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kunniamerkkejä.
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Helsingissä 17. joulukuuta 2008

YHTEISINVOIMIN

Takana
muutosten vuosi

Vuosi 2007 oli Suomen Sotaveteraaniliiton
50-vuotisjuhlavuosi. Se oli myös sen piirien ja lukuisien jäsenyhdistysten merkkivuosi. Liiton viidenkymmenen vuoden taival oli
tarkastelun kohteena ja yhteisen juhlan aihe.
Veteraanityöllä on monia tukijoita. Se tarvitsee niitä edelleen. Yleinen veteraaniasialle
myönteinen kansalaismielipide on yksi niistä ja kaikkein tärkein. Sen tunnemme hyvin
veteraanikeräysten yhteydessä. Kansalais- ja
maanpuolustusjärjestöjen, rauhanturvaajien, kuntien ja seurakuntien antama tuki on
ollut merkittävä. Kuluvana vuonna Puolustusvoimat ovat viettäneet perustamisensa
90-vuotisjuhlavuotta. Myös sen kirkollisella työllä on ollut vastaava merkkivuosi. Veteraanit ovat Puolustusvoimille ensisijainen
yhteistyökumppani. Veteraanityölle se on
ollut kestävä tuki. Kaikkien eri tahojen vaikutus näkyy veteraanitapahtumissa ja tilaisuuksissa, jotka on järjestetty kansallisten
merkkipäivien yhteydessä. Veteraanit itse eivät ole enää juhlien ja tapahtumien järjestelijöinä, mutta ovat mukana ja kunniakansalaisten paikalla.
Veteraanitoiminnan kentällä tapahtuu
ajan vaatimia muutoksia. Mainitsen tässä
hengellisen työn. Veteraanien valtakunnallisista kirkkopäivistä siirryttiin vuonna 1999
kolmeen alueelliseen kirkkopäivään. Ensi
vuodesta 2009 ja seuraavasta 2010 lähtien
kirkkopäiviä vietetään seutukunnallisesti tai
maakunnittain. Kirkkopäivät säilyvät, mutta nyt kokoonnutaan pienemmillä alueilla.
Matkat vain lyhenevät. Veteraanien kirkkotiellä on vuosittain kulkenut noin 5000 kirkkovierasta. Tämä määrä lähivuosina tuskin
pienenee.
Toinen tämän hetken muutos on veteraanijärjestöjen yhteisen hengellisen työn siirtyminen ensi vuoden alusta Veteraanivastuu
ry:n alaisuuteen. Tällöin voidaan parhaiten
hoitaa yhteisten kirkkopäivien toiminta ja
talous saman ja yhden hallinnon alaisuu-

Vuosi 2008 jää Suomen Sotaveteraaniliiton vaiheissa mieleen vilkkaana toiminnan ja tapahtumien
vuotena. Sen keskeisin tapahtuma oli liittopäivät Turussa. Päivien järjestäminen sellaisenaan on
paikalliselle piirille ja sen vapaaehtoisille melkoinen ponnistus.
Liittokokouksessa tehdyt päätökset sääntömuutoksineen vaativat
myös hallinnolta syvällistä asioihin paneutumista. Hallinnon rakenneryhmän avarakatseiset ja
tulevaisuuteen luotaavat ja luottavaiset kannanotot mahdollistivat suurten muutosten tekemisen.
Kaikkien näiden toimenpiteiden
tarkoituksena on toteuttaa tulevaisuussuunnitelman ensimmäistä kohtaa: tukea sotaveteraaneja,
heidän puolisoitaan ja leskiään
niin pitkään kuin tukitoimintaa
tarvitaan.
Liiton syksyllä kokoontuneen
valtuuston tehtävänä oli tehdä
päätöksiä uusien sääntöjen mukaisesti. Tämä onnistui hyvin.
Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla hallituksella onkin
näytön paikka. Heti vuoden alussa kokoontuvat hallituksen jäsenet
ja varajäsenet aloittavat aikaisempaa intensiivisemmän toiminnan.
Uskon, että tältä suunnalta saadaan myönteisiä tuloksia jo ensi
vuoden aikana.
Veteraanijärjestöjen yhteinen
edunvalvonta on kehittynyt vuodesta 1999, jolloin Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta aloitti
toimintansa. Järjestöt käsittelevät
alkuvuodesta oman ehdotuksensa seuraavan vuoden valtion talousarviota varten. Niin tänäkin

dessa. Kirkkopäivien talouden pohjana ovat
kirkkohallituksen vuosittain myöntämät
kaksi virallista kolehtia.
Sotaveteraaniliitto järjestää vuosittain
hengellisen työn virikepäivät. Ensi vuoden
virikepäivät ovat Lahdessa 21. - 22.4. Monet
virikepäivien aiheet ovat käsitelleet veteraanin hyvän elämän asioita, henkistä, hengellistä ja fyysistä hyvinvointia, arjessa selviytymistä ja jaksamista. Liiton hengellinen työ
sekä sosiaalityö ja sen sosiaalineuvonta askartelevat usein samojen kysymysten parissa
ja tukevat toisiaan. Veteraanit ja seurakuntien diakoniatyö on kohtaamisen paikka. Veteraaneilla omassa ikäluokassaan on elämänkokemus, jota on syytä tarkasti kuunnella ja
lähteä kulkemaan heidän rinnallaan.
Joulukuun 10. päivänä presidentti Martti
Ahtisaari ottaa vastaan Oslossa Nobelin rauhanpalkinnon. Rauhanpalkinto on huomionosoitus, jolle veteraanit antavat arvon. Jos
ketkä, niin he tietävät, mitä sota on merkinnyt ja mitä rauhan odottaminen ja sen tulo.
Martti Ahtisaari on viitannut erääseen sarkaan, jolla ei ole tehty riittävästi konfliktien eteen, Lähi-itään. ”Siitä kaikki kärsivät”.
Yksi korkeaan ikään ehtinyt veteraani kirjoitti kerran tästä: Eikö siellä olisi jo aika anteeksiantamukselle ja sovinnolle.
Sota, vaara, sairaus ja kuolema herättävät toiveen turvallisuudesta ja levosta, hyvinvoinnista ja onnesta. Monet rauha-sanan merkitykset ovat peräisin Lähi-idästä
ja ensimmäisen joulun syntysijoilta. Rauha
on eheyttä, hyvinvointia, terveyttä, yhteisön
osallisuutta, joka on onnellisen kasvun edellytys. Nämä ovat tavoiteltavia ja ajankohtaisia, eivätkä mahdottomia yksityisen ihmisen ja kansojen elämässä. On hyvä toivottaa
Rauhallista Joulua ja uutta vuotta 2009.
Seppo Väätäinen
Liiton hengellisen toimikunnan sihteeri

vuonna. Veteraanijärjestöjen esiteltyä ehdotuksensa sosiaali- ja
terveysministeriön alaiselle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle jäi järjestöille ehdotuksesta myönteinen odotus.
Pettymys olikin suuri, kun yhtään veteraanijärjestöjen esittämää kohtaa ei sisältynyt valtion
talousarvioehdotukseen. Syksyn
vaikuttamisen johdosta eduskunnan käsittelystä on kantautunut viestejä rintamaveteraanien
kuntoutusvarojen määrän nostosta. Tämä tieto olisi hyvä joululahja sotiemme veteraaneille.
Vuoden lopussa tulee ensimmäinen vuosi täyteen veteraanija perinnejärjestöjen siirryttyä
yhteisiin tiloihin Pasilaan. Aikaisemmasta järjestöjen välisestä
yhteistyöstä on siirrytty vielä tiiviimpään yhteistyön muotoon.
Sotaveteraanipiireissä
ovat
usean vuoden ajan toimineet vapaaehtoiset sosiaalineuvojat. He
ovat antaneet työpanostaan piiritasolla sotaveteraaniyhdistysten ja sotaveteraanien hyväksi.
Tarve tällaiseen toimintaan on
jatkuvasti lisääntynyt. Siksi kolmessa sotaveteraanipiirissä aloitettiin sosiaalineuvojaverkoston
laajentaminen yhdistystasolle.
Nyt maassa onkin jo sata sotaveteraanien tukena sosiaalineuvojina toimivaa henkilöä.
Sotaveteraaniliiton toimiston
puolesta kiitän kaikkia toimijoita ja tukijoitamme työstä sotaveteraanien hyväksi.
Markku Seppä

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen
paraati järjestettiin Turussa. Veteraanijärjestöjen lippulinnaa johti Rintamaveteraanien Varsinais-Suomen piirin
puheenjohtaja Risto Maula.
Kärjessä marssivat veteraanit vasemmalta Sotainvalidien Veljesliiton
Varsinais-Suomen piirin edustajana
Reino Lahtinen, Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin Toivo Mattila, Rintamaveteraanien Varsinais-Suomen piirin
Veikko Oivanen ja Turun Seudun Rintamanaisten Sirkka Rusi.
Paraatin ottivat vastaan Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans
Holmström, Länsi-Suomen läänin maaherra Rauno Saari ja Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja,
maanviljelysneuvos Eeri Hyrkkö.
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Huomionosoitusten
luovutuksia

Reserviläisliitto kokoontui

Markku Pakkanen Reserviläisliiton puheenjohtajaksi

R

eserviläisliiton syyskokoustapahtumassa Hämeenlinnassa 15. marraskuuta valittiin liiton uudeksi
puheenjohtajaksi kansanedustaja Markku Pakkanen (48)
Anjalankoskelta. Liittoa neljä kaksivuotiskautta johtanut
ekonomi Matti Niemi ei ollut
käytettävissä valittaessa uutta
puheenjohtajaa.

Maanpuolustusjuhla ja
Liiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström luovutti piirin 50-vuotisjuhla

Rintamaveteraaniliiton
kunniaristejä
sotaveteraaneille

R

intamaveteraaniliitto
jakoi kunniaristejä 9.
joulukuuta. Kunniaristi myönnettiin mm. Heikki
Talvelalle, joka on Sotaveteraaniliiton pitkäaikainen hallituksen jäsen ja liiton varapuheenjohtaja sekä Uudenmaan

Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja, Pentti Laamaselle, joka
on liiton I varapuheenjohtaja
ja Helsingin seudun Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja sekä
Finn-Göran Wennströmille,
joka on liiton hallituksen puheenjohtaja.

Eversti
Koulunjohtaja
Toiminnanjohtaja
Pelastusjohtaja
Johtaja
Tietokirjailija
Ylikonstaapeli
Toiminnanjohtaja

Jorma Jokisalo, Hämeenlinna
Mervi Kauppila, Hamina
Kari Moilanen, Kokkola
Pentti Partanen, Helsinki
Yrjö Pekka Rautalahti, Kauniainen
Marja Simola, Joensuu
Raimo Siren, Hattula
Reino Toivio, Helsinki

Kenraalimajuri
Heikki Holma, Vantaa
Pankinjohtaja
Eino Järvinen, Säkylä
Puolustusvaliok.puh.joht.Juha Korkeaoja, Helsinki
Lehtori
Pirjo Kunnari, Äänekoski
Rakennusinsinööri
Seppo Suhonen, Oulu

Kansanedustaja Markku Pakkanen valittiin Reserviläisliiton
puheenjohtajaksi.

Lahden Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Eero Lehtonen (vas.)
ja naistoimikunnan sihteeri Tuula Vohlonen luovuttivat Sotaveteraaniliiton ansiomitalin Hämeen Rykmentin komentajalle, eversti
Hannu Alénille ja Hämeen Ratsujääkäripataljoonan komentajalle
evl. Aarne Kumpulaiselle.

Maanpuolustusmitalitoimikunta on 4.9.2008 myöntänyt vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ansioituneille henkilöille Maanpuolustusmitalin miekkojen kera, jotka jaettiin juhlassa

Lisäksi mitali oli myönnetty seuraaville henkilöille:

Sotaveteraaniliitto myönsi lippunsa Vapaudenristin tunnuksin Raha-automaattiyhdistykselle. Puheenjohtaja Aarno Strömmer luovutti lipun toimitusjohtaja Sinikka Mönkäreelle.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin Finnairin toimitusjohtaja Jukka
Hienoselle.

Palkitsemisia

Sunnuntaina kokousväki siirtyi
Jumalanpalvelukseen Hämeenlinnan kirkkoon, jonka jälkeen
vieraat marssivat lippulinnan
johdolla Summan patsaalle laskemaan seppeleen.
Yhdistetyssä valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa ja
Etelä-Hämeen piirin 50-vuotisjuhlassa paljastettiin liiton kunniapuheenjohtaja Pekka Linnavirran muotokuva. Pankinjohtaja Pekka Linnavirta johti
Reservin Aliupseerien Liittoa
vuodet 1979-1983. Liiton kunniapuheenjohtajaksi Linnavirta valittiin viime vuonna.
Juhlapuheen piti Suomen
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä. Hän
kiitti Reserviläisliittoa mittavasta veteraanityöstä. Sotiemme veteraanien tukitarve kuitenkin jatkuu. Lähiaikoina tarvittaisiin Sotiemme Veteraanit
-keräykselle paikallistason johtajia.
Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan toi Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Kari Siiki.
Hän käsitteli puheessaan mm.
valmisteilla olevaa turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa.

Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Heikki Tilander ja Reserviläisliitto ry:n puheenjohtaja
Matti Niemi luovuttivat mitalit.
Maanpuolustusmitali on perustettu 5.5.1989 muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumisesta vuoden 1945 jälkeen.
Mitalitoimikunta myöntää Maanpuolustusmitalin numeroituna
miekkojen kera maanpuolustuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Maanpuolustusmitalia miekkojen kera on myönnetty
350 kpl.

Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Linnavirran muotokuva paljastettiin juhlassa.
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Joulutervehdykset Sotaveteraani-Krigsveteranen -lehden
TASAVALLAN PRESIDENTIN
TERVEHDYS
Esitän kaikille SOTAVETERAANI
TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
– KRIGSVETERANEN
-lehden lukijoille
parhaan tervehdykseni sekä toivotan
heille
perheineen hyvää
joulua ja
Esitän kaikille
SOTAVETERAANI
– KRIGSVETERANEN
parhaan tervehdykseni sekä toivotan heille perheineen
onnellista uuttaonnellista
vuotta 2009.uutta vuotta 2009.

-lehden lukijoille
hyvää joulua ja

V

eteraanipolitiikalla on
ollut viime vuosikymREPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING
menien yhteiskuntapolitiikassa erityinen asema. Valtiovalta on eri tavoin huomioinut
Jag framför härmed min hjärtliga hälsning till alla läsare av SOTAVETERAANI

sotainvalidien ja veteraanien erityisen huollon ja hoivan tarpeet
vuosittaisissa talousarvioissa.
Osana sitä ovat sotainvalidien ja
veteraanien sosiaaliturvaan varatut erityismäärärahat valtion
budjetissa, vuonna 2008 kaikkiaan 426 miljoonaa euroa. Hallituksen viime vuoden syksynä
päättämän runsaan 10 miljoonan euron toimenpidekokonaisuuden avulla veteraaniväestön
itsenäistä selviytymistä on voitu
tukea. Vuonna 2009 panostetaan
vanhusväestön palveluihin.
Sotien veteraanien ja teitä tukeneen kotirintaman ansiota on,
että Suomen nykyinen hyvinvointi on voitu rakentaa. Osoititte samaa peräänantamatto-

muutta myös jälleenrakennuksen vaativina vuosina. Olkoot
veteraani-ikäpolvien saavutukset ja kauaskatseisuus pohjana
työlle ja päätöksille, joilla turvataan suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet kauas tulevaisuuteen. Itsenäisyyspäivän tienoo ja joulun aika on vuoden
kierrossa hetkiä, jolloin muistamme itsenäisyytemme puolesta suurimman taakan kantaneiden veteraanipolvien ja jo
poisnukkuneiden uhrauksia.
Toivotan veteraaneille, omai
sillenne ja kaikille tämän lehden lukijoille rauhaisaa joulua,
terveyttä ja voimia.
Pääministeri Matti Vanhanen

– KRIGSVETERANEN och tillönskar dem och deras anhöriga en god jul och
ett gott nytt år 2009.

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

T

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti
Republikens president
vuosituhannen

ämän
alku jää historiaan todella nopeiden muutosten aikana. Päivän polttavaksi
ongelmaksi nousee yhä uusia ilmiöitä ja tapahtumia, joita juurikaan ei ole osattu aikaisemmin tunnistaa tai varautua.
Kaksi suurta asiaa nousee
juuri nyt keskiöön. Ilmastonmuutos on tullut kaikkien huoleksi ja haasteeksi. Kansainvälinen finanssikriisi taas asettaa
koetukselle koko järjestelmän
perustekijän, luottamuksen.
Kummallekin ilmiölle on
yhteistä, että ne koskevat samaan aikaan kaikkia kansoja ja ihmisiä ja ratkaisut niihin
on löydyttävä maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen yhteistyö
joutuu nyt vaativaan testiin.
Ongelmiin on löydyttävä yhteinen ratkaisu tai muutoin ongelmat johtavat kriisiin.
Suomessakin on tunnettu
syvää huolta maailmanmenosta. Moni on kuitenkin muistuttanut, että on sitä paljon
pahemmasta, mahdottomalta tuntuneestakin selvitty ja
lisäksi kyetty niukoista lähtökohdista rakentamaan hyvinvoiva maa.
Totta on. Talvisodan hengestä lähtien on rakennettu itsenäinen ja osaava maa ja kansa. Suomea onkin monesti käytetty menestyksen esimerkkinä
maailmalla. Tämänkin ajan
haasteet me kyllä osaltamme
selvitämme kunnialla.
Sotiemme veteraanit antoi-

vat meille perinnöksi vapauden
ja vastuun. Voimme osoittaa
kiitollisuutemme veteraaneille
tekemällä työmme niin hyvin
kuin osaamme ja kantamalla
vastuun itsestämme ja lähipiiristämme. Vastuunkantamista
on välittäminen, se, että avuntarvitsijat huomataan ja, että he
tulevat autetuiksi. Vastuullamme on myös parhaan mahdollisen huolenpidon takaaminen
sotiemme veteraaneille.
Joulunaika on kiitoksen ja
muistamisen aikaa. Meidän
kiitollisuutemme veteraaneja
kohtaan ei sammu, vaikka veteraanien joukko harveneekin.
Mielissämme on lämmin kiitos koko veteraanisukupolvelle
ja heidän uhrautuvalle työlleen
maamme hyväksi.
Toivotan Teille kaikille veteraaneille sekä läheisillenne rauhallista joulunaikaa sekä oikein
hyvää vuotta 2009!
Sauli Niinistö

T

ämänkin vuoden jouluaattona julistaa Suomen Turku joulurauhan.
Rauhaa sopiikin täällä toivoa ja
toivotella. Siitäkin huolimatta,
että maailman lukuisat sota- ja
konfliktialueet ovat meistä kaukana. Se rauha, jota joulun sanoma ja joulun evankeliumi kuuluttavat, koskee läheisesti meitä
ja meidän yhteiskuntaamme.
Rauha eli Raamatun alkukielellä shalom merkitsee nimittäin paljon enemmän kuin
vain sodan, väkivallan tai metelin poissaoloa. Se on yhtä paljon terveyttä, hyvinvointia tyytyväisyyttä, ylipäänsä hyvää
elämää. Sitä sopii kaikille toivottaa. Kulunut vuosi maassamme on monin tavoin osoittanut, ettei sellaista rauhaa ole
suinkaan riittänyt kaikille.
Monesta asiasta saamme tänään olla kiitollisia ja tyytyväisiä. Vaikka taloudelliset näkymät näyttävätkin taas heikommilta kuin aikoihin, maamme
vauraustaso on kansainvälisestikin korkea. Sen ovat saaneet
aikaan ahkeruutemme, osaa-

misemme, tehokkuutemme ja
suorituskykymme. Näillä kaikilla on ollut varjopuolensa,
joiden vakavimpia seurauksia
olemme kokeneet ja nähneet
järkyttävälläkin tavalla. Monet
ovat jääneet ilman hyvän kehityksen hedelmiä.
Liian monet ovat keskuudessamme jääneet yksin. Toivottavasti kunnioitetuilla veteraaneilla on riittävästi mahdollisuuksia kokea läheisten,
tovereiden tai hoitavan henkilöstön huolenpitoa ja ystävyyttä. Kuitenkin yksinäisiä on vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa, mutta myös lähituntumassa,
työpaikalla, koulussa, jopa lastentarhassa ja perheessä. Seuraukset ovat usein murheellisia.
Voimmeko oppia katsomaan ja
näkemään, kuka on jäämässä
jälkeen, syrjään, yksin? Sellaista, joka kantoi huolta lähimmäisistään, Joulun lapsi opettajaksi
vartuttuaan nimitti autuaaksi.
Joulun sanoma Kristuksen
syntymästä on rauhan viesti.
Kristinuskon perussanomaan
kuuluu ylhäältä tullut rauhan

S

otaveteraaniliiton työ on
jo yli neljän vuosikymmenen ajan merkittävästi
auttanut ja tukenut veteraaneja
heidän arkipäivän haasteissaan.
Sotia seuraavina vuosikymmeninä kansakunta keskitti kaiken voimansa jälleenrakennukseen. Sotakokemusten jakaminen oli vaikeaa ja usein
muistojen kanssa oli pärjättävä yksin. Tänään veteraanien
uhraukset taas tunnustetaan.
Nuoret toki kyseenalaistavat
auktoriteetteja ja vaativat velvollisuuksiensa perustelemista,

toivotus. Se kuuluu jokaiselle, myös niille, joiden ympäriltä ikätoverit ja ystävät ovat vähenneet. Herran siunauksen
vanhassa sanamuodossa sanottiin tämä toivotuksena: ”Herra kääntäköön kasvonsa teidän
puoleenne ja antakoon teille
iankaikkisen rauhan.”
Toivotan kaikille tämän lehden lukijoille rauhallista ja Vapahtajan siunaamaa joulu-aikaa.
Jukka Paarma
Turun ja Suomen arkkipiispa

mutta he rakastavat isänmaataan, arvostavat veteraanien tekoja ja ovat myös valmiit kantamaan vastuunsa.
Joulu on hiljentymisen aikaa.
Samalla on myös aikaa muistaa
niitä, jotka jo nuorina antoivat
kalleimman uhrinsa isänmaalle. Puolustusvoimien puolesta
tervehdin kaikkia sotaveteraaneja omaisineen ja toivotan lukijoille rauhallista joulua ja terveyttä uudelle vuodelle.
Puolustusvoimain komentaja
Amiraali Juhani Kaskeala
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lukijoille

V

eteraani-ikäluokat ovat
olleet yksi peruspilareita, joiden varassa
Suomesta on rakennettu nykyaikainen hyvinvointivaltio.
Teidän ansiostanne olemme itsenäinen kansakunta. Uhrasitte parhaat vuotenne maan jäl-

J

ouluna enkeli avaa sydämiimme tilaa Betlehemin
valon lapselle. Näin meis-

leenrakennukseen. Takananne
on yhteiskunnan kiitollisuus ja
arvostus.
Sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut ovat osa yhteisvastuuta. Hallitusohjelmassa korostetaan sotainvalidien ja veteraanien asemaa. Tälle vuodelle
sovittiin noin 10 miljoonan lisämääräraha. Tavoitteena on
huolehtia koko veteraanisukupolven vanhuudenhuollosta.
Tärkeintä on ikääntyneiden
veteraanien toimintakyvyn,
omatoimisuuden ja itsenäisen
suoriutumisen vahvistaminen.
Kuntatason toiminta on avainasemassa.
Ensi vuoden valtion budjetissa on varattu sotainvalidien
ja veteraanien sosiaaliturvaan
yli 390 miljoonaa euroa. Sosiaaliturvan uudistamiskomi-

tea selvittää parhaillaan, miten mm. kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien
toimeentulo voidaan turvata
nykyistä paremmin. Vuoden
alusta voimaan tulevat eläkkeiden indeksikorotukset ovat tällä kertaa merkittäviä.
Suomen Sotaveteraaniliitto on tehnyt ansiokasta työtä
veteraanien hyväksi jo yli viisi
vuosikymmentä. Muistamme
tänäkin jouluna itsenäisyyden
puolesta suurimman taakan
kantaneiden veteraanisukupolvien ja jo poisnukkuneiden uhrauksia. Toivotan kaikille Sotaveteraani -lehden lukijoille hyvää joulua, terveyttä ja voimia
alkavalle vuodelle.

täkin tulee toivon ja valon kantajia. Valon kantajana toimiminen merkitsee sitä, että Betlehemissä syttynyt jumalallinen
valo johtaa meitä tuomaan lähipiiriimme rauhaa, rakkautta
ja sovintoa.
Suomen luonto on pukeutunut jouluna rauhalliseen talviseen asuunsa. Järvien laineet ja
koskien kuohut ovat rauhoittuneet talvisen juhlan viettoon.
Olkoot nuo maisemat joulunakin kiitoksemme aihe.
Jouluna meidän on hyvä pysähtyä muistamaan, miten tuo
ihmeellisen kaunis luonto otti
kerran vastaan maailman Vapahtajan. Keskiaikainen ortodoksinen hymni pukee koko

maailman kiitoksen sanoiksi
näin:
”Oi Kristus, mitä lahjoja toisimme Sinulle, kun Sinä tulit
meidän tähtemme maan päälle? Kaikki luotusi kiittävät Sinua: enkelit tuovat ylistysveisun, taivaat tähden, tietäjät
lahjansa, paimenet hämmästelynsä, maa luolan, erämaa seimen ja me ihmiset Neitsyt-äidin”.

