylä

Järvenpää

Kaarina

Kaivinkoneyhtymä
Hokkanen&Hokkanen

www.ads-group.net

Raution Kaivuutyö Ky

Oy Kati Ab Kalajoki

Iivon Leipä Oy

Aprikoodi Oy

www.oykatiab.com

Kangasala

Kangasala

Bellapipe Oy

Rakennusinsinööritoimisto
JM-Rakenne Oy

TKH Logistics Oy

Jyväskylä

Piispanristi

Karstula

Maanrakennus
Juhani Suorsa Oy

Kauhajoki

Kalajoki

Kemi

Pohjaset Oy

Tilitoimisto Ordent Oy

Keminmaa

Kerava

Maanrakennustyö
Hyttinen Oy

Veikkolan
Teollisuuskiinteistöt Oy

Kerava

Veikkola

Kiuruveden Konetyö Ky

Jukka Makkonen Oy

Kiuruvesi

Kiuruvesi

Kometko Oy

Kälviä

Kokkolan
Pikahitsaus Oy

Mikan Automaalaus Oy

Kymen IV-Valmistus Oy

Logcoy Oy

Kotka

Valkeala

Myllykoski, Kouvola

Kemi

Trukkihuolto Marjeta Oy
Kerava

Kuljetusliike
E. Kärkkäinen Ky
Kiuruvesi

BEST-HALL

Ri-Plan Oy
Kouvola
www.ri-plan.fi

Kokkola

GC Guaranty Cranes Oy
Kouvola

Konnevesi

AUTOSALPA OY

Kouvolan
Teollisuusasennus Oy

Rakennussaneeraus
Reino Setälä
Kuusankoski

Koria
puh. 0400-947 213

Fatex Oy Ab

Kuopion Woodi Oy

Kruunupyy

Kuopio

Rakennuspalvelu
Heikki Hiltunen Ky

Rakennussaneeraus
Marko Rantala

Insinööritoimisto
Makeplan Oy

Kuopio

Kuopio

KML Maalarit Oy
Kuopio

Kuljetusliike Järvimäki Oy
Kurikka
www.jarvimaki.fi

LVI-Marko Maho Oy

-sillanrakennustyötKuopio

Kiitos Sotaveteraaneille
Kuopiosta Nro 162

www.lahtiaqua.fi
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Kotka ja pohjantähti

Ruukin leirin puolalaisten sotilaiden muisto

S

iikajokilaaksossa
pal- si Puolan suurlähetystö, ja soti- tivat kohteliaisuuden ja järjesjastettiin 30. syyskuuta laiden luottamusmiehenä toimi tivät kesällä 1940 suosiota saamuistolaatta Ruukin pi- kapteeni Eugeniusz Tokarski. neet iltamat, joista saadut tulot
täjään toisen maailmansodan Kommunikaatio puolalaisten he luovuttivat Ruukin lotille
aikana internoiduille puola- sotilaiden ja suomalaisten lot- käytettäväksi suomalaisten solaisille sotilaille. Sodan aikana tien välillä tapahtui saksak- tainvalidien hyväksi. Jouluna
Suomeen päätyneiden sotavan- si. Tulkkina toimi opettaja Irja 1940 valmistivat Paavolan lokien ja internoitujen sotilaiden Kyllikki Penttilä, Lotta Svärdin tat yhdessä varustusjaostopäälkohtalot olivat kirjavia ja niitä paikallisosaston johtaja.
likkö Hilda Laitisen sekä tätä
varjostaa osin ihmisluovutusavustaneiden Helly Dahlin ja
Myötätuntoa
ja
muistoja
Olga Laakon johdolla joululahten synkkä muisto, mutta Ruukin puolalaisten upseerien ja Internoidut puolalaiset eivät joja sekä suomalaisille sotainsotilaiden tarina oli kuitenkin aiheuttaneet murheita viran- valideille ja reserviläisperheilrohkaiseva, onnellinen ja en- omaisille, ja Ruukin asukkaat le, myös puolalaisille. Periaapitivät puolalaisia hyväkäytök- te oli sama kaikkien kohdalla;
nen muuta kiehtova.
Ruukin
internointileiril- sisinä ja miellyttävinä ihmisi- paketit laadittiin kaikille niille
le majoitetut puolalaiset olivat nä. Nimismies Hannila antoi paikkakunnalla asuville, jotka
osa puolalaisten sotilaiden di- puolalaisista valtiolliselle polii- eivät voineet omaisiltaan selasporaa, joka oli joutunut jät- sille kiittävän lausunnon. Mo- laista saada. Suomalaisten ja
tämään kotimaansa Saksan ja nille suomalaisille asukkaille puolalaisten myötätuntoisuus
Neuvostoliiton hyökkäyksen jäi hyviä muistoja puolalaisis- oli molemminpuolista.
seurauksena. Suurin osa Suo- ta, ja vielä 75 vuotta myöhemmeen saapuneista puolalaisis- min nyt eläkeikään varttuneet Kanssakäyntiä ja
ta tuli maahamme Virosta, ja sota-ajan lapset muistavat so- pakoyrityksiä
heidän tarkoituksensa oli liit- tilaat ystävällisinä ja avuliaina Raporttien mukaan puolalaityä keväällä 1940 Norjassa tais- miehinä. Erään tuolloisen pik- set sotilaat pysyttelivät enimtelleisiin liittoutuneiden jouk- kutytön muistoissa on säily- mäkseen omissa oloissaan ja
koihin. Tavoite epäonnistui nyt tarina hänen vinttikaivoon keskittyivät työhön ja opiskeNorjan antauduttua, ja puolu- pudottamastaan pallosta, jon- luun, mutta kanssakäyntiä oli
eettomana pysytellyt Suomi in- ka avulias puolalainen sotilas silti paljon. Puolalaiset ottiternoi maahan saapuneet puo- oli toveriensa avustamana las- vat osaa Suomi-Ruotsi-maalalaiset Haagin sopimuksen keutunut köyden varassa hake- ottelumarssiin, ja monet ystämukaisesti. Ruukin leiri sijait- maan huomattuaan lapsen mu- vystyivät paikkakuntalaisten
si silloisen Paavolan kunnan rehtivan menettämäänsä leik- kanssa. Ennen sotaa lääketiealueella Raahen lähellä. Leirille kikalua.
dettä opiskellut Mieczysław
saapui keväällä 1940 nähtävästi
Ruukin lotat suhtautuivat Łucejko vieraili Oulussa yliläämyös Norjassa sotineita Puolan puolalaisiin
velvollisuuden- käri V. E. Nevanlinnan luona.
pakolaishallituksen sotilaita, tuntoisesti ja vieraanvaraisesti Władysław Kohutnicki solmi
jotka eivät olleet ehtineet brit- kohdellen näitä samalla myötä- ompelijatar Irene Lappalaisen
tien evakuointialuksiin Narvi- mielisyydellä kuin karjalaista kanssa läheisen suhteen ja matkin taistelujen jälkeen. Yhteen- siirtoväkeä. Puolalaiset palaut- kusti tapaamaan ystävätärtään
vielä tämän muutetsä Ruukin leirille
päätyi nelisenkymtua Kuopioon. Anmentä miestä.
drzej Bogusławski,
Puolalaisten pajoka leirillä käytti nikolaisten huolehmeä Antoni Kuczun
oppi suomen kielen
timisesta
vastatäydellisesti ja pysyi
si paikallinen Lotmyös sodan jälkeen
ta Svärd -yhdistys.
k i r je e nv a i hdo s s a
Aluksi sotilaat masuomalaisten ystävijoitettiin Ruukin
r u koushuoneelensä kanssa. Erääsle, mutta tammisä siikajokelaisessa
vieraskirjassa on säikuussa 1941 heidät sijoitettiin Siilynyt Bogusławskin
kirjoittama sitaatti
kajok i laa kson
Adam MickiewicMetsä Oy:n asuntoihin. Leirin kus- Puolalaisten sotilaiden muistolaatta paljastettiin Ruukin zin ”Pan Tadeusz”
-runoelmasta, puotannuksista vasta- kirjastossa 30.9.2015.

HL-Elec Oy
Lahti

Kiitos Sotaveteraaneille
Lappeen kaupunnista Nro 150

www.karirakenne.fi
Kuorma-autohuolto
M. Pasanen Ky
Lappeenranta

Kuvassa Ruukin lottia. Keskellä kolmantena oikealta on Irja Kyllikki Penttilä.

lalaisten kansalliseepoksesta.
Katkelma kuvailee maanpakolaisen tuntemuksia ja kaipuuta
kotiin.
Marraskuussa 1940 suomalaiset viranomaiset alkoivat
tarkkailla puolalaisten leiriä
tiiviimmin, ja sotilaiden kulkuoikeuksia rajoitettiin. Syynä olivat kauttakulkusopimuksen jälkeen pohjoisessa lisääntyneet saksalaisten sotilaiden
kuljetukset. Kiristetty valvonta herätti puolalaisissa pelkoa,
että suomalaiset saattaisivat
luovuttaa heidät saksalaisille.
Neljä miehistä pakeni, ja muutama hukkui yritettyään ylittää Pohjanlahtea soutuveneellä.
Puolalaisten pyrkimykset jättää
Ruukin leiri saivat jopa mielikuvituksellisia ulottuvuuksia, ja sotilaat rakensivat jopa
lentokoneen. Moottoripyörän
koneella varustettu ja vahvasta männystä kasattu kone ei
noussut ilmaan, mutta päätyi
sittemmin Ouluun sikäläisen
ilmailukerhon hämmästeltäväksi. Ajan mittaan puolalaiset
katsoivat parhaaksi luopua epätoivoisista yrityksistään.

Autioitunut leiri
Jatkosodan sytyttyä kesällä
1941 lisääntyi Saksan painostus Suomea kohtaan ratkaisevasti. Suomi päätti katkaista
diplomaattiset suhteensa Puolan pakolaishallitukseen, ja samalla myös Ruukin leirin puolalaisille annettiin viralliset
oleskelu- ja kulkuluvat. Suo-

malaisten viranomaisten kehottamina puolalaiset jättivät
Ruukin vaivihkaa yhtenä yönä
ja matkustivat Tornion kautta Ruotsin puolelle. Osa internoitiin Ruotsissa Hammarbyn
leirille, mutta muutamat pääsivät matkustamaan Britanniaan, jossa he liittyivät Puolan
pakolaishallituksen joukkoihin ja jatkoivat taistelua Saksaa
vastaan. Bogusławski päätyi
lopulta Puolan vastarintaliikkeen yhdysmieheksi brittien
erikoisjoukoissa.
Sittemmin
hän kirjoitti ajastaan Suomessa
muistelmat ja vieraili Ruukissa
myös vanhoilla päivillään.
Maailmansodan pyörteiden
heittelemät puolalaiset sotilaat
olivat saaneet hetkeksi Suomesta lyhyen ja tervetulleen leposijan, josta he saattoivat jatkaa
matkaansa eteenpäin taistellakseen vielä uudelleen isänmaansa puolesta. Ruukin leirillä oli surullisetkin hetkensä,
mutta puolalaiset saivat osakseen suopeaa kohtelua ja toisen mahdollisuuden, ja heidän
tarinansa on vähintään yhden
muistolaatan arvoinen. Siikajokilaaksossa sijainneen leirin tarina kertoo vielä tänä päivänäkin sodan oloissa säilyneestä inhimillisyydestä ja hyvästä
tahdosta, joka ei tuntenut kansallisuusrajoja.
Jussi Jalonen
Kirjoittaja on filosofian tohtori
ja historiantutkija Tampereen
yliopistosta

Kiitos Sotaveteraaneille
Lahdesta Nro 165

Koneurakointi Ari Ainoa
Joutseno
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Näyttelyn kuvia.

Värivalokuvat tuovat sodan lähemmäksi nykypäivää

Sodan värit -näyttely – harvinaisia
värivalokuvia jatkosodan vuosilta

S

uomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo Museo
Militariassa avautui vaihtuva näyttely Sodan värit. Näyttelyssä on esillä harvinaisia värivalokuvia jatkosodan vuosilta. Ainutlaatuisen näyttelyn
yli 70 laadukasta valokuvasuurennosta on tehty aidoista sota-ajan värivalokuvista. Kuvat
ovat aiheiltaan monipuolisia ja
esittelevät kuvateksteineen vaikuttavalla tavalla jatkosodan
vuosien elämän kirjoa niin rintamalla kuin rintaman takanakin. Näyttelyn värikuvissa on
kuvattu sotatapahtumia, ihmisiä rintamalla, kotirintaman
töissä, vankeja, haavoittuneita sekä tuhottuja rakennuksia,
kulkuneuvoja ja herkkiä kenttähäitä.
Näyttely pohjautuu kuvatoimittaja Kalevi Keskisen ja toimittaja Mikko Pekarin vuonna 2000 Helsingin taidemuseossa pitämään näyttelyyn, joka
saavutti suuren suosion. Näyt-

tely koostuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, yksityisten
kokoelmien sekä puolustusvoimien SA-kuva-arkiston kuvista. Esillä olevista kuvista suurin osa on kuvia, jotka eivät ole

Näyttely avoinna
31.3.2016 asti
Sodan värit -näyttely on
esillä Hämeenlinnassa
Museo Militarian vaihtuvien
näyttelyiden rakennuksessa
ja Tykkihallissa 24.9.2015
-31.3.2016. Näyttely on
avoinna ti-su klo 11-17. Näyttely sisältyy pääsymaksun
hintaan, joten samalla hinnalla kävijä pääsee tutustumaan myös museon laajaan
perusnäyttelyyn, jonka
pääsymaksu on 8 €/aikuisilta
ja lapsilta (7-17v) 4 €. Sotaveteraanit pääsevät näyttelyyn
ilman pääsymaksua.
Lisätietoja:
www.museomilitaria.fi

nähtävissä SA-kuvapalvelun sivuilla.
Kalevi Keskinen kertoo, että
jatkosodan aikana suomalaiset
TK-miehet saivat saksalaisilta
noin sata rullaa värifilmiä, ja
myös muutamat yksityishenkilöt olivat hankkineet värifilmiä
Saksasta.
Sirkka Ojala

Museo Militarian Sodan värit -näyttelyn ovat koonneet museon
tutkija, FM Samuel Fabrin ja kuvatoimittaja Kalevi Keskinen.
Kuva: Sirkka Ojala

Näkymä näyttelystä. Kuva: Sirkka Ojala.

JP-Metsäkoneurakointi Oy

Kiinteistö-Vesasto Oy LKV

Putkiliike P. Nuora Oy

Lapua

Lempäälä

Lempäälä

Pintapekat Oy
Lempäälä

www.meriturva.fi
Hoffes El Ab
Loviisa

Fingeo Oy
Mikkeli

Kiitos Sotaveteraaneille
Lieksasta Nro 156

Vilakone Oy
Loimaa

Kiitos Sotaveteraaneille
Loviisasta Nro 164

Etelä-Savon Laskenta ja
Konsultointi Ky
Mikkeli, www.eslaskenta.fi

Tapani Eronen
Liperi

Loimaan Seudun
Ympäristöhuolto Oy
Loimaa

Kuomionkoski Oy
Ristiina

MIKKELIN VESILAITOS
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Muurmannin radalle ja takaisin

S

otavainajien
muiston
vaalimisyhdistyksen yhteistoimintamatka tehtiin Murmanskin ja Petsamon
suuntaan 8.-11. syyskuuta. Mukana oli runsaat 30 henkilöä ja
matkaan lähdettiin Rovaniemeltä.
Oppaana toimi eversti, sotatieteen kunniatohtori Sampo
Ahto. Hänen syvällistä Lapin ja
pohjoisen tietämystään täydensi kenraali Pentti Airio, joka
hänkin on kirjoittanut alueen
sotavuosien tapahtumista.
Sotahistorian kohteet ja nähtävyydet alkoivat jo paljon ennen rajanylitystä Kelloselässä,
tutustuttiin Talvisodan aikaiseen Joutsijärven taistelumaastoon sekä tapahtumiin. Jäljellä
oleva Salpa-linjan bunkkeri oli
hyvässä museokunnossa jokilinjan törmällä.

Sotaa ja rauhanaikaa
Rovaniemen ja Petsamon välisellä alueella on valtaisa määrä
Talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan taistelupaikkoja ja
erilaisia muistomerkkejä, myös
muita kuin sotaisiin aikoihin
liittyviä.
Sampo Ahto laittoi bussimatkan kuluessa järjestykseen
kunkin alueen sotahistorialliset tapahtumat. Se vaati kuulijoilta erityistä tarkkaavaisuutta sen takia, että välillä selostuksessa oltiin saman tieuran
suunnassa Talvisodan alku- tai
loppuvaiheissa, sitten jatkosodan etenemis- tai perääntymisvaiheissa tai sitten vielä Lapin sotatapahtumissa.

Kukat Sallassa
Seurue laski yhteisen kukkalaitteen vanhan Sallan sankarihautausmaalle, rajan tuolla
puolen. Samalla käytiin tutustumassa laajaan saksalaisten
sotilaiden hautausmaahan. Ki-

vipaasissa oli 8000 nimeä. Tästä ja muista vastaavista saksalaisista sotilashautausmaista
huolehtii saksalainen yhdistys,
jonka maksaman korvauksen
turvin hauta-alueet hoidetaan
venäläisin voimin. Sallan entisestä kirkonkylästä oli vain kivijalkoja näkyvillä puuston lomassa.
Taival jatkui ja taistelupaikka toinen toisensa jälkeen ohitettiin: Kairala, Kelsinkäisen
tunturialue, ja sitten edettiin jo
Tuntsajoen varrelle Alakurttiin
Se on taas varuskuntakaupunki, kertoivat omat silmät.
Vuoden 1941 etenemisvaiheessa suomalaiset ja saksalaiset joukot etenivät Alakurtin
ja Voitajoen taistelujen jälkeen
Vermanjoelle saakka. Joen länsipuolella kierrettiin maastossa katsomassa asemia, joita oli
vieläkin näkyvissä. Joen takana
itäpuolella on suuri, moniosainen venäläisten muistomerkki.
Tapahtumakartassa selostettiin
nuolin ja yksikkötunnuksin
vuoden 1944 neuvostohyökkäyksen vaiheet. Muistotaulussa
oli mielenkiintoisena yksityiskohtana maininta myös vuoden 1939-40 talvisodasta ja siinä yhteydessä luetteloa kaatuneiden nimistä.