Liisa Hyssälä
Sosiaali- ja terveysministeri

Joulurauhaanne siunaten,

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

Liiton neuvottelukunta kokoontui

S

otaveteraaniliiton neuvottelukunta kokoontui
5. marraskuuta Helsin-

gissä.
Kokouksen alussa liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer

ja hallituksen puheenjohtaja
Finn-Göran Wennström kertoivat liiton ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Markku Seppä esitteli
vuoden 2009 toimintasuunni-

Aarno Strömmer tervehti neuvottelukunnan jäseniä kokouksen
alkaessa.

telman ja talousarvion. Keskusteluissa pohdittiin mm.
kuntaliitosten mahdollisia vaikutuksia veteraaniyhdistysten
toimintaan sekä veteraanien
palveluiden säilymiseen. Neuvottelukunnan jäsenet ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia, joten he tuovat paljon uusia näkemyksiä sekä antavat monessa
asiassa työpanoksensa liiton
toimintaan ja sen monipuoliseen kehittämiseen. Aarno
Strömmer kiitti kaikkia neuvottelukunnan nykyisiä jäseniä
kahden vuoden työrupeamasta sotaveteraanityön hyväksi.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Ossi Sunell.
Anni Grundström

Asiantuntijat
Sotaveteraani-lehden
taustalla

Toimitusneuvoston jäsenet paneutuivat Sotaveteraani-lehden
sisältöön tarmolla ja asiantuntijuudella.

T

oimitusneuvosto
kokoontui vuoden toiseen
kokoukseensa
lokakuussa. Kokouksessa käsiteltiin
vuoden aikana ilmestyneet lehdet arvioiden mm. lehtien ulkoasua, tekstien sisältöä ja luettavuutta, kuvien tekstitystä ja
paljon muita lehtien toimituksellisia asioita. Vuoden 2009
lehdet ilmestyvät suunnitelmien mukaisesti ja niiden pääaiheita kokouksessa hahmoteltiin. Tärkeää on, että lehtemme kiinnostaa asiasisällöltään
niin veteraaneja kuin nuorem-

piakin lukijoitamme. Lehden
toimituksessa ei ole ketään ns.
ammattitoimittajaa, joten toimitusneuvoston ja alueellisten kirjoittajiemme yhteistyö
ja ammattilaisuus ovat lehden
tekijöille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Toimitusneuvoston
pitkäaikaisia jäseniä ovat Antti Henttonen, Olavi Karttunen,
Matti Lukkari, Eeva Nieminen,
Pertti Nieminen ja Jyrki Vesikansa.
Anni Grundström

Reliefi Tampereen
rautatieasemalle

T

ampereen rautatieaseman hallissa paljastettiin 31. lokakuuta reliefi,
joka kertoo tapahtumasta tammikuussa 1918. Silloinen aseman virkailija Eino Lähteenmäki pelasti neuvokkuudellaan
Carl Gustav Mannerheimin
hengen. Hankkeen laittoivat al-

kuun Tampereen klassisen koulun Seniori klassikot ry. Myöhemmin Eino Lähteenmäki toimi Tampereen klassisen lyseon
rehtorina. Reliefin suunnittelija
ja tekijä on tamperelainen graafikko Pertti Ollikka.
Pekka Hildén

Reliefi sijaitsee Tampereen rautatieaseman hallissa.



6/0 8 j o u lu k u u n 17. päi vänä 20 0 8

Rukajärven sotavanhus
muistelee

SANA
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auhallisen joulun toivotus on näinä päivinä
entistä tärkeämpi. Kiireinen elämänrytmi
ja yhteiskuntamme muutoksen tuomat paineet
eivät jää keneltäkään huomaamatta. On vaikea
olla tempautumatta mukaan hengästyttävään
touhuamiseen.
auhoittuminen ja hiljentyminen ovat kuitenkin voimavara meille kiireen keskellä
kamppaileville nykypäivän suomalaisille. Monelle joulun aika palauttaa mieleen aikaisempia jouluja matkan varrelta. Näille muistoille ei
yleensä ole tilaa tavallisen arjen keskellä.
uistelkaa muinaisia aikoja, ajatelkaa
menneiden sukupolvien päiviä. Kysykää isiltänne, niin he kertovat teille, kysykää
vanhuksiltanne, niin saatte kuulla. ” (5 Moos.
32:7) Pyhän Raamatun kehotus sopii hyvin jouluaikaan.
istoriaa sanotaan kansakunnan muistiksi.
Joka ei tunne menneisyyttä, toimii nykyhetkessä kuin muistinsa menettänyt. Hän ei tiedä, mistä ponnistaa ja mihin suuntautua.

M

e suomalaiset olemme yksi kansa siksi,
että meitä sitoo toinen toiseemme yhteinen menneisyys ja yhteiset kansalliset muistot.
Samalla meidän oma kansallinen kertomuksemme on osa kansojen yhteistä kertomusta.

oulun sanoma kehottaa hyvään tahtoon ihmisten kesken. Me nykyajan ihmiset olemme itsekkyyteen taipuvia. Korostamme oikeuksiamme,
mutta unohdamme usein hyvän tahdon ja velvollisuutemme toisiamme kohtaan.
eteraanit kertovat, miten suomalaiset vaikeina aikoina kokivat yhteenkuuluvuutta ja pitivät tärkeinä yhteisiä arvoja. Hyvää tahtoa riitti,
vaikka monesta muusta oli pulaa. Velvollisuuksien täyttäminen oli itsestään selvää. Yhteisen hyvän vuoksi oltiin valmiita uhrauksiin.
onet veteraanit ovat muistelleet elämäntarinastaan myös niitä hetkiä, jolloin he ovat
pyytäneet Jumalan apua ja aavistaneet hänen johdattavan kätensä läsnäolon. Niillekin muistoille
on hyvä antaa jouluna tilaa. Niissä on meille rohkaisu ja voima tätä päivää varten. Hän auttoi silloin, Hän auttaa nyt.
lkoon joulu muistojen juhla. Johtakoon se
näkemään, miten oma elämäntarinamme
on osa Jumalan suurta kertomusta. Herättäköön
se kiittämään Jumalaa hänen armostaan.
Rauhallista Joulua!
Voitto Huotari
Mikkelin hiippakunnan piispa

Onnittelemme
Presidentti Mauno
Koivisto 85 vuotta

P

residentti Mauno Koivisto täytti 85 vuotta 25. marraskuuta. Veteraanijärjestöt
kutsuivat hänet kunniaveteraaniksi 1987
ja Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta kutsui hänet kunniapuheenjohtajakseen 2000.
Suomen Sotaveteraaniliitto esittää kunnioittavat onnentoivotukset.

Presidentti Martti
Ahtisaarelle Nobelin
rauhanpalkinto

P

residentti Martti Ahtisaarelle myönnetty Nobelin rauhanpalkinto luovutettiin 10.
joulukuuta Oslossa. Valintaperusteena oli
presidentti Ahtisaaren useilla mantereilla yli kolmenkymmenen vuoden aikana tekemä työ kanainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi.
Suomen Sotaveteraaniliitto esittää kunnioittavat onnentoivotukset.

J

oulu lähestyy. Suomen Itsenäisyyden 91. vuosi vaipuu muistojen historiaan,
jota on arvostettu monin eri
tavoin. Tietoutta on siirretty
lapsille ja lastenlapsille, kuten
Veteraanin Iltahuuto -laulussa on kehotettu.
Millainen oli sota-ajan joulu? Jokaisessa korsussa oli pieni joulukuusi, ehkä kynttilä
ja joulukuusen tähti. Korsusta korsuun kiersi sotilaspastori laulu- tai soittoryhmän
kanssa. Lauloimme joululauluja. Pappi luki jouluevankeliumin. Päätöslauluna oli virsi Enkeli taivaan lausui näin
…. Kotoa tulleet paketit tasattiin kaikkien kesken, ettei
kukaan jäänyt ilman. Jännittyneinä odotimme, antaako
vihollinen joulurauhan.
Taaempana oli mahdollisuus kokoontua suuremmalla joukolla kanttiineihin tai
maastoon. Muistojeni päällimmäisenä on, kun keräännyimme 1941 jouluhartauteen iltayöllä. Kirkkona oli
ikivanha Rukajärven huurteinen hongikko. Pakkanen
napsahteli puissa, valona oli
kuutamoinen
tähtitaivas.
Mukana oli useampi sotilaspastori ja soittokunta. Laulaminen soittokunnan säestyksellä oli voimakasta. 14. Div.
komentaja kenraalimajuri
Erkki Raappana kiitti joulutervehdyksessään kaikkia
Rukajärven suunnan miehiä
ja naisia rohkeasta ja uskollisesta toiminnasta yhteisen
tavoitteemme saavuttamiseksi. Pastori Rurik Tammekas useiden sotilaspappien
kanssa suoritti hartaushetken. Jouluevankeliumin jälkeen polvistuimme kaadetuille puunrungoille Herran
ehtoolliselle. Enkeli taivaan,
miesten laulamana ja soittokunnan kanssa oli ikimuistoinen syvästi vaikuttava
kokemus, joka vuosikymmenien varrella aina on palautunut joulukirkossa näky-

västi mieleeni.
Millainen oli jouluyö joukkosidontapaikalla, kenttäsairaalassa, sotasairaalassa?
Siellä lääkärit, sairaanhoitajat, lääkintälotat valvoivat,
kiersivät vuoteelta vuoteelle
hoitaen haavoittuneita. Mitä
kokivat nuo naiset valvoessaan haavoittuneen sotilaan
vuoteen äärellä, auttaen kirjoittamalla potilaan puolesta kirjeitä omaisille. Ensisijainen kohde kotiin oli kirje
äidille, puolisolle ja lapsille.
Nuo sanat, äiti ja puoliso olivat usein kuolevan viimeiset
sanat. Samalla valvovan hoitajan ja lotan vartiovuoro sillä kertaa päättyi.
Jouluyön hiljaisuudessa
ajatukset kulkivat edestakaisin sotarintaman ja kotirintaman välillä. Hiljaisuudessa ristimme kätemme rukoukseen kansamme puolesta.
Nuo sotavuodet olivat meille raskaat, mutta nyt vuosikymmenien kirkastamina
olemme onnellisia siitä, että
me suomalaiset yhtenäisenä
kansana pystyimme pelastamaan Isänmaamme itsenäisyyden.
Me sotaveteraanit, miehet
ja naiset olemme myös onnellisia kaikesta nuorisomme
kiitollisuudesta veteraaneja
kohtaan. Siitä lainaan näytteen:
- Teillä oli luja usko huomiseen, Teillä oli usko Isänmaan vapauteen. Te kestitte loppuun saakka, niin kuin
kestävät myös tulevat sukupolvet. Itsenäisyytemme turvaajat, Isänmaan rakentajat,
olette meille niin rakkaat.
Painamme päämme edessänne nöyrään kiitokseen. Me
nostamme pienet kätemme
kiitokseen ja pyydämme: Taivaallinen isä, laske suojaavat
kätesi harmaahapsien ylle.
Martti Niinimäki
Sotavanhus (89)

KIITOS
Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka muistitte minua 60-vuotispäivieni merkeissä.
Ystävällisin terveisin ja hyvää jatkoa toivottaen.
Markku Rämö
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Onnittelemme

Kuolleita

Ilmari Paavola 100 vuotta

Pentti Iisalo 1920-2008

Ilmari Paavolan täytti 100 vuotta 15.11. Haapavedellä. Ilmarin tärkein elämäntyö tapahtui Haapavedellä Karsikkaalla,
jossa hän viljeli ja kehitti Salon
taloa. Ilmarin ja Käräjänojalta
olevan Selman perheeseen syntyi kuusi lasta.
Varusmiehenä Ilmari koulutettiin Nurmeksessa hevosajomieheksi. Jatkosodassa Ilmari
oli konepistoolimiehenä ja kiväärimiehenä Vuonnisissa, Pistojoella, Korpivaarassa, Tetrivaarassa ja Uhtualla, jossa hän
haavoittui 1.8.1941. Sodan loppuvaiheessa Ilmari oli Viipurinlahdella torjuntataisteluissa
heinä-syyskuussa 1944.
Ilmarin pitkän iän salaisuus
on iloinen, myönteinen ja rauhallinen mieli, jossa ei turhia
hötkyillä. Toinen tärkeä syy on
ollut työ. Ilmari kuljetti postia
Maliskylältä Karsikkaalle kesällä pyörällä ja talvella hiih-

Mannerheim-ristin ritari nro 16,
y l i me t s ä n hoit aja ja kapteeni Keijo Pentti Iisalo sai iäisyyskutsun 88-vuotiaana 30.10.2008
Lahdessa. Hän oli syntynyt
8.2.1920 Toijalassa.
Kuopiossa nuoruutensa viettänyt ja suojeluskunnassa tykkimieheksi kasvanut Pentti Iisalo kuului rautatievirkamies
Jaakko Iisalon perheeseen, jonka neljä poikaa ja kaksi tytärtä
taistelivat esimerkillisesti sotansa. Kaksi pojista Marski nimitti ritareikseen, Pentin jopa
niin sodan alkupuolella, että
hän kuului niihin ritareihin,
jotka kutsuivat Ylipäällikkönsä
kantamaan perustamiaan ritarimerkkejä.
Suomalaiset tottuivat näkemään Pentti Iisalon itsenäisyyspäivinä televisiosta hänen
johdettuaan Mannerheim-ristin ritarit Tasavallan presidentin vastaanotolle jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin
jälkeen. Hän ehti lukuisiin tapahtumiin haluttuna kutsuvieraana sen lisäksi, että lahtelaiset veteraanit saivat nauttia

täen ja kelkkaa perässä vetäen. Tästä työharjoittelusta alkoi myös kilpahiihtoharrastus
ja vähän juoksukin. Laulaminen on myös ollut tärkeä henkireikä.
Ilmaria onnittelivat merkkipäivänä kaikki sotaveteraaniystävät.
Teksti ja kuva:
Pertti Hankonen

Veva kiitti sotiemme
veteraanien hyväksi
tehdystä työstä

S

uomen Veteraaniliittojen
valtuuskunta Veva kiitti sotiemme veteraanien
hyväksi tehdystä työstä luovut-

tamalla kristallipaaden puhemies Sauli Niinistölle ja entiselle pääministerille Paavo Lipposelle.

Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunnan puheenjohtajavuorossa olevan Rintamanaisten Liiton puheenjohtaja Kaarina Peltola luovutti kristallipaaden puhemies Sauli Niinistölle Pasilassa 7.
marraskuuta.

Kaarina Peltola luovutti kristallipaateen liittyvän kunniakirjan
Paavo Lipposelle. Rintamanaisten Liiton toiminnanjohtaja Soili
Myllys käsissään kristallipaasi. Huomionosoitus tapahtui Pasilassa 21. marraskuuta.

lähes päivittäin kunniaveteraanistaan perinteisten aamukahvien merkeissä.
Pentti Iisalon sota alkoi suojeluskuntalaisena vartiopäällikkönä Tampereella 19-vuotiaana ja taistelulähettinä Virolahdella. Jatkosodassa hän oli
jo joukkueenjohtaja JR 2:ssa
ja motinperän varmistaminen
Tiurin sillan eteläpuolella toi
hänelle ensimmäisenä vänrikkinä nimityksen Mannerheimristin ritariksi 1.10.1941. Vihollisen pst-tykin tehokas käsittelytaito juonsi juurensa Kuopion
suojeluskunta-ajoilta. Hänen
kerrottiin ampuneen 40 laukausta viholliskolonnaan saaden
aikaan perääntyvän vihollisen
läpipääsemättömän ruuhkan,
kunnes oma pataljoona ehti
paikalle.
Komppa n i a npä ä l l i k kö nä Pentti Iisalo haavoittui
11.6.1944 Syvärin voimalaitoksella.
Kuopiossa aloitettu metsänhoitajaura jatkui Lahden ja Jyväskylän kautta Mikkeliin,
missä hän toimi piirimetsänhoitajana ja aluejohtajana vuoteen 1979.

Eläkkeelle jäätyään hän
muutti Lahteen, jonka sotaveteraanipiiri sai hänet kunniajäsenekseen. Mannerheim-ristin ritarien säätiössä hän toimi
valtuuskunnassa ja hallituksessa vuodesta 1965 siirtyen valtuuskunnan puheenjohtajaksi
2002.
Lukuisten sanomalehtikirjoitusten lisäksi Pentti Iisalo julkaisi kaksi kirjaa, Tiurin
tieltä Syvärille, ritarivänrikin
sota ja Ritarivänrikit. Hänelle ominaiseen tapaan kirjojen
tuotto tuli lahtelaisten sotaveteraanien hyväksi. Pentti Iisalon elämäkerta on luettavissa
eversti Matti Lukkarin kirjoittamasta Iisalo kärkeen, soturiveljesten tarina.
Neljän Vapaudenristin ritaria, Pentti Iisaloa, jäivät viiden
lapsen ja heidän jälkeläistensä
lisäksi muistamaan Mannerheim-ristin ritarien säätiö ja
laajat ystävä- ja kansalaispiirit.
Kari Norkola
Mannerheim-ristin ritarien
säätiön hallituksen jäsen

Vuosi vaihtuu
- on aika tehdä kuntoutushakemus
Kuntoutushakemus kannattaa jättää oman kunnan/kaupungin kuntoutusasioista vastaavalle yksikölle heti vuoden alussa. Sotaveteraaniliitto kokoaa vuoden varrella tietoja kunnilta kuntoutusmäärärahojen käytöstä ja riittävyydestä.
Veteraaneja pyydämme edelleen kertomaan kokemuksistaan kuntoutukseen
pääsemisessä ja toisaalta kuntoutuskokemuksistaan. Palautteet toivomme
lähetettävän liittoon osoitteella:
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Anni Grundström
PL 600
00521 Helsinki
Ote Valtiokonttorin ohjekirjeestä kunnille vuonna 2008
Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan veteraanin kuntoutusjakson välin ei ilman
erityistä perustetta tulisi olla vuotta pitempi.
”Kuntoutuksesta päätettäessä tulee ottaa huomioon rintamaveteraanin terveydentila, kuntoutusta antavan toimintayksikön toiminnan laatu sekä maantieteelliset, kielelliset ja muut olosuhteet.
Anni Grundström
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Kunniamerkkejä itsenäisyyspäivänä

T

asavallan
presidentti
myönsi itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä.
Vapaudenristin ritarikunnan
kunniamerkki myönnettiin 15
henkilölle. Suomen Leijonan
ja Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan kunniamerkki
myönnettiin 4 586 henkilölle.
Julkaisemme kaikki Vapaudenristin Ritarikunnan kunniamerkin saaneet sekä Sotaveteraaniliiton ehdotuksesta
Suomen Leijonan ja Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan kunniamerkin saaneiden
tiedot.

Vapaudenristin
ritarikunta
1. luokan Vapaudenristi
rintatähtineen
Valtiotieteiden maisteri JanErik Enestam, Kööpenhamina
Maaherra Ahti Antti Johannes
Pekkala, Haapavesi

1. luokan Vapaudenristi
Toiminnanjohtaja Kalle Tapani
Liesinen, Espoo
Ylipormestari Kari Tapani
Rahkamo, Helsinki

2. luokan Vapaudenristi
Ekonomi Matti Reino Juhani
Niemi, Helsinki
Everstiluutnantti Ahti Kalervo
Virolainen, Hamina

3. luokan Vapaudenristi
Dosentti Lars Stefan Alfred
Forss, Espoo
Taiteilija Stig Krister Holmlund, Vaasa
Puheenjohtaja Yrjö Luukkonen, Vaajakoski
Kauppaneuvos Matti Juhani
Ojanperä, Pori
Kehityspäällikkö Reino Juhani
Pylkkänen, Lappeenranta

4. luokan Vapaudenristi
Toimitusjohtaja Juha Michael
Christensen, Lahti
Radiotoimittaja Asta Helena
Heickell, Helsinki
Ohjaaja Irma Aulikki Nyfors,
Tuusula
Sotilaskotisisar Aune Helena
Rahola, Espoo

SVR RI
Arnkil Björn Jarl Georg, lentotoiminnan ylitarkastaja, Helsinki, Strandberg Holger Wilhelm, hallintojohtaja, Vaasa.

SL R1
Pyysalo Risto Paavo, teologian
tohtori, Järvenpää,

SVR R
SVR M1
Illikainen Erkki, herra, Ranua, piäinen Erkki, maanviljelijä,
Lailio Tauno Olavi, talousneu- Ahlfors Börje Aleksander, va- Iso-Ahola Voitto, maanviljelijä, Sauvo, Liimatainen Antti Ilvos, Petäjävesi, Lammi Altti Johannes, opetusneuvos Ikaalinen.

SL R
Manninen Pekka Eino Jooseppi, toimistonhoitaja, Suomussalmi.