Kestääkö luonto?
Matkalla Kantalahdesta Montsegorskiin Ahto selvitti Muurmannin radan syntyvaiheet
ensimmäisestä maailmansodasta alkaen. Monet muistavat
esimerkiksi suomalaisiin punaisiin liittyneen englantilaisen Muurmannin legioonan.
Nyt reitin varrella monessa
kohdassa tavattu ja ylitettykin
rata on edelleen tärkeä alueen
elinkeinoelämälle ja maan armeijalle.
Montsegorskia lähestyttäessä näkyi jo merkkejä luonnon

Retkeläiset tutustumassa Sodankylän kirkkoon.

vaikeuksista teollisuussaasteiden alla; mustuneessa maankamarassa ei ollut paikoin enää
mitään elollista.

Pohjoista lämpöä ja
sadetta
Murmansk on pohjoinen suurkaupunki. Kaupungissa on
300 000 asukasta. Sen elinkelpoisuus on pohjautunut Golfvirtaan ja talvellakin avoimeen mereen, mikä mahdollistaa ympärivuotiset kuljetukset.
Murmansk oli liittoutuneille tärkeä sotatarvikesatama ja
vastaavasti saksalaiselle ilmaaseelle tärkeä pommitusten
kohde toisen maailmansodan
aikana.
Kuitenkin vielä sateen alkuvaiheissa ehdittiin käydä jättimäisen sota-ajan muistomerkin luona hieman kaupungin
keskustasta sivussa. Ikuinen
tuli palaa.
Matkalla Petsamoa kohti nähtiin nykypäivän ristien
ohella useita eri venäläisten yksikköjen muistomerkkejä seudulla, jonne saksalaisten hyökkäys pysähtyi syyskuussa 1941
Litsajoen tasalle taistelujen jäl-

Venäläiset pitävät saksalaisten hautausmaan Petsamossa kunnossa.

keen. Oli myös muistomerkkejä saksalaisille kaatuneille.
Tielinja on nyt toinen kuin
toisen maailmansodan aikana.
Hyökkääjien ja puolustajien käsittämättömän ankarat ponnistukset saattoi ymmärtää, kun
katseli noita korkeita, louhikkoisia harjanteita.
Alueella on hyvin suuri venäläisten hautausmaa- ja muistomerkkialue. Aluetta on viime aikoina kohennettu ja se
on myös läheisen varuskunnan
käyttämä paraatipaikka. Yhteen muistomerkkiin sisältyvän kartan nuolten avulla selvitetään sodan vaiheita.

nan kylän paikkeilla. Lähellä
on laaja, vihreän nurmen peittämä saksalaisten hautausmaaalue, jonne on haudattu 12 000
kaatunutta. Alueen kulmauksessa on myös neuvostojoukoille omistettu hautamuistomerkki.
Petsamossa oli joen yläjuoksulla ennen luostari. Se tuhoutui aika päiviä sitten, kuten
seudun muutkin puurakennukset. Samoille paikkeille on
äskettäin rakennettu uusi luostari monine hirsirakennuksineen. Työt tuntuivat edelleen
jatkuvan.

Petsamossa

Mustaa savua, sinistä
vettä

Petsamon vuonon varrella, entisissä kylissä, ei juuri ole enää
Suomen aikaisia rakennuksia.
Jonkin verran on sen sijaan uudempia neuvostoajan kerrostaloja. Eteläisen sisääntulotien
tuntumassa, entisen Näsykän
kylän kohdalla oli myös uusi
pieni kirkkorakennus.
Varuskunta monine rakennuksineen on hieman pohjoisempana aivan keskeisen kadun varrella, entisen Parkki-

Kun Petsamon vanhat kylät jäivät taakse ja bussin keula suuntasi kohti Kirkenesin eli Kirkkoniemen rajanylityspaikkaa,
saatiin matkalla havainnollinen esimerkki ihmisen aiheuttamista luonnon rasituksista Kuolan niemimaalla. Lyhyet
kiertoajelut Zapoljarnyn ja Nikelin tehdasalueilla toivat savuineen ja nokimustine mantuineen mieleen melkeinpä
maailmanlopun tunnelmia.

Näköala Murmanskin kaupunkiin.
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Asuinkerrostalot oli täälläkin pyritty pitämään vallitsevan tuulen yläpuolella. Joskus
tuuli kuitenkin poikkeaa reitiltään. Nikelissä on jäljellä vielä
muutamia suomalaisten aikanaan rakentamia taloja. Nikkeli ja Petsamo liittyivät sotavuosina tiiviisti yhteen, kuten hyvin muistetaan.
Rajuna vastakuvana teollisuussavuille oli sitten käynti hieman etelämpänä Suonijoen putouksilla. Laaja, leppeä
virta puristuu pariin kapeaan,
kallioiden väliseen uomaan ja
putoaa huumaavalla pauhulla
monen metrin matkan jyrkästi
alas ja hiljentyy uudelleen rauhalliseksi suvannon uomaksi. Varmasti kaikkien mukana

olleiden kameroiden sulkimet
lauloivat putousta hämmästellessä.
Verraten joustavasti siirryttiin rajan yli Norjan kuningaskuntaan ja aikanaan sitten
Näätämössä vieläkin sujuvammin Suomen puolelle. Illan jo
hämärtyessä Sampo Ahto vei
joukkonsa monien unohtamalle näköalapaikalle tv-maston
juureen, päätieltä sivuun. Sieltä avautui kaunis maisema yli
valtavan laajan, saarien täplittämän Inarinjärven.
Illan pimetessä ehdittiin
Ivaloon saakka ja matkalla
taas alueen sotatapahtumista ja
muustakin kertomisen arvoisesta. Keskeinen teema oli saksalaisten vetäytyminen syksys-

tä 1944 alkaen Suomen kamaralta ja yhtenä avainsanana oli
Narvikin sotasatama, sen säilyttämisen tärkeys.

Hiekkatien varrella
Viimeinen retkipäivä tarjosi lisää tietoa Lapin sodasta, mutta
myös muuta. ”Magneettimäen”
museotielläkin poikettiin. Kun
välirauhan aikana 1940-41 kulki ehtymätön kuorma-autojen
kuljetusletka etelästä kohti Petsamon satamaa ja taas takaisin,
tuli tämä mäkikohta vaikeana
tutuksi häkäpönttöautojen kuljettajille.
Kaunispään laella ihasteltiin
muiden matkailijoiden tavoin
kirkkaassa auringonpaisteessa
huimia ja avaria tunturimaise-

mia. Samalla kuultiin selostus
Kaunispään taistelun erikoisista vaiheista syksyllä 1944.
Matkalla kohti Rovaniemeä
käytiin vielä katsomassa Laanilan kohdalla vanhan tien
varressa erään raa´an veriteon muistomerkki, Piispankivi. Partisaanien väijytyksessä
sai heinäkuussa 1943 surmansa
tarkastusmatkalla ollut piispa
Yrjö Wallinmaa ja kolme muuta henkilöä. Seitsemän haavoittui.
Vielä etelämpänä Tankavaaran taistelupaikoilta löytyi
metsiköstä edelleen varsin hyvin erottuva saksalaisten konekivääripesäke, josta oli hyvin
hallittu alempana olevaa tieuraa. Maastossa oli lähellä jäljel-

lä muitakin rakennelmia sekä
taas piikkilankaa. Kasvaneesta aluskasvillisuudesta huolimatta ymmärsi helposti, että
suomalaisten sotilaiden oli ollut mahdotonta edetä tiellä. Oli
taas yritettävä koukkausta.
Sodankylässä pysähdyttiin
tarkoituksella harvinaisen nähtävyyden, vanhan kirkon luokse. Tummapintainen puukirkko on kestänyt vuodesta 1689
alkaen vuosisataiset uhkat ja
viime sotien tulipalotkin. Retkeläisille tarjoutui hyvä opastus kirkon historiaan ja tiloihin. Ajan patina puhutteli varmasti kaikkia.
Teksti ja kuvat: Tero Tuomisto

Ainutlaatuinen sankarihautausmaaperinteemme

T

urun arkkihiippakunnan
kulttuuriperintötyöryhmä
järjesti
7.10.2015 koulutuspäivän sankarihautausmaaperinteestä.
Tunnetulla tavallahan Suomi
on ainutlaatuinen kaatuneiden
evakuoinnin ja hautaamisen
suhteen.
Sankarihautausmaita
on
kaikkiaan 622 kpl. Niihin on
haudattu 81 921 sankarivainajaa. Määrä on noin 90 % sotien
1939–45 kaatuneiden ja kadonneiden määrästä. Lähes kaikkien sankarihautojen ylläpidosta
vastaa seurakunta. Seurakunnat ovat myös luovuttaneet tarvittavat maa-alueet, vastanneet
suunnittelusta, kustannuksista
ja toteutuksesta. Sankarihaudoilla on yleensä myös muistomerkki. Varsinkin suurempien
seurakuntien sankarihautausmaiden suunnittelusta on vastannut työpari, taiteilija ja varsin usein arkkitehti.
Oman ryhmänsä muodostavat vuoden 1918 tapahtumiin
liittyvät muistomerkit: Yleisimmin niitä kutsutaan joko
vapaussodan tai vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
muistomerkeiksi. Nimitykset
jo kertovat näiden erottelevasta
luonteesta. Sodan eri osapuolet tulevat nimityksessä mainituiksi. Vapaussodan muistomerkkien aiheissa on usein
kuvattuna miehisyys, rohkeus,
oikeus tai hallitseminen. Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkkien pystyttäminen tuli mahdolliseksi
vasta välirauhan aikana.
Vuosien 1939–1945 sodis-

sa kaatuneiden muistomerkkien pystyttäminen katsottiin
kansalliseksi velvollisuudeksi.
Vuosien 1947–1954 välisenä aikana muistomerkkejä paljastettiin vuosittain pitkälti toistakymmentä. Suuremmissa seurakunnissa muistomerkkien ja
hauta-alueiden suunnittelusta
järjestettiin kilpailu. Aikainsa
kuuluisimpien kuvanveistäjien ja arkkitehtien töitä on runsaasti. Mainittakoon muutama.
Aimo Tukiainen, Wäinö Aaltonen, Viljo Revell, Essi Renvall,
Eila Hiltunen, Tapio Wirkkala ja Erik Bryggman. Muistomerkkien materiaalina on
useimmiten graniitti. Pronssia
pidettiin kalliina.
Sotien 1939–45 muistomerkkien aiheet ovat poliittisesti korrekteja. Niissä korostuu kuva sodan yhtenäistämästä kansasta. Lumipukuiset
suomalaiset sotilaat ovat jokseenkin yleinen aihe. Muita
ovat enkelit ikään kuin saattajina tuonpuoleiseen tai voittajan
vertauskuvana. Äiti ja lapsi kuvaavat perheyhteyttä ja jatkuvuutta. Haavoittunut tai kuoleva sotilas aseveljiensä kanssa kertoo kohtalonyhteydestä
ja aseveljeydestä. Aihepiireissä
näkyy erilaisia teemoja, kuten
esim. muistelu ja hyvästijättö,
vainajan hyvät teot tai kuoleman jälkeinen aika.
Hautausmaista on runsaasti kuva-aineistoa. Vireillä on
hanke, jossa pyritään kuvaamaan kattavasti ja laadukkaasti
kaikki sankarihautausmaat itsenäisyyden juhlavuoteen 2017
mennessä. Samalla on tarkoi-

tus kerätä myös perustiedot
sankarihautausmaista.
Tämän artikkelin tiedot ovat
kooste dosentti Liisa Lindgrenin ja kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palon
esitelmistä kyseisessä koulutustilaisuudessa. Harrastelijatoimittajan ominaisuudessa
paikalla olleena allekirjoittanut rohkenee laittaa tähän vielä
pari omaa mietettä.
Ensinnäkin on ollut sekä
ihailtavaa että hämmästyttävää
kirkon ja seurakuntien valppaus, vastuuntunto ja valmius talousvastuuseen sankarihautausmaiden suunnittelun,
toteutuksen ja taloudellisten
uhrausten muodossa. Kaikki
nämä vuosikymmenet seurakunnat ovat myös vastanneet
ylläpitokustannuksista.
Toisekseen
muistomerkit,
jotka pääsääntöisesti olivat (ovat

Suodenniemen sankarihautausmaalle on haudattu 96 vainajaa.
Muistomerkki paljastettiin 1951. Muistomerkissä on teksti Vapautemme hinta 1939-40 ja 1941-44.

edelleenkin?) monen pitäjän ensimmäisiä taideteoksia, ovat
myös kansakunnan muistin
säilyttäjiä. Sodissamme kaatuneiden muiston arvokas kunnioittaminen, isänmaalliset juh-

lamme sekä yksittäinen hautausmaalla käyskentelijä saavat
monessa pitäjässä seudun muistorikkaimman ympäristön.
Esko Laine

Mäntsälän sankarihautausmaalle on haudattu 267 vainajaa. Muistomerkki paljastettiin 1946. Muistomerkissä on teksti: 1939 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä
ystäviensä edestä. 1944 Sielumme annoimme Jumalalle, henkemme isänmaallemme ja nimemme jää
jälkimaailmalle.
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Sotaan lähteneiden muistomerkin
paljastaminen Viitasaarella

S

atoja miehiä lähti sotaan
Viitasaaren yhteiskoulun
rannasta vuosina 1939 ja 1941.
Samalla paikalla paljastettiin 27.9.2015 heitä kunnioittava muistomerkki, joka sai heti
paljon kiitosta yleisöltä. Kiitosta sai myös se, että muistomerkin paljastajina olivat nuoret
tulevaisuuden toivot: Viitasaaren lukion ja Pohjoisen KeskiSuomen ammattiopiston opiskelijat.
Tämähän on hieno ja jykevä
muistomerkki, ja aivan oikealla
paikalla, pohtivat viitasaarelaiset Toivo Kinnunen, 90 ja Liisa
Hämäläinen, 95.
Tästä niitä miehiä lähti sotaan proomun kyydissä. Heitä
oli ranta mustanaan, Liisa Hämäläinen muistelee. Hän palveli isänmaataan muonituslottana Viipurissa vuoden ajan,
kunnes meni kihloihin. Sulhanen oli rintamalla ja kielsi minua enää lähtemästä sinne, kertoo Liisa.
Toivo Kinnunen muistelee,
että oli sota-aikana niin nuori,
että hänet kutsuttiin mukaan
vasta viime hetkillä. Olin huoltojoukoissa, enkä joutunut etulinjoihin rintamalle.
Uudessa muistomerkissä on
kolme viitasaarelaisesta gra-

Helsingin Rintamanaiset ry vietti 45-vuotisjuhlaa Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasalissa. Paikalla oli kymmeniä rintamalla toimineita naisia ja heidän tukijoitaan ja ystäviään.
Edessä oikealla yhdistyksen puheenjohtaja Kaarina Peltola ja häntä vastapäätä Salme Sulonen.
Hieno ja jykevä muistomerkki sotaan lähteneille, tuumivat itsekin
sodan kokeneet Toivo Kinnunen ja Liisa Hämäläinen.
Kuva: Hilkka Rantala

niitista veistettyä kivipaatta ja
kaksi niistä vartioi hieman taaempana keskimmäistä. Kivet
symboloivat kotia, uskontoa ja
isänmaata, joiden puolesta viitasaarelaisetkin taistelivat. Ympyrä tammenlehvän ympärillä puolestaan yhdistää sotaan
lähteneiden muiston tähän päivään ja tulevaisuuteen, kuvailee muistomerkkitoimikunta.
Alkuvuonna muistomerkkitoimikunta pestasi avukseen kuvanveistäjä Jaana Bombinin ja
aluearkkitehti Helena Raatikaisen. Mukaan tulivat myös kaupungin maanrakennusmestari
Jukka Rauhala sekä veteraani-

en edustajana Alpo Paananen.
Muistomerkki syntyi Viitasaaren sotaveteraanien, reservin upseerien ja reserviläisten yhdistysten sekä kaupungin yhteistyönä. Rakentamisen
mahdollistivat iso joukko paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä,
jotka lahjoittivat hankkeeseen
rahaa ja työpanostaan. Mukana oli myös seurakunta ja yksityishenkilöitä.
Jaana Bombin toteaakin:
Tärkeintä tässä muistomerkissä on asian arvokkuus - sotaan
lähtemisen merkitys.
Teksti: Hilkka Rantala

Keski-Suomen naiset
toimivat aktiivisesti

Tilaisuuden juontanut Raija
Kähkölä on ollut naistoimikunnan jäsenenä vuodesta 1980
ja puheenjohtajana vuodesta
1997.

K

eski-Suomen Sotaveteraanipiirin Naistoimikunta
järjesti 23. syykuuta kesäkauden päättäjäiset Luonetjärven
Varuskuntakerholla
Tikkakoskella. Tilaisuuteen osallistui yli 120 henkilöä eri puolilta Keski-Suomea. Juhlan ohjelma eteni viimevuotista hyväksi

havaittua mallia noudattaen;
ruokailtiin, laulettiin, järjestettiin arpajaiset, kuunneltiin
humoristisia, mutta välillä hieman taiteellisimpiakin esityksiä, nautittiin yhdessäolosta ja
lopuksi oli tanssin vuoro.
Pienen osallistumismaksun
(5 €) lisäksi kuluista vastasi piirin naistoimikunta.
Juhlan järjestelyt johti ja
juonsi sotaveteraanipiirin naistoimikunnan puheenjohtaja
Raija Kähkölä.
Sotaveteraanipiirissä on 26
yhdistystä, joissa 16:ssa toimii
naisjaosto. Naisten toiminnan
merkitys yhdistyksissä tulee
jatkossa korostumaan erityisesti puolisoiden ja leskien tukityössä tunnuksen omaavien
veteraanien määrän pienentyessä. Esimerkiksi Jyväskylässä
naisjaosto on kiinteä osa yhdistystä, joka rahoittaa kaiken toiminnan.
Teksti: Kari Korhonen
Kuvat: Vesa Juko

Kunniavartio muistomerkillä. Kuva: Matti Hyvärinen

Suurkiitokset Teille
Sotaveteraanit!

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

Kesäkauden päättäjäisiin Luonetjärven varuskuntakerholla osallistui 120 henkilöä.

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton
internet-sivut ja verkkokauppa.
www.sotaveteraaniliitto.fi
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto
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Onnistuneet Virikepäivät Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Ruokailu käynnissä Pirkanmaan tilaisuudessa.

S

otaveteraaniliiton Naistyön
toimikunta toteutti yhteistyössä Naisten Valmiusliiton
kanssa pilottihankkeena kaksi
virikepäivää. Ajatus virikepäivän järjestämisestä hyvän yhteistyökumppanin kanssa syntyi Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön purkamisen jälkeen.
Naistyön toimikunta halusi
huomioida erityisesti veteraaninaisia, jotka vuosikymmenten ajan ovat tehneet pyyteetöntä ja arvokasta työtä yhdistyksissä.
Luontevaksi yhteistyökumppaniksi lähti Naisten Valmiusliitto. Valmiusliiton oma teema:
Turvallisesti seniori-iässä sopii
loistavasti osaksi Virikepäivää.
Päivän käytännön järjestelyistä
huolehtivat Valmiusliiton Alueneuvottelukuntien naiset.

Säkylässä ja Tampereella
Päivä järjestettiin Satakunnassa 24.9. ja Pirkanmaalla 29.9.,
joissa kyseisten Sotaveteraanipiirien puheenjohtajien myönteisellä vaikutuksella oli erittäin suuri merkitys tapahtuman onnistumiseen. Piiri toimi
kutsujana ja huolehti ilmoittautumisista sekä osittain kuljetusten organisoinnista.
Virikepäivä koostui luennoista, kevyestä jumpasta, viihteestä, ruokailusta ja kahvista.
Luentojen aihealueiden valintaan naiset olivat itse voineet
vaikuttaa.
Satakunnassa paljon kiitosta esityksestään sai kirurgian
ylilääkäri Markus Laine kertoessaan lääketurvallisuudesta. Mitä lääkkeitä voidaan ottaa yhtä aikaa, miten suhtautua
ohjeisiin lääkerasiassa? Miten
suhtautua ohjeessa ilmoitettuihin sivuvaikutuksiin?

Kummassakin piirissä aiheena ollut hoitotahto kirvoitti runsaasti kysymyksiä. Osalle
kuulijoista hoitotahto oli tuttu
asia, osalle jo laadittunakin kotona. Monille kuitenkin se oli
täysin uusi asia. Hoitotahdolla taataan henkilön oma tahto
hoidosta silloin, kun ei itse pysty sitä ilmaisemaan. Hoitotahto myös sitoo terveydenhuollon henkilöstöä ja ohjaa omaisia ja se voidaan kirjata KELAn
sairaskertomusarkistoon, Kantaan, josta se tarvittaessa löytyy.
Luento: ”Miksen muista?”
kummassakin
tilaisuudessa
koettiin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. Mistä tietää, onko
kyseessä vain tavallinen muistamattomuus, vai onko kyseessä vakavampi, lääkärikäyntiä
vaativa muistisairaus? Luennoitsijat saivat vastata lukuisiin
kysymyksiin aiheesta.
Apuvälineitä arkeen tarvitaan päivittäin ja tästä osuudesta vastasi Respecta. Rollaattorit ja kepit lienevät niitä tutuimpia, mutta keittiön ja
pukeutumisen suhteen tilanne olikin toisenlainen. Puseron
nappeja on hankala jäykin sormin saada kiinni, mutta napinlaittajalla sekin luonnistuu.
Ruokailu oli kummassakin
tilaisuudessa odotettu tapahtuma. Pitoemäntien valmistama,
maukas kotiruoka saikin paljon kiitosta. Ruoan tarjoilu kauniisti katettuihin pöytiin sai aikaan aluksi hämmennystä. Olivathan veteraaninaiset aina itse
tottuneet
”trahteeraamaan”
muita. Valmiusliiton naiset halusivat juuri tällä tavalla osoittaa kunnioitustaan ja arvostustaan osallistujille. Pöydissä istuvat vieraat olivatkin iloisia ja
hyvin ”otettuja” asiasta.

Ennen päätöskahvia paneuduttiin vielä hetkeksi vanhojen Suomi-filmien maailmaan
yhteislaulun merkeissä. Kulkurin valssi, On lautalla pienoinen kahvila, Lemmen liekki leimahtaa… Mikä olikaan elokuva ja olivatko pääosassa Ansa ja
Tauno? Hyvää mieltä ja muistijumppaa. Eikä voi kuin ihailla osallistujien muistia, vastaus
tuli vuosilukuja myöten. Satakunnassa flyygelin ääressä oli
kanttori Mikko Pelkonen ja
Pirkanmaalla aidolla Onni Laihasen rintamaharmonikalla
säesti Pasi Raukola. Laulutuokion vetäjänä oli allekirjoittaneella ilo olla.
Päivien järjestelyissä tuli
hienosti esille veteraanihenki. Kaikki luennoitsijat, esiintyjät ja apulaiset olivat mukana talkoohengessä. Itselleen ei
kukaan halunnut korvausta.
”Nämä veteraaninaiset ovat jo
tehneet niin ison työn, ettei sitä
mikään korvaa”, olivat talkoolaisten kommentteja.
Ennen päätöskahvia oli tehtävänä palautelomakkeen täyttäminen. Oliko päivä ollut
odotusten mukainen? Oliko
päivä koettu tarpeelliseksi? Tilaisuuksiin osallistui Satakunnassa 94 naista ja Pirkanmaalla
93. Palautteen antoi 156 henkilöä. Erityisesti naisille kohdennettu virikepäivä piirin alueella oli koettu tärkeäksi ja jatkoa
toivottiin. Aihealueet koettiin
kiinnostaviksi ja hyvin tarpeellisiksi juuri ikä-ihmisille. Ruoka sai arvosanan 10 + kummassakin tilaisuudessa. Yhteistyö

Naisten Valmiusliitto
Naisten Valmiusliitto on perustettu vuonna 1997 ja siinä
toimii jäsenjärjestöjensä kautta 144 000 naista. Naisten Valmiusliittoa oli perustamassa myös purettu Rintamanaisten
Liitto ry.
Liiton puheenjohtajina ovat toimineet Elisabeth Rehn,
Riitta Uosukainen, Anneli Taina ja tällä hetkellä Anne
Holmlund.
Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen
ja varautumiseen liittyviä valmiuksia sekä kykyä toimia
poikkeusoloissa. Liitto järjestää vuosittain kaksi valtakunnallista valmiusharjoitusta.
Liiton vuonna 2014 aloittama kampanja Turvallisesti seniori-iässä – turvallisuustaidot kuuluvat kaikille tukee vanhusten itsenäistä selviytymistä kotona mm. selvittämällä turvallisuusriskejä. Samalla kampanja herättää ihmisiä
huolehtimaan ikääntyneistä.
Naisten Valmiusliiton jäsenet:
Finlands svenska Marthaförbund rf
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Marttaliitto ry
Päällystön Naisten Liitto ry
Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
tahona Naisten Valmiusliitto
koettiin erittäin hyväksi. Kritiikkiä sai aamukahvin puuttuminen, pitkähkö paikallaanolo ja muutama oli odottanut
hierontaa tai henkilökohtaista
hemmottelua.
Yhteenvetona Virikepäivistä
jäi positiivinen vaikutelma. Sotaveteraanipiirit ympäri Suomea ovat hyvin erilaisia ja monissa vastaavanlaisia tapahtu-

mia on järjestettykin. Naisten
Valmiusliitto yhteistyökumppanina on voimavara ja tervetullut lisä veteraanikentän kasvaviin haasteisiin. Nyt alkanutta yhteistyötä on hyvä jatkaa.
Tuija Saura
Naistyön toimikunnan
puheenjohtaja

Säkylän virikepäivän osallistujat jumppaosuudessa.

Realmar Oy

Mäntän Rengaspiste Oy

Lohkoasennus Oy

Mäntsälä

Mänttä

Naantali
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Virtain Sotaveteraanit – puoli vuosisataa toisista välittämisen asialla

V

irtain Sotaveteraanit ry
juhli 50-vuotista toimintaansa juhlallisen arvokkaasti
sunnuntaina 11. lokakuuta ensin juhlajumalanpalveluksessa
Virtain kirkossa, sitten kirkkokahveilla seurakuntatalolla ja
viimein Rantatien koululla järjestetyssä vuosijuhlassa.
- Viisi vuosikymmentä sitten
10.10.1965 tässä samassa rakennuksessa sodan käyneet miehet perustivat Virroille Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen.
Myöhemmin nimi muuttui Virtain Sotaveteraanit ry:ksi. Koko
tuon ajan yhdistyksemme keskeinen tehtävä on ollut toisistaan välittäminen. Toiminta on
herättänyt luottamusta jäsenten
keskuudessa ja saanut myös ulkoisen arvostuksen – sitä ei ole
tarvinnut selitellä. Näin olen
kokenut ja kuullut toiminnassa mukana olleena, lausui yhdistyksen puheenjohtaja Pentti
Vaara juhlan tervehdyssanoissaan. Hän myös kiitti kaikkia
järjestelyihin osallistuneita.
- Olen ymmärtänyt, että
mukanaolo on ollut kaikille
kunnia-asia, Vaara tiivisti juhlaväen tunnelmat.

Kuntoutusasiat kunnossa
Teillä täällä Virroilla ja Ruovedellä on kuntoutusasiat hoidettu hyvin. Viime vuonna Valtiokonttorin tilaston mukaan
Virroilla ja Ruovedellä on satsattu veteraanikuntoutukseen
jokaista siihen oikeutettua kohden yli 868 euroa, mikä on valtakunnallista keskitasoa, totesi Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran

Wennström juhlapuheessaan.
Hän totesi, että kunniakansalaisten – sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä asiaa on pidettävä esillä
kaikilla foorumeilla.
- Heitä on joukossamme vielä lähes 24 000. Sivistynyt valtio pitää hyvää huolta vanhusväestöstä ja erityisesti niistä
miehistä ja naisista, jotka ovat
teoillaan puolustaneet maan
itsenäisyyttä ja uhrauksillaan
säilyttäneet sen, totesi Wennström.

Perinnetyötä ja
tukitoimintaa
Finn-Göran Wennström esitteli juhlassa myös sotaveteraanitoiminnan tulevaisuuden näkymiä.
- Paikallisyhdistysten määrä
tulee vähenemään. Liiton kannalta on toivottavaa, että yhdistyksissä kyetään tästä asiasta
kiihkottomasti keskustelemaan
ja tekemään omaehtoisesti tarpeelliset päätökset suurempien
kokonaisuuksien luomiseksi,
sanoi Wennström.
Liiton tuleva järjestökenttä
muotoutuu noin 60:n alueellisesti toimintakykyisen yhdistyksen perustalle. Näiden yhdistysten puitteissa on aloitettu
perinneaikakauden suunnittelu.
- Täällä Ylä-Pirkanmaalla
suunnittelu rakentuu Virtain
Sotaveteraaniyhdistyksen pohjalle muodostettavan seutukunnallisen yhdistyksen pohjalle, Finn-Göran Wennström
totesi.

Nakkilan Sihuma Oy
Nakkila

Nokeval Oy
Nokia
www.nokeval.com

Comarcon Oy
Nurmijärvi

Kuosan Betoni Oy

Virtain Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlassa jaettiin ansiomerkkejä pitkästä ja menestyksekkäästä sotaveteraanityöstä. Vas. Olli Joutsenjärvi, Riitta Kammonen, Reijo Herranen, Juhani Muuriaisniemi,
Seppo Varis, Päivi Ylimys, Tapani Korhonen ja Antti Sipilä.

Ansiomerkkejä
veteraanityöstä
Virtain
Sotaveteraanien
50-vuotisjuhlassa jaettiin ansiomerkkejä pitkästä ja menestyksekkäästä työstä sotaveteraanien parissa. Sotaveteraanien kultainen ansioristi
luovutettiin veteraaneille Kauko Lehtiselle ja Tauno Sarvalle.
Ansioristin saivat Olli Joutsenjärvi, Riitta Kammonen ja
Aarne Ylimys.
Kultaisen ansiomerkin vastaanottivat veteraani Simo
Vesa sekä nuoremmista Reijo Herranen, Juhani Muuriaisniemi, Seppo Varis ja Päivi
Ylimys. Hopeisen ansiomerkin
saivat puolestaan Tapani Korhonen ja Antti Sipilä.
Pentti Jouttijärvi palkittiin
juhlassa historiikin kirjoittajana.

Huolenpidon historiaa
Pentti Jouttijärvi esitteli juhlassa kirjoittamaansa Virtain
Sotaveteraanit ry:n 50-vuotishistoriikkia, jota hänen kanssaan ovat olleet tekemässä toimikunnan
puheenjohtajana
Pentti Vaara ja jäseninä Onni
Holttinen kuolemaansa saakka
(11.12.2014), Riitta Kammonen,
Seppo Varis, Juhani Muuriaisniemi ja Tapani Korhonen sekä
ulkopuolisina Martti Ala-Sulkava, Kalevi Saloranta ja Jussi
Mäkitalo.
Vuosikymmenten
varrelle on mahtunut paljon etenkin
toisista veteraaneista välittämistä. Vuosien mittaan on toteutettu muistomerkkejä, tehty hengellistä työtä, vietetty ja
muistettu merkkipäiviä, palkittu ansioituneita ja järjestetty veteraaneille asuntoja ja hoivapalveluita sekä pidetty talkoita, tempauksia ja keräyksiä

Rakennus J. Ora Oy
Nastola
www.oraoy.fi

HT-Maanrakennus Oy
Perttula

Rakennus Trowe Oy
Nurmijärvi
www.rakennustrowe.fi

Josira Oy

Orimattila

Orivesi
www.josira.fi

Virtasen Maalitehdas

Naficon Liitin Oy

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

Nauvo

- unohtamatta yhteisiä retkiä,
juhlia ja perinnetyötä.
Sotaveteraanien
tekemän
perinnetyön aikaansaannoksia
ovat mm. jatkosotaan lähdön
muistolaatta, veteraanimatrikkelit lisäosineen, Sotaveteraanimuseo ja kenttälinnoitusalue,
Pro Patria -muistokivi, Asevelihengen muistomerkki, Pro Patria -taulu - Isänmaan puolesta. Perinteeseen ovat kuuluneet
myös seppeleenlaskut sankarihaudoilla keskustassa ja Killinkoskella sotiin liittyvinä muistopäivinä.
Virroilla elää vielä 33 rintamatunnuksen saanutta sotaveteraania - naista ja miestä, 11
leskeä ja puolisoa. Lisäksi Virtain Sotaveteraaneissa on 94
kannattajajäsentä.
Teksti ja kuva: Erja Niemelä

Valonkaari
Nokia

NORDCONTACT OY
Nurmijärvi
-käännöspalvelujaSuomi, Ruotsi, Englanti ja Venäjä
puh.044-271 1429

Järn-Kulla Ab
Rauta-Kulla Oy
Oravainen

Oy Potoj Trading Ab
Parainen

Kuljetusliike
Trans-Mantila Ky
Parkano
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Pirkanmaalla juhlittiin viisikymppisiä

L

auantaina 17.10. oli Tampereella ilmassa suuren
juhlan tuntua, kun Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry
täytti 50 vuotta. Juhla pidettiin
Sampolan koulussa.
Pirkanmaan piiri on perustettu samassa rakennuksessa
täsmälleen 50 vuotta aikaisemmin, joten ajankohta ja puitteet olivat parhaat mahdolliset.
Vieraita olikin yhteensä noin
250 ja tunnelma oli arvokas ja
iloinen.
Ennen varsinaista juhlaa
vieraille oli tarjolla pullakahvit. Kahvin kaatajina oli joukko vapaaehtoisia. Piirin naistoimikunnan naisten johdolla
apuna toimi partiolaisia sekä
Tampereen
Sotaveteraanien
Huoltoyhdistyksen naisia. Samoilta tahoilta oli henkilöitä
auttamassa ja ohjaamassa väkeä myös ulko-ovilla ja sisätiloissa. Kaikki sujuikin mainiosti ilman kommelluksia.
Musiikista juhlassa vastasi
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat kapellimestari Andreas Schultzin johdolla sekä
Vilppulan Mieslaulajat Erlend
Jantsikenen johdolla. Mieslaulajien kuoro sai paljon kiitosta
ja kehuja, erityisesti komeasta
Finlandia-tulkinnastaan.
Juhlan avasi piirin puheenjohtaja Pasi Alho ja loppusanat
puolestaan lausui piirin kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen.
Juhlapuheen piti Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja Finn-Göran Wennström ja
puolustusvoimien tervehdyksen toi eversti Timo Kakkola
Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta. Poliittisia päättäjiä
edustivat omilla puheenvuoroillaan Tampereen kaupungin vanhuspalveluista vastaava
apulaispormestari Mikko Aaltonen sekä kansanedustaja Sofia Vikman.
Teksti: Johanna Vuori
Kuvat: Erkki Kivinen

Ennen varsinaista juhlaa vietettiin seppeleenlaskuhetki Kalevankankaan sankariristillä, jonne puheenjohtajisto kävi laskemassa
havuseppeleen. Kuvassa vas. piirin varapuheenjohtaja Juhani Husa, puheenjohtaja Pasi Alho, varapuheenjohtaja Ahto Rintala sekä
kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen. Taustalla Kotkien Weteraanisoittajien trumpetinsoittaja.

Etupenkissä istumassa vas. Satakunnan Lennoston komentaja,
eversti Juha-Pekka Keränen, lotta Eira Laalahti ja hänen vierellään
piirin kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen puolisonsa kanssa. Hänen vieressään on apulaispormestari Mikko Aaltonen. Seuraavina
ovat liiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennströn puolisonsa kanssa sekä piirin puheenjohtaja Pasi Alho.