SVR Ar
Aaltonen Arvo Anders, apulaisasemapäällikkö, Alavus,
Friman Aino Marjatta, sihteeri Espoo,
Järvinen Eino Henrik, päätoimittaja, Heinola,
Kirveennummi Keijo Kalervo,
muurari, Mynämäki, Kuittinen
Anja Maria, yo-merkonomi,
Asikkala,
Mustonen Maj-Lis, kanslisti,
Espoo,
Peltola Mauri Antero, tuotannonsuunnittelija, Pori, Pernu
Seppo Kullervo, luokanopettaja, Hyrynsalmi,
Unkuri Matti Vihtori, insinööri, Nakkila,
Waismaa Liisa Marjatta, farmaseutti, Isokyrö,
Viljanen Jarmo Juhani, pankinjohtaja, Ulvila,

SVR M1 kr
Aronen Pentti, osastopäällik-

kö, Lahti,
Hämäläinen Rauha Orvokki,
toimittaja, Järvenpää,
Joensuu Leo Johannes, työnjohtaja, Himanka,
Katajamäki, Vilho Rikhard,
autoilija, Saarijärvi, Kinnunen,
Ilmari Henrik, maanviljelijä,
Kinnula, Koskipää Toivo Kalevi, metsätyönjohtaja, Jämsänkoski,
Leino Erkki Aarno Pellervo,
yrittäjä, Loppi, Lukkari, Martti Simo, luokanopettaja, Lahti,
Läärä Mirja Kyllikki, pankkitoimihenkilö, Salo,
Multamäki Aune Eliisa, emäntä, Hollola,
Nikkanen Arvi Emil, maanviljelijä, Salo, Nikkola Ahti Eino
Johannes,
konttorinjohtaja,
Loppi,
Packalen, Eber Teodor, lagerchef, Sibbo, Perälä, Aino Eliina,
emäntä, Ilmajoki, Polvi Viljo
Aleksander, asentaja, Kalajoki,
Seppälä Markku Eemeli, opettaja, Loppi,
Valonen Aino Inkeri, emäntä,
Hollola, Viherlehto, Onni Armas, myyntipäällikkö, Masku.

rastomies, Taivassalo, Aho
Kaarlo Jaakob, kirvesmies,
Rantsila, Ahola Lauri Asser,
maanviljelijä, Sievi, Ahola Pentti Eemil, maanviljelijä, Anjalankoski, Ahonen Lauri, asentaja, Ranua, Alatalo Lennard,
maanviljelijä, Kempele, AliJunnila Aimo Mikael, maanviljelijä, Tarvasjoki, Antola Erkki
Johannes, maanviljelijä, Laitila,
Anttila Erkki Ilmari, maanviljelijä, Rantsila, Anttila Heino
Andreas, maanviljelijä, Ylivieska, Autero Matti Sakari, rakennusmestari, Vantaa,
Erkkola Lilja Katri, kotiäiti, Ilmajoki,
Forsström Harry Olof, arbetsledare, Lappträsk, Fredriksson Harry Georg, jordbrukare,
Sibbo,
Grönholm Sven Ragnar, lantbrukare, Sibbo,
Haakana Hilda Maria, yrittäjän vaimo, Kitee, Haapaniemi
Kalervo Johannes, seurakuntamestari, Ylivieska, Hakala Ahti
Nikolai, toimitusjohtaja, Nivala,
Hakala Pentti Edvard, maanviljelijä, Kiukainen, Hakkarainen
Eeva Delilia, emäntä, Kivijärvi, Hakkarainen Toivo Matias,
maanviljelijä, Kinnula, Hannula Kauko Matias, postimies, Ylivieska, Hara Sanni Aleksandra,
luokanopettaja, Juuka, Harju
Erkki Voitto Elias, kuorma-autoilija, Jämsä, Haukijärvi Uuno
Johannes, metsuri, Joroinen,
Heikkilä Johan Eelis, maanviljelijä, Rantsila, Heino Heikki,
työmies, Nousiainen, Heinonen Unto Olavi, maanviljelijä,
Uusikaupunki, Heljasvuo Väinö Heikki, automyyjä, Viitasaari, Herrala Sihvertti Oskari,
maanviljelijä, Haapavesi, Hietala Paavo Aukusti, herra, Ranua, Hilander Raakel Annikki, konttoristi, Laitila, Hiltunen
Antti, toimitusjohtaja, Kitee,
Hirvonen Elli Irene, opettaja,
Kannonkoski, Holopainen Toivo, maanviljelijä, Kitee, Huovinen Paavo Ilmari, kirvesmies,
Haapavesi, Hynönen Johannes,
maanviljelijä, Mikkeli, Hytönen Vilho Olavi, metsuri, Viitasaari, Hyövälti Eeva Aallotar,
emäntä, Ilmajoki, Hård Eine
Inkeri, yöhoitaja, Somero, Häkkilä Toivo Matias, seppä, Rantsila, Hämäläinen Niilo Petter, maanviljelijä, Kannonkoski, Hämäläinen Viljo Taavetti,
maanviljelijä, Viitasaari, Hänninen Jaakko Valtter, työnjohtaja, Kannonkoski,

Saarijärvi,
Jaatinen Toini Johanna, pääemäntä, Jyväskylä, Jerkkola Johannes, elektronikko, Muhos,
Johansson Aune, työterveyshoitaja, Jyväskylä, Jokinen Erkki Tapani, myymälänhoitaja,
Saarijärvi, Jokinen Rauni Helli, emäntä, Oulainen, Jussila
Aune Katri Ester, emäntä, Raahe, Jussila Veikko Olavi, maanviljelijä, Anjalankoski, Jämsä
Leo Kalevi, työnjohtaja, Kouvola, Järvinen Reino, toimitusjohtaja, Lahti, Jääskeläinen Reino Ilmari, muurari, Kitee,
Kaikkonen Eeva, rouva, Ranua, Kajula Jaakko Henrik,
maanviljelijä, Rantsila, Kangas
Teuvo Olavi, varastonhoitaja,
Rantsila, Kankainen Sauli, kirvesmies, Laukaa, Karjula Arvo
Eemeli, liikenneasiamies, Ylivieska, Kaukanen Pauli Kalevi,
maanviljelijä, Lahti, Keränen
Kaarlo Antero, maanviljelijä,
Muhos, Kettunen Erkki Olavi,
linjamies, Muhos, Kinnunen
Adiel, maanviljelijä, Kannonkoski, Kinnunen Karl Edvin,
opettaja, Viitasaari, Kivistö Jorma Veikko Johannes, autonkuljettaja, Somero, Klingberg Arvo
Einar, distriktsförman, Lappträsk, Knuutila Jaakko, maanviljelijä, Sievi, Kononen Simo,
rautatieläinen, Kannonkoski,
Kortelainen Maria, rouva, Ranua, Koukkari Ensio Heikki
Johannes, maanviljelijä Rantsila, Kukkonen Antti Eemil,
taksiautoilija, Juuka, Kukkonen Sulo Heikki, herra, Ranua,
Kultima Vilho Arvid, maanviljelijä, Enontekiö, Kurki Aarne
Olavi, raudoittaja, Anjalankoski, Kurki Eeva Annikki, opettaja, Somero, Kuusela Eeli Johannes, herra, Ranua,
Laaksonen Sylvi Mirjami, liikkeenharjoittaja, Anjalankoski,
Laamanen Lauri Juhana, metsätilallinen, Mikkeli, Lahtinen
Reino, postivirkamies, Lahti,
Laitinen Kaija Esteri, vientisihteeri, Lahti, Lassila Kaarlo Johan, vakuutustarkastaja, Anjalankoski, Latva-Karjanmaa
Veikko Johannes, kirvesmies,
Ilmajoki, Lauhamo Aila Saini,
emäntä, Mouhijärvi, Laurila
Vilho Heikki, autonkuljettaja,
Kiiminki, Lehti Saara Helena,
toimistoapulainen, Pori, Lehtonen Matti Edvard, aluejohtaja, Rauma, Lehtorinne Mikko, kirvesmies, Kannonkoski, Leinonkoski Lauri Iisakki,
maanviljelijä, Kivijärvi, Lem-

mari, kirvesmies, Kannonkoski, Lintula Pekka Arvid, herra,
Ranua, Luomamäki Paavo Matias, maanviljelijä, Raahe, Länsikivi Erkki Vihtori, maanviljelijä, Loppi,
Maattola Kirsti Marjatta, emäntä, Hollola, Magnusson Leo Johannes, företagre, Lappträsk,
Manninen Elsa Maria, maanviljelijä, Pudasjärvi, Manninen
Toivo Johannes, autoilija, Laukaa, Matala-aho Jaakko Arvid,
herra, Ranua, Mattila Mauno
Matias, maanviljelijä, Kannonkoski, Metsänen Ensio, autoilija, Lahti, Mikkonen Aaro Olavi, maanviljelijä, Äänekoski,
Moilanen Antti Oskari, maanviljelijä, Suomussalmi, Moilanen Vilho Johannes, pankinjohtaja, Lahti, Myllylä Martta
Maria, rouva, Ranua, Myllynen Armas, työnjohtaja, Helsinki, Mäkelä Ilmari, toimitusjohtaja, Kuusankoski, Mäkelä
Siro Pirkko, emäntä, Hollola, Mäkinen Martti, henkilöstöpäällikkö, Jyväskylän mlk.
Mäkinen Olavi Kaarlo Asser,
maanviljelijä, Sysmä, Möttönen
Johannes, kirvesmies, Vihanti,
Naskali Einari, maanviljelijä,
Punkalaidun, Nieminen Viljo August, maanviljelijä, Tarvasjoki, Nikander Arvid Mikael, vahtimestari, Tarvasjoki,
Nikkilä Aino Esteri, emäntä,
Mouhijärvi, Niskanen Pertti,
maanviljelijä, Viitasaari, Nivunkijärvi Vieno Hermanni,
metsuri, Muonio, Norontaus
Onni Aleksanteri, maanviljelijä, Äänekoski, Nurmi Paavo
Simeon, maanviljelijä, Aura,
Nurminen Maire Maija, emäntä, Hollola,
Oinonen Tauno Ilmari, metsuri, Kannonkoski, Ollila Juhan Fritjoff, työmies, Muonio,
Oravainen Anni, emäntä, Pudasjärvi,
Paananen Jaakko Topias,
maanviljelijä, Viitasaari, Paananen Verner Johannes, metsätyömies, Äänekoski, Paavola Hilma Alina, emäntä, Sievi,
Parkkila Eino Johannes, maanviljelijä, Vihanti, Pasila Helmi, agronomi, Anjalankoski,
Pekkala Uuno Matias Henrik,
maanviljelijä, Vihanti, Pelkonen Pauli, kunnossapitotyöntekijä, Rantsila, Pelkonen Viljo
Jaakko, maanviljelijä, Rantsila,
Peltola Pekka Juho, maanviljelijä, Pudasjärvi, Pietikäinen
Hannes, liikkeenharjoittaja,
Muonio, Piispanen Vilho, met-



6/0 8 j o u lu k u u n 17. päi vänä 20 0 8

suri, Kinnula, Piri Tauno Ilmari, Rajaylikersantti, Enontekiö, Pohjaranta Jorma Samuli Perttu, työnjohtaja, Naantali,
Puranen Martti Ilmari, maanviljelijä, Kinnula, Pynninen
Kauko Pyry, teknikko, Pirkkala, Pöyhönen Elli, apuhoitaja,
Jyväskylä,
Rahko Ensio Arvi Henrikki,
työmies, Rantsila, Rantanen
Antti, työnjohtaja, Kannonkoski, Ranto Onni Jussi, maanviljelijä, Ilmajoki, Ranua Eeva,
rouva, Ranua, Rapo Reino Ensio, maanviljelijä, Tarvasjoki,
Raula Aira Ainamo, emäntä,
Laitila, Rautio Aarne, asentaja, Oulainen, Repo Esko Ante-

ro, maanviljelijä, Nivala, Roitto Kaarle Olavi, ylimestari, Jyväskylän mlk. Rouvali Valtteri,
maanviljelijä, Tarvasjoki,
Saari Veikko Johannes, autonkuljettaja, Raahe, Saarinen
Erkki Sakari, kauppapuutarhuri, Renko, Savolainen Eero,
maanviljelijä, Viitasaari, Siikamäki Helmi, keittäjä, Kitee, Siikaranta Mikko, metsuri, Kannonkoski, Siipola Erkki Samuel,
kirvesmies, Himanka, Siivonen
Eino Viktor Ensio, tiehöylän
kuljettaja, Uusikaupunki, Siltanen Armas Anselm, puuseppä, Harjavalta, Simonaho Toivo
Armas, rouva, Ranua, Smeds
Åke Valdemar, lantbrukare,

Lappträsk, Sormunen Kalle
Viljo Adolf, liikkeenharjoittaja,
Saarijärvi, Sorsa Sakari Ensio,
maanviljelijä, Anjalankoski, Strengell Ensio Jalmari, kauppias, Kouvola, Särmö Pentti Pauli
Sakari, veturinlämmittäjä, Seinäjoki,
Takala Esko Ilmari, maanviljelijä, Asikkala, Takalo-Kippola
Erkki, maanviljelijä, Ylivieska,
Tapanainen Meeri, liikkeenharjoittaja, Tarvasjoki, Teräväinen Aarne Armas, maanviljelijä, Seinäjoki, Tiainen AnnaLiisa, emäntä, Kitee, Tiihonen
Oiva Veli, metsätyönjohtaja,
Viitasaari, Tiira Yrjö, maanviljelijä, Heinola, Tokola Matti

Aukusti, rakennusmies, Oulu,
Torikka Elvi Onerva, opettaja, Anjalankoski, Toroska Väinö Paavali, maanviljelijä, Nakkila, Tuomela Eino Ensio, kirvesmies, Rantsila, Tuominen
Olavi, osastonjohtaja, Jyväskylä, Turpeinen Aarne Valdemar,
autoilija, Kivijärvi, Turpeinen
Väinö, maanviljelijä, Kannonkoski, Tursas Linnea Inkeri,
kassanhoitaja, Jyväskylä, Törmälä Aune Annikki, emäntä,
Raahe,
Ukkola Aulikki, opettaja, Anjalankoski, Uusitalo Pentti Eemeli, maanviljelijä, Vihanti,
Vainio Matti Kalervo, yrittäjä, Renko, Vanhala Pauli Ola-

vi, työnjohtaja, Saarijärvi, Vanhoja Kalle Tapani, betoniraudoittaja, Muonio, Venäläinen
Alpo Ensio, maanviljelijä, Kitee, Vesterinen Juho Aleksanteri, maanviljelijä, Kannonkoski, Vesterinen Viljo Aukusti,
maanviljelijä, Muonio, Virolainen Maire Ingeborg, kanslisti,
Sysmä, Virtanen Oiva Mikael, urakoitsija, Nastola, Vuorinen Toivo Ensio, maanviljelijä,
Mikkeli, Väistö Toivo, rakennusmies, Kitee, Värttö Kalevi
Aleks, maanviljelijä, Rantsila,
Väärälä Hulda, rouva, Ranua,
Ylhäinen Eino Armas, kirvesmies, Kitee, Ylönen Toivo Kalervo, maanviljelijä, Mikkeli.

Suomen Tykistömuseo ja kunniamerkkisali
nutlaatuinen näyttely arvovaltaisten kutsuvieraiden läsnä
ollessa. Tapahtuma tavoitti nopeasti joukkotiedotusvälineet
ja museolle alkoi tulla tasaisena virtana veteraanien kunniamerkkejä ja muita muistoesineitä. Lasikoissa ovat rintarinnan, kuten sotien aikana,
kenraalien, sotamiesten ja lottien kunniamerkit tasa-arvoisina. Siellä on Mannerheim-risti
tykkimiehen vapaudenmitalin
tuntumassa, panssarieverstin
merkit
ilmatorjuntamiehen
vierellä.

H

ämeenlinnassa sijaitsevan Suomen Tykistömuseon eräs keskeisistä nähtävyyksistä on Kunnia-Isänmaa -sali. Valoisan
salin täyttävät erikoisvalmisteiset lasivitriinit ja tunnelma
on harras. Vitriineihin esille
laitetut sotiemme veteraanien
kunniamerkit taustatietoineen
kertovat omaa karua kieltään
kansamme kohtalonhetkistä ja
uhrimielestä.
Runsaat kaksi vuotta sitten
Suomen Tykistömuseon johtaja, sotakamreeri Teuvo Mahrberg pohti erästä näkemäänsä
kipeätä asiaa; kirpputoreilla ja
antikvariaateissa oli hallitsemattomassa myynnissä sotiemme veteraanien kunniamerkkejä ja muistoesineitä. Niitä näkyi
jopa ns. goottiasuisten nuorten
asusteissa rienaavasti kannettuina. Museolle oli myös tullut
kyselyitä joiltain perikunnilta,
mitä tehdä edesmenneen soturin kunniamerkeille. Museonjohtaja pohti näkemäänsä ja
kokemaansa ja näin syntyi ajatus kunniamerkkisalin perustamisesta. Hän kertoi ajatuk-

Ulkomailla kiinnostusta
sistaan museon tutkimusjohtaja, eversti Jyri Paulaharjulle
ja yhdessä he sitten kehittelivät
asiaa edelleen.
Teuvo Mahrberg otti nyt yhteyttä museon yhteistoimintakumppaneihin ja selosti heille ratkaisumalliaan. Se sai heti
tukea, todettiin, että kyseessä
oli tärkeä isänmaallinen ja eettinen tehtävä. Ryhdyttiin luomaan museoon erityistä näyttelysalia nimeltään Pro Patria
Kunnia-Isänmaa, jonne koottaisiin veteraanien ja heidän
perikuntiensa
lahjoittamat
kunniamerkit ja muistoesineet.
Tarkoitukseen valittiin erillinen huone museon päärakennuksessa. Tila kunnostettiin
perusteellisesti, sinne teetettiin
lasiset turvavitriinit ja asennettiin sopiva valaistus.

Tieto Suomen Tykistömuseon
käynnistämästä menettelystä kantautui myös ulkomaille,
esimerkiksi Englannista saapui rouva tyttärineen tuomaan
miehensä sodan aikana saamaa

korkea-arvoista
saksalaista
kunniamerkkiä. Saarivaltiossa
siitä ei voinut puhua eikä pitää
näytteillä, koska vanhat kaunat
vallitsivat vielä. Kunnia-Isänmaa -salissa tämä merkkiharvinaisuus on nyt hyvässä sovussa suomalaisten kunniamerkkien kanssa.

Merkit heraldisen
tutkimuksen kohteena
Kunnia-Isänmaa -salin esineistöllä on myös toinen merkitys. Aiheisto muodostaa todella hyvän heraldisen tutkimuskohteen. Museonjohtajan
käsityksen mukaan merkkien
tarkempi tutkiminen tuo esille ne monet heraldiset suuntaukset, joita eri aikakausina on
noudatettu. Tähän puoleen on
jo eräiden tutkijoiden taholta
kiinnitetty huomiota. Oman

mielenkiinnon ansaitsevat erilaiset joukko-osastoristit tai
vastaavat tunnusmerkit. Etenkin jatkosodan aikana kehiteltiin lukuisia merkkejä, joita
käytettiin myös palkitsemistarkoituksessa. Sotien jälkeen
useat yhteisöt ja järjestöt laativat omia kunnianosoituksia,
joiden taiteellinen taso on tutkimusaiheena kiinnostava.
Suomen Tykistömuseo ottaa edelleen vastaan sotiemme
veteraanien kunniamerkkejä.
Museo on ylpeä Kunnia-Isänmaa -salistaan. Kuten museonjohtaja, sotakamreeri Teuvo
Mahrberg toteaa: ”Aina Isänmaan puolesta, Pro Patria”.
Jyri Paulaharju

Kunniamerkkisali
avataan yleisölle
Salin valmistuessa ja ensimmäisten kunniamerkkilahjoitusten tultua vitriineihin, oli
aika julkistaa asia. Kesäkuun
28. päivänä 2006 avattiin Linnankasarmilla maassamme ai-

Puolustusvoimien entiset komentajat, kenraalit Lauri Sutela ja Jaakko Valtanen tutustuivat mielenkiinnolla Suomen Tykistömuseon kunniamerkkikokoelmiin.
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Maanpuolustustyö jatkuu veteraanijärjestössä
henä. Sodanaikainen palvelus
palkittiin muistomitalin lisäksi
tammenlehvällä.

Sotilasura kiinnosti

Tykkimies Kalevi Raatikainen
sotilasuransa alussa.

S

uur-Savon sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja Kalevi Raatikaisen
maanpuolustustyö sai alkunsa
jo 70 vuotta sitten, kun hän 10vuotiaana liittyi suojeluskuntapoikiin. Yli sotavuosien kantanut sotilaspoikatyö sai jatkoa
upseeriurana puolustuslaitoksen palveluksessa vuoteen 1974,
eli eläkkeelle siirtymiseen asti.
Nyt maanpuolustustyö jatkuu
sotaveteraanijärjestössä.
Kalevi Raatikainen syntyi
Laukaassa, työnjohtajaisän ja
kotiäidin perheeseen vuonna
1927. Sisarusjoukkoon kuului
kolme poikaa ja kolme tyttöä.
Laukaasta Raatikaisen perhe
muutti Jyväskylän kautta Mikkeliin.
Koulunsa Kalevi Raatikainen kävi Mikkelissä. Hän osallistui aktiivisesti paikallisen
urheiluseuran palloiluharrastukseen sekä suojeluskunnan
sotilaspoikatoimintaan. Jo 1416-vuotiaana poikana hän toimi Suur-Saimaan suojeluskuntapiirin ja Viestipataljoona 10:n
lähettinä sekä päämajan ilmatorjuntapatteriston tykkimie-

Kalevin oma sotilaspoikatoiminta ja läheisten toiminta
maanpuolustustehtävissä ohjasivat hänet sotilasuralle. Olihan
hänen isänsä ylennetty Tampereen taisteluissa korpraaliksi
jo kuukauden palvelusajan jälkeen, veljensä haavoittunut 19vuotiaana Tali-Ihantala -taistelussa ja kaksi siskoaan palvellut
lottina. Perheen isänmaalliset
perinteet rohkaisivat Kalevi
Raatikaisen keskeyttämään lukion ja hakeutumaan 19-vuotiaana Maasotakoulun kadetiksi.
Kadettikoulun
päätyttyä
vänrikki Raatikainen palasi
takaisin Mikkeliin, Jalkaväkirykmentti 7:ään joukkueenjohtajaksi, jossa vuosien varrella
tehtävät vaihtuivat. Palveluaika käsitti myöhemmin komppanianpäällikön, aliupseerikoulun johtajan ja pataljoonan
komentajan tehtävät. Välillä hän suoritti erilaisia kursseja muun muassa salakirjoitus-,
tiedustelu-, kapteeni-, esiupseeri- ja sissipataljoonan komentajan tehtäväalueilla. Aivan koko
upseeriuraansa ei Raatikainen
Mikkelissä palvellut, sillä väliin
hän toimi kolme vuotta Tuusulassa sijaitsevan Taistelukoulun
kapteenikurssin opettajana.

Sotilasura vaihtui
luottamusmiesuraksi
Siviilihallinnossa Kalevi Raatikainen toimi muun muassa
Mikkelin kaupunginvaltuustossa kahdeksan vuotta ja saman ajan myös sosiaali- ja ter-

Kalevi Raatikainen esittelee saamaansa Suomen Mauno Koivisto ja Kalevi Raatikainen tapasivat
Sotaveteraaniliiton lippua Vapaudenristin tun- Sotaveteraaniliiton lentopallokisoissa.
nuksin.

veyslautakunnassa. Nuoriso-,
väestönsuojelu- ym. muissa
lautakunnissa toimintavuosia
kertyi peräti 28. Muista luottamustoimista mainittakoon
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvoston jäsenyys sekä
lukuisia muita hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia
upseeri-, urheilu- ja sivistystoimien aloilla.
Varsinaisen
luottamusmiesuran Kalevi Raatikainen
on kuitenkin luonut maanpuolustustyössä ja veteraanitoiminnassa. Hän on toiminut
Savon Prikaatin killan puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja valtuuskunnassa peräti 42
vuotta sekä Suur-Savon sotilaspoikien perinnekillan hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana 11 vuotta ja Vapaussodan
Huoltosäätiön Mikkelin piirin
hallituksessa ja huoltosäätiön

Tällä mäellä sijaitsi ilmatorjuntapatteristo, jossa tykkimies Kalevi Raatikainen palveli v. 1943. Paikka
nostaa edelleen tunteet pintaan.

perinneyhdistyksessä 26 vuotta.
Sotaveteraani-järjestössä
Kalevi Raatikainen on toiminut Mikkelin seudun Sotaveteraanien puheenjohtajana neljä vuotta ja on edelleen hallituksen jäsenenä vuodesta 1990
lähtien. Suur-Savon sotaveteraanipiirin puheenjohtajana
hän toimi kolmetoista vuotta,
jonka ajan hän kuului myös liiton hallitukseen. Raatikainen
oli myös liiton ansiomerkkitoimikunnassa ja on kilpailu- ja
kisatoiminnan puheenjohtaja.
Tärkeä luottamustoimi on ollut myös Itä-Suomen läänin ja
Mikkelin kaupungin veteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyys.

Työ tuloksia antavaa
Toiminta Mikkelin kaupungin
ja sotaveteraani-järjestön luottamustoimissa on tuottanut
myönteistä tulosta. ”Olemme
saaneet Mikkelin seudun sotaveteraaneille, heidän puolisoilleen tai leskille tarkoitetun 60
henkilön palvelutalon, ilmaiset
lääkärissäkäynnit terveyskeskuksessa sekä ilmaiset bussimatkat, ilmaisen pysäköinnin
ja kaksi kertaa viikossa ilmaisen uimahallivuoron”, Kalevi Raatikainen luettelee. Myös
kaupungin juhla- ja liikuntatilat ovat veteraanien maksuttomassa käytössä. Kaupunki
osallistui myös veteraanioppaan painatuskuluihin. Kaikki
veteraanipalvelut on saatu yhteistoiminnassa muiden veteraanijärjestöjen ja kaupungin
kanssa.
Erityisen myönteistä suhtautumista veteraaneja kohtaan
osoittaa kaupungin perusta-

ma sosiaaliviranomaisen virka,
jonka tehtävän hoitaja keskittyy veteraanien kuntoutukseen
ja tukitoimintaan. Seurakunta puolestaan luovuttaa polttohaudatuille veteraaneille hautapaikkoja ja vastaa niiden hoidosta.

Monipuolinen
harrastusten kirjo
Kalevi Raatikaisen harrastuksiin ovat kuuluneet muun muassa nykyaikainen viisiottelu
ja ammunta. Viisiottelussa hän
eteni olympiavalmennettavien
tasolla ja oli voittamassa joukkueottelussa Suomen mestaruuden. Varsijousiammunnassa Kalevi osallistui kahdeksan
kertaa maailmanmestaruuskisoihin, joista parhaat saavutukset olivat pronssia ja kultaa
joukkueammunnasta. Hirvi-,
kenttä- ja makuuammunnasta on kertynyt piirin kisoista
mitaleja kaikissa väreissä, yhteensä yli 30. Harrastuksiin
ovat kuuluneet myös lentopallo, keilailu ja golf. Parhaana
saavutuksena niistä on liiton
keilailumestaruus ja vuonna
1998 golfissa saavutettu ”hole
in one”.
Työstään maanpuolustuksen
ja veteraanitoiminnan hyväksi
on Kalevi Raatikaiselle myönnetty VR 3 miekkojen kera,
SVR R1 ja SL R1, Sotaveteraanien kultainen ansioristi sekä
ansiomerkit
Sotainvalidien
Veljesliitolta, Savon prikaatilta,
Mikkelin sotilasläänin esikunnalta, Itäisen Maanpuolustusalueen esikunnalta, Sotilaspoikien perinneliitolta ja Vapaussodan huoltosäätiöltä.
Matti Värri
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Liiton valtuustolla syyskokous

S

uomen Sotaveteraaniliiton valtuusto piti syyskokouksensa 4. marraskuuta Helsingissä. Kokouspäivän aluksi vietettiin hiljainen
hetki edesmenneen Mannerheim-ristin ritarin Pentti Iisalon muistolle.
Päivän ohjelma jakaantui
kahteen osaan. Aamupäivällä
käsiteltiin hallinnon rakenneryhmän ehdotuksia ja iltapäivällä valtuusto käsitteli syykokouksen asialistan mukaiset
asiat.
Liiton kunniapuheenjohtaja ja hallinnon rakenneryhmän
puheenjohtaja Aarno Lampi
loi katsauksen mm. työryhmän
työskentelyyn. Sillä on luotu
pohjaa liiton lähivuosien työlle sosiaalisena tukijärjärjestönä
sekä suunnitelmille perinnetulevaisuuden organisoimiseksi.
Hän korosti valtuuston merkitystä uusien sääntöjen mukaisessa päätöksenteossa. Valtuusto käyttää vuosittaista ylintä
päätäntävaltaa ja se on koostettu alueellisesti, yksi edustaja jokaisesta sotaveteraanipiiristä.

Lisäksi valtuustolle on siirretty
monia aikaisemmin hallitukselle kuuluneita tehtäviä.

Valtuuston päätöksiä
Kokouksen aluksi luovutettiin
Sotaveteraanien ansioristi Paavo Könkäälle Kemistä. Hän
on Kemin Sotaveteraanien puheenjohtaja ja Lapin Sotaveteraanipiirin valtuutettu.
Valtuuston I varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti Laamanen Helsingistä ja II varapuheenjohtajaksi Väinö Vilponiemi Porista. He ovat samalla
myös liiton varapuheenjohtajia. Syyskokous käsitteli ja hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2009 muutoksitta. Valtuusto
valitsi - rakennetyöryhmän ehdotuksen mukaisesti - uuteen
ensi vuoden alussa toimintansa
aloittavaan hallitukseen Turun
liittokokouksessa valitun hallituksen puheenjohtajan FinnGöran Wennströmin lisäksi
kuusi jäsentä, joista kolme veteraaneja ja kolme nuorempia.

Hallituksen varsinaiset
jäsenet
Olavi Eronen, Hamina
Vuokko Hurme, Paimio
Heikki Talvela, Tuusula
Erkki Heikkinen, Helsinki
Erkki Hokkanen, Lahti
Seppo Yli-Norppa, Kannus

Varajäsenet
Matti Viitanen, Nokia
Kyllikki Falbén, Lapua
Eeri Hyrkkö, Nousiainen
Ahti Sirkiä, Espoo
Riitta Huittinen, Kuopio
Esa Haarala, Kiukainen

Liiton puheenjohtajisto, vas. II varapuheenjohtaja Väinö Vilponiemi, liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer ja I varapuheenjohtaja
Pentti Laamanen.

Olavi Eronen (86) on Kymenlaakson
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja vuodesta 1997. Matti Viitanen (82)
on Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja vuodesta
1998.
Vuokko Hurme (86) on Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestö ry:n puheenjohtaja vuodesta 2002. Kyllikki Falbén (81) on
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin naistoimikunnan puheenjohtaja vuodesta 2005.
Sotaveteraanien ansioristi luovutettiin Paavo Könkäälle.

Heikki Talvela (84) on Uudenmaan Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja vuodesta 1993.
Eeri Hyrkkö (86) on VarsinaisSuomen
Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja vuodesta 2002.
Lehdistöneuvos Erkki Heikkinen (59) on toiminut Kesko Oyj:ssä viestintäjohtajana.
Hän on liiton neuvottelukunnan jäsen vuodesta 2007 ja pitkäaikainen veteraanityön tukija. Ekonomi Ahti Sirkiä (65) on
toiminut yritysjohtajana.
Erkki Hokkanen (69) on
eläkkeellä Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
Launeen sosiaalikeskuksen so-

Valtuutetut olivat koolla yhtä lukuun ottamatta.

Rintamaveteraaniliiton toimitusjohtaja Reino Toivio jäi
eläkkeelle marraskuun alussa. Hänen läksiäisiä vietettiin
Ostrobotnialla 30. lokakuuta. Laaja joukko veteraanityön pitkäaikaisia tuttavia ja
ystäviä oli saapunut paikalle. Kuvassa Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Vihriälä
onnittelemassa Reino Toiviota.

siaalipäällikön virasta. Nykyään hän toimii Lahden Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvojana. Riitta Huittinen (69) on
eläkkeellä erityiskoulun johtajan tehtävästä. Nykyään hän
on Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvojana.
Seppo Yli-Norppa (69) on
Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja
vuodesta 1995. Esa Haarala (72)
on Kiukaisten Sotaveteraanien
puheenjohtaja sekä liiton neuvottelukunnan jäsen vuodesta
2007.
Marja Riukka

Nimitys
Rintamaveteraaniliiton
toiminnanjohtajana
aloitti 1.11.2008 filosofian maisteri Pirjo
Jaakola (57). Hän on
aikaisemmin toiminut
eri tehtävissä Rintamaveteraaniliitossa 26
vuoden ajan, viimeksi
liittosihteerinä.
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Iisalmi toivottaa sotiemme
veteraanit läheisineen
tervetulleiksi!

K

ansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään ensi keväänä Iisalmessa. Juhlajärjestelyistä vastaa Iisalmen kaupunki apunaan
kaupungin veteraani-, kulttuuri- ja maanpuolustusjärjestöt
sekä puolustusvoimat.
Juhlan teemana on ”Aika
kantaa viestiä ”, jolla haluamme kiinnittää entistäkin enemmän huomiota siihen, että veteraaniemme perintöä vaalitaan
huolellisesti ja saatetaan myös
nuorempien sukupolvien tietoon. Vuoden aikana veteraaniasia on monipuolisesti esillä
Iisalmen kouluissa ja luonnollisesti myös pääjuhlassa sukupolvet kohtaavat.

Kansallisen veteraanipäivän
juhlahartaus ja pääjuhla järjestetään maanantaina 27.4.2009
Iisalmen liikuntahallissa. Juhlallinen lipunnosto ja ruokailu
ovat välittömässä läheisyydessä. Myös iisalmelaiseen sotahistoriaan päästään tutustumaan
tällä perinteikkäällä Kankaan
alueella.
Ohjelmallinen aseveli-ilta
on ohjelmassa sunnuntaina
26.4. Olvi-hallilla. Tapahtuman www-sivut avataan tammikuussa osoitteessa www.
kansallinenveteraanijuhla.fi
Lämpimästi tervetuloa Iisalmeen huhtikuussa 2009!
Hanna Iiskola-Kesonen

Rintamaveteraaniliiton puheenjohtaja Onni Toljamo täytti 85 vuotta. Katajanokan Kasinolla olleella vastaanotolla Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunnan jäsenet onnittelivat päivänsankaria. Vasemmalla Karin ja Onni Toljamo.

Elokuvien tukiyhdistykseltä
150 000 euroa veteraaneille

S

yväriltä Kannakselle elokuvien Tuki ry lopettaa
toimintansa ensi vuoden
vaihteessa ja lahjoittaa sääntöjensä mukaisesti veteraaneille
ja perinnetyöhön noin 150 000
euroa. Lahjoitusvarat ovat jääneet yhdistyksen veteraaniperinnettä toteuttavien elokuvien toteutuksiin kerätystä tuesta. Kertyneet varat luovutettiin
järjestöille 27. marraskuuta.

Kaksi elokuvaa

Joulunaika aiheuttaa poikkeuksia
liiton toimiston aukioloaikoihin.

Elokuvat Tali-Ihantala 1944 ja
Framom främsta linjen - Etulinjan edessä toteutettiin pääosin
yhdistyksen tuella. Näitä kahta
elokuvaa varten yhdistys keräsi
4,5 miljoonaa euroa. Rahaa ovat
lahjoittaneet Suomessa ja Ruotsissa toimivat säätiöt, rahastot,
yritykset sekä yksityiset henkilöt. Yhdistys ei ole vähentänyt
keräämistään varoista mitään.
Kaikki elokuvien toteutuksista yli jääneet rahat lahjoite-

taan veteraaneille ja perinnetyöhön. Lahjoituksen saavat
neljä suurinta veteraanijärjestöä (Suomen Sotaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto,
Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto) niiden veteraanijäsenmäärän suhteessa.
Kaiken muun omaisuutensa,
kuten omistamansa filmimateriaalin ja oikeuden mahdollisiin lisätuloihin, yhdistys lahjoittaa järjestöille.
Syväriltä Kannakselle-elokuvien Tuki ry perustettiin keväällä 2002. Sen tarkoituksena
oli sotiemme veteraanien perinnön tallentaminen ja levittäminen suurelle yleisölle elokuvien muodossa. Eräs yhdistyksen tavoitteista on ollut kertoa
myös muissa Pohjoismaissa,
erityisesti Ruotsissa, torjuntavoittojemme merkityksestä
koko Pohjolan sodanjälkeiselle
kehitykselle.
Presidentti Mauno Koivisto

on ollut keräyshankkeen suojelija. Tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on amiraali Jan Klenberg. Kun Suomessa
juhlittiin viime vuonna itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuotta, Tali-Ihantala 1944 oli juhlaelokuva. Itsenäisyyspäivän
aattona järjestettiin 15 000 veteraanille ja lukiolaiselle yhteinen elokuvanäytös yli 40 paikkakunnalla.
Elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa noin
300 000 ja Ruotsissa yli 30 000
katsojaa. DVD - versioita on
myyty Suomessa noin 120 000
ja Ruotsissa 60 000. Kun DVDversiota katsoo keskimäärin 35 henkilöä, niin voidaan arvioida, että yli miljoona henkilöä
on nähnyt elokuvat. Dosentti
Stefan Forssin kirja Tali-Ihantala 1944 - Elokuva ja historia
on julkaistu sekä suomeksi että
ruotsiksi. Englanninkielinen
painos on tekeillä.

Liiton toimisto on suljettu
22.12.-28.12.2008 välisen ajan.
Liiton myyntitoimisto on suljettu
29.12.2008-2.1.2009 inventaarion vuoksi.
Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä
toimiston ollessa suljettuna:
toiminnanjohtaja Markku Seppä, puh. 0400 921 332
sosiaalisihteeri Anni Grundström, puh. 040 822 3998
Henkilökunta toivottaa kaikille rauhaisaa joulua,
voimia ja terveyttä vuodelle 2009.

Syväriltä Kannakselle elokuvien Tuki ry:n ja veteraanijärjestöjen kesken solmittiin sopimus. Veteraanijärjestöjen puolesta sopimuksen allekirjoitti Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer
(keskellä) ja yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Jan Klenberg (oik.). Kolmantena istumassa Rintamaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Risto Hyvärinen.
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Varkaudessa ei veljeä jätetä

V

arkauden Sotaveteraanit toteuttavat edelleen
rintamalinjojen aikaista sotilaallista lupausta ”Veljeä
ei jätetä”. Sotaveteraanien keski-iän noustua jo 86 vuoteen on
tuon lupauksen lunastaminen
käynyt uudelleen erityisen tärkeäksi. Omassa asunnossaan
asuville veteraaneille on taloudellinen avustus, sosiaalinen
veteraanityö ja kuntoutuspalvelu sekä käytännön työ- ja tavaratoimitteet käyneet entistäkin tarpeellisemmiksi.
Esimerkkinä hyvästä veteraanityöstä käy Varkauden Sotaveteraanien harjoittama monipuolinen avustus- ja palvelutoiminta.
Taloudellisen
avustustyön yhdistys rahoittaa
paperikeräyksestä saamillaan
tuloilla. Peräti 600 000 kiloon
nousevasta jätepaperin keräyksestä saatava tuotto mahdollistaa yhdistyksen harjoittaman
laaja-alaisen avustustoiminnan.
Yhdistyksellä on toistasataa
muovista jätepaperin keräysastiaa, oma pakettiauto paperin
kuljetukseen sekä 90 kannattajajäsentä keräyslaatikoiden
tyhjennyksessä ja jätepaperin kuljetuksessa paikalliselle
sellutehtaalle. Kiinteistöt ovat
vuokranneet
keräyslaatikot,
joihin niiden asukkaat tai yritykset jätepaperinsa keräävät.
Varoja
harjoittamaansa
avustustoimintaan yhdistys saa
myös Varkauden kaupungilta.
Kaupungin lahjoittama avustussumma veteraanijärjestöille
on yhteensä 35 000 €, josta sotaveteraanit suurimmalla jäsenmäärällään saavat valtaosan.

Pieni, mutta tehokas

Varkauden Sotaveteraanit ei jäsenmäärällään yllä suurten yhdistysten joukkoon. Varsinaisia
veteraanijäseniä yhdistyksessä on 155 ja kannattajajäseniä
188. Vuonna 1992 yhdistyksen
jäsenmäärä oli vielä 500, mutta
veteraanien luontaista poistumaa ei uusien kannattajajäsenten lisäys ole pystynyt täyttämään. Jäsenrakenteen muutos
näkyy jo hallituksenkin kokoonpanossa. Hallituksen yhdeksästä jäsenestä vain kolme
on enää sotaveteraania. Myös
puheenjohtaja Mauno Koljonen on kannattajajäsen.
Toiminnassaan yhdistys on
selvästi keskimääräistä aktiivisempi, aloitteellisempi ja monipuolisempi. Yhdistyksen laaja-alaista toimintaa kuvaa puheenjohtaja Mauno Koljosen
alakohtainen erittely toiminnan eri sektoreista.
”Kotona asumisen ehdottomana edellytyksenä on riittävä kunto, asuuko sitten yksin
tai yhdessä puolison kanssa”,
Mauno Koljonen toteaa. ”Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille, heidän puolisoilleen tai leskille yhdistys tarjoaa
lääkärin lähetteellä paikallista
avokuntoutusta kolme kertaa
vuodessa sekä jalkahoitoa aina
tarvittaessa.” Avokuntoutuksen
edellyttämästä lääkärintodistuksen kustannuksista maksaa
osan KELA ja loppuosan yhdistys. Jalkahoitoa haluava ilmoittaa asiasta yhdistykselle ja tilaa
itse hoidon paikalliselta yrittäjältä. Hoitoa antanut yrittäjä lähettää hoitolaskun suoraan yhdistykselle.

Varkauden Sotaveteraanit ry:n hallitus. Edessä vasemmalta: Yrjö Koponen, Mauno Koljonen (pj), Reino Kirjonen (vpj), Lauri Mykkänen ja Lyyli Issakainen. Takarivi: Paavo Valtokari, Kirsti Alakoski, Jaakko
Handolin (siht.) ja Risto Sepponen. Hallituksen jäsenistä vain Koponen, Kirjonen ja Mykkänen ovat
varsinaisia sotaveteraaneja.

”Veteraanien kunnosta huolehditaan myös kuntovoimistelun avulla. Jumppareissu uimahallilla aloitetaan 30 minuutin
venyttelyllä. Sitä seuraa sauna,
vesijumppa ja suihku. Kokoontuminen on kahdesti viikossa
ja reissun kesto kaksi tuntia”,
kertoo Mauno Koljonen.
Muusta avustustoiminnasta
todettakoon yhdistyksen osaksi kustantama siivouspalvelu.
Veteraani tilaa siivouksen alan
yrityksestä, josta aiheutuvista kuluista yhdistys maksaa 15
€/käyntikerta. Siivousyrityksen
laskusta voi verotuksessa tehdä
kotitalousvähennyksen, jolloin
veteraanille jää maksettavaksi
vain rippeet. Siivouspalvelua voi
käyttää kerran kuukaudessa.
Yksi merkittävä avustusmuoto on asuntojen korja-

Jätepaperin kerääjät lastaavat yhdistyksen omistamaa pakettiautoa. Vasemmalta kannattajajäsenet
Markku Suihkonen, Ari Ruutiainen ja Kaino Käck.

uksiin kohdistuva. Veteraani ilmoittaa korjaustarpeesta
yhdistykselle, jolloin korjausvastaava käy katsomassa kohteen ja määrittelee korjauksen
laajuuden. Korjausmiehet tilataan rakennuskorjauksiin erikoistuneesta yrityksestä ja työkustannukset maksaa yhdistys.
Kohteesta riippuen voi yhdistys
maksaa myös rakennustarvikkeet tai osan niistä.
Veteraanilla on mahdollisuus saada myös yhdistyksen
kustantamana silmälasit, liikkumista edesauttava apuväline sekä ilmainen hammashoito. Edellytyksenä näissä tapauksissa on, että veteraanilla on
ylimääräinen rintamalisä.

Sosiaalista
kanssakäymistä tarvitaan
Mauno Koljonen tähdentää sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä, varsinkin yksin asuvalle veteraanille. Merkkipäiväänsä viettäville sotaveteraaneille
yhdistys luovuttaa ensikäynnillä pöytästandaarin, seuraavilla kerroilla onnitteluadressin. Muita jäseniään yhdistys
muistaa
onnitteluadressilla.
Jäsenkunnalle järjestetään teatterimatkoja lähikaupunkien teattereihin. Muuta sosiaalipalvelua ovat lähimmäispalvelu ja sosiaalisihteerin auttava

työ esimerkiksi erilaisten hakemusten laadinnassa.
Viimeisenä
palveluksena
poisnukkuneelle sotaveteraanille yhdistys laskee hautakummulle havuseppeleen, muille jäsenille kukkalaitteen.

Yhteistyökumppanina
Uralin Pojat
Uralin Pojat on noin 40 jäsenen moottoripyöräkerho, jonka jäsenillä on venäläiset Uralmerkkiset
moottoripyörät.
Kerhon jäsenet käyvät veloituksetta auttamassa todellisessa tarpeessa olevia veteraaneja kiinteistöjen pikkukorjauksissa, leikkaamassa nurmikot
ja tekemässä talviset lumityöt.
Avustavaan työhön kuuluvat
myös koneiden ja polkupyörien kunnostukset ja polttopuiden hakkuu.
Hellyttävin teko Uralin Pojilta on syksyinen puolukkakeruu. Suurimman avun tarpeessa oleville veteraanitalouksille
kerhon jäsenet toimittavat ämpärillisen puolukoita. Syksyinen puolukkaoperaatio käsittää
runsaat 100 puolukkalähetystä. Uralin Poikien toiminta on
selkeä osoitus siitä, että myös
moottoripyöräkerholla voi olla
kunnioitettavat tavoitteet.

Veteraani,
muista hakea
kuntoutukseen.