Opetus-DVD Nastolan kouluille

N

astolan
kunnantalolla julkistettiin tiistaina
13.10.2015 yläkouluja, lukiota
ja ammatillista koulutusta varten opetukseen kaksi DVD:tä.
Ensimmäinen selvittää Talvija jatkosotaa sekä niitä edeltäneitä vuosia aina vuodesta 1915
lähtien vuoteen 1944 sotilaan
näkökulmasta. Toinen kertoo
lotista, pikkulotista ja sotilaspojista ja keskittyy sota-aikaan
ja tapahtumiin kotirintamalla.
Molemmat osat ovat n. 30 minuutin mittaisia, millä pyritään
siihen, että oppitunnin ollessa
45 min. DVD olisi 15 min. kestävän opettajajohtoisen keskustelun pohja.
DVD:t ovat jatkoa Nastolan
Suojeluskunta- ja Lottaperinneyhdistyksen tuottamalle kirjalle, Kaikki Isänmaan puolesta Nastolassa (ilm. 2007), ja siihen liittyvälle lautapelille (ilm.
2011). Kirja on tarkoitettu kaikille nykyisille ja entisille nastolalaisille ja Nastolan historiasta kiinnostuneille ja lautapeli
ensisijaisesti alakoulujen oppilaille. DVD puolestaan palvelee
vanhempia koulujen oppilaita kertoen Nastolan historiaan
liittyvistä nastolalaisista tapahtumista Suomen itsenäisyyden
alusta alkaen aina sotien päättymiseen saakka.
Perinneyhdistys on nimennyt toimituskunnan, johon tällä
hetkellä kuuluvat puheenjohtaja
Ilpo Lounento, varapuheenjohtaja Tuulo Lehtinen, rahastonhoitaja Tuula Pekonen, sihteeri
Juhani Reentilä ja jäsenet Elma
Koivusaari, Ilkka Oijala, Reijo
Oksanen ja Jaana Suvisilta. Toimituskunta on vastannut kaikista em. tuotoksista.
Koko projekti alkoi vuonna 2004, jolloin Etelä-Hämeen
Suoluskuntapiirin Historiatoimikunta (evl Matti Savonjou-

si) teki Nastolan kunnalle aloitteen Nastolan Suojeluskunnan
historian tekemisestä. Kirjaan
otettiin myös lotat ja vankileiri,
joka toimi järjestelyleirinä Nastolassa Jatkosodan aikana. Kirjan kirjoitti ja kokosi FM Marja
Huovila.
Kirjasta laativat rehtorit Reijo Oksanen ja Ari Misukka lyhennelmän ja lautapelin alakouluja varten. Lautapelin juonen mukaisesti pikkulotta ja
sotilaspoika kulkevat pitkin
Nastolaa suorittaen saamiaan
tehtäviä, minkä jälkeen heidän
pitää mennä hoitamaan asiansa
loppuun Lahdessa sijaitsevan
Suojeluskunnan Esikuntaan.
DVD:n tekemisessä olivat
mukana lahtelaiset ammattilaiset VideoMakers, MediaMakers, Mainossäde ja Markprint,
joiden ammattitaito oli opetusDVD:n onnistumisen kannalta ehdoton. DVD:t juonsi Teema Niikko ja eri osissa olivat
mukana Ilpo Lounento, Juhani Reentilä, Tuula Pekonen ja
Tuulo Lehtinen. Omakohtaisia kokemuksiaan sota-ajasta
dvd:llä kertoivat sotaveteraanit
Oiva Virtanen, Kalevi Niemi,
Endel Nord, Elsa Vanhala (lotta Lunkreeni) ja Aimo Arraste.
Toimituskunnan tavoitteena
on tätä kautta pyrkiä antamaan
tämän päivän nuorille tietoa
ja käsitystä siitä, että Suomella
on historiansa aikana ollut todella vaikeita aikoja, joista on
selvitty. Meidän isämme ja isoisämme ovat puolustaneet tätä
maata oman henkensä uhalla
ja vielä sodan jälkeen ankarana
pula-aikana rakentaneet maan
meille hyväksi asua ja elää.
Teksti: Juhani Reentilä
Kuva: Erkki Hämäläinen

Ensimmäisenä onnitteluvuorossa olivat Pirkanmaan kuuden yhteistoiminta-alueen edustajat: vas. Juhani Ahola, Hämeenkyrö
(Luoteis-Pirkanmaa), Aulis Saarinen, Valkeakoski (Etelä-Pirkanmaa), Jukka Alho, Orivesi (Itä-Pirkanmaa), Timo Ikkala, Ruovesi
(Ylä-Pirkanmaa), Raimo Nuutinen, Tampere (Keskinen Pirkanmaa)
ja Pekka Maaranen, Sastamala (Länsi-Pirkanmaa).

Talosuunnittelu P. Viitasalo
Parkano
www.talosuunnitteluviitasalo.fi

Kiitos Sotaveteraaneille
Perunmaalta Nro 159

Oy Johnson Metal Ab

HV Sähköasemapalvelut Oy

Pirkkala

Pirkkala

Lotta Lunkreeni eli Elsa Vanhala (vas.) ja Juhani Reentilä (oik.) keskustelevat ja Ilpo Lounento seuraa.
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Lappajärven Sotaveteraanit ry 50 vuotta

Y

ksi Etelä-Pohjanmaan piirin vanhimmista yhdistyksistä juhli puolta vuosisataa
27.9.2015.
Juhla alkoi alkuhartaudella ja seppelpartion lähettämisellä. Yhdistyksen puheenjohtaja Eino Korri totesi avaussanoissaan, että yhdistys jatkaa
niin kauan, kun se on veteraanien ja heidän leskiensä kannalta järkevää. Tärkeintä ei ole
organisaatio vaan se, että taataan viimeisellekin veteraanille

kunniakas vanhuus. Eino Korri jätti avoimeksi sen, että viimeisten palvelujen tarjoaja voi
olla joku muukin, kuin nykyinen yhdistys.
Juhlapuhujana oli lappajärveläislähtöinen prikaatikenraali evp Mauri Koskela, joka
toimii nykyisin Enontekiön vs.
kunnanjohtajana. Koskela totesi puheessaan, että veteraanien
arvostus on korkealla. Erityisesti nuorisomme kiinnostus
oman maamme kohtalon het-

kiin on kokenut uuden nousun.
Rauhanturvaajaveteraani Koskela muistutti myös, että Venäjä on otettava vakavasti.
Tilaisuudessa esitti yksilaulua Erkki Korkiatupa Martti Peltokankaan säestyksellä.
Kunnan tervehdyksen toi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Sari Kujala.
Teksti: Pertti Kortesniemi
Kuva: Järviseudun sanomat/
Timo Ahvenniemi

Juhlaan osallistuneet veteraanit ryhdikkäänä

Veteraanien virkistyspäivässä
harvinainen palkitsemishetki

S

yyskuun viimeisenä lauantaina veteraanit kokoontuivat Oriveden palvelutalolle virkistys- ja kuntoutuspäivään.
Moni totesi tapahtuman olevan
mahtava paitsi ohjelmaltaan
myös siksi, että samalla kohtaa saman ikäluokan tuttuja.
Kaikkia tosiaankin puhuteltiin
etunimillä tai, jos mahdollista,
lempinimillä.
Tämä on nyt jo kahdeksas
virkistyspäivä, tai niin sanottu
hemmottelupäivä, ja mukana
on tällä kertaa kolmisenkymmentä veteraania. Tarkoitus on
järjestää jo ensi keväänä seuraava, Oriveden Sotaveteraanien puheenjohtaja Jukka Alho
kertoi.
Pian seuraavasta päivästä
ryhdyttiinkin jo sopimaan virkistyspäivän “vääpelin”, Tarja
Ojalan kanssa. Ojala on ollut
alusta asti virkistyspäivän puuhaajana ja pääorganisaattorina.
Hänen kahdeksasluokkalainen
poikansa Tomi Nieminen on
ollut myös innokkaasti kaikissa virkistyspäivissä mukana.
Virkistyspäivään liittyi tällä kertaa myös yllätys, joka oli
samalla harvinainen kunni-

anosoitus. Pikkupojasta asti
mukana autellut kahdeksasluokkalainen Tomi Nieminen palkittiin Sotaveteraanien
pronssisella ansiomerkillä.

Tällä kertaa haluttiin palkita positiivisella tavalla mukana
toiminut henkilö, Pentti Karppanen Oriveden sotaveteraaneista kertoi.
Nieminen oli ansiomerkistä
erittäin otettu.
Heti ensimmäisestä kerrasta
lähtien olen tahtonut olla mukana. Tämä on mukavaa toimintaa ja kuulee vanhoja juttuja. Mitä vanhemmaksi tässä on
tullut, sitä enemmän veteraanien mietteet ja asiat ovat oikeastaan alkaneet kiinnostaa, Nieminen totesi.
Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Kauko Unkila piti
kiitospuheen ja ojensi kukat
Tarja Ojalalle.
– Nämä virkistyspäivät ovat
antaneet meille veteraaneille niin paljon. Ulkomaalainen
ystäväni oli kääntänyt vapaasti mielestään hienoimman suomen kielen sanan ja se oli hauskasti aurinkopäivä. Ehkä tämä
on meille sellainen aurinkopäiVeteraanien virkistyspäivän vä. Kiitos kuuluu kaikille jär”vääpeli” ja organisaattori Tar- jestäjille, Unkila totesi.
ja Ojala kaappasi Kauko Unkilan halattavaksi kiitoskimpun
saatuaan.

Esa Keskinen

Helpot vaatteet tekevät
elämästä helpompaa

M

onen liikunta- tai muusta toiminnan rajoitteesta
kärsivän on vaikea löytää sopivia vaatteita kaupoista. Tavallisten paitojen hihat ovat tiukkoja vetää päälle, jos kättä ei voi
nostaa, pyörätuolissa istuvalta jättää housunkaulus alaselän usein paljaaksi. Pukeminen
on vaivalloista, aikaa vievää ja
usein jopa kivuliasta.
Ongelmat olivat tuttuja
myös Mia Pataselle, joka kahdenkymmenen vuoden ajan
työssään hoitajana ja omaishoitajana auttoi ihmisiä pukemisessa.
- Hoitajana mietin arjen pukemis- ja hoitotilanteita, tavanomaiset vaatteet voivat olla
hankalia ja hitaita pukea, epämukavia päällä. Aloin ajatella,
miten itse haluaisin pukeutua,
jos minulle sattuisi jotain, mikä
veisi minut esimerkiksi pyörätuoliin, kertoo Mia.
Ajatuksesta syntyi idea, ideasta kokonainen mallisto toiminnallisia vaatteita ja yritys,
Helppo Oy. Yrityksen HelppoAsu-mallistosta löytyy ratkaisuja arjen pukeutumisongelmiin: paitoja, joiden pukeminen on nopeaa ja helppoa;
lonkkasuojin varustettuja housuja; housuja katetrinkäyttäjille, joissa katetri on sijoitettu
hyvinvoinnin kannalta oikein
ja samalla piiloon ulkopuolisten katseilta; ulkoiluasuja, joissa pyörätuolin käyttäjä pysyy

lämpimänä ja kuivana myös
syyssateilla ja talven tuiskuissa.
- Mukavuus ja käytännöllisyys ovat suunnittelun tärkeitä lähtökohtia. Helppo puettavuus ylläpitää läheisten ja
hoitajien ergonomiaa, ja se voi
auttaa ihmistä selviytymään
pukeutumisesta helpommin itsekin.
Kun pukeutuminen käy kivutta ja nopeasti, jää aikaa
muuhun toimintaan, ulkoiluun
ja harrastuksiin.
Kätevyys ja mukavuus eivät
kuitenkaan yksistään riittäneet
Mian laatukriteereiksi. - Erityisvaatemallistoissa ei paljoa
huomioida vaatteiden ulkonäköä. Kuitenkin jokaisella pitäisi olla oikeus pukeutua vaatteisiin, jotka tuntuvat mukavilta
ja samalla omilta, tuovat hyvää
mieltä ja kuvastavat persoonaa.
HelppoAsut suunnitellaan ja
valmistetaan Suomessa. Kolme
vuotta toiminut yritys on toimintaideallaan saanut jo julkista tunnustusta: keksintöjen viikon kannustepalkinnon
vuonna 2014 ja kunniamaininnan Arvo-liiton vuoden 2015
vaikuttavin arvoteko -valinnoissa.
Helppo Oy
Mia Patanen
Rantakatu 9, 49400 Hamina
Puh. 040 358 5173
www.helppoasu.fi
myynti@helppoasu.fi

Yrjö Raussi (vas.) ja Oiva Virtanen käyvät Veteraanikodin viereisessä senioripuistossa kuntoilemassa. Helppoasut ovat mukavat
ja joustavat siinäkin puuhassa.

Tiilimäen Romuliike Oy
Pori
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Veteraaniheijastimia lapsille

Raisioon muistokivi
sankarivainajille

R

aision Sotaveteraanit ry:n
50- vuotisjuhlan yhteydessä paljastettiin Raision kirkkomaalle uusi muistokivi, jonka
messinkilaattaan on ikuistettu kaikkien raisiolaisten sodissamme 1939-1945 kaatuneitten nimi. Nimiä on kaikkiaan
64. Muistomerkin hankkimiseen johti parisen vuotta sitten
syntynyt ajatus saada yhteinen
muistomerkki muistuttamaan

kaikista raisiolaisista sankarivainajista, jotka useistakin eri
syistä ovat haudatut monille eri
tahoille. Muistomerkin toteutus on ollut Raision Sotaveteraanien Tukijaoston vastuulla
ja sen on suunnitellut arkkitehti Matti Suominen.
Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

Artjärven Vuorenmäen päiväkodin lapset näyttävät mallia: Heijastin heilumaan!

O

rimattilan Sotaveteraanit jakoivat veteraaniheijastimet Artjärven Vuorenmä-

en päiväkotiryhmälle ja ryhmäperhepäiväkoti Vekkulan
lapsille sekä Orimattilan Kui-

vannon päiväkodin lapsille.
Myös päiväkotien henkilökunta sai heijastimet. Lapset olivat
innoissaan. Joku tosin totesi
”Mulla on jo heijastin”. Jakamassa olevat veteraanit totesivat, että heijastimen on hyvä
olla jokaisen takin hihassa.
Päiväkodeissa lapset lauloivat
ja leikkivät kiitokseksi veteraaneille.
Jakamassa olivat Orimattilan Sotaveteraanit ry:n kuivantolaiset Pekka Palonen ja
Osmo Mäntymäki sekä puheenjohtaja Seppo Vohlonen ja
sihteeri Pertti Laaksonen.
Teksti ja kuva: Pertti Laaksonen

Palautteita
Antti Tuurin kirjoitus Sotaveteraanissa ei ollut
asiallinen. Näkyi, että kirjoittaja ei ole ollut eikä
ole mukana talouselämässä, globaalitaloudesta
puhumattakaan. Siihen oli koottu kaikki yleiRaisiolaisten sankarivainajien nimet on kirjattu messinkilaattaan. sönosastojen pahansuopuudet. Syytetty syyttömiä, jotka muutenkin ovat nykyisin sylkikupin
asemassa.
Voin kertoa hänelle, että hänen huolensa ovat
turhat. Maamme nykyiset yritysjohtajat ovat
huipputasoa, osaavat asiansa. Paremmin kuin
ihkahovin säätiö ja Här- mo Salo säestäjänään harmo- minun sukupolveni konsanaan.
män kylpylä järjestivät pe- nikkataiteilija Teijo Rekonen.
rinteisen virkistyspäivän jo 10. Ylihärmän veteraanikuoron Jouko Sere
kerran 23.10.2015. Anssi-Jus- johdolla saatiin yleisökin laula- vuorineuvos
sin areenaan oli kokoontunut maan ja Kuntsarin liikunnan- eläkeläinen vm. 27
lähes 700 veteraania ja heidän ohjaajan vetämä tuolijumppa
*****
puolisoaan. Iltapäivän ohjelma sai myös veret kiertämään. Etemuodostui kevyestä ja hieman lä-Pohjanmaan piirin puheen- Sotaveteraanilehdessä 4/2015 on Antti Tuurin
vakavammasta osuudesta.
johtaja Esko Petäjä kiitti toimi- kirjoittama kolumni ”Suomen herroista”. Se siTilaisuuden avasi kylpylän tusjohtaja Jan-Erik Hagforsia sältää populistista vasemmistopropagandaa.
toimitusjohtaja Jan- Erik Hag- ja luovutti hänelle Sotaveteraa- Tällainen ei sovi lehteen. Jos protestistani huolifors. Musiikista vastasi Ylihär- niliiton työmmetukemismita- matta lehti jatkaa tällä linjalla, pyydän ilmoittamän soittokunta kapt.evp Paa- lin. Tilaisuuden loppuhartau- maan minulle. Eroan silloin liitosta.
vo Mularin johdolla. Tilaisuu- den piti rovasti Arvi Kallio.
den juhlapuheen piti eversti.
Sten von Troil
evp Kari Janhunen.
Teksti: Emma Dektarjew Vänr.res.
Toivo Kärjen 100-vuotis juhKuva: Esko Petäjä
*****
lamusiikkia esitti ltn.evp RaiArvoisa päätoimittaja!
Lukiessani 16.9. ilmestyneen Sotaveteraanilehteä
ja siinä ollutta Olli Kleemolan kirjoitusta ”Katto korkealla ja seinät leveällä veteraanityössä”
vereni ns. kuohahti. Tuo kirjoitus sopisi paremmin Helsingin Sanomiin tai Vihreään Lankaan.
Kleemola kirjoittaa veteraanien nimissä sellaista
soopaa, mitä en voi hyväksyä. Isäni ja äitini ovat

Soitannollinen iltapäivä
Härmässä

P

Porvoo

Syksyisin terveisin ja ”kallella kypärin”
Reijo Virtamo
Lokalahti
*****

Kolumnistit esiintyvät omana itsenään
Sananvapaus ja mielipiteenvapaus ovat itsenäisen maan kulmakiviä. Sotaveteraani-lehden kolumnistit eivät edusta liiton kantaa, mutta niin
Antti Tuuri kuin Olli Kleemolakin kirjoittavat
omista lähtökohdistaan tavalla, joka vahvistaa
lehden linjaa avarana ja tulevaisuuteen kurkottavana julkaisuna. Olli Kleemola, väitöskirjaa
valmisteleva nuori mies tekee aidosti töitä sen
eteen, ettei veteraanien muisto koskaan hälvene.
Markku Seppä

Man Project Oy

Noormarkun Murske Oy

Pori

Söörmarkku

Anssi–Jussin areena täyttyi peräpenkkiä myöten.

KAP-Asennus Oy

molemmat sotiemme veteraaneja ja ainakin heidän kanssaan jutellessa ei voi aistia yhtään Kleemolan ajatuskantaa. Hänellä on tietenkin kolumnistina oikeus kirjoittaa omia ajatuksiaan,
mutta ei näin kunnianarvoisessa lehdessä.
Toivoisin, että Te päätoimittajana pystytte valitsemaan lehtenne linjaan sopivammat kolumnistit. En todellakaan voi jatkossa lukea lehteänne, mikäli tuommoinen asioiden vääristely jatkuu.
Maahanmuutostahan voidaan olla monta eri
mieltä, mutta veteraanien suuhun ei tuollaisia sanoja voi laittaa. Sodissamme olivat nuoret
miehet taistelemassa itsenäisen maamme puolesta, eivätkä lähteneet kaukomaille karkuun paremman elintason puolesta.