Matti Värri
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Sotaveteraaneja tervehtien ja siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2009 toivottaen

Akaan srk

Alajärven srk

Alavieskan srk

Alppilan srk
Helsinki

Anjalankosken srk

Auran srk

Elimäen srk

Enon srk

joulurauhaa
& siunattua
uutta vuotta

Espoonlahden srk,
Espoo

Enonkosken srk

Enontekiön srk

Forssan srk

Haapajärven srk

Haapaveden srk

Hakavuoren srk,
Helsinki

Halikon srk

Haminan-Vehkalahden srk

Hangon
seurakuntayhtymä

Hankasalmen srk

Harjavallan srk

Hartolan srk

Hattulan srk

Hauhon srk

Haukiputaan srk

Hausjärven srk

Heinäveden srk

Helsingin
seurakuntayhtymä

Herttoniemen srk,
Helsinki

Hollolan srk

Huittisten srk

Hyvinkään srk

Hämeenlinna - Vanajan srk

Iin srk

Iisalmen srk

Ikaalisten srk

Ilomantsin srk

Imatran srk

Inarin srk

Isojoen srk

Jaalan srk

Jalasjärven srk

Janakkalan srk

Joensuun srk, Pielisensuun srk,
Rantakylän srk ja Vaara-Karjalan srk

Joroisten srk

Joutsan srk

Joutsenon srk

Juankosken srk

Jurvan srk

Juupajoen srk

Jyväskylän
kaupunkiseurakunta

Jämijärven srk

www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

15

6/0 8 j o u lu k u u n 17. päi vänä 20 0 8

Kuntaliitokset ja veteraanityö

V

uodenvaihteessa toteutuu kuntahistorian suurin samanaikainen kuntien yhdistyminen.
Silloin 67 kuntaa lopettaa olemassaolonsa liittyessään johonkin suurempaan, taloudellisesti vahvempaan tai ainakin
paremmat toimintaedellytykset omaavaan kuntaan. Kuntien lukumäärä on ensi vuoden
alusta lähtien 348.
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, Punkaharjun kunnanjohtaja, maakuntaneuvos
Pekka Nousiainen näkee, etteivät kuntaliitokset pääty vielä
tähän. Uuden liitosbuumin hän
arvioi ajoittuvan vuosiin 20102012. Kuntajakolakimuutoksen perusteella valtioneuvoston myöntämä ns. ”porkkanaraha”, suosi tällä kertaa nopeita
liitospäätöksiä ja niissä nimenomaan monikuntaliitoksia.
Yllättävänkin laajan ja pääsääntöisesti myönteisen keskustelun synnyttänyt kuntien
palvelurakenneuudistusta valmisteleva PARAS -hanke johti kuntien toimintaedellytysten
tarkastelussa, ellei kuntaliitokseen, niin ainakin lähes jokaisessa kunnassa kuntien välisen
yhteistyön käynnistämiseen tai
sen täydentämiseen. Yhteistyötä löytyi lähinnä kunnallisten
palvelujen järjestämisen alueella.
”Kuntien talous on suuresti
ollut riippuvainen valtion maksamien kuntaosuuksien suu-

ruudesta. Vaikka Suomessa viime vuodet ovatkin olleet suotuista talouskasvua, oli maassa
edelleen noin 40 kuntaa, jotka
eivät päässeet taloudessaan tasapainoon. Siitä huolimatta jokaisen kunnan lakisääteinen
velvoite on pystyä turvaamaan
asukkailleen kansalaispalvelut”, Pekka Nousiainen muistuttaa. ”Helpotusta nykyiseen
tilanteeseen on toivon mukaan
kuitenkin tulossa, kun tekeillä
oleva valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2010 alusta.”
”Kun kunnan väkiluku vähenee, merkitsee se myös väestön ikärakenteen muutosta.
Syntyvyys laskee ja asukkaiden
osuus korkeissa ikäluokissa
kasvaa”, Pekka Nousiainen toteaa. ”Kehitystilanteessa kuntapäättäjät joutuvat arvioimaan,
riittävätkö kunnan edellytykset itsenäiseen kuntatoimintaan. Käytännössä se on suuresti kiinni elinkeinorakenteen
kehityksestä. Työpaikkoja lisäävä teollisuus kasvattaa kunnan työpaikkaomavaraisuutta, joka puolestaan lisää muuttoliikettä kuntaan, kertautuen
myönteisesti rakennus-, kuljetus- ja palvelualoilla.”

Veteraanien asia on
hoidettava
”Palvelurakenneuudistus
ja
palvelun tehostaminen koskevat myös veteraanien avustustoiminnan ja kuntoutuksen

sekä koti- ja omaishoidon toimintoja sekä ateria- ja siivousavun järjestämistä ja kotipalvelua”, Pekka Nousiainen toteaa.
”Tässä yhteydessä veteraaneilla
tarkoitetaan kaikkia sotiemme
veteraaneja ja heidän puolisoitaan, olivat he sitten Sota- tai
Rintamamiesmiesveteraaneja,
lottina tai muissa maanpuolustustehtävissä toimineita.”
”Veteraanit ovat kunniakansalaisia ja sellaisina heitä on
kuntapäättäjien myös kohdeltava”, Pekka Nousiainen muistuttaa. Veteraanien keski-ikä
on jo 87 vuotta. Voimat ehtyvät ja lukumäärä laskee. Heidät
on hoidettava erillisryhmänä”,
Pekka Nousiainen ohjeistaa.
”Kuntapäättäjien on muistettava, että veteraanien toimintakyky iän karttuessa heikkenee,
joten heidän selviytymistään
on kunnan toimesta viimeistään nyt tuettava. Kunnan ja
valtion on hoidettava tukitoiminta yhteistyössä.”
”Suurin osa veteraaneista
asuu edelleen kotonaan, mutta on siitä huolimatta jo jonkin asteisen avun ja kuntoutuksen tarpeessa”, Pekka Nousiainen toteaa. ”Nyt olisikin
ehdottoman tärkeää, että jokainen kunta tekisi kiireesti palvelutarvekartoituksen ja
sen avulla selvittäisi jokaisen
veteraanin kohdalta erikseen,
mitä tukitoimintaa hän ensisijaisesti tarvitsee. Valtioneuvosto onkin jo määrännyt kunnil-

Sotaveteraaniliitolta seinäkalenteri
Vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Kalenterissa on talvisota-aiheinen
kuvitus.

S

lenterin tämän lehden mukana. Useimmista Sotaveteraanipiireistä ja liitosta voi ostaa
kalenterin 10 euron hintaan
postikuluineen. Liiton 50-vuo-

Veteraanijärjestöt
yhteistyöhön
”Meillä on valtakunnallinen
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, mutta vastaava kuntatason neuvottelukunta vielä monista kunnista puuttuu.
On ehdottoman tärkeää, että
kunta-alueen veteraanijärjestöt nyt tämän yhteistyöelimen
perustaisivat. Varsinkin liitoskuntien kohdalla ovat rivit taas
sekaisin”, Pekka Nousiainen
kertoo. Neuvottelukunnan perustaminen olisi toteutettava
kaikkien paikallisten veteraanijärjestöjen yhteistyönä.
Toiminnallisesti tiiviin neuvottelukunnan käymät neuvottelut kuntapäättäjien kanssa
johtavat varmasti myönteisempään tulokseen, kuin mitä se
hajanaisena esiintyen antaisi.

Toiminnallaan neuvottelukunta voisi varmistaa, että kunta
varmasti huolehtisi siitä, että
jokainen veteraani olisi edes
tietoinen siitä, mitä ja miten
laajaa kotipalvelua veteraanin
on mahdollisuus saada. Esimerkiksi, onko mahdollisuus
ateria- tai siivouspalveluun ja
mitkä ovat edellytykset päästä
kuntoutukseen.
”Neuvottelukunnalta voidaan edellyttää erityistä aktiivisuutta juuri kuntabudjetin
suunnittelun aikaan, jolloin
apu- ja tukirahojen suuruusluokasta päätetään. Samaa aktiivisuutta tarvitaan myös henkilöstösuunnittelussa”,
Pekka Nousiainen rohkaisee.
”Veteraanien suuri määrä ja
kuntotaso kyllä edellyttäisivät
jo kunnilta sosiaalityön henkilöä/henkilöitä, jotka voisivat
keskittyä yksistään veteraaniasioiden hoidolle.”
Teksti ja kuva: Matti Värri

Kunta-asiat esillä
Sotaveteraaniliitossa

Nimipäivät © Helsingin yliopisto

otaveteraaniliitto julkaisi
seinäkalenterin vuodelle 2009. Kalenterin kuvitus koostuu talvisodan ja sen
jälkeisten kuukausien tapahtumista. Lyhyet ja tiiviit kuvatekstit välittävät tietoa isänmaan vaikeista ajoista.
Sotaveteraaniyhdistysten
varsinaiset jäsenet saavat ka-

le lakisääteisiä velvoitteita asian hoitamiseksi. Yksi tällainen
tulossa oleva säännös on antaa
veteraaneille hoitotakuun kaltainen palvelutakuu.”

tisjuhlavuoden edellä jäsenille
lähetettiin myös vuosikalenteri.
Kalenterin tekstit ovat Kaarle Sulamaan, kuvat SA-kuva ja
Pertti Suominen.

K

untakentässä tapahtuvat muutokset ovat olleet nähtävissä jo usean vuoden ajan. Viime syksyn
neuvottelupäivillä asiaa käsiteltiin mm. Kouvolan kaupunginjohtajan alustuksen pohjalta. Syyskuussa liiton hallitus nimesi viisijäsenisen työryhmän
pohtimaan asioita, joita meidän sotaveteraanien edunvalvojina tulee ottaa huomioon. Yhtenä keskeisenä aihealueena on
ollut käsitellä jäsenyhdistysten
yhteistoiminnan muotoja kuntapäättäjien suuntaan kuntaliitosten yhteydessä sekä uudessa
suurentuneessa kuntayksikössä.
Työryhmä jättää raportin liiton hallitukselle joulun alla.
Työryhmän jäseninä ovat olleet hallituksen puheenjohtaja
Finn-Göran Wennström, liiton

puheenjohtaja Aarno Strömmer, Kiukaisten Sotaveteraanien puheenjohtaja Esa Haarala, Jyväskylän Sotaveteraanien
puheenjohtaja Kari Korhonen,
Kymenlaakson
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Toivo
Hartikainen, liiton toiminnanjohtaja Markku Seppä sekä sihteerinä sosiaalisihteeri Anni
Grundström.
Markku Seppä
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Sotaveteraaneja tervehtien ja siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2009 toivottaen

Jämsän srk

Jämsänkosken srk

Kajaanin srk

Kalajoen
seurakuntayhtymä

Kalvolan srk

Kangasalan srk

Kannuksen srk

Karstulan srk

Kemijärven srk

Joulurauhaa,
Kansakunnan peruskallio on
veteraanipolven työssä.

Kempeleen srk

Kaustisen ja Ullavan srk

Kemin srk
Keravan srk

Kesälahden srk

Kiikan srk

Kiimingin srk

Kittilän srk

Konneveden srk

Kontiolahden srk

Korpilahden srk

Kortesjärven srk

Kulosaaren srk,
Helsinki

Kuopion ev.lut.
seurakunnat

Kuoreveden srk

Kuortaneen srk

Kuusamon srk

Kymin srk

Kyyjärven srk

Käpylän srk ,
Helsinki

Kärkölän srk

Kärsämäen srk

Köyliön srk

Lahden
seurakuntayhtymä

Laitilan srk

Lammin srk

Langinkosken srk

Lapinjärven
seurakuntayhtymä

Lapinlahden srk

Lappajärven srk

Lappeenrannan
seurakuntayhtymä

Lehtimäen srk

Lempäälän srk

Lemu-Askaisten srk

Lieksan srk

Limingan srk

Lumijoen srk

Luvian srk

Laukaan srk
www.laukaasrk.fi

Siunattua joulujuhlaa!

Leppävirran srk

Liperin srk

Loimaan srk
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”Turussa veljeä eikä sisartakaan jätetä”

L

iputettu Turku ja Tuomiokirkko
tarjosivat
upeat puitteet juhlalle.
Marraskuun toisena sunnuntaina, isänpäivänä, Turun Sotaveteraanit sekä sen naisjaosto
viettivät vuosijuhliaan; Turun
Sotaveteraanit on toiminut 50
vuotta ja naisjaosto 40 vuotta.
Vuosijuhlat noudattivat perinteitä, juhlamessu Tuomiokirkossa ja kahvitarjoilu sekä juhla seurakuntayhtymän tiloissa.
Maaherra Rauno Saari totesi käynnissä olevan palveluja kuntarakenteen uudistamishankkeen vaativan päättäjiltä
kokonaisuuksien hallintaa.
Vanhasen toisen hallituksen
ohjelmassa on lupaus palvelujen ja sosiaaliturvan kehittämisestä. Ohjelma on hallituksen
tärkein paperi, joten tulossa
on luvattuja parannuksia, pääsemme kehittämään kotipalveluja sekä kuntoutusta sitä tarvitseville.
Puheenjohtaja Antti J Näsi
muistutti yhdistyksen alkuperäisen nimen” Turun Rintamamiesten asuntoyhdistys ry:n”
kertovan ongelmista, jotka viisikymmentä vuotta sitten koettelivat maata.
- Sotien jälkeen asunnottomuus koettiin erittäin kipeästi
siinä osassa veteraaniväestöä,
joka oli jäänyt maanhankintalain ulkopuolelle. Kesäkuun 16.
päivänä 1958 joukko Turun ja

sen lähiympäristön veteraaneja
oli kutsuttu koolle pohtimaan
asuntotilannetta. Paikalle saapui yli 200 henkilöä ja alkuinnostus oli niin valtava, että
asuntoyhdistys päätettiin välittömästi perustaa.
Näissä oloissa vaati poikkeuksellista rohkeutta lähteä puuhaamaan asuntotuotantoa varten järjestöä, jonka jäsenistöä
yhdisti osallistuminen aseelliseen taisteluun suurta naapuria
vastaan. Sisua ja sinnikkyyttä
osoittaen käytiin käsiksi asunto-ongelman ratkaisemiseen.
Puolenkymmentä kerrostaloa,
jotka antoivat asunnon yli sadalle perheelle, seisoo tänäkin
päivänä todisteena nuoren yhdistyksen huikeasta voimannäytteestä.
Puheenjohtaja totesi tämän
päivän jäsenistön muistavan
erikoisella lämmöllä niitä veteraaniveljiä ja sisaria, jotka alkuaikoina joutuivat kamppailemaan jopa yhteiskunnassa vallitsevaa aatemaailmaa vastaan.
Teemme samalla kunniaa
niille sadoille poisnukkuneille
turkulaisveteraaneille, jotka jossakin elämänsä vaiheessa ovat
kuuluneet yhdistykseemme ja
osallistuneet sen tavoitteiden
saavuttamiseen. Kiitollisuudella muistamme yhdistyksemme
jäseniä, joiden määrätietoisuus
ja uutteruus loivat vankan pohjan työn jatkamiselle.

Sotaveteraanien keski-ikä
hipoo 87 vuotta, joten ilta alkaa
hämärtyä sotavanhusten kohdalla. Yhdistyksemme jäsenmäärä, joka kerran nousi 3000:
een, on enää vajaa puolet siitä.
Muutaman vuoden kuluttua
askel on lyhentynyt siinä määrin, että on aika siirtää järjestötoiminta Tuki- ja perinneyhdistyksellemme, joka vastaa jo
tänään huomattavasta osasta
toimintaamme. Näin uskomme veteraaniperinteen säilymiseen.

Meitähän tarvitaan yhä
Epäitsekkäästä työstänne suuri kiitos, sanoi 40-vuotisjuhlaansa viettäneen naisjaoston
puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi pääyhdistykselle. Te
olette vuosikymmenien ajan
tehneet kunnioitettavaa työtä sotaveteraaniemme hyväksi. Puheenjohtaja huomautti toiminnan periaatteiden pysyneen suurimmalta osaltaan
samana, kuin toiminnan alkaessa. Yhteiskuntamme on ottanut enemmän vastuuta veteraaniemme hyvinvoinnista.
Kotipalvelutoiminta ja avustusten jakaminen ovat nykyisin pääyhdistyksen tehtävänä.
Naisjaostolle tärkeintä on perinteen vaaliminen, pyrimme
luomaan veteraanien leskille
ja vaimoille sellaiset puitteet,
joilla voimme tarjota heille va-

Seurakuntayhtymän juhlasalissa pidettyyn juhlaan oli saapunut
parisataa kutsuvierasta.

paaehtoista ystäväpalvelua sekä
kuntoutus- ja virkistysmahdollisuuksia.
Pirkko Kuorehjärvi kiitti sisaria pyyteettömästä työstä.
Tulevaisuus näyttää hyvältä.
Into ja rakkaus veteraanityöhön eivät ole kadonneet, vaikka askel ei enää ole yhtä reipas
kuin 40 vuotta sitten. Meitä tarvitaan vielä. Yhdessä veteraaniveljien kanssa olemme jaksaneet ja jaksamme vielä tulevina
vuosina pitää huolta toinen toisistamme. Työ on yhdessä tekemistä.
Vuosijuhlassa
esiintyivät
Laivaston Soittokunta, Turun
Sotaveteraanisoittajat sekä Turun Sotaveteraanilaulajat.
Tervehdyksiä esittivät Merivoimien komentaja Hans
Holmström, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aila Harjanne ja seurakuntayhtymän tuomiorovasti Rau-

TeollisuusSuomi
KunnallisSuomi
www.ammattiviestit.fi

Juhlapuheen piti maaherra Rauno Saari.

no Heikola, Sotaveteraaniliiton
kunniapuheenjohtaja Aarno
Lampi ja Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Eeri Hyrkkö.
Teksti: Aimo Forsell
Kuvat: Matti Paavola
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Edunvalvontavaltuutus

Korjausneuvojan palvelut maksuttomia

uka hoitaa asioitani,
jos en itse sairauden tai
muun syyn vuoksi pysty niitä enää hoitamaan?
Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna
2007. Tämä on oikeudellinen
järjestely, jonka avulla jokainen
voi valtuuttaa toisen henkilön
hoitamaan asioitaan siltä varalta, että oma kyky sairauden tai
jonkin muun syyn vuoksi käy
riittämättömäksi.
Edunvalvontavaltuutusta
käyttäessään henkilö itse valitsee henkilön hoitamaan asioitaan. Ellei näin ole tapahtunut,
voi edunvalvojan määrääminen tapahtua käräjäoikeuden
tai maistraatin päätöksellä.
Tämä voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun henkilön toimintakyky on heikentynyt ja
edunvalvonta on tullut ajankohtaiseksi.

anhustyön keskusliitolla on 15 korjausneuvojaa, jotka auttavat,
kun koti vaatii muutoksia tai
korjauksia. Korjausneuvoja arvioi asiakkaan kanssa tarvittavia muutostöitä, esittää vaihtoehtoja ja selvittää mahdollisesti
saatavat avustukset. Korjausneuvoja tulee tarvittaessa kotiin keskustelemaan ja työ on
asiakkaalle maksutonta.
Korjausneuvoja laatii alustavat suunnitelmat ja kustannusarvion, minkä jälkeen täytetään rahoituksen saamiseen
tarvittavat hakemukset.
Tarvittaessa
avustetaan
myös sopivan työntekijän löytymisessä.

K

Miten edunvalvontavaltuutus tehdään?

jälkeen todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksellaan. Lähiomainen ei voi toimia todistajana.

Milloin edunvalvontavaltuutus tulee
voimaan?
Valtuutus tulee voimaan, kun
valtuutuksen antaja ei kykene
enää hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee esittää maistraatille alkuperäinen valtakirja
sekä lääkärinlausunto tai vastaava, joka todistaa, että henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitamaan niitä asioita, joita valtuutus koskee. Valtuutus tulee
voimaan, kun maistraatti on
sen vahvistanut.
Kun valtuutetun tehtävä alkaa, hänen pitää antaa maistraatille luettelo niistä päämiehen varoista ja veloista, joita
valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

EdunvalvontaEdunvalvontavaltuutus
teh- valtuutuksen
dään kirjallisesti testamentin lakkaaminen
tapaan. Edunvalvontavaltuutusta koskevassa valtakirjassa
valtuuttaja määrittelee ne asiat,
jotka valtuutus kattaa. Hän voi
oikeuttaa toisen henkilön huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista
asioistaan, kuin myös häntä itseään koskevista asioista, kuten
terveyden- ja sairaanhoidosta.
Valtakirja allekirjoitetaan
kahden esteettömän todistajan
ollessa yhtä aikaa läsnä. Tämän

Valtuutus lakkaa olemasta voimassa silloin, kun se perutaan,
valtuuttaja kuolee tai valtuutettu ilmoittaa luopuvansa tehtävästä.
Laki edunvalvontavaltuutuksesta ( 648/2007)
Esitteitä on saatavilla maistraateista, oikeusaputoimistoista ja asianajajilta.
Anni Grundström

Rintamalisä ja ylimääräinen
rintamalisä vuonna 2009
Rintamalisä on 45,64 euroa kuukaudessa.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on
– yksinäiselle 222,39 euroa kuukaudessa
– naimisissa olevalle 190,69 euroa kuukaudessa

Kaikki proteesityöt

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

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

V

kylpyammeen poistaminen.
Vanhus voi vielä kohtuudella
päästä ammeeseen, mutta sieltä poistuminen voi olla vaikeaa ja vaarallista. Olisikin hyvä,
jos kotona olisi joku paikalla tai
vanhuksella olisi vaikka kännykkä ammeen lähellä, jotta
hän tarvittaessa saisi kutsuttua
apua paikalle. Vahinko kun ei
yleensä tule kello kaulassa.
Avustusta voi saada myös
omakotitalon vesijohto- tai viemärijärjestelmään, muutettaessa asunnon lämmitysmuotoa
helppohoitoisemmaksi tai uusittaessa vesikatto tai ikkunat.
Pienempiä töitä ovat kynnysten poistaminen ja tukitankojen asentaminen.

Pesutilat tärkeä
muutoskohde

Tukea
rintamaveteraanille ja
Kunnollinen pesutila asunnon veteraanin leskelle
yhteydessä on ensiarvoisen tärkeä silloin, kun liikkuminen
asettaa rajoituksia. Pihan perälle ulkosaunaan tai kellariin
on monesti vaikea kulkea.
Kodin turvallisuus onkin
tullut entistä tärkeämmäksi.
Hyvin yleinen muutostyö on

Rahoitusmahdollisuuksia on
erilaisia ja ne pitää aina selvittää tapauskohtaisesti. Ensi keväänä on taas haettavana kuntien kautta korjausavustusta,
joka on asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen myöntämää valtion avustusrahaa. Ha-

kuaika päättyy huhtikuun alkupuolella. Avustuksen enimmäismäärä on 40 prosenttia
hyväksytyistä korjauskustannuksista. Rintamaveteraanille
tai rintamaveteraanin leskelle
voidaan lisäksi myöntää harkinnanvaraista veteraanilisää
enintään 30 prosenttia. Heidän
kohdallaan käytetään myös korotettua tulorajaa muihin vanhuksiin verrattuna. Avustuksen
myöntämisen edellytyksenä on
sekä tulo- että varallisuusharkinta.
Korjausavustuksen myöntämisen edellytyksistä saadaan
tarkemmat ohjeet alkuvuodesta.
Tukea ei voida myöntää, jos
hakijaruokakunnalla on varallisuutta siinä määrin, että se
kykenee korjaamaan asuntonsa
ilman avustusta.
Korjausneuvojaan kannattaa
ottaa yhteyttä, ennen kuin töitä aloitetaan, mieluummin jo
suunnittelun alkuvaiheessa.
Taru Perämaa
korjausneuvoja,
Vanhustyön keskusliitto ry

VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVOJAT:
ETELÄ-POHJANMAA
HELSINKI
KANTA-HÄME
KYMI
LAHTI
LAPIN LÄÄNI
OULUN LÄÄNI
PIRKKA-HÄME
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-SAVO
SATAKUNTA
SISÄ-SUOMI
SUUR-SAVO
UUSIMAA
VAASA
VARSINAIS-SUOMI

Harri Hietikko
(06 414 2970
Tom Holmlund
(09) 412 2903
Kari Tahvanainen
(03) 734 0509
(osa Kanta-Hämeen kunnista jaettu muille)
Arja Hinkkanen
(05) 377 6777
Kari Tahvanainen
(03) 734 0509
Teuvo Junes
(016) 280 363
Tapio Karhu
(08) 816 2326
Voitto Niska
(03) 255 1651
Lauri Takkunen
(013) 172 2607
Pentti Heikkinen
(017) 262 0071
Taru Perämaa
(02) 677 0090
Erkki Vesander
Ismo Kortman
(015) 214 548
Henning Ekholm
(09) 239 3805
Stig Björk
Antero Hiilesvuo
(02) 231 9128

Korjausneuvonnan päällikkö, Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitto, Helsinki
Puh. (09) 3508 6036, gsm 040 502 3807
Lisäksi turvajärjestelmien asiantuntija Matti Lamponen. Puh. (09) 3508 6034.
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
Puhelin: (09) 350 8600
Fax: (09) 3508 6010
www.vanhustyönkeskusliitto.fi

0400 260 962
0400 609 577
0500 494 766
040 545 2096
0500 494 766
040 557 2550
040 516 6738
0400 649 199
050 540 7035
0400 371 586
0400 852 727
0400 162 494
0500 651 737
0500 604 782
0400 561 956
040 584 0824
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Torjuntavoittoon aseavun turvin
Talvisodan alkuviikkoina neuvostojoukot pääsivät
Sallan suunnalla etenemään nopeasti syvälle Suomeen.
Kemijärvelle Sallasta johtavan kantatien suunnassa
hyökkäystään jatkanut vihollinen oli joulukuun 1939
puoliväliin mennessä ehtinyt jo lähelle Joutsijärveä,
nykyisen Kemijärven kaupungin alueelle. Pääosa Sallan
ja Pelkosenniemen kuntien alueesta oli vihollisen hallussa. Puna-armeija näytti kykenevän suunnitelmansa
mukaisesti Kemijärven ja Rovaniemen valtaamiseen ja
etenemään lopulliseen tavoitteeseensa Ruotsin rajalle.

S

uomen puolustuksesta
Sallan suunnalla vastasi
aluksi vain yksi pataljoona, Lapin rajavartioston paikallisista reserviläistä perustama Er.P 17. Sen ja yhden erilliskomppanian voimat eivät
riittäneet alkuunkaan pidättelemään yllättävää maahantunkeutujaa. Yllättävästi Sallassa
hyökkäsi rajan yli kokonainen
neuvostodivisioona, vahvennettu 122.D. Sen perässä tuli
vielä toinen divisioona, 88.D,
joka sitten eteni edelleen Savukoskelle ja Pelkosenniemelle.
Rohmoiva tunturin juurella,
nykyisen itärajan takana sijain-

nut Sallan vanha kirkonkylä
luovutettiin tuleen sytytettynä
viholliselle 9. joulukuuta. Sallan pataljoonan avuksi oli Rovaniemeltä lähetetty päämajan
reserveihin kuulunut Er.P 25 ja
pieniä erillisosastoja. Jääkärimajuri Vilho Roinisen johtoon
kootut joukot pyrkivät viivyttämään ja kuluttamaan vihollista. Osasto Roininen ryhtyi
tekemään pieniä aktiivisia vastahyökkäyksiä ja häiritsemään
hyökkääjän selustayhteyksiä.
Osaston vahvennukseksi saatiin 11. joulukuuta vielä kolmas
pataljoona, Er.P 26.

Salla-Kemijärvi tien varteen Paikanselkään on talvisodan taistelumaastoon sijoitettu 37 millimetrin Bofors pst-tykki muistomerkiksi nuoremmillekin sukupolville. Ragnar Nordström onnistui hankkimaan sellaisia aluksi täysin ilman pst-aseita taistelleille Sallan
suunnan joukoille.

Raskaat aseet puuttuivat

Puolustustaistelun tukena ei
Sallan suunnalla ollut lainkaan tykistöä eikä ainuttakaan
panssarintorjuntatykkiä, ennen kuin ensimmäinen 37 millimetrin Bofors-tykkijaos ehti
Joutsijärven itäpuolen taisteluihin 14. joulukuuta alkaen.
Neuvostojoukot
kyettiinkin
pysäyttämään
Joutsijärvellä
16.12. Pari päivää myöhemmin
sama onnistui myös Pelkosenniemellä, jonne oli lähetetty
jääkärimajuri Armas Perksalon
komentama, heikosti varustettu reservirykmentti, JR 40. Pelkosenniemi ja myös Savukoski
kyettiin valtaamaan takaisin.
Siihen mennessä neuvostopanssarit olivat useasti aiheuttaa paljon tuhoa ja pakokauhuakin puolustajille. Muun
muassa Märkäjärvellä, Sallan
nykyisessä kirkonkylässä tankit pääsivät 9. joulukuuta murtautumaan selustaan ja jyräämään tuhoisasti tiellä olleen
huoltokolonnan.
Ratkaisevaksi avuksi tulleet
Bofors-panssarintorjuntatykit olivat osa ns ”Nordströmin
aseita”, joiden hankkimisesta
jääkärimajuri, sittemmin everstiluutnantti Ragnar Nordström
oli onnistunut sopimaan joulukuun alkupuolella Tukholmassa. Hankintaerään kuului kahdeksan tykkiä ja niihin 3000
panssarikranaattia sekä lisäksi
parituhatta kivääriä, sata pikakivääriä ja niihin 2,2 miljoonaa
patruunaa. Nämä toimitettiin
kiireesti Haaparannan kautta
Suomeen.
Alusta alkaen Nordström
oli ideoimassa ja toteuttamassa
myös hanketta, jonka tuloksena
Ruotsista tuli lopulta prikaatin
vahvuinen taisteluosasto Sal-

lan suunnalle sekä lento-osasto
koko Pohjois-Suomen ilmapuolustuksen tueksi. Ruotsalainen
vapaaehtoisjoukko pystyi talvisodan loppuvaiheessa vapauttamaan Sallan suunnalta viisi
suomalaista pataljoonaa, jotka
ylipäällikön viimeisenä reservinä ehtivät torjumaan neuvostojoukkojen hyökkäyksen Viipurin länsipuolella, puolustuslinjojemme selustassa.

Edistyksellistä sotataitoa
Sotataidollisesti Sallan suunnan taistelut eivät ole saaneet
kylliksi arvostusta, toteaa kenraali Pentti Airio tästä tutkimustyönsä kohteesta. Airion
mukaan siellä noudatettiin hyvin puhdaspiirteisesti alueellisen puolustuksen eri taisteluvaiheita. Tämä tapahtui siis
jo vuosikymmeniä ennen kuin
alueellisen puolustuksen periaatteista puhuttiin mitään.

Tästä on kiittäminen erityisesti
etulinjan komentajavastuussa
olleita jääkäriupseereita, Roinista, Perksaloa ja Suorantaa
ja koko Lapin ryhmän johdossa ollutta heidän jääkäritoveriaan, kenraalimajuri K.M. Walleniusta.
Walleniuksen suunnittelema tuhoamistaistelu piti jättää
tekemättä, kun kaikki tärkeimmät joukot piti irrottaa Sallan
suunnalta Viipurinlahdelle. Tilanne oli siihen mennessä saatu vakautetuksi. Vihollinen oli
Kemijärven tien suunnassa vetäytynyt Märkäjärven nykyisen
Sallan keskustaajaman liepeille
Paikanselkään, jossa ruotsalaisen vapaaehtoisjoukon miehittämä puolustuslinja pysyi rauhan tuloon saakka.
Teksti ja kuvat:
Pekka Koivisto

Mäntyvaaran taistelun muistomerkki ”Tässä auttoi Herra” Joutsijärven kylän länsipuolella paikassa, jossa Sallan pataljoona pystyi
lyömään yllättäen selustaan päässeen vihollisen.

Rauhaisaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
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Sotaveteraanipiirien joululehtien monet kasvot
Piirien joululehdillä on pitkät perinteet. Ne ovat monipuolisia, tuhteja tieto- ja lukupaketteja tarjoten lukijalle
karuja kertomuksia, haikeita muistelmia ja tarinoita kuin
myös asiantuntija-artikkeleita ja ihmisten kokemuksien
myötä syntyneitä runoja ja piirroksia. Jokaisessa lehdessä kerrotaan myös kuluneen vuoden tapahtumista
sanoin ja kuvin.

Etelä-Pohjanmaan lehdessä
Helvi Jousmäki kertoo isänsä,
67 vuotta sitten kaatuneen sotaveteraanin kypärän löytymisestä Karvian kirkkoherranvirastosta pari vuotta sitten. Kypärään revennyt ammuksen
aukko oli hänelle osa konkreettista kertomusta isän menehtymisestä. Lehti esittelee myös
hyvän vastaanoton saanutta
Ähtärin reserviläisten organisoimaa veteraanien ”kummitoimintaa”, jolla tuetaan veteraaneja mm. arjen askareissa.

Joulun Veljestuki, Kanta-Hämeen lehti käsittelee mm. puolustusvoimien 90-vuotistaipaletta. Artikkelin kirjoittaja Erkki
Rannikko toteaa, että puolustusvoimiemme ja sen sotilaitten, nykyisten veteraanien, esimerkki
ja sodissamme hankkima maine olivat voimanlähteenä puolustusvoimissa palveleville sotien jälkeisinä vaikeina vuosina.
Terttu Häkkinen kirjoittaa karjalaisten evakkotaipaleesta, kalvavasta koti-ikävästä, hartaista
toiveista päästä kotiin. Tutuiksi tulivat niin paperinarukengät
kuin tilapäissuojiksi pystytetyt,
pahvista rakennetut ”talotkin”.

Keski-Pohjanmaa esittelee lehtensä sivuilla kaikki yhdistyksensä. Esittelysivut sisältävät
veteraanien omia sota-ajan kokemuksia, kirjeitä rintamalta,
mutta myös terveisiä mieleen
painuneilta yhteisiltä kesäretkiltä ja muista vuoden varrella järjestetyistä virkistävistä tapahtumista. Rintamalla lottana ollut Annikki Kämäräinen
muistelee lämpimästi jo traditioksi muodostunutta Kannuksen peruskoulun oppilaiden
kaunista tapaa käydä sankarihaudoilla kansallisena veteraanipäivänä.

Keski-Suomen Sotaveteraanin Joulussa on monia henkilökohtaisia muistelmia sotien ajoilta, kannustavia kirjeitä
kotiin, päiväkirjalainauksia ja
runsas kuvitus mm. sotiemme
kalustosta. Vanhoja joulutapoja ja -leikkejä esittelee kirjoituksessaan Ulla Honkala-Teittinen. Joulupahnoilla leikittiin
ja pompittiin, varotettiin kuitenkin olemaan ”koreesti”, ettei ruis kesällä menisi lakoon.
Runsas kuvitus valottaa vuoden tapahtumia.

Arkeologi Hannu Takala on
kirjoittanut mielenkiintoisen
artikkelin Lahden piirin lehteen Lahden seudun ja Etelä-Suomen asuttamisesta jääkauden jälkeen Erilaisia materiaaleja, kuten puu-, pii- ja
luuesineitä tutkimalla voitiin
määritellä mm. kulttuurien
maantieteellistä sijoittumista.
Sota-ajan yhteydenpitoa tarkastellaan Reijo Nummelan artikkelissa Monesti kenttäpostikortin lähettäjän päällimmäisin
huoli oli kotiväen pärjääminen,
kuten usein kirjeissä toistunut
viesti: ”Hyvin täällä voidaan,
olkaa rauhassa” kertoo.

Riitta Karttusen ansiokas kirjoitus Ruotsiin ja Tanskaan sijoitetuista sotalapsista PohjoisSavon lehdessä kertoo lasten
pitkästä matkasta – laput kaulassa, sopeutumisesta sijaisperheeseen, paluusta Suomeen ja
heidän myöhemmistä vaiheistaan. Lehdessä kerrotaan myös
Lotta Svärd -järjestön historiasta. Toiminnassa mukana olleita kutsuttiin aluksi valkoisiksi sisariksi tai sotamartoiksi,
kunnes järjestö sai varsinaisen
nimensä v. 1921 pidetyssä perustavassa kokouksessa.
Satakunnan piirissä on juhlittu kuluneen vuoden aikana
useamman yhdistyksen ja jaoston virstanpylväitä ”arkea, työtä ja juhlaa -hengessä”. Näistä tapahtumista kerrotaan lehdessä monipuolisesti kuvin ja
sanoin. Unto Suonto kirjoittaa

muistorikkaimmasta joulustaan v. 1943, jolloin hän aseveljiensä kanssa omalta osaltaan
yritti luoda joulutunnelmaa
soittamalla haitarillaan tuttuja,
kotoisia joulusävelmiä korsukavereille. Piirin, yhdistysten ja
hallinnon yhteystiedot ovat selkeästi esillä.

Kunnon ja mielen virkistyslomat ovat toivottuja veteraanien
keskuudessa. Tästä tärkeästä
asiasta kirjoitetaan mm. SuurSavon joululehdessä. Itse tapahtuma virkistää ja siitä riittää muisteltavaa yhdessä mukana olleiden kanssa. ”Kotityötä
ja humooria rupattelua” on otsikoitu Joroisilla veteraaneille
tarkoitetusta siivouspalvelusta
kertova juttu. Arvo Kuusikko,
palvelun tyytyväinen käyttäjä,
kertoo kuinka palvelun avulla
hoituvat varsinaisen siivouksen ohella niin ruohonleikkuu
kuin lettujen paistokin, yksinäiselle tärkeästä seurasta puhumattakaan.
Uudenmaan Veteraanin Joulussa professori Matti Lappalaisen kirjoitussarja saa jatkoa
tässä lehdessä hänen kirjoituksessaan ”Suomen kansan raskas kevät 1918”. Keitä mahtoivat olla JR3:n Sotamies švejk,
Ville Sattuma tai Rymy-Eetu?
Lehti haastaa lukijansa miettimään, oliko heillä vastinetta todellisuudessa. Lukiolaisen
Samuel Brusilan tervehdys piirin vuosijuhlassa on arvostava
ja kunnioittava puhe veteraa-

neille. ”Veteraanisukupolven
ponnistelut ovat menestystarina, jota kirjoitetaan edelleen”,
hän toteaa.

Varsinais-Suomen lehdessä
olevassa kirjoituksessa ”Sota
koukkaa Kiikalassa” keskeiseksi henkilöksi nousee sittemmin Mannerheim-ristin ritariksi ylennetty lentäjä Urho
Lehtovaara, yksi kärkiässistä.
Laitilassa järjestettyä alokkaiden sotilasvalatilaisuutta siteerataan myös käyttäen laitilan
murteella lausuttua keskeistä
valan kohtaa: ”Porukka, mihi
mnää kuulu, en jätä missän tilanttes”. Rauno Lassilan, sotaorvon tarina on koskettava ja
lämmin. Hän kertoo, että 10vuotiaana oli mahdotonta ymmärtää sitä vastuuta ja taakkaa,
joka isän menettämisestä perheelle seurasi.
Aihetta lehtien sisältöön
ovat antaneet monet tapahtumat, teot, kokemukset. Ne sisältävät mielenkiintoisia tarinoita ja luovat lehtien lukijoille
elämänmakuisia tunnelmia ja
mielikuvia. Kiitettävällä tavalla
ovat ilmoittajat tänäkin vuonna
tulleet tukemaan piirejä, tärkeää ja tervetullutta apua.
”Pystyssä on pää, teitä kiittää saa, kun on vapaa tää maa”
kirjoittaa Kari Koski Etelä-Pohjanmaan lehdessä julkaistussa
veteraaneille kirjoittamassaan
runossa.
Marja Riukka
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Sotaveteraaneja tervehtien ja siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2009 toivottaen
Malmin srk ,
Helsinki

Mellunkylän srk,
Helsinki
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Munkkivuoren srk,
Helsinki

Muuramen srk
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Nurmijärven srk

Orimattilan srk

Oriveden srk
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Veteraaniperinne ja kouluopetus
Tammenlehvän Perinneliitto asetti syksyllä 2006 työryhmän pohtimaan, miten veteraanisukupolven perinnettä
ja kokemushistoriaa voitaisiin kouluopetuksen välityksellä siirtää nuorisolle. Hankkeeseen liittyen järjestettiin
18.11.2008 ”veteraaniperinne ja kouluopetus” -teemalla
seminaari, jossa aihetta lähestyttiin opetusministeriön,
Perinneliiton opetustyöryhmän sekä koulumaailman näkökulmista. Seminaari antoi aiheen päätellä, että kouluopetus on suhteellisen hyvällä tolalla ja että opetuksen
kehittämiseenkin on mahdollisuus päästä vaikuttamaan.

Mäkelänrinteen lukion oppilaat Eeva Sarlin ja Karolus Sariola puolustivat nuorten oikeutta olla kriittisiä.

suunnitelmien kehittämiseen
seminaarille esitti valtiosihteeri Heljä Misukka. Veteraanisukupolven perinteeseen viitaten Misukka totesi, että opetuksen tehtävänä on siirtää
arvokasta
kulttuuriperintöä
sukupolvelta toiselle ja samalla
kartuttaa nuorten tietoisuutta
Suomen historiasta ja suomalaisista arvoista.
Koulujen opetuksen laadun
kehittämisen ohella parin seuraavan vuoden sisällä on alkamassa myös sekä perus- että lukio-opetuksen tuntijaon ja opetussuunnitelmien perusteiden
uusiminen. ”Olen vakuuttunut
siitä, että ne perinnettä kunnioittavat kasvatusarvot, joita tekin edustatte, tulevat uudessa työssä varmasti otetuksi
huomioon ja tukemaan koulun
kasvatustehtävää”, Misukka totesi ja esitti samalla Perinneliitolle kutsun osallistua tähän
opetussuunnitelmatyöhön.

Opetussuunnitelmissa
eminaarin avaussanois- tien ja jälleenrakentamisen ras- tilaa veteraaniasioille

S

saan Perinneliiton neuvottelukunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri
Paavo Lipponen totesi, miten
Suomi länsimaisen kulttuurin
omaksumisen, kansakunnan
syntymisen ja itsenäisyyden
saavuttamisen kaltaisten historian onnekkaiden tapahtumien myötä päätyi itse rakentamaan omaa demokratiaansa,
joka sittemmin on osoittautunut vahvaksi voimavaraksi.
”Ilman näin itse rakennettua
demokratiaa sekä talouden ja
kulttuurin nousua, ilman kansallista eheyttä, Suomi ei olisi
selvinnyt”, Lipponen tiivisti so-

kaat kokemukset.
”Veteraaniperinne, meidän
kunniakas historiamme, on
suuri voimavara aina uusille
sukupolville. Siitä voidaan ammentaa, kun vaikeuksia tulee,
kuten nyt globaalissa kriisissä.
Suomi tarvitsee tarinan, joka
on kertomisen arvoinen niin
kouluissa kuin kodeissa, niin
kotimaassa kuin maailmalla”
oli Lipposen viesti seminaarille.

Opetussuunnitelmien
perusteita uusitaan
Opetusministeriön
tervehdyksen ja katsauksen opetus-

Koulujen toimintaa ohjaavat
opetussuunnitelmat, oppimateriaali sekä opettajien perusja täydennyskoulutus ovat Perinneliiton opetustyöryhmän
puheenjohtajan, kouluneuvos
Aslak Lindströmin mukaan
keskeisiä tekijöitä, kun kansallisen koulutuksen tavoitteita
asetetaan.
Sekä peruskoulun että lukion voimassa olevat opetussuunnitelmat antavat Lindströmin
mukaan hyvät edellytykset veteraaniasioiden käsittelemiseen
kouluopetuksessa. Muun muassa peruskoulujen opetuksen
arvopohja ja tavoitteet tukevat

tätä mahdollisuutta, jos paikallisella tasolla kunnilla, kouluilla ja opettajilla on tähän vain
halua. Monia hyviä esimerkkejä tästä on olemassa, mutta
paljon olisi parannettavaakin.
”Pitäisi saada aikaan valtavirta siitä, että olemme suomalaisia ja perintömme on se, mikä
meillä nyt on - olemme ylpeitä
suomalaisuudestamme”, Lindström totesi.
Erityisen hyvin seminaarin
teemana olevien asioiden käsittelemiseen sopivat Lindströmin
mukaan opetussuunnitelmiin
rakennetut aihekokonaisuudet,
joista kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys -kokonaisuuden tavoitteita voi suoraan verrata veteraanien perinnetyön
tavoitteisiin. Lukioiden osalta
oman erityispiirteensä opetukseen tuo kriittisyyteen kasvattamisen tavoite.
Nykyistä eri kustantajien oppikirjamateriaalia Lindström pitää erittäin hyvänä ja
opetussuunnitelmia vastaavana. Moitteita ei saa veteraaniajan kysymysten käsittelykään.
Sodat ja veteraanien perinne
on kuitenkin erityisaihe, johon tarvitaan lisämateriaalia.
Sitä ovat monet yhteisöt, muun
muassa Kadettikunta, opettajien tueksi tuottaneet. Tätä työtä tulisi Lindströmin mukaan
edelleen jatkaa. Tuotteet tulisi
kuitenkin muokata pedagogisesti siten, että opettajan olisi
helppo päätellä miten ja missä
aiheyhteydessä niitä on tarkoitettu käytettävän.
Opettajien peruskoulutukseen vaikuttamista Lindström
piti erittäin vaikeana opetuslaitosten laajan itsenäisyyden
vuoksi. Eräänä mahdollisuutena hänen mukaansa voisi olla
Perinneliiton opetusta antaviin laitoksiin luoma asiasta innostuneiden yhdyshenkilöitten verkosto, jota kautta veteraanien perinneasiaa voitaisiin
levittää. Tehokkainta ja tuloksellisinta olisi kuitenkin vaikuttaminen opettajien täydennyskoulutuksen kautta.

Nuoret kiinnostuneita
veteraaniperinteestä

Seminaari keräsi lähes salillisen kiinnostuneita.

Seminaarin
loppupuolella
kuullut koulumaailman edustajien puheenvuorot vahvistivat kuulijoiden uskoa siihen,
että veteraaniasiat ovat hyvin
esillä peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa. Huolta historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) varapuheenjohtaja, rehtori Vesa Vihervä

Tammenlehvän Perinneliiton
neuvottelukunnan puheenjohtaja Paavo Lipponen avasi seminaarin.

sen sijaan kantoi siitä, miten,
jos ollenkaan, historian opetus
ammatillisessa koulutuksessa
toteutuu.
Vihervän mukaan nuoret
ovat kiinnostuneita historiasta
ja veteraaniaikakauden tapahtumista, mikä on omiaan helpottamaan opetusta. Koulumaailman realiteetit on kuitenkin tunnustettava. Tuntimäärät
ovat rajalliset ja jatkuvasti syntyy uutta historiaa, siksi aihevalinnoissa on edettävä yhä lähemmäs nykypäivää. Varsinaisen opetuksen ohella erittäin
merkittävänä Vihervä piti koulun toimintakulttuuria, johon
on kirjattu tulevaisuudenuskon
ja yrittäjyyden, periksi ei anneta -hengen, kaltaisia oppilaille
välitettäviä arvoja. Tässä veteraanien antama esimerkki on
merkittävä.
Opettajien valmiuksien ja
opetuksen kehittämiseksi Vihervä tarjosi useita ratkaisuja.
HYOL voisi tarjota pedagogista asiantuntemustaan hankkeisiin, joissa tuotetaan opetuksen tukimateriaalia. Se voisi
myös olla edistämässä opetuksen kehittämistä tutkimuksellisempaan suuntaan ottamalla veteraaniaikakauden erääksi
opettajille suunnatuksi projektikohteeksi.