Huoltopalvelu
J. Holmberg Oy
Porvoo

Jeti-Sähkö Ky
Porvoo
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SHM som garant för
veteranernas ålderdomsskydd
Jag fungerar som ordförande för socialoch hälsovårdskommitén inom Krigsveteranförbundet. Kommiténs uppgift
är bl.a. att stöda förbundets ledning
i dess arbete att säkerställa tillräckliga medel i statens budget för rehabilitering av våra veteraner. I kommitén
verkar en mångsidig och heltäckande
grupp av specialister, vars budskap torde hörsammas av tjänstemännen inom
social- och hälsovårdsministeriet.
Det verkar vara svårt, ty SHM presenterar upprepningsvis ett undermåligt förslag för finansministeriet. Förslaget baserar sig på matematiska eurobelopp utan att ta hänsyn till vad
specialisterna uppskattar vara behovet
i avseende å veteranernas kondition,
hälsotillstånd och funktionsförmåga.
För tre år sedan fattade riksdagen ett
enhälligt beslut, att för upprätthållande av krigsveteranernas funktionsförmåga och rehabilitering reservera tillräckliga medel åtminstone till år 2017,
som då var 36,6 miljoner euro. Detta
solenna principbeslut var i kraft endast
ett år, och nuvarande budgetförslag i
riksdagen är 11 miljoner lägre än det
borde vara. Som orsak anges vara veteranernas minskade antal. Motiveringen är på två sätt felaktig. För det första
uppskattas veteranernas antal fel, emedan som beräkningsgrund används
uppskattade antalet vid årets slut. Det
finns dock veteraner bland oss hela året
och de borde alla vara berättigade till
tjänster som möjliggör rehabilitering
och boende i hemmet. För det andra;
en matematisk fördelningsgrund är felaktig, därför att det varje år krävs mera
och dyrare tjänster för att upprätthålla veteranernas funktionsförmåga. Enligt specialisters åsikt är det klart, att i
medeltal 91-åriga veteraner bör skötas
på ett annat sätt än som yngre, och det
kostar mera.
Statistiken avslöjar, att 80 är en ålder, varefter behovet av vård och service växer kraftigt. Till denna grupp hör
alla veteraner. Inom SHM finns många
yrkesmänniskor inom hälsovården,
som mycket väl känner till dessa ärenden. Uppenbarligen har man inte velat
lyssna till dessas sakkännedom, emedan ministeriets åsikt angående finansieringen av veteranernas rehabilitering är sådan den är.
Det är ännu möjligt att korrigera
misstaget. Ärendet behandlas som bäst
i utskottet, där specialisternas åsikt efterlyses. När denna tidning utkommer,
är slutresultatet inte bekant. Jag emotser, att två saker förverkligas. Regeringens budgetförslag justeras för de s.k.
förbisedda veteranernas del uppåt så,
att man återkommer till budgetsumman för detta år; 30,6 miljoner. Vi bör
komma ihåg, att av en 4 miljoner euros

förhöjning senaste höst tilldelades 450
krigsinvalider 3 miljoner och 23.000
veteraner 1 miljon. Detta uppenbara
missförstånd är det möjligt att nu rätta till, genom att denna gång prioritera övriga veteraner och reservera erforderliga 5 miljoner för rehabilitering av
nuvarande 20.000 krigsveteraner, och
framför allt för att möjliggöra fortsatt
boende i hemmamiljö.
Pengar behövs förutom till en gång
per år ordnad två veckors anstaltrehabilitering också till öppen rehabilitering och mycket mer till rehabilitering
i hemmet. En åldrande veterans juridiska rätt är att erhålla erforderlig hjälp
att upprätthålla sin verksamhetsförmåga och levnadsförmåga icke endast två
veckor per år, utan varje dag hela året.
Det var ett felaktigt beslut, att göra
en fyra miljoners nedskärning i årets
budget. Detta är uppenbart , emedan
enligt uppgifter erhållna från kommunerna har i många kommuner de för
hela året reserverade medlen slutanvänts redan i sommar, varför nya rehabiliteringsbeslut inte har kunnat göras.
Förbundet har hemställt, att ärendet
bör skötas inom ramen för en tilläggsbudget. Förhoppningsvis blir det så!
Önskvärt vore även, att veteranerna
från våra krig inte inlämmas i kommunernas åldringsvårds massa, emedan
de utgör en lagenlig specialgrupp, vars
servicebehov man lovat sköta.
Krigsveteranförbundets social- och
hälsovårdskommité önskar, att våra
krigsveteraner vore en pilotgrupp för
åldrande människor, vars kondition
och servicebehov utreds grundligt i
varje kommun, och att man förverkligar där gjorda skötsel- och serviceplaner. Statens budgetanslag må dimensioneras så att dessa planer kan förverkligas. Om man så gör, behövs större
budgetanslag i stället för nedskärningar.
För tillfället vet vi, att riksdagsgruppernas ordföranden har gjort ett gemensamt förslag, att budgetanslaget för
veteranernas rehabilitering skulle höjas
med fyra miljoner; dvs att man skulle
återgå i det närmaste till nivån 2015.
Bra så, men man bör komma ihåg,
att ändå skulle anslaget underskrida
år 2013 beslutade tillräckliga budgetanslagsnivå för rehabilitering med sju
miljoner.
Pekka Paatero
Ordförande för Krigsveteranförbundets
social-och hälsovårdskommite
Emeritus för länets social- och hälsovård
Översättning: Anders Knip

Veteranorganisationerna
säkerställer rådplägningsorganet
för Frontveteranärenden (RINE)
Det hela landet omfattande rådplägningsorganet för Frontveteranärenden
har fungerat som samarbetsorgan för
veteranorganisationerna, beslutfattarna jämte samarbetspartners sedan år
1979. Verksamhetsperioden för det i
oktober valda 14:de rådplägningsorganet utgår i slutet av september år 2018.
Man får hoppas, att man till dess fått
ordning på de centrala stödåtgärderna
för veteranerna.
Rådplägningsorganet har en betydande roll genom att kartlägga veteranernas behov gentemot beslutsfattarna.
I landet råder ett brett samförstånd angående veteranernas behov av mångsidiga stödformer. Alla partier och riksdagsgrupper har förbundit sig därtill,
att krigsveteranernas ärenden sköts på
ett hedervärt sätt. Statsminister Alexander Stubb yttrade senaste mars under krigsveteranveckans öppningsfestligheter; ”Jag önskar, vilken regeringsbasen än är efter valet, att anslagen för
veteranernas rehabilitering och service i hemmamiljö säkerställs på en tillräcklig nivå under hela valperioden.
Detta ärende kan ej mera senareläggas.
Det är inte mera en pekuniär angelägenhet. Det är en fråga om värdighet
och heder”.
Det utnämnda rådplägningsorganets brådskande uppgift är att åstadkomma samförstånd inom alla organ

angående skötseln av stödåtgärderna
för veteranerna. Många inflytelserika
personer undervärderar betydelsen av
rehabilitering och service vid stödandet av boende i hemmet, fastän teori och praktik påvisar annat. Rådplägningsorganet har också en stor roll som
åsiktsbildare. Kommunernas föråldrade verksamhetsformer är ett problemområde visavi förverkligandet av
veteranernas stödformer. Det är ej till
fyllest, att veteranen ”ansöker om rehabilitering”, utan en veteran som önskar
och behöver rehabilitering och service skall erbjudas dessa tjänster. Ett förändrat tillvägagångssätt är en utmaning men ingen omöjlighet. I många
kommuner tillämpas detta förfaringssätt. Det finns alltså goda modeller. Att
stöda de män och kvinnor som stred i
våra krig betyder inte en långvarig utgiftsautomat, utan förminskar eller åtminstone senarelägger tillämpandet av
dyrare vårdformer.
Krigsveteranförbundet
förväntar
sig ett öppet och handfast bevakande
av veteranernas intressen i samarbete
med veteranorganisationerna. Krigsveteranförbundet förbinder sig att arbeta
till förmån får det gemensamma målet.
Markku Seppä
Översättning: Anders Knip

Veteranernas kyrkdag firad i Vörå

Å

rets kyrkdag för Vasa Krigsveterandisstrikt och Krigsinvalidernas brödraförbunds Kust-Öterbottendistrikt ordnades den 24 september i
Vörå kyrka.
Tvåhundra personer kom från norr
och söder till den vackra kyrkan. Som
liturger i den tvåspråkiga mässan fungerade prosten Juhani Niemistö och kyrkoherde Tor-Erik Store, medan Vöråkyrkoherden Tomas Klemets predikade.
Mässan inleddes med körsång av
den lokala kören Church Hill Boys med
kantor Christoffer Streng som dirigent
och med kantor Martin Klemets vid
pianot. Kören inledde med ”Veteranens
aftontapto” på finska, och den återkom
också senare umder mässan.
Kyrkoherde Tomas Klemets utgick
i in predikan från de dramatiska händelserna vid Kivisilta utanför Viborg
den 22 juni 1944. Ett genombrott skulle
ha betytt öppen väg till Helsingfors för

fienden. Bland de finländska försvararna fanns undersergeant Allan Finholm
från Larsmo, och han fick en grupp på
17 man med sig för att avvärja en betydligt större fiendestyrka som fått fotfäste på bron.
Efter nattvardsgång avslutades
mässan med att Tor-Erik Store sände
en kranspatrull till hjältegravarna.
Bussarna styrde därefter mot Folkhälsans hus på Norrvalla, där man från
dukade bord kunde avnjuta en smaklig middag. Vörå kommuns hälsning
framfördes där av fullmäktiges andra viceordförande Åke Helsing. Peter
Åbacka framförde också en dikt som
Elsa Ek från Pensala skrev under vinterkriget.
Christoffer Streng framförde också
ett par sånger till Martin Kemets ackompanjemang.

Rakennuspalvelu
R. J. Hämäläinen Oy
Porvoo

Bertel Widjeskog
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APTEEKKIPALVELUA SOTAVETERAANEILLE
Alajärvi

Loimaa

Ruokolahti

Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
Puh. 06-557 2249

Ruokolahden Apteekki
Liisanpolku 2, 56100 Ruokolahti
Puh. 05-434 1019

Jyväskylä

Kyllön Apteekki
Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä
Puh. 010 271 6890

Voionmaan apteekki
Voionmaankatu 9,
Puh. 010 271 6895

Parikkalan 1. Apteekki
puh. 05-430 016

Korpilahti

Saaren sivuapteekki
puh. 05-435 256

Korpilahden Apteekki
Joensuuntie 2, 41800 Korpilahti
puh. 014-821 775
www.korpilahdenapteekki.fi

Ristiina

Lapväärtti

Ristiinan Apteekki

Puh. 06-222 1110
Fax 06-222 1599
Lapväärtintie 729
64300 Lapväärtti

Veteli

Parikkala

Vetelin Apteekki
Koulutie 63, 69700 Veteli
Puh.068 621 419
www.vetelinapteekki.fi

Viitasaari

Brahentie 16, 52300 Ristiina
Puh. 015-740 7700

Viitasaaren Apteekki

Suomenniemen sivuapteekki

Postikuja 1, 44500 Viitasaari
puh. 014-577 4700

Puh. 015-666 470

Sotaveteraanipiirien myyntituotteet
Syntymäpäiväkynttilä
hinta 15 euroa

Liiton tunnuksella
varustettu solmio,
hinta 15 euroa.

Kylpypyyhkeet
(Finlayson)
Pyyhkeen koko 70x150,
neljä värivaihtoehtoa,
hinta 22 euroa/kpl.

Kaulaliina
Laadukas, vuorillinen
kaulaliina.
Hinta 23 euroa

Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä
varustettu kävelykeppi. Sota
veteraanien perinneyhdistyksen
jäsenten käsityönä valmistama.
Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 60 euroa

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kään
tövyö, nahkaa väri musta/
viininpunainen. Soljessa
liiton tunnus, solkea saata
vana myös hopeanvärisenä.
Hinta 25 euroa

Tilaukset:
Puh. 0400 757 195, 050 517 6396,
ep.sotaveteraanipiiri@netikka.fi

Henkselit
Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.
Hinta 150 euroa

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 15,
13130 Hämeenlinna tai puh. (03) 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),
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.

Kotimaiset, veteraani
tunnuksella. Saatavana
on viininpunaista,
tummansinistä ja
mustaa.
Hinta 23 euroa

Tilaukset: Solveig Hyöty, (09) 612 7003,
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi
Toimisto on avoinna klo 10.00-14.00.

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.
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Kirjat
Erillissota vai liittolaissota?
Mikko Uola: Eritahtiset
aseveljet – Suomi ja muut
Saksan rinnalla taistelleet
1939−1944 Docendo, 555
sivua.

sa verrattaisiin Suomen ja muiden Saksan rinnalla taistelleiden
maiden vaikuttimia ja sitoutumisen astetta Saksaan. Kysymys
on sikäli vaikeasta vertailusta,
että Saksan rinnalla taistelleet
maat olivat geopoliittisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti varsin erilaisia keskenään ja erilaisia varsinkin Suomeen verrattuina”, Uola toteaa
kirjassaan.

Kiistelty aihe

Dosentti, tietokirjailija Mikko
Uola on tehnyt erinomaista työtä tarttuessaan mittavaan haasteeseen ja kirjoittaessaan teoksen Eritahtiset aseveljet – Suomi
ja muut Saksan rinnalla taistelleet 1939−1944. Uola toteaa
kirjan tavoitteena olleen selvittää, miten Suomi ja muut Saksan rinnalla taistelleet lähtivät
toiseen maailmansotaan Saksan
rinnalle ja mikä näiden valtioiden sitoutumisen aste oli Saksaan nähden? Näitä maita teoksessa ovat Suomen lisäksi Romania, Unkari, Italia, Slovakia,
Kroatia ja Bulgaria. Tämän lisäksi Uola käsittelee myös jossain määrin Englannin, Ranskan, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton toimia sodan aikana.

Erillissota vai
liittolaissota – aseveljien
vertailua
Kirja alkaa sanoilla: ”Suomi kävi
vuosina 1941−1944 erillissotaa
Neuvostoliittoa vastaan olematta Saksan liittolainen. Tämä väite on jakanut historiantutkijoita
vuosikymmenien ajan toisten ollessa sitä mieltä, että väite pitää
paikkansa, toisten taas väittäessä, että Suomi oli täysin sitoutunut Saksaan ja ainakin osittain myös sen sodanpäämääriin,
kenties osin jopa Saksassa vallassa olleeseen yhteiskuntajärjestelmään”. Kirjoittaja lähtee
ensimmäisessä kappaleessa tarkastelemaan tätä kysymystä eri
näkökulmista verraten sitä Saksan muihin aseveljiin ja kanssa
sotineisiin.
Tämä onkin uutta ja merkittävää antia kirjassa: ”Vaikka
erillissotakysymystä on kirjallisuudessa käsitelty, sellaista tutkimusta ei juuri ole tehty, jos-

Suomen ja Saksan suhteesta toisiinsa toisen maailmansodan aikana on kiistelty ja esitetty erilaisia teorioita. Tehty heittoja sinne tänne alkaen aina siitä,
että Suomi oli täysin tahdoton
Saksan liittolainen ja toisena ääripäänä se, että Suomi taisteli
täysin itsenäisesti toisessa maailmansodassa ja nimenomaan
jatkosodassa.
Teoksessaan Uola on pystynyt
nousemaan erilaisten arvoasetelmien ”voittajat voitetut”, ”oikeassa olleet ja väärässä olleet” -arvoasetelmien yläpuolelle. ”Asiat pitää osata suhteuttaa toisiinsa ja
muistaa se, että historiassa ei ole
kovinkaan paljon absoluuttisia
totuuksia”, Uola toteaa teoksen
4.9. pidetyssä julkistamistilaisuudessa Helsingissä.
Uolan mukaan tulkinnat
Suomen sitoutumisen asteesta
Saksaan toisen maailmansodan
aikana ovat suurelta osin mielipiteitä sen sijaan, että ne ovat
perustuneet tutkittuun tietoon.
Tutkittuun tietoon paneutuvista
Uola nostaa kuitenkin esimerkkinä Mauno Jokipiin. ”Jos Suomen sodanaikaista asemaa arvioidaan mielikuvaperusteella,
Suomesta on saatettu luoda kuvaa saksalaisten tahdottomana
ja saksalaisille alisteisena juoksupoikana”, Uola toteaa.
Eritahtiset aseveljet -teos tuo
tutkitusti esiin sen tosiasian, että
Saksalla ei ollut toisessa maailmansodassa yhtään todellista,
aitoa liittolaista, joka olisi täysin
jakanut sen sodanpäämäärät.
Suomen juoksupoika -asetelmat saa heittää romukoppaan,
että kolahtaa. Suomi onnistui
säilyttämään riippumattomuutensa muita asevelimaita tehokkaammin. Eritahtiset aseveljet
osoittaa, että Suomea arvostettiin suuresti niin Saksassa kuin
muissakin asevelimaissa. Suomi
toimi sodassa poliittisesti riippumattomampana kuin muut ja
soti vain omilla rintamillaan si-

tomatta kohtaloaan Saksaan tai
muihin kanssasotijoihin.

Mistä teos sai alkunsa?
Uola kertoo kirjan saaneen alkunsa tilaisuudesta, jossa akateemisella tasolla keskusteltiin
siitä, miten Suomen asemaa toisessa maailmansodassa, nimenomaan suhteessa Saksan kanssasotijoihin, voitaisiin tutkia.
Tuon keskustelun jälkeen Uolalle nousi mieleen verraton aarreaitta – suomalaisten diplomaattien raportit sota-ajalta keskustelun kohteena olleista maista.
Diplomaatit seurasivat virkansa
puolesta tapahtumia ja raportoivat niistä säännöllisesti Suomen
ulkoministeriölle. Nämä lähteet
edustavat hyvin luotettavaa sodan aikaista materiaalia – Uola
kopioi kirjaansa varten tuhansia
sivuja, raportteja, salasähkeitä
sodan ulkoasianministeriön arkistosta.
Kirjan kokoamisessa hän
kävi läpi muitakin arkistolähteitä kuin myös kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta. Kirjan
ansioihin kuuluvat myös tarkat
viitemerkinnät, jotka suovat lisäinformaatiota sekä myös henkilöhakemisto, josta löytää nopeasti itseään erityisesti kiinnostavia henkilöitä ja heidän
osuuttaan tapahtumien kulussa.
Kirjan avattuaan, heti sen ensimmäiseltä sivulta löytyy kartta, joka selventää alueita ja valtioita. Kirjassa on myös ennen
julkaisematon, suurelta osin ulkomaisista lähteistä hankittu
kuva-aineisto.
Kirja on selkeästi ja sujuvasti kirjoitettu. Se on tiivistä, täyttä tekstiä. Vaikka teos on peräti 555-sivuinen, pitkäveteisyys ei
pääse sitä riivaamaan, vaan lukijalle soluu kirjan sivujen välistä mielenkiintoista uutta informaatiota.