Nuorisolle faktaa ja
tarinoita
Lukiolaiset Eeva Sarlin ja Karolus Sariola puolestaan antoivat vakuuttavan kuvan nykynuorten valmiuksista. Heidän puheenvuoroistaan saattoi
päätellä, että tyttöjen ja poikien
kiinnostuksen kohteet ovat hieman erilaiset: tytöillä ihmisten
kokemukset, pojilla itse sotatapahtumat. Yhteinen viesti kuitenkin oli, että veteraanien perintö ei saa olla pelkkää faktaa, vaan mukaan on saatava
tarinoiden tuomaa kokemuksellisuutta ja omakohtaisuutta.
Nuorten mielestä kerronnassa
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Yhteenvetoa
Kuullut alustukset herättivät
vilkkaan keskustelun, jossa
korostettiin muun muassa veteraanien aikakauden laajaalaista käsittelyä niin opetuksessa kuin historian kirjoituksessakin. Samoin korostettiin
paikallisten olosuhteitten ja
mahdollisuuksien huomioon
ottamista opetuksessa. Tärkeäksi koettiin myös sen tiedostaminen, että tänä päivänä
tarinoitaan kertovat ikääntyneet veteraanit olivat sotavuosina nuoria miehiä ja naisia,
jopa lapsia.
Seminaarin päätössanoissaan Perinneliiton puheenjohtaja, maaherra Eino Siuruainen totesi, miten veteraaniaikakauden kokemukset
sisältävä suomalainen tarina
on vietävissä tuleviin koulujen opetussuunnitelmiin ja
käytännön opetukseen. Tarvitaan vain yhteinen tahtotila ja eri tahojen sitoutuminen
asiaan. Tammenlehvän Perinneliiton tehtävänä on nyt arvioida toimintaympäristönsä muutoksia muun muassa
opetuksen osalta. Tässä alustuspuheenvuoroissa esitetyt
opetushallinnon ja opettajien
yhteistyötarjoukset ovat suureksi avuksi.
Teksti ja kuvat:
Pertti Suominen
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Parempi näkö
antaa paremman
elämänlaadun

– Iän myötä näköni on heikentynyt. Näin kertoo
78-vuotias Kjell Lundberg, eläkkeellä oleva rehtori,
joka asuu Luulajassa.
Usean vuoden ajan hän ei ole pystynyt lukemaan lehteä tai ratkaisemaan ristisanatehtäviä
enempää kuin muutaman minuutin kerrallaan.
Ja auton ratin hänen vaimonsa on saanut ottaa
hoitaakseen.
– BLUE EYE on hyväksi silmilleni. Nyt pystyn taas
ajamaan autoa ja ratkaisen useita ristisanatehtäviä
joka ilta.
Jäätyään eläkkeelle Kjell on ollut aktiivinen monella tavalla.
Hän on matkustellut paljon, hoitanut puutarhaansa ja toiminut erilaisissa vammaisten nuorten yhdistyksissä ja
järjestöissä. Hän toimii myös oppaana Gammelstadin kirkossa ja kirkkokaupungissa, joka on Unescon maailmanperintölistalla.
– Olin lukenut, että BLUE EYEn sisältämä luteiini on hyväksi
näölle. Iän myötä näkö saattaa muuttua, ja mielestäni tuote oli
kokeilemisen arvoinen.
Hän jatkaa:
– En odottanut mitään ihmeitä, mutta olin iloinen siitä, että
tarvittiin vain yksi tabletti päivässä, se oli helppo muistaa eikä
nieleminenkään ollut niin tuskaista.
– Nyt kun taas pystyn tekemään asioita kuten aikaisemmin
olen saanut elämääni uuden ulottuvuuden. Parempi näkö
antaa minulle enemmän vapautta.

Mitä BLUE EYE on?

Blue Eye on norjalaisen lääkärin Geir Lundin kehittämä ravintolisä. Yksi tabletti vastaa kokonaista kupillista ruotsalaisia
mustikoita, joiden antosyaanipitoisuus on erittäin korkea,
mikä estää oksidatiivista stressiä silmissä. Blue Eye sisältää
myös kehäkukasta saatavaa luteiinia.

Luteiini on hyväksi näöllesi

Luteiini on bioflavonoidien ryhmään kuuluva vahva antioksidantti, jota on luonnollisesti silmän verkkokalvon keltatäplässä. Ylimääräinen luteiinilisä edistää silmän terveyttä ja
toimintoja.
Ravinnosta saamme noin 2,2 mg luteiinia päivässä. Tutkimukset* osoittavat, että 6-14 mg:n ylimääräinen luteiinilisä
on hyväksi silmien ikään liittyviin muutoksiin.
BLUE EYE sisältää myös muita antioksidantteja, kuten quersetiiniä, rutiinia, salviaa, sinkkiä, seleeniä ja E-vitamiinia.
Tietoa BLUE EYEstä
Edistää silmän terveyttä ja toimintoja hyvän antioksidanttikoostumuksensa ansiosta.
Norjalaisen lääkärin Geir Lundin kehittämä.
Yksi tabletti päivässä riittää.
Säästä rahaa. Sisältää peräti 25 mg
luteiinia tablettia kohti, kestää hyvin
vertailun muihin tuotteisiin.
Blue Eye sisältää runsaasti (37,5 mg)
antosyaaneja, mustikan väriainetta.

* Nutrition Journal 2003, 2:20 Mozaffarieh et al • ClinicalTrials.gov ID: NCT00029289

Veteraanien perintö on
kertomus uhrautuvaisuudesta,
sitkeydestä, lähimmäisen
huomioonottamisesta,
velvollisuudentunnosta ja
tulevaisuudenuskosta.

BLUE EYE löytyy terveyskaupastasi ja apteekeista
Niitä voi myös tilata suoraan Elexir Nordiska AB:lta, hintaan lisätään silloin 4 euron kuljetuskustannukset.
Jos sinulla on kysymyksiä BLUE EYE:sta, ota yhteyttä: Elexir Nordiska AB – Suomi:
puh. 06-343 65 06 • faksi 06-343 65 02 • s-posti ann-caroline@elexir.se • www.elexir.se

Meloart Music & Design

ei silti saisi syyllistyä sodan
romantisoimiseen tai asioiden
liialliseen väritykseen.
Nuorille veteraaniaika ei
ole pelkkää sotaa, vaan siihen
sisältyy myös mittava jälleenrakentaminen. Tämän tulisi
näkyä myös opetuksessa. Yksipuolisuutta opetuksessa tulisi kuitenkin välttää. Alustajat puolustivat nuorten oikeutta olla kriittisiä. Koulu on
vain yksi tiedon lähde. Tästä
huolimatta veteraanisukupolven edustamien arvojen välittymistä tapahtuu heidän mielestään koulussa tavalla tai
toisella päivittäin.
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Sotaveteraaneja tervehtien ja siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2009 toivottaen

Rengon srk

Riihimäen srk

Roihuvuoren srk,
Helsinki

Ruokolahden srk

Ruoveden srk

Saarijärven srk, Kannonkosken,
Kivijärven ja Pylkönmäen
Kappeliseurakunnat

Sallan srk

Sammatin srk

Sievin srk

Siikasalon srk

Siilinjärven srk

Sipoon
seurakuntayhtymä,
Sibbo kyrkliga
samfällighet

Someron srk

Sulkavan srk

Suomussalmen srk

Säkylän srk

Sääksmäen srk

Taipalsaaren srk

Taivalkosken srk

Tammelan srk

Tampereen
ev.lut.seurakunnat

Tapiolan srk,
Espoo

Tarvasjoen srk

Teljän srk , Pori

Tervolan srk

Toholammin
Evankelisluterilainen srk

Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä

Tuusulan srk

Tyrnävän srk

Töölön srk,
Helsinki

Urjalan srk

Valkealan srk

Vammalan srk

Vantaankosken srk,
Vantaa

Varkauden srk

Vartiokylän srk ,
Helsinki

Vesilahden srk

Vilppulan srk

Vimpelin srk

Virolahden srk

Virtain srk

Ylihärmän srk

Yli - Iin srk

Ylivieskan srk

Ylämaan srk

Äänekosken srk

Lapin srk.
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Hanskitrans Ky
Alavus

Espoon Lattiapinnoite Oy
Espoo

Pakkalan Liikenne

K&K Mustoset Ay

Alavus

Enonkoski

Taksi Espoo 305
Ilmari Kuitunen

Hovila Oy

Asianajotoimisto
Bergholm Oy
Espoo
Puh.09-522 966

Sun Chemical Oy

Market-Visio Oy

Espoo

Hyvää Joulua

Espoo

Espoo

Hyvää Joulua

Alfa Laval Nordic Oy

Ollasgård Håkan Nyström

Esse Elektro Kraft Ab

Espoo

Esse

Espoo

Euran Pintakäsittely Oy

Euran Yritystilit Oy
Eura

Hamina

Ulefosnv Oy
Niemisen Valimo

Mikko Kohvakka Ky

Kymen Nostokone Oy

Harjavalta

Haukivuori

Heinlahti

HögforsSahala Oy

Heinolan
Hydrauliikkapalvelu Oy

Asianajotoimisto
Nousiainen&Saares Oy

Kotkanpesä 2000 Oy
Förby, Särkisalo

Harjavallan
Sairaankuljetus Oy

Heinola

Juhani Näppi Oy

Heinola

Kauppapuutarhaliitto ry

Helsinki

Helsinki

Isännöitsijätoimisto
Erkki Oksanen Oy
Helsinki

Modio Oy
Helsinki

Uudenmaan
Pohjatutkimus Oy
Helsinki

Ilmastointityöt Ramiair

Lihatukku Heikin Liha Oy
Helsinki

Korn/Ferry International Oy
Helsinki

yli 30 v sähköurakointia pääkaupunkiseudulla

Helsinki
Puh.040-544 8345

Suomen Polioliitto ry
Helsinki

Helsinki

Lektar-Yhtymä

Helsinki

Arkkitehdit Mustonen Oy

Harjavalta

Metsämiesten Säätiö
Helsinki

Kuljetusrinki Oy
Helsinki

Suomen
Energiaurakointi Oy
Helsinki

Vuosaaren Lattiatyö Oy
Helsinki

Ölstenin
Rakennuskeskus Oy
Helsinki
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Lopullisena tavoitteena maailmanherruus - kummallakin

PORTIT AUKI TOISELLE MAAILMANSODALLE

M

oskovassa solmittiin
23.8.1939 kommunistisen Neuvostoliiton ja kansallissosialistisen
Saksan välinen hyökkäämättömyyssopimus, joka jatkossa
tultaisiin tuntemaan sen allekirjoittaneiden ulkoministerien Molotovin ja Ribbentropin
mukaan nimettynä. Tuo kymmenen vuoden sopimus yllätti täydellisesti sekä Moskovassa sopimusta turhaan hieroneet
länsivallat että koko maailman.
Toki joku harva tarkkasilmäinen oli aavistellut muutoksen
mahdollisuutta Moskovan ja
Berliinin suhteissa Stalin erottaessa toukokuun 1939 alussa
juutalaissyntyisen ulkoasiainkomissaari Maksim Litvinovin. Tilalle tuli Vjatseslav Molotov.
Sopimukseen sisältyi myös
salainen lisäpöytäkirja, jolla
sopimuspuolet jakoivat koko
Itä-Euroopan etupiireihin. Jatkossa Neuvostoliiton osuuteen
saalista kuuluisivat Suomi, Baltian maat sekä Romanian Bessarabia. Puolan Itäosa kuuluisi
Moskovalle ja länsiosa Berliinille. Puolan valtion neljännessä jaossa maan itsenäisyydestä tehtäisiin loppu. Venäläiset
myönsivät etupiirisopimuksen
olemassaolon vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
Pahat aavistukset tuosta jakosopimuksesta tulisivat vahvistumaan alkavan syksyn
1939 kuluessa Puolan joutuessa hyökkäyksen uhriksi - ja
sopimuspuolten ryhtyessä toteuttamaan etupiirijakoa. Jaon
suorittajien Stalinin ja Hitlerin näennäisestä yhteisymmärryksestä huolimatta kumpikin
katsoi huiputtaneensa valtapelissä toistaan. Tässä vaiheessa
Stalin tarvitsi aikaa varustautumiseen sekä puna-armeijan
kohentamiseen puhdistusten
jäljiltä. Hitler puolestaan halusi turvata selustansa. Tuo sopimuskumppanuus tulisi kestämään lähes kaksi ensimmäistä
toisen maailmansodan kuudesta vuodesta 1939-1945

hyyden ja ahdistuksen. Myös
puheet ”Versaillesin häpeärauhasta 1919” olivat langenneet
otolliseen maaperään. Lisäksi ohjelmaan kuului juutalaisten syyllistäminen sekä sodassa kärsityistä tappioista että talouden romahtamisesta.
Vuoden 1933 alussa Hitleristä tuli valtakunnankansleri. Runsas vuosi myöhemmin
presidentin, vanhan marsalkka
Paul von Hindenburgin kuoltua
presidentin ja kanslerin virat
yhdistettiin. Jatkossa ”johtaja
ja valtakunnankansleri” Hitler
tulisi johtamaan Saksaa – fûhrerinä – ehdottomana yksinvaltiaana Hitlerin suunnitelmaan
kuului mahtavan Suur-Saksan
luominen, elintilan hankkiminen arjalaisille ”yli-ihmisille”
idästä sekä ”alempien” rotujen
alistaminen ja juutalaisten tuhoaminen.
Hyvää ei luvannut tulevan
führerin jo 1920-luvulla teokseensa ”Taisteluni” kirjaamat
ajatukset Saksan tulevaisuudesta. Oli toki joukko lukijoita,
jotka muistivat hänen julistuksensa: ”Saksan on oltava maailmanmahti tai lakattava olemasta”.

Häpeärauhasta Führeriin

Tsekkoslovakia oli vuorossa syksyllä 1938. Sen alueella
asuvat runsaat kolme miljoonaa sudeettisaksalaista näyttelivät Hitlerin valloitussuunnitelmassa avainosaa. Syytökset
Joukkokokous Berliinin Urheilupalatsissa 1933. ”Ei yhtään työpaikkaa ilman natsisolua” julistaa en- tuon kansanosan syrjinnästä
siparven reunaan kiinnitetyn julisteen teksti. Kuten huomataan, myös kansallissosialistit käyttivät ja vainoamisesta sekä toisaalta
itsestään ilmaisua ”natsi”. Yläparven teksti puolestaan lupaa Saksan heräämistä Hitlerin myötä.
Hitlerin ilmoitus siitä, että su-

Saksan vaaleissa 1930–luvun
alkuvuosina hyvin menestynyt
Kansallissosialistinen työväenpuolue oli Adolf Hitlerin johdolla tehokkaasti hyödyntänyt
propagandassaan maailman
laajuisen laman mukanaan
tuoman työttömyyden, köy-

Isä Aurinkoinen
Neuvostoliitossa Josif Stalin oli
vakiinnuttanut asemansa 1920luvulta alkaen Vladimir Leninin ainoana perillisenä. Jatkossa sekä puolue että armeija
”pudistettiin”. Puoluepuhdis-

tuksessa lähes kaikki Leninin
lähellä olleet vanhat bolsevikkijohtajat likvidoitiin ja lukemattomat muut puolueen jäsenet saivat surmansa.
Puna-armeijan puhdistuksissa lienee kaikkiaan noin 30
000 upseeria tuomittu kuolemaan. Muiden muassa viidestä marsalkasta vain kaksi ja viidestätoista armeijan komentajasta myös vain kaksi selvisi
hengissä. Armeijakunnan komentajista seitsemän säästyi ja
50 eliminoitiin - ja niin edespäin.
Eikä vain puolue ja armeija
ollut puhdistusten kohteena –
loputtomiin löytyisi likvidoitavia kansanvihollisia, pettureita,
kulakkeja, vastavallankumouksellisia, sabotöörejä, vakoilijoita ja verenimijöitä. Pakkokollektivisointi ja raskaan teollisuuden rakentaminen vaativat
omat uhrinsa nälkään nääntyneinä, teloitettuina ja vankileirien saaristoon - Gulagiin - lähetettyinä pakkotyövankeina.
Lopputuloksena tulisi olemaan
J. V. Stalinin rautainen diktatuuri.
Vaikka Stalin julisti sosialismin toteuttamista yhdessä
maassa, ei pitemmän tähtäimen
ohjelmasta ollut suinkaan pyyhitty maailmanvallankumouksen tavoitetta. Olihan jo Lenin
todennut sen joka tapauksessa
olevan tulossa tarvittiinpa siihen sitten toinen tai jopa kolmas maailmansota. Sopivan ti-

laisuuden tullen keskinäisten
sotien heikentämät kapitalistiset valtiot olisivat helposti nujerrettavissa. ”Nauravana kolmantena” oli pysyteltävä siihen
asti sodan ulkopuolella.

Irti Versaillesin
rajoituksista
Saksassa Hitler keskitti hyvin
nopeasti kaiken vallan käsiinsä. Maaliskuussa 1933 voimaan
astunut valtalaki takasi hallitukselle – toisin sanoen Hitlerille – täydellisen lainsäädäntövallan. Marssi kohden yhden
puolueen valtaa oli alkanut.
Jatkossa tulivat kuvaan ensimmäiset keskitysleirit, kirjaroviot ja oman puolueen iskujoukkojen SA:n johdon puhdistus
”pitkien puukkojen yönä” sekä
juutalaisvainot kristalliöineen
ja Nürnbergin rotulakeineen.
Vuoden 1935 alussa Saarin
alueen väestö äänesti vuoden
1919 rauhansopimuksen määräyksen mukaisesti liittymisestään joko Ranskaan tai Saksaan. Yli 90 prosenttia oli Saksan kannalla. Sen paremmin
Ranska kuin Kansainliittokaan
ei kyseenalaistanut tulosta. Sen
sijaan Hitlerin miehittäessä demilitarisoidun
Reininmaan
maaliskuussa 1936, teon tuomitsi Kansainliitto, josta Saksa oli jo eronnut kohta Hitlerin
tultua valtaan.
Radiopuheessaan maaliskuussa 1935 Hitler oli ilmoittanut palauttaneensa yleisen ase-

velvollisuuden sekä aikomuksestaan perustaa noin puolen
miljoonan miehen vahvuinen
armeija. Samoihin aikoihin ilmailuministeri Hermann Göringin ilmoituksen mukaan
maalla oli jo iskukykyiset ilmavoimat.

Itävallasta Ostmarkiksi
Itävalta-Unkarin hajotessa 1918
kansallisvaltioiksi kaksoismonarkiassa oli runsaat 50 miljoonaa asukasta. Saksankielisen Itävallan asukasluku oli
runsaat kuusi miljoonaa, josta
suhteettoman suuri osa, pari
miljoonaa, asui pääkaupungissa Wienissä. Sopeutumisvaikeuksista kertoo myös omaa kieltään keväällä 1921 Tirolissa ja
Salzburgissa suoritetut kansanäänestykset, joissa lähes yksimielisesti puollettiin liittymistä Saksaan. Vaikean alun jälkeen olot maassa sittemmin
kuitenkin vakiintuivat.
Vuoden 1938 keväällä Hitler
päätti toteuttaa aikeensa Itävallan liittämisestä Saksaan.
Itävallan natsit olivat jo neljä
vuotta aikaisemmin yrittäneet
Berliinin myötävaikutuksella
vallankaappausta siinä kuitenkaan onnistumatta. Tällä välin Itävallan tukijana tuolloin
esiintynyt Mussolini oli lähentynyt Berliiniä, eikä Rooman
suunnalta tuen etsiminen enää
tuottaisi tulosta. Viime hetkellä Itävallan hallituksen tekemä
yritys järjestää kansanäänestys Saksaan liittymisestä - ”Anschlussista” - jouduttiin perumaan. Röyhkeä painostus ja rajalle keskitetyt joukot puhuivat
selvää kieltään.
Saksan joukot ylittivät rajan
12.3.1938. Sittemmin Itävallan
– jatkossa Ostmarkiksi nimetyn maakunnan – liittymisestä
Suur-Saksaan toki järjestettiin
sekä Itävallassa että Saksassa
äänestys. Tulos kansallissosialistisessa järjestelmässä oli aivan samaa luokkaa kuin neuvostosysteeminkin vaaleissa –
99 % asian puolesta.

Tsekkoslovakian tuho
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lustuskyvyttömäksi silvotusta Tsekkoslovakiasta. Jatkossa
Böömistä ja Määristä muodostettiin Saksan protektoraatti. Itsenäiseksi julistautuneesta Slovakiasta tuli Saksan satelliitti.
Muutamaa viikkoa myöhemmin röyhkeä painostus tuotti
vielä kerran tulosta – Liettualta anastettiin pääasiassa saksalaisten asuttama Memelin alue,
joka liitettiin Itä-Preussin maakuntaan.

Mitta täynnä
Iso-Britannia ja Ranska olivat
kohta Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen ilmoittaneet takaavansa Puolan itsenäisyyden
ja koskemattomuuden. Hitler ei
kuitenkaan uskonut niiden valmiuteen lähteä sotaan ”Danzigin tähden”. Jo huhtikuussa
1939 Saksa esitti ensimmäiset
Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus
vaatimuksensa koskien Dan– niin kutsuttu Molotov-Ribbentrop -sopimus - allekirjoitettiin
Moskovassa 23.8.1939. Kuvassamme Josif Stalin ja Joachim von zigia ja Puolan käytävää. Myöhemmin kesän tultua niitä tuli
Ribbentrop kättelevät.
lisää muun muassa vaatimukdeettialue oli hänen ”viimeinen detyssä konferenssissa Ison sia rajantarkistuksista sekä
aluevaatimuksensa Euroopas- Britannian, Ranskan, Italian ja syytöksiä saksalaisvähemmissa”, johtivat tehokkaasti har- Saksan kesken sovittiin tsekki- tön sorrosta.
haan.
en mieltä kysymättä SudeettiVarmistettuaan selustanDemokratioiden perintei- maan luovuttamisesta Saksalle. sa Molotov-Ribbentrop -sonen pyrkimys välttää kaikin Englannin pääministeri Nevil- pimuksella Hitler hyökkäsi
keinoin sotaa vaikutti jatkos- le Chamberlain uskoi sopimuk- 1.9.1939. Toinen maailmansosa omalta osaltaan Englannin sen takaavan rauhan ”meidän ta oli alkanut, sillä Englanti ja
ja Ranskan hallitusten ratkai- ajallemme”.
Ranska eivät enää perääntyneet
suihin. Sodanuhan alla MünMaaliskuussa 1939 Hitler sitoumuksestaan vaan julistivat
chenissä syyskuun lopussa pi- teki sitten lopun syksyllä puo- sodan Saksalle. Runsas kaksi

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2009!