Lähtökohdat ja kulttuuri
erilaista

kaksoismonarkian osapuoli ja
oli kärsinyt ensimmäisen maailmansodan rauhansopimuksessa
suuria aluemenetyksiä. Romania taas päinvastoin, se oli saanut itselleen suuria maa-alueita, joita maa yritti nyt puolustaa
Unkaria, Bulgariaa ja Neuvostoliittoa vastaan.

Italialaisilla ei
sananvaltaa
Asevelimaista Italialaiset eivät
saksalaisia rakastaneet, eivätkä
olisi välttämättä halunneet lähteä Saksan puolelle sotaan. Saksan ja Italian liitto ei ollut saksalaisten ja italialaisten liitto. Se
todentuu Adolf Hitlerin itsensä
lausumana: ”Oikeastaan ei ole
mitään Saksan ja Italian välistä
liittoa, vaan hänen [Hitlerin] ja
Mussolinin välinen liitto. ”Kun
oli kysymys kahdesta diktatuurista, siinä ei kansalta kovin
paljon mitään kyselty, ei tietenkään”, Uola toteaa julkistamistilaisuudessa.
Talvi- ja jatkosodan aikana
Suomen valtion asema puolestaan määräytyi siitä, mikä oli
meidän kokomme ja geopoliittinen asemamme. Suomi jäi talvisodan jälkeen eristyksiin, se oli
jo kauppapoliittisesti asia, joka
vaati täysin uutta orientoitumista – yhteydet länteen katkesivat.
Länsivallat olivat pahastuneet
Suomen rauhanteosta maaliskuussa 1940, ja niiden mielenkiinto Suomea kohtaan väheni
sen jälkeen merkittävällä tavalla. Uola toteaa, että Suomea suorastaan syytettiin tietynlaisesta
petturuudesta − niin Lontoossa
kuin Washingtonissa. Tämä oli
omalla tavallaan ajamassa Suomea ”Saksan syliin”. ”Stalinin
mukaan Suomi oli nöyryyttänyt Neuvostoliittoa, mielenkiintoinen arvio sinänsä. Pieni Suomi nöyryyttää Neuvostoliittoa”,
Uola kertoo.

Tukkanuottasilla ja
Uola myös analysoi ja tarkaste- juoksutusta
lee Saksan rinnalla taistelleiden
eri maiden sisä- ja ulkopolitiikkaa ja osoittaa, miten eri maiden
toimintatavat ja poliittinen kulttuuri ovat keskenään hyvinkin
erilaiset. Tarkastelun kohteena
olevat maat ovat myös historiallisesti ja kulttuurisesti erilaisia, esimerkiksi Romania oli romaanisen kulttuurin maa, jolla oli ollut aina erittäin läheiset
suhteet esimerkiksi Ranskaan.
Unkari puolestaan oli entinen

Saksan liittolaiset Euroopassa
olivat keskenään eripuraisia, esimerkkinä Unkari ja Romania.
”Liittolaiset pitivät keskinäisillä
rajoillaan suuria sotaväenosastoja ja olisivat käyneet sodan kestäessäkin toisensa kimppuun,
jollei Saksa olisi sitä järjestelmällisesti estänyt”, Uola nostaa
esille ja jatkaa: ”Asevelimailla
oli keskinäisiä kahnauksia, heillä oli raja- ja muita riitoja. Suomi
oli ainoa, joka pysyi riitojen ul-

kopuolella. Suomea arvostettiin
kaikissa asevelimaissa”.
Yksi merkittävä ero muihin
asevelimaihin oli myös se, että
Suomen johtajia ei juoksutettu Berliinissä, kun puolestaan
unkarilaisten ja romanialaisten
ynnä muiden johtajat, valtionpäämiehet, pää- ja ulkoministerit juoksivat Berliinissä tavan
takaa, jopa muutaman viikon
välein, kysymässä neuvoja taikka saamassa käskyjä. Suomen
presidentti ja pääministeri eivät käyneet kertaakaan Berliinissä. Ulkoministeri kävi kaksi
kertaa Saksassa ja ylipäällikkö
teki kohteliaisuusvierailun, jolla
ei ollut mitään poliittista merkitystä.
Saksa ja muut sen rinnalla
taistelleet maat sitoutuivat hyökkäykseen syvälle Neuvostoliittoon Stalingradia ja Kaukasusta myöten – Suomea lukuun ottamatta. Suomalaiset taistelivat
vain omalla rintamallaan, joko
omalla historiallisella maaperällään tai vain noin sata kilometriä valtiollisten rajojensa takana
toisten armeijoitten taistellessa tuhansien kilometrien päässä
kotiseudultaan.

Ribbentrop – uutta ja
mielenkiintoista
Yksittäisistä mielenkiintoisista
seikoista voidaan tässä yhteydessä mainita Rytin sitoumus kesäkuulta 1944. Kun Ryti suostui
Ribbentropin kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen kirjoittamaan kirjeen Hitlerille, jossa
hän sitoutui siihen, ettei hänen
nimittämänsä hallitus tee rauhaa Saksan tietämättä, vastaava
vaatimus esitettiin myös Romanian Antonesculle. Ryti suostui
sitoumuksensa antamaan, mutta Hitlerin läheisimpänä liittolaisena pidetty Antonescu kieltäytyi.
Ryti antoi sitoumuksensa
hengen hädässä Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen ollessa käynnissä. Tämä suurhyökkäys antoi Saksalle mahdollisuuden kiristää Suomea. Antonescukin oli
vaikeassa asemassa, mutta tilanne Romaniassa oli kuitenkin toinen kuin Suomessa.
Uola nostaa esille kirjassaan,
että sitoumusvaatimuksen esittäminen sekä Rytille että Antonesculle kertoo siitä, ettei Saksassa nähty sitoumusta liittosopimuksen korvikkeeksi. Saksan
ja Romanian välillähän jo oli
liittosopimus (kolmen vallan so-
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Näkemyksiä venäläisen sodankäynnin taustalla
pimus). Sitoumusvaatimus oli
vain eräänlainen epätoivoinen
yritys pitää Suomi ja Romania
Saksan rinnalla.
Toisin kuin on väitetty, Rytin
sitoumuksesta oli Suomelle kiistämätöntä hyötyä: Saksan elintarvike- ja asetoimitukset jatkuivat keskeytymättä aina syyskuun alkuun saakka.
Uola toteaa, että olennaista
toisen maailmansodan tapahtumien tulkinnassa on se, että
ne kyetään suhteuttamaan toisiinsa. Suomea ei voida käsitellä erillisenä tapauksena muista,
mutta Suomen sodanaikaisen
toiminnan suhteuttaminen toisten maiden tekemisiin auttaa
ymmärtämään Suomen asemaa
ja Suomen johtomiesten sodanaikaisia päätöksiä. Yhtä lailla
on kyettävä hahmottamaan eurooppalaisten arvojen muuttuminen reilun 70 vuoden aikana.
Toisen maailmansodan aikaisille toimijoille tehdään vääryyttä,
jos heidän tekemisiään arvotetaan nykyajan yhteiskunnallisten arvojen perusteella.
Uolan mukaan kaiken kaikkiaan väitteitä Suomen pitkälle menevästä liittoutumisesta ja
Saksan tahdottomasta myötäilystä on pidettävä historiankirjoituksen tarkoitushakuisena ja
totuutta kestämättömänä tulkintana.

Paljon mielenkiintoisia
yksityiskohtia
Kaiken tämän yllä olevan esittelyn lisäksi kirjassa on paljon
muutakin, lukemattomia mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka piirtävät lukijan mielen maisemaan uutta tietoa ja uusia näkökulmia. Kirja antaa myös
vastauksia kysymyksiin, jotka ovat askarruttaneet jo kauan Suomen suhteesta Saksaan ja
samalla Suomen suhteesta muihin asevelimaihin ja näiden suhteesta Saksaan. Kehä sulkeutuu.
Kannattaa ehdottomasti tutustua.
Tarja Lappalainen
Kirjoittajasta:
Mikko Uola (s. 1943) on
valtiotieteiden tohtori ja
dosentti sekä tietokirjailija,
joka on tutkimuksissaan
käsitellyt Suomen itsenäisyysajan historiaa vuosien
1917–1918 väkivallasta toisen
maailmansodan jälkeisiin
vaaran vuosiin.

Aleksander Suvorov, Voittamisen taito - Venäläisen
sotataidon klassikko
toim. Aimo Ruusunen,
Markku Salomaa, Docendo, 2015,158 sivua

tus olivat vain valmistelevia ja
hyökkäykselle alisteisia toimia.
”Mallihyökkäys vihollisen linjaan. Hyökätään vihollisen ensimmäiseen linjaan! – pistimin
– uraa! Joukkueenjohtajat: pistä
– pistä! – miehet: uraa! – kovalla äänellä. Lyhyt vetäytyminen.”
Katariina II arvosti Suvorovia, kun taas Paavali I:stä ärsytti Suvorovin itsetietoisuus, halu
toimia itsenäisesti ja suoranainen itsepäisyys.

Suomalainen tausta

Docendo on tehnyt erinomaisen
valinnan julkaisemalla syksyn
uutuuskirjoissaan harvinaislaatuisen teoksen Voittamisen taito - Venäläisen sotataidon klassikko.
Teos on ensimmäinen suomennos Aleksander Suvorovin
(1729 – 1800) tunnetuimmasta
kirjasta Nauka podezdat. Kirjan ovat kääntäneet ja toimittaneet Aimo Ruusunen ja Markku Salomaa, jotka ovat onnistuneet työssään kiitettävästi. Työn
vaativuutta on lisännyt se, että
käännettävä teksti on ollut suoraan kirjan ensimmäisestä painoksesta vuodelta 1806. Ruususen ja Salomaan on oltava perillä venäjänkielen kehityksestä ja
venäjänkielisistä paikannimistä
sekä tiedettävä henkilöistä, joihin Suvorov viittaa. Voittamisen taidon kuvitetun käsikirjoituksen lisäksi kirja sisältää osiot Suvorovin elämästä ja hänen
merkityksestään venäläiselle sotataidolle Napoleonin sodista
ydinaseiden aikakaudelle.

Tuoreita ajatuksia
Generalissimus Suvorov on venäläisen sotataidon perustaja.
(Generalissimus = korkein mahdollinen sotilasarvo, jonka Stalin omi myös itselleen.) Suvorovin ajatukset elävät vielä tuoreina, sillä alkuperäisteos kuuluu
yhä Venäjän upseeriston lukemistoon ja Venäjän sotavoimien
hyökkäyksellisyys
perustuu
edelleen Suvorovin ajatuksille.
Nyt suomennettu Voittamisen
taito valottaa näkemyksiä venäläinen sodankäynnin taustalla.
Suvorov ei tuntenut muita taistelutapoja kuin hyökkäyksen. Viivytys, vetäytyminen ja puolus-

Mikä meidän suomalaisten kannalta kiinnostavaa: Suvorov piti
itseään suomalaisena, vaikka
hän oli Venäjän kansalainen.
Hän oli avoimen ylpeä suomalaisista talonpoikaisista juuristaan ja viihtyi hyvin perintötilallaan Novgorodin Karjalassa.
Suomalainen tausta käy selväksi
- tosin venäläiset ovat yrittäneet
sen vesittää. Venäläislähteiden
mukaan Suvorov syntyi Moskovassa ja kuoli Moskovassa.
Suvorovin isoisä on kuitenkin
syntynyt Novgorodin Karjalassa, Kamenkan kylässä. Alue oli
tuolloin etupäässä suomalaisten
asuttama, eikä paikkakunnalla
puhuttu lainkaan venäjää.
Venäläisten lähteiden Suvorovin syntymän sijoittaminen
Moskovaan on tarkoitushakuista - generalissimus Suvorov on
liitetty erottamattomaksi osaksi
venäläistä isänmaallista legendaa, että totuus saa tehdä tilaa
tulkinnoille. Kuitenkin Suvorov
syntyi isoisänsä lailla Kamenkassa, Kontšanskojen kylässä. Hän
piti itseään kaikissa kirjoituksissaan yksinkertaisesti suomalaisena. Hän puhui syntyperäistä
ja täydellistä suomen kieltä. Jos
peruutetaan vielä himpun verran kauemmaksi Suvorovin sukujuuriin, niin ne vievät aikaan,
jolloin Ruotsin valtio pakkosiirsi valloitettuun Inkeriin suomalaisia ja ruotsalaisia käsityöläisiä,
porvareita sekä talonpoikia. Tämän porukan mukana siirrettiin
myös Suvorovin esi-isä, ensin
Räisälään vuonna 1618 ja 1622
Kamenkan kylään. Eli Suvorov
on myös inkeriläistä perua.
Kuulu sotapäällikkö taisi hyvin kieliä. Suomen ja venäjän lisäksi Suvorov osasi saksaa, ranskaa, italiaa, puolaa, turkkia sekä
vähän arabiaa ja persiaa. Tullessaan Värälän rauhansopimuksen jälkeen Suomen käskynhaltijaksi, Suvorov oli kokenut sotapäällikkö. Suomessa hänen

toimikautensa päättyi vuoden
1792 lopussa.
Suvorovilla oli omaisuutta: kiinteistö Moskovassa, maatila ja yli 9000 maaorjaa, joista
tulo oli 50 000 vuodessa. Maaomaisuuden lisäksi hänellä oli
100 000 ruplan arvosta jalokiviä. Suvorov oli aviossa ja pariskunta sai tyttären Natalian. Natalia avioitui kreivi Nikolai Zubovin kanssa. Tämä osallistui
upseerisalaliittoon tehtävänään
surmata tsaari. Suvorov erosi
puolisostaan Varvarasta tämän
uskottomuuden vuoksi. Varvara yritti kaikin keinoin saada
osaa Suvorovin omaisuudesta.
Kirjassa Suvorovin sodankäyntistrategioiden lisäksi kerrotaan
sujuvalla tavalla muutakin kiinnostavaa tietoa Suvorovin elämästä ja ajatuksista aikalaisviitekehyksessä.

Ottiko Mannerheim
oppia?
Suvorovin kuuluisuutta kuvaa se, että hän oli myös Italian
ruhtinas ja Rymnikskin kreivi,
nämä tsaari Paavali I:n hänelle
myöntämiä arvonimiä. Miehestä on kirjoitettu Venäjällä lukuisia teoksia ja tutkimuksia, mutta
Suomen sotahistoriassa jostakin
syystä hänet sivuutetaan vain
maininnalla. Ruususen ja Salomaan kääntämä teos paikkaa
tätä vajetta.
Suvorov oli monin tavoin aikansa kuuluisuus ja myös suurin sotapäällikkö Euroopassa suorastaan nerokas ylipäällikkö.
Todennäköisesti Mannerheim
venäjän kieltä sujuvasti taitavana, lähes kolmekymmentä vuotta Venäjän keisarikunnan armeijassa palvelleena, tunsi ja
tiesi Suvorovin opetukset ja sotastrategian ja oli lukenut hänen
teoksensa.
Onkin mielenkiintoista pohtia, kuinka paljon karjalais- ja
suomalaistaustaisen Suvorovin
ajatuksia ylipäällikkö Mannerheim omi omaan sotastrategiaansa – vai omiko? Entä miten
paljon Suomelle oli hyötyä siitä,
että Mannerheim tunsi venäläisen sotastrategian?
Aleksander Suvorov oli lyömätön, operatiivisena johtajana
nero, joka palveli läpi armeijan
kaikki sotilasarvot alokkaasta
generalissimukseksi. Hän johti yli kuusikymmentä taistelua
ja voitti ne kaikki. Voittamaton
Suvorov ei siis ole legenda. Poliittisia strategioita hän ei kui-

tenkaan koskaan oppinut ymmärtämään.
Suvorov toimi vuosina 17901792 käskynhaltijana Venäjän
valloittamassa Kaakkois-Suomessa. Suomalaisille generalissimus oli helppo tuttavuus: hän
osasi kieltä ja tunsi kansanlauluja - eikä koskaan nostanut asetta
suomalaisia vastaan. Suvorovin
kohtalona oli menehtyä keuhkokuumeeseen toukokuussa vuonna 1800.

Harvinaislaatuinen teos
Kirja tarjoaa runsaasti mielenkiintoista tietoa Suvorovista henkilönä. Se valottaa myös
kappaletta Suomen historiaa. Suvorovin sotastrategia on
harvinaislaatuista luettavaa ja
osuutta valottaa runsas kuvamateriaali. Kirjan ote pitää loppuun
saakka Putin palaa menneisyyteen -kappaleen myötä. Suositeltavaa ja kiinnostavaa lukemista.
”Nopean toiminnan joukkojen
luominen puolestaan perustuu
niin kutsuttuun syvien operaatioiden oppiin. Itse asiassa Venäjän uusin sotilaallinen oppi on
kokonaisuudessaan vain uusin
versio syvien operaatioiden opista, jossa syvyydellä tarkoitetaan
toiminnan ulottamista oman
alueen ulkopuolelle – sinne, mistä uhan oletetaan tulevan.
Vihollinen on tämän opin mukaan ensin lamautettava koko
sen oman puolustusvyöhykkeen
syvyydeltä samanaikaisesti ja sitten lyötävä aktiivisin operaatioin
vihollisen omalla alueella. Operaatiot käynnistetään ennalta
ehkäisevästi eli ennen vihollisen
oletettujen hyökkäystoimien alkamista”, Ruusunen ja Salomaa
toteavat teoksen loppumetreillä.
Docendo on yksi Suomen
johtavia sotakirjojen kustantajia ja laadun huomaa myös juuri julkaistussa teoksessa. Kirjan
äärellä aika ei käy pitkäksi. Suositeltavaa ja kiinnostavaa lukemista. Kirja sopii hyvin myös
lahjaksi.
Tarja Lappalainen
Tekijöistä:
Euroopan sotahistorian dosentti
(VTT), tietokirjailija ja historioitsija
Markku Salomaa on toiminut tutkijana mm. Suomen Akatemiassa.
Aimo Ruusunen (s. 1948 Tyrvää)
on suomalainen toimittaja ja
filosofian tohtori.
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Kirjat
Yksi linja uskonnon asemasta Lotta Svärd -aatteessa
Kaarle Sulamaa, Lotta
Svärd ja uskonto, Helsinki
2015, 115 s.

Kirjoittaja mainitsee teoksensa alkulauseessa, että uskontoa

Lotta Svärdin olemuksessa ei ole
vielä liikaa tutkittu. Nyt käsillä oleva teos valottaa monipuolisesti uskonnon rooleja, tarkoitusperiä ja ilmenemismuotoja lottaideologiassa ja lottien
toiminnassa. Teoksessa näkyy
vahvasti lottaideologian taustalla toiminut korostuneen uskonnollinen perusta. Turhaan ei
pikkulottien ensimmäinen käsky kuulunut: ”Rakasta Jumalaa
yli kaiken!”
Hakematta tulee mieleen hyvin erikoinen paralleeli: Yhdysvalloissa merkittävän ideologisen aseman saanut Republikaanien teekutsuliike perustaa
samoin teesein oman käsityksensä
ihanneyhteiskunnasta.

Esimerkiksi pitkäaikaisen lottajohtajan, Fanny Luukkosen
tavoitteena oli luoda ”Jumalan
Suomi”. Lottien vanhempi polvi
luottikin siihen, että sodat maailmasta saataisiin kaikkoamaan,
jos maailma olisi saatu ”elävästi kristilliseksi”. Näin unohdettiin – tieten tai tietämättä - tuolloinkin maailman uskontojen
moninaisuus.
Ekumeeniselle
dialogille ei siten nähty tarvetta. Uskonnollisuus oli järjestön
peruslähtökohtia, ja lottalupaus
annettiin useimmiten kirkossa.
Tällä on luonnollinen yhtymäkohtansa sotilasvalan vannomisen perinteisiin Suomessa yleensäkin. Lotta Svärdin suurena
tehtävänä oli Suomen naisia kas-

vattamaan pyrkinyt naisjärjestö,
jossa äitiys, siveellisyys, uskonto
ja korkea moraali pidettiin erityisessä arvossa.
Täten ei liene yllätys, että esimerkiksi työväenliike ei välttämättä ottanut omakseen lotta-aatetta. Vuoden 1918 tapahtumista kerrotaan tässäkin
teoksessa, ja samalla kirjoittaja
vetää mutkia oikoen johtopäätöksen, jonka mukaisesti edellä mainitun vuoden tapahtumat johtivat järkytyksen kautta
uskonnon korostumiseen. Tapahtumajärjestys ei liene ollut
koko suomalaista yhteiskuntaa
kuvaava. Edelleen ajatus naisten hameiden helmojen lyhenemisen vaikutuksesta kan-

san yleisen moraalin alentajana
ei tainnut olla aivan kritiikittä
omaksuttu ajatus liberaalin ajatustavan omaavien piirissä.
Teos kartoittaa hyvin lottaaatteen uskonnollista perustaa.
Hieman jää kaipaamaan analyysiä siitä, miten korostunut uskonnollisuus vaikutti mm. lottien rekrytoitumiseen. Edelleen
teos olisi voinut valottaa myös
sitä, miten yksittäiset lotat kokivat vahvasti uskonnollisen eetoksen. Teosta olisi voinut monipuolistaa joskus pohtien, kuinka
paljon ”puhdas” lottaideologia
vastasi Suomen naisten valtavirran ajatuksia.

koettelivat kansakunnan kestävyyttä. Vuoden 1942 kurimuksesta selviydyttiin realismin ja
sitkeyden avulla niin, että vuosi 1943 oli jo suhteellisen vakaa.
Tämä antoi vahvan pohjan viimeisen sotavuoden ponnisteluille. Näitä tapahtumia Rantanen kuvaa kirjassaan elävällä ja
mukaansa tempaavalla tavalla.
Jatkosodan lopputulosta Rantanen pitää siedettävänä. Rauhanehdot olivat paremmat kuin
keväällä 1944, eikä maata miehitetty. Edellytyksenä sille oli
ollut yhteiskunnan rakenteiden
vahvuus, puolustusvoimien raskain uhrein käymä torjuntataistelu, poliittisten vastuunkanta-

jien horjumattomuus ja kylmä
realismi.
Ulkopolitiikan ja sotatoimien
rinnalle Rantanen nostaa ajan
kuvauksessaan toisenlaisenkin
sankaritarinan siitä, miten köyhä Suomi ja sen kansalaiset kovia kokien jaksoivat ja kestivät
koettelemukset, joita oli enemmän kuin tarpeeksi. Erityisen
kiitoksen sodan lopputuloksesta Rantanen antaa Suomen
kansalle, jonka sisäinen ryhti ei
pettänyt. ”Vaikeudet ja vaarat
- sodan, puutteen ja ulkomaisen propagandan aiheuttamat
epäilyt - eivät repineet sitä rikki”, Rantanen kirjoittaa johtopäätöksenään sensuuripäällik-

kö Kustaa Vilkunan havaintoja
lainaten.
Paavo Rantasen kirja on asiantuntevaa ja hyödyllistä luettavaa kaikille viime sotiemme historiasta ja sen tapahtumataustoista kiinnostuneille.
Ehkä myös niille Rantasen kritisoimille nykypolven nuorille
”myytinmurtajille”, jotka tutkimuksissaan ajan tapahtumia ja
ilmiöitä kriittiseen valoon saattaessaan unohtavat peruskysymyksen ”miksi”: ”Miksi Suomi
teki ratkaisujaan silloisten kokemusten ja tiedon pohjalta päämääränään isänmaan paras?”

kin Venäjän kehitystä ja Putinin
politiikkaa, hän ei ole heittäytynyt siihen suohon, jonka olisi
aiheuttanut yritys löytää Venäjän sisältä tietoa venäläisten näkemyksistä. Tutkitun jakson ainakin 10-15 ensimmäistä vuotta
olivat sellaisia, ettei kai kukaan
venäläinenkään osannut arvioida, mihin oltiin menossa.
Tarkan keskeinen huolenaihe on Suomen jatkuva jättäytyminen NATOn ulkopuolelle. Valtionjohto ei toiminut tarpeellisella ripeydellä silloin, kun
NATO ja Venäjä olivat lähentyneet toisiaan. Sitä ei ole voinut
korvata halukkuus osallistua
korvikkeena nopean toiminnan joukkoihin. Tarkka kumoaa

huolellisesti NATOa vieroksuvat
argumentit.
Peruskysymykseen,
Venäjän rinnalla, Tarkka antaa ”sisäpiirin tietoa” julkiseen sanaan
päätyneistä ja päätymättömistä
töppäilyistä, jos kohta onnistumisistakin. Ahtisaaren Kosovosovittelu nousee ansaitsemaansa
arvoon.
Tarkka ottaa voimakkaasti kantaa Supon menettelyyn
Alpo Rusin asiassa. ”Tiitisen vakoilijalistan” jatkuva pitäminen
– kestämättömin verukkein –
kassakaapissa jättää edelleen ilmaan aiemmin levinneen huhun, että listaan sisältyy nimi tai
nimiä, joita halutaan salata.
Kritiikkiä saavat osakseen

Ahtisaaren ja Halosen taistelu
presidentin asemasta EU:n kokouksissa ja yleispasifistinen
”aatteilu” Suomen ulkopolitiikan johdossa. Tässä yhteydessä
saa tuomion kalliiksi tullut luopuminen jalkaväkimiinoista.
Lukemisen arvoinen elämys.
Kiinnostavaa on politiikan sivustakatsojalle huomata, että
eräässä vaiheessa Venäjällä pohdittiin Kurilien myymistä takaisin Japanille. Niihin aikoihin
Moskovassa kysyttiin allekirjoittaneelta jatkosodasta kertoneen esitelmän päätteeksi, mitä
suomalaiset ajattelevat Kurilien
kysymyksestä.

Pekka Holopainen

Uusi näkökulma asemasodan aikaan
Paavo Rantanen: Itärintamalta ei mitään uutta. Asemasodasta välirauhaan.
Atena Kustannus Oy 2015,
483 s, ISBN 978-952-300162-6, Bookwell Oy 2015.
Ministeri Paavo Rantanen on
kahdessa aiemmassa kirjassaan
Vaikea tie rauhaan ja Suomi kaltevalla pinnalla käsitellyt valtiojohdon kivistä tietä jatkosodan
päättäneissä rauhanneuvotteluissa sekä talvisodan jälkeisestä välirauhasta jatkosotaan johtaneitten tapahtumien ketjua.
Asiantuntevat kirjat ovat nyt
saaneet jatkoa.
Uudessa kirjassaan Paavo

Rantanen on tarttunut aiheeseen, johon sotiemme historian tutkimuksessa on kiinnitetty paljon vähemmän huomiota
kuin jatkosodan ensimmäisiin
kuukausiin tai dramaattiseen
loppuvaiheeseen.
Rintamilla
tuona välirauhan runsaan kahden vuoden ajanjaksona oli suhteellisen hiljaista. Poliittisissa
kulisseissa sekä yhteiskunnassa ylipäätään tapahtui sitäkin
enemmän.
Asemasotavaihe oli täynnä
sisä- ja ulkopoliittisia jännitteitä, jotka panivat sotilasjohdon
ja valtiojohdon kovalle koetukselle. Elintarvikkeiden puute,
rasitukset ja sodan epävarmuus

Pertti Suominen

Venäjän lähi-ilmastossa
Jukka Tarkka, Venäjän
vieressä. Suomen turvallisuusilmasto 1990-2012.
Otava. 350 sivua.
Politiikan osallistuja ja tarkkailija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka on julkaissut kirjan
Suomen turvallisuusilmastosta
1990-2012 otsikolla Venäjän vieressä. Se on hallittu ja kiinnostava analyysi Suomen poliittisen
johdon, hallitusten, kirjoittajien
ja vähän ”yleisen mielipiteenkin” vaikuttamiseen ja suhtautumiseen Suomen asemaan
Neuvostoliiton hajotessa ja sen
jälkeen. Kirja on jatkoa vuoden
historiateospalkinnon saaneeseen kirjaan Karhun kainalossa.

Kirja ei ole missään tapauksessa hymistelyä Suomen ”selviytymishistorialle”, vaan terveellistä kritiikkiä poliitikkojen mukavuudenhalulle. Teos on
helppolukuinen ja ajatuksenjuoksultaan tyylikäs. Tarkalla on ollut
onni päästä lähelle (kansanedustajanakin) politiikan sisäpiirejä, ja näin hän tietää asioista aina
hieman enemmän kuin poliitikkojen muistelmat ja elämäkerrat.
Tarkan analyysissa Venäjän
turvallisuuspolitiikasta (imperiumin palauttamispyrkimyksestä) Suomi on lähiulkomaa,
jonka asema on lähes sama kuin
Neuvostoliitosta sen hajoamisvaiheessa irtautuneiden maiden.
Vaikka kirjoittaja analysoi-

Ohto Manninen
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Helsingin piirissä on joukkovoimaa
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 1965-2015.
Saarijärven Offset Oy. ISBN
978-952-93-5694-2
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n 50-vuotisjuhlassa
4. syyskuuta julkistettiin piirin
historiateos vuosilta 1965-2015.
Kirjan kirjoitti valtiotieteen tohtori Kaarle Sulamaa. Hän on kirjoittanut myös Suomen Sotaveteraaniliiton historian 1957-2007.
Toiminnanjohtaja
Rauno
Loukkolan mukaan piirin johdon tavoitteena oli tehdä historiakirja, joka on luettava, monipuolinen ja jossa ei ole liikaa lillukanvarsitietoa. Kirja on juuri
sellainen.
Helsingin Sotaveteraanipiiri muodostettiin kolmen helsinkiläisyhdistyksen toimesta
kesäkuussa 1965. Kolme vuosi-

kymmentä myöhemmin nimi
muutettiin Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiiriksi, kun piiriin siirtyivät Espoo ja Vantaa
Uudenmaan piiristä. Australiassa, Yhdysvalloissa ja Virossa
toimivat yhdistykset sekä Inkeriläiset ja karjalaiset heimoveteraanit kuuluvat Helsingin seudun piiriin. Piiri on jäsenmäärältään Suomen suurin.
Pääkaupunkiseudun erilaisuus suhteessa muuhun maahan
tuli esille alusta saakka. Suurin osa veteraaneista on muualta muuttaneita. Heillä ei ollut
sellaista keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin muualla maassa. Tämän vuoksi järjestäytymisaste oli aluksi matalampi kuin muualla.
Sulamaan kirja on kattava kuvaus pääkaupunkiseudun veteraanitoiminnasta eri vuosikym-

meninä ja veteraanien eri elämänvaiheissa. Kirjassa käydään
tiiviisti läpi veteraanitoiminnan
yleiset vaiheet koko maassa. Sen
jälkeen esitellään Helsingin piirin toimintaa, ensin koko piirin
osalta ja sen jälkeen yhdistysten
historia.
Lisäksi esitellään piirin sotaveteraanikuorojen, naistoimikunnan ja kannattajajäsenyhteisöjen vaiheita tukiyhdistyksiä
ja säätiöitä unohtamatta. Erinomainen asia, että tällainen kokonaisselvitys on nyt yksissä
kansissa lukijoiden ja tutkijoiden käyttöön.
Sulamaa jakaa veteraanitoiminnan kolmeen jaksoon. Asuntoasiat olivat etusijalla 1950- ja
1960-luvuilla, eläke- ja toimeentuloasiat 1960-1970-luvuilla ja
kuntoutuskysymykset hallitsivat
1980- ja 1990-luvuilla.

Kuntoutustyö jatkuu aktiivisena ikääntyvien sotaveteraanien tarpeisiin sopeutuen. Lähivuosina on vuorossa sotaveteraaneja arvostavan perinnetyön
käynnistäminen.
Kirja muistuttaa havainnollisesti, kuinka paljon sotaveteraaneja oli joukossamme vielä runsaat neljä vuosikymmentä sitten.
Helsingissä järjestettiin valtakunnallinen painostusmarssi veteraanieläkkeiden puolesta
vuonna 1969 ja 1975. Ensimmäiseen marssiin osallistui 18.000
ja jälkimmäiseen 22.000 sotaveteraania!
Marssi kulki eduskunnan
ohi, sielläkin oli paljon sotaveteraaneja. Joukkovoima vaikutti ja veteraanietuja saatiin. Tehokas vaikuttaminen osattiin jo
silloin.
Piiri piti aktiivisesti yhteyttä

Helsingin kaupunkiin, joka tuki
merkittävästi veteraanihuoltoa.
Valtion ja kaupungin varoin
kuntoutusta sai noin 4500 helsinkiläisveteraania vuosittain
1980- ja 1990-luvulla. Piirin jäsenmäärä oli suurimmillaan
1995, yli 9000 jäsentä.
Piirin toiminta pysyi pitkään
perinteisissä muodoissaan. Viimeisen vuosikymmenen aikana
toimintaa on nykyaikaistettu ja
mukauduttu muuttuneeseen veteraaniaikakauteen. Kuntoutus
ja kotona asuminen ovat painopisteinä.
Piirin nykyinen puheenjohtaja Erkki Merikallio on piirin 12.
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja Rauno Loukkola piirin 20.
piirisihteeri/toiminnanjohtaja.

menee selvästi, miten nopeaa lentokoneiden kehitys sotavuosina oli ja miten suomalaiset vanhentuneella kalustollaan
olivat alakynnessä. Esimerkiksi
Brewster-hävittäjällä hankittiin
paikallinen ilmaherruus jatkosodan ensimmäisenä vuotena,
mutta 1943-44 Brewstereita kiellettiin ryhtymästä ilmataisteluihin. Hävittäjiä käytettiin paljon
näkötiedusteluun ja lisäksi yksi
Brewster varustettiin kameralla.
Messerschmitt-hävittäjä säilyi
tasavertaisena vihollishävittäjien kanssa, niitä vain oli liian vähän, kuten, kun kahdeksan koneen parvi 29.7.1944 lensi kohti
Viipuria. ”Kohta näkyi horisontissa ikään kuin valtava surviaisparvi lentäisi vastaan.” Radiohiljaisuuden katkaisi parven
johtajan Mikko Pasilan taisteluhuuto: ”Ällös pelkää, joukkomme pieni”. Alkaneessa mylläkässä menetettiin yksi oma kone ja

ammuttiin alas neljä viholliskonetta. Vihollisen pommikoneiden saattohävittäjät sitoivat suomalaiset hävittäjät hävittäjätaisteluihin, jolloin pommikoneet
pääsivät tekemään tuhotyötään.
Messerschmitt-hävittäjien
tärkeä tehtävä oli valokuvauslentojen ja pommikoneiden suojaaminen vihollisen puolella.
Pommituskohteeseen lennettiin
vihollisen ilmatorjuntatulesta ja
hävittäjistä piittaamatta, suunnan ja korkeuden täytyi pysyä
vakaana, kertoo Blenheim-ohjaaja ”Lutu” Särkkä. Pommitusten tuloksista ei pidetty lentäjäkohtaista kirjanpitoa, kuten hävittäjälentäjien pudotuksista oli
mahdollista pitää. Pudotustilaston kartuttaminen oli monelle
pääasia, jopa niin, että aliupseerin pudottama vihollishävittäjä merkittiin samaan ilmataisteluun osallistuneen upseerin tiliin.

Jokaisella ohjaajalla oli radiokutsunimi. Kirjassa kerrotaan:
”Huomio Lasse, tässä Mauri.
Missä olet? Kuuntelen.” Todellisuudessa kutsuja sanoi ”...tässä
Maukka. Missä olet …” Tekstissä tämä virhe, lentäjän virallisen
nimen käyttäminen radiokutsunimen asemesta, esiintyy muuallakin. Kirjassa: ”kaasu käännetään auki”. Todellisuudessa
”kaasuvipu työnnettiin eteen”,
Fiatissa ”vedettiin taakse”. Kirjan sisällysluettelossa sivunumero 53 sekä kaikki sivunumerot
91 lähtien ovat virheellisiä. Tekstissä on useita painovirheitä.
Kirja tallentaa arvokkaalla
tavalla taistelulentäjän kertomia
omakohtaisia kokemuksia lentokoneista, niiden aseistuksesta ja
vihollisen kohtaamisesta. Mielihyvin suosittelen kirjaa luettavaksi - myös lahjakirjaksi.

kunnia- ja ansiomerkeistä sekä
vastuutehtävissä
toimineista
henkilöistä. Ilman yhdistyksen
järjestettyjä arkistoja ei näin tarkan tiedon esittäminen olisi ollut mahdollista.
Yhdistys on myös rakennuttanut oman veteraanitalon
1970-luvulla.
Virrat on luonteva Pohjois-

Pirkanmaan keskus. Virtain Sotaveteraaniyhdistyksen ympärille on suunnitteilla perinneyhdistys. Toimialueen laajentuessa

yhdistyksen painoarvo ja merkitys kasvavat.

Erkki Heikkinen

Miten nuorista pojista koulutettiin sotalentäjiä
Pekka Hietala, Nuoret taistelulentäjät
Ensikertalaiset jatkosodan
ratkaisutaisteluissa 1944
Freelancer Pekka Hietala on
kirjoittanut
haastatteluteoksen Lentokonemekaanikot - ilmataistelujen takuumiehet. Nyt
hän on julkaissut kymmenen
hävittäjälentäjän ja yhden pommituslentäjän haastatteluihin ja
lähdekirjoihin perustuvan kirjan. Vahinko, ettei hän ehtinyt
haastatella kaksimoottorisella
lentokoneella tiedustelu- ja valokuvauslentoja ohjaajina lentäneitä Kullervo “Kude” Virtasta
ja Aimo “Aikku” Juholaa. Valokuvauslento vaati ohjaajalta pitempiaikaista, erittäin tarkkaa
suunnan ja korkeuden ylläpitämistä. Muun muassa Ihantalan
taistelujen lopputuloksen kannalta valokuvauslento oli ratkaiseva.

Haastateltavat kertovat, mikä
johdatti heidät hakeutumaan ilmavoimiin lentäjiksi, koulutuksestaan ja palveluksestaan rintamalaivueissa ilman sankaritarinan häivääkään. Teksti on
sujuvaa, lukija tempautuu mukaan kuin olisi itse lentäjän mukana ilmassa. Viimeisenä on
kertomus 20 suomalaisen lentäjän koulutuksesta yöhävittäjälentäjiksi Saksassa kesällä 1944
sekä heidän internoimisestaan
Suomen tehtyä aselevon. Kotimaahan he pääsivät 14. syyskuuta ahvenanmaalaisen laivan ruumaan eristettyinä viiden vuorokauden merimatkan jälkeen.
Hietala taustoittaa haastatteluja kertomalla sodan kulusta
muillakin rintamilla.
Haastateltavat eivät käsittele
ylemmän johdon ratkaisuja, he
tekivät mitä käskettiin. Kieltäytyjiä ei ollut.
Lentäjien kertomuksista il-

Olli Kivioja

Virroilla hyvä pohja perinneaikaan
Virtain Sotaveteraanit 50
vuotta 1965-2015
Naisjaosto 1967-2015, Pentti Jouttijärvi, ISBN 978-95293-5636-2, 160 sivua
Virroilta on pitkä matka suuremmille paikkakunnille. Siksi
Virroilla on jouduttu tekemään
asiat itsenäisesti. Yhdistyksen

50-vuotishistoriikki kuvaa erinomaisella tavalla itsenäisesti toimineen yhdistyksen vaiheita.
Kirja luo tarkan kuvan niin tasavuosijuhlista, yhdistyksen aktiviteeteista, veteraanien tukemisesta eri aikoina ja laajasta
perinnetyöstä. Lisäksi kirjassa
on huomattavan tarkat tiedot jäsenistä, tiedot jäsenten saamista

yli 77 vuotta palvelua

Markku Seppä
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JP Automaalaamo Oy
Pudasjärvi

T:mi Tero Salminen
Pälkäne

Maa- ja Vesirakennus Veppling Ky
Pyhtää
puh.0400-844 309

www.isokaanta.com

Kiinteistö- ja tilitoimisto
Sydän-Häme
Pälkäne

Raahen seudun asuntosäätiö
RSA
www.rsa.fi

Raahe

Rakennuspalvelu
T. Pullinen Oy

Lapin Kirkastin
Ky-Kirkas Siivous Oy

Raasepori

Rovaniemi, www.lapinkirkastin.com

Pohjois-Hämeen
Puhelin Oy

Ruoveden
Sähköasennus Oy

Saarijärven
Ilmastointi Oy

Ruovesi

Ruovesi

Saarijärvi

www.lehmiranta.fi
www.elakeliitto.fi

VAPO OY
Salon Energiatuotanto

Salon Seripaino Oy

Leon Hallit Salo

EP:n Kehärakenne Oy

J&P Koneistus ja Asennus

Pertteli

Seinäjoki

Isokoski

Konepalvelu Lammi

www.tunturiauto.fi

Seinäjoki

Sodankylä, Kemijärvi

Someron
Laatta-Asennus Oy

Maansiirtoliike
Matti Knaapi Oy

Migmen Oy

APT Metal Works Oy

Salo

Salo

Somero

Kiitos Sotaveteraaneille
Tampereelta Nro 154

Tammela

Tampere
www.migmen.fi

Tampereen Messut Oy

Mepco Oy

AV-Palvelut Tykkimies Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Turtolan Kaivin Oy
Tampere

Insinööritoimisto
Comatec Oy

Kuljetusliike
Toivo Rantala Ky

www.comatec.fi

Tampere

Automaalaamo
P. Oinonen Oy

www.tampereenvuokra-asunnot.fi

Tampere

Arkkitehtitoimisto
AR-Vastamäki Oy

Hämeen Laatusiivous Oy
Tampere
www.hämeenlaatusiivous.fi

Lauri Ylinen Ky

Rajapesu Oy

Tervajoki

Tornio

Ykkösvaihde

Vesijohtoliike Järviset Oy

Tornio

Turenki

Puutyö ja Saneeraus
Järvenoja Oy

Tampere

Insinööritoimisto
Arcus Oy
Turku

Directio Oy

Kiitos Sotaveteraaneille
Turusta Nro 158

www.yrityskaupat.net

Turenki

Trans Aarnio Oy
Turku

Geomachine Oy
Tuusula
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Virkistä muistiasi vanhoilla
arvoituksilla
1. Rasia saranaton, avaimeton, kanneton ja silti sen kätköissä
kultainen aarre on...
2. Musta eläessään, punainen kuoltuaan?
3. Yksi käsivarsi, sata sormea, tuhat kynttä?
4. Mieletön, kieletön, kaikille toden sanoo?
5. Teräsnokka puuta syöpi, mies hännästä pitää?
6. Elää maailman alusta maailman loppuun asti, ei koskaan viittä
viikkoa täytä?
Oikeat vastaukset s. 47

Marraskuun krypto

Sanakilpa
Lehdessä 4.2015 kilpailusanamme oli ”Sadonkorjuu”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi
89 kpl, jotka ovat alla olevassa luettelossa:
Ajos, anus, arkuus, aura, (4)
Dorka, (1)
Jako, jakso, jano, jaos, jono, joro, judo, judoka, juna, juoksu, juoru, jurous, (12)
Kajo, karju, karuus, koju, koodaus, korjaus, korjuu, korona, korsu, koru,
koruna, koura, kouru, kruuna, kudos, kuja, kuona, kuono, kuoro, kura,
kuru, kuura,
kuurna, kuuro, (24)
Naksu, naru, nasu, nauru, noja, norja, noro, norsu, nousu, nuora, nuoska,
nurja, nuuska, (13)
Okra, oksa, oras, orja, orjuus, (5)
Raasu, radon, rajuus, rako, ranko, rausku, roju, roosa, roska, roso, rousku,
rujo,
rujous, ruko, rukous, runko, runo, runous, ruoja, ruoka, ruoko, ruoska, ruska,
rusko, ruso, ruuna, (26)
Sanko, sooda, sora, sudoku, suka, suku, suoja, suora, suru, suura, (10)
Ujous, uros, usko, uurna, (4)
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme kirjaa ”Naiset Isänmaan asialla”.
Palkinnon saavat Aune Heikkilä, Alavus, Paula Kahila-Koskinen, Koskenpää
ja Heikki Linna, Askola. Seuraava kilpailusanamme on ”ENSILUMI”. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 20.11. mennessä kirjeessä tai postikortilla: PL 600,
00521 HELSINKI, faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostilla osoitteeseen
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Sotaveteraanikalenteria 2016.
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Haetaan yhteyttä
*****

Kuvassa Usko Kemppi (vuoteen 1942 saakka Hurmerinta), isä poliisimestari Kaarle Hurmerinta ja veli Kauko
Hurmerinta. Kuvan ottopaikka tuntematon.

mil kaatui, sekä minne hänet on haudattu. Kiitän teitä etukäteen.
Minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: philipgomm@hotmail.com tai kirjeitse.Postiosoitteeni on: 4
Bell Field, Mersham, Ashford, Kent TN25 6NU, England. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä Heli Setälään, joka on ystävällisesti auttanut minua kääntämällä viestejäni suomen kielelle. Voitte kirjoittaa minulle suomen kielellä. Heli Setälän sähköpostiosoite on:
heli.setala@aiic.net
*****
Laulun sanat löytyivät
Tämän lehden numerossa 4 tiedustelin unohtamiani Erkki Tiesmaan laulun sanoja. Apua löytyi välittömästi ja monenmuotoista. Kaikille minua auttaneille haluan esittää lämpimät kiitokseni. Viimeisessä säkeessä lauletaan: Marketenderwaren - nicht! Ex!
Matador, Fuggeri ja Fimmi (Finni). Prosit Kuantroo!
Mitä mahtavat ovat Fuggeri ja Fimmi (Finni)? Olivatko ne Marketenderwaren - eli kanttiinitavaroita vai
henkilöitä? Löytyykö ketään, joka tuntisi sen verran
sodanaikaista suomalais-saksalaista sotilasslangia,
että pystyisi valaisemaan asiaa?
Martti Romppainen, Vattuniementie 11, 88400 Ristijärvi, puh. 044 531 0349, kmo.romppa@gmail.com

Onko tietoa Usko Kempistä?
Usko Kemppi Seura on käynnistänyt Leader-rahoituksen turvin Kulttuuri 2017 kehittämishankkeen. Sen
tarkoituksena on tallentaa Usko Kempin laaja tuotanto nykyaikaisin menetelmin kaikkien saavutettavaksi. Usko Kemppi kokosi asemasodan aikana Korsusta korsuun, Kiestingin- ja Uhtuan suuntain korsu- ja
marssilauluja-laulukirjan. Sitä painettiin aikanaan 21
500 kpl sotilaiden viihdykkeeksi, jonka Valvontakomissio vaati hävittämään. Se seuralla on hyväkuntoisena jo tallessa.
Usko Kemppi haavoittui 20.2.1940 Pienperossa, jossa reppuun laitettu siirtolaisten jättämä Raamattu pelasti hengen pysäyttämällä luodin. Toisen kerran hän
haavoittui Kalastajasaarennolla Mustatunturin taistelussa 10.9.1941 saatuaan tarkka-ampujan luodin kaulasta läpi, pari milliä selkärangasta oman kertomansa
mukaan.
Kuulutus arvoisille sotaveteraaneille: onko Teillä
mitä tahansa Usko Kemppiin liittyvää materiaalia,
kirjeitä, kuvia tai henkilökohtaisia muistoja?
Materiaalin voi toimittaa Usko Kemppi Seuran toiminnanjohtaja Mauri Tenhoselle. Joko postin kautta (palautamme), alla olevien sähköpostien avulla tai
vaikka puhelimella soittamalla.
Kysymys on tärkeästä kulttuuriteosta, suuri kiitos
etukäteen!
Usko Kemppi Seura
Mauri Tenhonen
toiminnanjohtaja
Ylinenkatu 25 B
23500 Uusikaupunki
040 5126 236
matenho@uusikaupunki.fi
vakkatv@uusikaupunki.fi

Onko tietoa Eemil ja Josefina Pirhosesta?
Olen englantilainen Philip Gomm. Etsin tietoja suomalaisista isovanhemmistani Eemil ja Josefina Pirhosesta.
Aikaisemmin löytämieni tietojen mukaan Eemil,
joka oli ammatiltaan kirvesmies, syntyi 10.9.1902 Karjalassa Tohmajärvellä, lähellä Laatokkaa ja Sortavalaa.
Hän asui edelleen tällä alueella - Helylässä - solmiessaan avioliiton Josefina “Fiinu” Silvennoisen kanssa.
Heille syntyi kaksi lasta, poika Raimo ja tytär Raini,
joka oli minun äitini.
Kun sota syttyi vuonna 1939, Eemil liittyi joukkoihin, jotka taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Suomen
kansallisarkiston mukaan hän palveli 3./JR 69 joukkoosastossa ja sai korpraalin arvon.
Hän kaatui Kollaan taistelussa 11.3.1940. Käsittääkseni hänen ruumistaan ei koskaan löydetty, mutta hänen nimensä on mainittu muistomerkissä Sortavalassa.
Tietojeni mukaan Eemilin perhe evakuoitiin talvisodan lopussa Oulun seudulle. He palasivat Karjalaan
jatkosodan aikana, mistä he joutuivat sittemmin lähtemään pysyvästi ja heidät sijoitettiin ensin Äänekoskelle ja myöhemmin sodan päätyttyä vuona 1944 Vaajakoskelle Jyväskylän lähelle.
Josefina kuoli vuonna 1974, ja Raimo vuonna 1977.
Raini saapui 50-luvulla Englantiin, missä hän toimi au
pairin tehtävissä ja solmi avioliiton Englannin kansalaisen Ken Gommin kanssa (isäni). Raini kuoli vuonna 1992.
Olisin hyvin kiitollinen kaikista suomalaisia isovanhempiani koskevista tiedoista. Toivoisin teidän
ottavan minuun yhteyttä, jos satuitte tuntemaan isovanhempani ennen sotaa tai sodan aikana, tai jos
pystyisitte kertomaan minulle tilanteesta, jossa Ee-

Mirkun Moppi

Porausliike Ryth Oy

J. Laakso Oy

Tuusula

Tuusula

Tuusula

Bros Raita Ay

Käätyjärven Lämpö Oy

Rusutjärvi

Uusikaupunki

Kiitos Sotaveteraaneille
Tuusulasta Nro 163

Kiinteistösaneeraus Oy
Vantaa

Kiitos Sotaveteraaneille
Vantaalta Nro 10

*****
Suur-Savon Sotaveteraanipiirin historiikkiin etsitään kuvia!
Onko hallussasi kuvia Suur-Savon Sotaveteraanipiirin
tilaisuuksista? Löytyykö pöytälaatikoistasi kuvia Hasulan loma- ja kurssikeskuksesta?
Suur-Savon Sotaveteraanipiirissä on tekeillä
50-vuotishistoriikki, johon etsitään nyt kuvia. Jos hallussasi on kuvia esimerkiksi alueella pidetyistä tapahtumista tai vaikkapa Hasulan loma- ja kurssikeskuksesta, voit tarjota kuvia historiikin kuvitukseksi. Kirjassa julkaistuihin kuviin merkitään kuvan omistaja.
Tarvittaessa kuvat lainataan, mutta palautetaan omistajalle.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Markku Heinonen,
heinonen.j.markku@gmail.com
puh. 050 329 9311
Marjo Koponen,
marjo.k.koponen@gmail.com
puh. 040 580 6607

www.alco.fi

Beisa Oy

BP Asennus Oy

Maanrakennus Jari Kivijärvi

Varkaus

Varkaus

Vesilahti
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Virkistä Krypton ratkaisu
muistiasi
oikeat
vastaukset
id g-tools.c o m

1. Kananmuna
2. Rapu
3. Mänty
4. Vaaka
5. Kirves
6. Kuu

Vimpelin Puu ja Parkki Oy
Vimpeli

Virrat

Eristepalvelu
Moilanen&Kamppinen Oy

Juvatec Oy

E. T. Listat Oy

T:mi Rautakoski Joonas

Ylitornio

Ylivieska

Ylivieska

Puutavarayhtiö
P&J Uusitalo

Kassatieto Oy

Aallon Leipomo Oy

Jita Oy
Virrat
www.jita.fi

Kalevi Seppälä

Ylöjärvi

Yläne

Maanrakennus
Arska&Poika

Arkkitehtitoimisto
Raudasoja Oy

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Lehden tilaukset ja hinnat
Julkaisija

Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands
Krigsveteranförbund rf

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

Toimitusneuvosto

Päätoimittaja Markku Seppä

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

Toimitus

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

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

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset

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

Ylistaro

Ilmestyminen 2015

1/15: 25. helmikuuta • 4/15: 16. syyskuuta
2/15: 22. huhtikuuta • 5/15: 4. marraskuuta
3/15: 17. kesäkuuta • 6/15: 16. joulukuuta

Ilmoitushinnat

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

Ylöjärvi

Suomen Säiliönpääty Oy
Ylöjärvi

Lehti CD-levynä

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

Ilmoitusmyynti

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

Taitto

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

Painopaikka

SLY-Lehtipainot Oy
ISSN 0782-8543
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Joulukortit 2015

Lähetä lämmin joulutervehdys Suomen Sotaveteraaniliiton joulukorteilla
Kortit toimitetaan pakattuina:
• 10 kpl:n lajitelma
(vaihtuva lajitelma)

• 10 kpl:n pakkaus
(pakkauksessa 10 samaa korttia)

12 €/pakkaus

115. Jouluaatto

215. Joulukirkko

114. Enkelilaulu

214. Kukkatervehdys

113. Pukinkontti

213. Talvimaisema

Huom. yksiosainen

12

315. Lyhdyt

314. Kodin kynttilät

e/pakkaus

414. Joulurauha

313. Korsukortti

514. Kuuset

413. Metsän joulu

613. Jouluaamu
Huom. yksiosainen

Toimintaamme voitte
tukea myös ostamalla
kirjeensulkijamerkkejä.
Arkissa on 20 merkkiä,
arkin hinta on 20 €/kpl.

20
e/arkki

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

Tiedustelut ja tilaukset: Puh. (09) 6126 2015 tai (09) 6126 2016,
marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa:
www.sotaveteraaniliitto.fi

JOULUKORTTITILAUS
Suomen Sotaveteraaniliitto, PL 600, 00521 HELSINKI
Nimi (tekstaten):
.................................................................................
Lähiosoite:
.................................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:
.................................................................................

Nro................. pkt.................
Nro................. pkt.................
Nro................. pkt.................
Nro................. pkt.................
Nro................. ptk.................

✂

Vaihtuva lajitelma

Lajitelma........ pkt.................

5/15