Oulunkylän kuntoutussairaala
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

Lännestä edenneet saksalaiset ja idästä tulleet neuvostojoukot
ovat kohdanneet demarkaatiolinjalla Puolan tultua nujerretuksi.
Osapuolten upseerien neuvottelu.

viikkoa myöhemmin puna-armeija hyökkäsi idästä. Neljässä viikossa Puola nujerrettiin
ja jaettiin sopimuskumppanien
kesken.
Antti Hannula
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Taivallammella taisteltiin tosissaan talvisodassa!

S

otahistoriallisessa kirjoittelussamme ovat tietyt ja
ratkaisevat sotatoimet ja
yksittäiset taistelut nostettu jalustalle. Kuitenkin sotiemme
aikana taisteltiin menestyksellä
puna-armeijaa vastaan muuallakin kuin talvisodan Tolvajärvellä, Suomussalmella ja Raatteen tiellä, Kuhmossa ja Kollaalla. Yksi tällainen puolittain
”unohdettu” ja menestykseemme päättynyt taistelu käytiin
Ilomantsin Taivallammella heti
talvisodan alkuvaiheissa joulukuun puolivälissä 1939. Taistelu
on jäänyt saman suunnan Tolvajärven ratkaisevan taistelun
varjoon. Taivallammen taistelu
oli toki mittasuhteiltaan huomattavasti vaatimattomampi,
mutta voitto Taivallammella
esti puna-armeijaa pääsemästä
etenemään Ilomantsiin.

Asetelmat alkavat
selkiintyä Ilomantsin
suunnalla
Puna-armeijan hyökkäys Suomeen alkoi 30.11.1939 aamulla
maalla, merellä ja ilmassa. Ilomantsin suunnalla viivytti itärajalta Erillinen pataljoona 11,
joka joutui vetäytymään länteen.
Kun oli mahdollista, että kohti
Ilomantsia kahdessa suunnassa etenevät neuvostojoukot pääsisivät yhtymään keskenään ja
myöhemmin myös Tolvajärven
kautta eteneviin voimiin, Ryhmä Talvelan komentaja, eversti Paavo Talvela antoi Er.P 11:n
komentajalle käskyn pitää viimeistään vesistölinjan MöhköNuorajärvi-Kallionimen lossi ja
taistelun tuli olla aktiivista. Samalla Ilomantsiin keskitettiin
lisävoimia, Kenttätäydennysprikaatin XIII pataljoona, joka
ryhmittyi puolustukseen Kallioniemelle, prikaatin V P oli levossa Kuuksenvaarassa ja XII P
matkalla Ilomantsiin. Tuolloin
elettiin joulukuun 9.päivää. Silloin myös eversti Ekholm otti
vastaan Ilomantsin suunnan
joukot ja tehtävän. Kt-Pr:n pataljoonat oli muodostettu vanhemmista ikäluokista ja olivat
heikosti varustetut, ei ollut telttoja eikä lumipukuja ja aseistuskin oli vanhaa. Er.P 11 oli viikon
viivytyksen väsyttämä. Kaikesta tästä johtui, etteivät yritykset
hyökätä neuvostojoukkojen lyömiseksi joulukuun alkupuolella
menestyneet. Näiden taistelujen aikana selvisi, että Ilomantsin suuntaan hyökkäsi kokonainen divisioona, 155. Jalkaväkidivisioona.

Taistelut Taivallammen
maastossa alkavat
Joulukuun 8. tilanne etulinjassa Möhkössä oli hieman rauhoittunut. Pioneerit räjäyttivät
Koitajoen sillan, jolloin neuvostoliittolaiset kaivautuivat
joen itärannalle ja aloittivat vihanpidon tykistöllä ja jalkaväen aseilla. Se saattoi ennakoida suomalaistyyppistä saartoliikettä puolustajien selustaan
Möhkön lukkiutuneen tilanteen laukaisemiseksi. Niinpä
suomalaiset varmistivat Nuorajärven länsirannan. Er.P 11
irtautui Möhköstä Oinaansalmelle.
Illalla 10.joulukuuta saatiin
tietoja, että neuvostojoukkoja olisi tunkeutunut selustaan
Nuorajärven yli Viitarannan
ja Muokonniemen välille. Eräs
eksynyt aliupseeri väitti kivenkovaan nähneensä neuvostosotilaita leiriytyneinä korpeen
Muokonniemellä Nuorajärven
eteläpuolella. Tosin aluksi luultiin, että aliupseeri oli väsyneenä ja nälissään nähnyt näkyjä,
mutta uhkan saarrostukses-

ta ollessa ilmeinen ryhdyttiin
11.joulukuuta aikana partioin
liikkumaan Nuorajärven suunnalla. Samalla varmistettiin
lännempänä
Muokonjärven
länsiranta. Partioilmoitus, että
suurehko
puna-armeijalaisosasto olisi jo ylittänyt Muokonjärven, osoittautui virheelliseksi. Pulinaa metsästä kerrotaan kuullun.
Aamupäivällä 12.joulukuuta
ilmoitettiin neuvostoliittolaisten liikkuvan Karpankankaan
kautta Nuorajärven Jänissaaren suuntaan, ja ilmoituksen
johdosta varmistettiin Nuorajärven länsiranta Jänissaaren
kohdalla konekiväärein. Aamulla 13.joulukuuta eversti Ekholm antoi Er.P 11:11e jota nyt
komensi kapteeni Viljo Kivikko käskyn tutkia perusteellisesti partioilla alueen ja hän lähettikin sinne useita tulivoimaisia
partioita ottamaan mahdollista kosketusta neuvostoliittolaisiin. Tiedustelu tuntuu olleen
lähinnä lähitiedustelua eivätkä
partiot ulottaneet tiedusteluaan
kovinkaan kauas pohjoiseen.

Eräs partio ilmoitti tavanneensa kooltaan tuntemattoman
neuvosto-osaston
nuotioilla
jossain Karpanjärven länsirannalla, mutta jätti tiedustelunsa
kesken ilmoittaakseen havainnoistaan esimiehilleen, jolloin
kosketus siihen pääsi katkeamaan. Toinen partio ilmoitti
havainneensa neuvostoliittolaisten tossupolun suurin piirtein samalla alueella, mutta ei
jostain syystä jatkanut tiedusteluaan.Yöllä 13/14.joulukuuta
ei pimeässä voitu saada neuvostoliittolaisiin kosketusta, mutta
oletettiin niiden olevan levossa
tai ryhmittymässä hyökkäykseen jossain MuokonniemenTaivallammen välisellä korpialueella. Eversti Ekholm, jonka
komentopaikka oli ollut Muokonniemen torpassa, siirsi nyt
tässä epävarmassa tilanteessa
komentopaikkansa Ilomantsin kirkolle. Siirtymisen aikana
neuvostoliittolaiset olivat tunkeutuneet Möhkön-Oinaansalmen tielle ja katkaisseet tien tulellaan.
Aamulla 14.joulukuuta Ki-

O.s. A:n hyökkäys Oinaansalmella 12.12.1039 ja Muokonniemen taistelu 14.-15.12.

vikko, joka oli saanut käskyn
etsiä ja tuhota Muokonniemelle
tunkeutuneet viholliset, suuntasi 3.K:n Kortelammen itäpuolitse ja 2.K:n lammen länsipuolitse pohjoiseen etsimään vihollista ja jätti 1.K:n reserviksi
päätien varteen Muokonjärven
eteläpäähän. Käskyn mukaan
komppanioiden väliin jääneet
viholliset oli tuhottava.
Kapteeni Rautasalon 3.K
eteni varovaisesti pohjoiseen
ja tapasi vihollisen tossupolun
iltapäivällä seuraten sitä Taivallammen suuntaan. Kapteeni Engbergin 2.K eksyi korvessa ja hajaantui. Kivikko lähetti nyt luutnantti Kaltiaisen
1.K:n lammen länsipuolitse
ylimalkaisena suuntana koillinen. Sekään ei tavannut vihollisia, mutta heti puolenpäivän
jälkeen nämä katkaisivat Möhkön-Oinaansalmen tien Taivallammen itäpuolella. Kaltiaisen
komppania tapasi myöhemmin
illalla vihollisosaston lammen
pohjoispuolella hyökäten heti
sen kimppuun. Osasto tuhottiin ja alueelle jäi kymmeniä
kaatuneita neuvostosotilaita.
Tilanne Muokonniemellä oli
muuttunut varsin epäselväksi ja eversti Ekholm lähti taistelualueelle Ilomantsin kirkolta selvittämään tilannetta. Hän
tapasi Kivikon ja hänen sotilaitaan asemista jonkin matkaa
Muokonniemen torpista vain
muutamien laukausten kaikuessa pakkassäässä. Hän kovisteli Kivikkoa siitä, että tämä
oli laskenut viholliset karkuun.
Kivikko saikin tuiman käskyn
avata tie ja ottaa yhteys V/KtPr:n komentajaan kapteeni Yliseen, joka johti Oinaansalmen
taistelua jossain Muokonniemen torpassa.
Kun Talvela myöhemmin sai
ensi käden tiedot tapahtumista
Muokonniemellä, hän puolestaan kovisteli Ekholmia siitä,
ettei Ilomantsin suunnan puolustusta ollut saatu pitäväksi
ja käski Ekholmin tuhota tielle päässeen vihollisen keinolla millä hyvänsä. Matkalla uudelleen taistelualueelle Ekholm
käski XII/Kt-Pr:n komentajan
kapteeni Riitesuon koota kaikki irtisaatavat miehet eri aselajeista ja lähteä autoilla Kivikon
avuksi. Taivallammen taisteluun kuulumattomana episodina kerrottakoon, että partio
tapasi Muokonjärven Kekoniemen torpasta kaksi vakoojiksi
epäiltyä henkilöä. Selvisi, että
pidätetyt olivat kahdesta mur-
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hasta epäilty Kervisen pariskunta. Ja juuri suunnilleen samaan aikaan neuvostoliittolaiset tulittivat Taivallammen
kohdalla itään matkalla ollutta
meikäläistä hevoskolonnaa.

Kimmastunut Ekholm
Jonkin verra suuttuneena Talvelan kovistelusta Ekholm lähti siis Muokonniemeen mukanaan kapteeni Riitesuon kokoama sekalainen osasto. Yöllä
14/15.joulukuuta noin kello
kolme osasto saapui Taivallammelle, missä Kivikon rajajääkärit kahakoivat neuvostoliittolaisten kanssa.
Riitesuon osasto eteni Ekholmin johdolla kohti Muokonniemen torppia. Ekholm
antoi käskyn joukolleen ”vihollinen päässyt pesiyty mään todennäköisesti Taivallammen
tienoille. Etenemme tien kahta puolta noin 20 metriä tiestä
mahdollisimman äänettömästi. Kun vihollinen kohdataan,
levittäydytään ja komennolla syöksytään eteenpäin vihollisen kimppuun. Samalla on
kaikkien huudettava niin kovasti kuin jaksavat. Luovutan
komennon kapteeni Riitesuolle”. Sanotaan, että komennon

luovuttaminen johtui vihollisten lammen takaa yhtäkkiä
avaamasta kiivaasta tulesta.
Riitesuon osasto eteni käskyn mukaan tien kahta puolta
päästen yhdessä Kivikon miesten kanssa lähelle Ylisen ”esikuntatorppaa”. Sitä piirittänyt
ja tulittanut neuvosto-osasto jäi kahden tulen väliin, sillä torpan ympärille oli ryhmittynyt tuliasemiin Ylisen pataljoonan komentoryhmä. Tätä
ei neuvosto-osasto kestänyt, se
tuhottiin. Mutta Ylisen esikuntatalo olikin tyhjä. Hän itse oli
taistelun aikana muuttanut majaa vähäiseen torppaan, josta
hän puhelimitse johti Oinaansalmen taistelua, missä neuvostoliittolaiset yrittivät päästä salmen yli sillan jäänteiden
molemmin puolin.
Kapteeni Riitesuon kokoama ja johtama sekalainen joukko oli täysin heterogeeninen,
siinä oli viesti- ja tykkimiehiä,
pioneerejä, ajomiehiä, keittiöja muuta huoltohenkilökuntaa, yhteensä noin 200 miestä.
On varsin luonnollista, etteivät
vailla tulikastetta olleet miehet
kaikki sodan ääniä ja tapahtumia kestäneet. Osasto hajaantui, mutta muutamat rohke-

at upseerit ja aliupseerit saivat
pidettyä muutamia kymmeniä miehiä johdossaan, ja näillä sekä Kivikon miehillä saatiin
Muokonniemen taloja piirittäneet neuvostosotilaat tuhottua
tai ajettua pimeään korpeen,
missä ankara luonto oli suomalaisten puolella. Aamuun
15.joulukuuta mennessä tie oli
jälleen auki ja saatu yhteys kapteeni Yliseen, joka yksin istui
torpassa ja johti Oinaansalmen
taisteluja.

Taivallammen tilanne
laukeaa
Tie oli siis auki. Mutta erämaassa jatkui taistelu. Kivikon 1. ja 3.K olivat yön aikana
saaneet haravoitua Taivallammen maastoa ja paikantaneet
siellä olleet neuvosto-osastot.
Osa niistä tuhottiin lähitaisteluissa, osa pakeni itään, sinne
mistä olivat tulleetkin. Aamutuimaan komppaniat ilmoittivat Kivikolle täyttäneensä käskyn ja tuhonneensa tai karkottaneensa alueelle tunkeutuneet
vihollissotilaat. Taistelussa Kivikon pataljoonan käyttämä
pienimuotoinen mottitaktiikka tehosi, sillä taistelutapa oli
vieras neuvostoliittolaisille so-

tilaille ja upseereille. Hajanaisia pieniä venäläisryhmiä vaelteli päättömästi ilman karttoja
ja kompasseja Muokonjärven
maastossa vielä jonkun päivän.
Pakkanen, jota oli taistelupäivien aikana noin -15°C, hoiti
loput yhdessä nälän kanssa.
Neuvostolähteen mukaan
heidän pahin virheensä oli paitsi jo mainittu tottumattomuus
arktisiin oloihin se, etteivät he
saaneet koukkaavaa pataljoonaa ja Oinaansalmella rynniviä
päävoimia ”pelamaan yhteen”
eli samanaikainen isku rintamassa ja selustassa ei heiltä onnistunut. Tästä syystä kapteeni
Kozlovin pataljoona jäi mottiin
ja menetti taistelussa kolmannen osan vahvuudestaan sekä
kaikki raskaat aseensa. Taivallammen-Oinaansalmen taisteluissa 12.-15.12.1939 divisioonan tappiot olivat 177 kaatunutta, 710 haavoittunutta ja 210
kadonnutta.
Kersantti Pynnösen partio,
joka oli seurannut itään paenneita venäläisiä, tuhosi 16.joulukuuta Möhkön-Oinaansalmen tien eteläpuolella erämaassa Ravajärvenkankaalla
venäläisen osaston, yhteensä
17 henkilöä. Myöhemmin to-

dettiin, että yksi kaatuneista oli
Taivallammelle hyökänneen
neuvostopataljoonan (III/JR
436) komentaja kapteeni Kozlov. Kerrotaan, että kaatuneiden joukkohaudalla olisi ollut taannoin aikansa risti, joka
lienee kadonnut metsätöiden
myötä. Kerrotaan myös, että
kapteeni Kozlov olisi ylennetty
kaatumisensa jälkeen majuriksi. Kovan työn hän olikin tehnyt johtaessaan oloihin kouluttamattoman ja tottumattoman
pataljoonansa erämaan halki
talviolosuhteissa suomalaisten
selustaan Ilomantsissa. Myös
hän oli tehnyt saamansa käskyn mukaan.
Anssi Vuorenmaa
Lähteitä: Talvisodan historia, osa
3, WSOY 1978, E.W. Kukkonen; Tolvajärven ja Ilomantsin taistelut vv
1939−1940, Otava 1955, Jukka L.
Mäkelä, Lumi palaa, WSOY 1968,
Seppo Myllyniemi, Suomi sodassa
1939-1945, Otava 1982, Paavo Talvela, Muistelmat 1. Sotilaan elämä,
Kirjayhtymä 1976 sekä Ilomantsin
sotahistorialliselta työryhmältä
(mm. Otso Nygren ja Viljo Vestman) saamani taistelukertomus- ja
sotapäiväkirjakopiot.

Valitse pankki, josta saat OP-bonusta
ja muita etuja. Löydät sen ihan läheltä.
OP-bonusta kerryttävät ihan tavalliset pankkiasiat, kuten esimerkiksi lainat, talletukset ja lukuisat sijoitusrahastot. Mitä enemmän keskität pankkiasioita
Osuuspankkiin, sitä enemmän saat OP-bonusta. Bonuksen kertymiselle ei ole ylärajaa. Pankkiasioinnista kertyneitä OP-bonuksia voi käyttää esimerkiksi
Pohjolan vakuutusten maksuun. Kysy lisää Oulun Osuuspankista! Voit varata ajan konttoriin numerosta 010 2535 014. Kerromme lisää sinulle kuuluvista
eduista!
OP-bonusta kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.
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Trans-Huolto

T:mi Tapani Seppälä

Helsinki

Helsinki

Maanrakennus Möller
Helsinki

Masdos Oy
Helsinki

RTH Oy

Merkopaino Oy

Helsinki

Helsinki

Lämpömaa Oy

TA-Rappaus Oy

Helsinki

Helsinki

Etelä-Suomen
Peltipojat Oy

NG-Insulation Oy
Helsinki

Vallilan Kopio-Team Oy
Helsinki

HT-Sähköpalvelu Oy
Helsinki

Helsinki

Hyvinkää

Hyvinkään Kone ja
Rautavälitys Oy

Japera Ay

Hyvinkään Multajaloste Oy

Kuljetusliike R.Koljonen Oy

Hyvinkää

Hyvinkää

Hyvinkää

Sähkö-Suvilahti Oy

Unisto Oy

Fin Door Oy

Hämeenlinna

Hämeenlinna

Ii

Kuljetus
Timo Hartikainen Oy

Asennuspalvelu
Top-Service

Evälahti Oy

Tilitoimisto Suonranta Oy

Hyvinkää

Kiljavan Lääketutkimus Oy
Hyvinkää

Imatra

Iisalmi

Iisalmi

Nikko Oy

Karjalan Louhinta ja
Lujitustyö Oy

Maansiirto ja Kuljetus
Piitulainen Oy

Joensuu

Joensuu

MVV Rakennus Oy

Koneurakointi
Juha Rantanen

Jakkula

Kuljetus Risto Putkinen Oy
Joensuu

Joensuu

T:mi Ilecon

Koneyhtymä
Veljekset Lakkala

Joutsa

MCT-Tech Oy
Jyväskylä

Kuljetusapu K.Taipale

Joutseno

Keski-Suomen
Rakennus ja Raudoitus Oy
Jyväskylä

Sanerpa Oy

Jyväskylä

rakentaa ja saneeraa
Jyväskylä

Erka Oy

VM-Team Oy

Järvenpää

Jääli

Jokioinen

Media Cabinet Oy
Jyväskylä

Peettersport Oy
Jyväskylä

Flywell Ky
Jämsä

Helkama Bica Oy
Kaarina
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Kangasala

Kangasala

Maanrakennus ja Kuljetus
Pauli Lehtinen Tampere Oy

Rakennus
Jari Kupiainen Oy

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy

Sähköasennus Sähkökepu

Janoils

Kangasala
Hyvää Joulua Toivottaa!

Kitinkannus

Liikenne Helminen Oy

Kangasala

Koneurakointi
Kari Kettunen Oy
Kantvik

Tarvaisen Kuljetus Ky
www.selcast.fi

Maansiirto-ja Kuljetuspalvelu
Erkki Pajari Ky
Kemijärvi

Moottorikoneistamo
R-Koneistus Oy
Kerava

Karttula

Kangasala

Kankaanpää

Karjaan Lukko Oy
Karjaa

PR-Trukit Oy
Kemi

Suomen Vibrakone Oy
Kurikkatie 14, 90440 Kempele
Puh. 08-882 8300

Kerava

ProfeCons Oy

Makve-Systems Oy

Kerava

Kerava

Trukkipörssi Oy

MH-Trukkipalvelut Oy

Kerava

Kerava

Luotettavaa rakennuspalvelua Uudellamaalla vuodesta 1972
erikoisalana teollisuus-, liike- ja julkinen rakentaminen

Sementtitehtaankatu 2, 04260 KERAVA puh. (09) 2747 260 Fax (09) 2747 2690

Maansiirto ja Raivaus
K.Räsänen Oy

Linja-autoliikenne
Helander ja K:nit Oy

Oy Dahlberg & Co Ab

Kerimäki

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

Kirkkonummi

Lautta-Sähkö Ky

CNC Kakkonen Oy

Puhoksen Veturipalvelu Oy

Kitee

Kitee

Kirkkonummi

Kuljetus
Heikki Sammallahti Oy

KH-Kiinteistöhuolto Oy
Klaukkala

Kuljetus Lampinen Ky
Kotka

Metallisorvaamo
M.Hakala Oy
Kouvola

Kuopion Putkiapu Ky
Kuopio

Kokkola

Kotka

AD Autokorjaamo
Kimmo Hynninen

Rakennus Arre Oy

Kiinteistö-Kys Oy

Kuopio

Kuopio

Laskenta Salolahti Oy

MP Service Ky

Mikan Automaalaus Oy

Kuopio

Apuvälinetuotanto
Proave Oy

Kuusankoski

Kuopio

Kuusankosken
Aluelämmitys Oy

Kurikka

Rakennussaneeraus
Reino Setälä

Kotka

Kuusankoski

Kyrön Huoltoasennus

T.Huotari Oy

Kyrö

Lahti
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Lahti

Huoltopalvelu
Leppänen Oy

Oy Topseal Ltd

Rakennus-Janrai Ky

Terätoimitus Salonen Oy

Lahti

Lahden Ovi Oy
Lahti
www.lahdenovi.fi

Kasit Oy
Laihia

Lahti

Lahden Mökkipalvelu Ay
Lahti

Lahti

Kuljetus Timoset Oy

Sähköpalvelut Okes Oy

Lahti

Lahti

Linnamäki Steel Oy

T:mi Kari Kauvo

Lammi

Lapinjärvi

Conexpress Oy

Lappeenranta

Lappeenranta

Automaalaamo
Jukka&Hytti Oy

Pohjanmaan
Remonttipalvelu Ky

Kattasora Oy

Help-Tuote Oy

Kesämäen Leipomo Oy

Lappeenranta

Lapua

Laukaa

Rannan Teollisuuskone Oy
Leppävesi

Parkettiexpertti
Mauri Kuivakangas Oy

Rakeri Oy

Transmar Ab

Luvia

Maarianhamina

Etelä-Savon Laskenta
ja Konsultointi Ky

Lattiapäällysteliike
Ahti Lepistö

Maansiirto
Asko Hyvärinen Oy

Mikkeli

Muhos

Garantia Rakennus Oy

AK-Raudoitus Oy

Mikkeli

Kuorma-autoilija
Veli Savinainen

Lohja

Muurame

Muurame

JE Leino Oy

Rakenne Siitonen Ky

Naantali

Kaarlelan Murske Oy

Orimattila

Masku

Mäntsälä

Naficon Liitin Oy
Porin Konetekniikka Oy

Tilintarkastustoimisto
Jokiranta Jorma HTM

Kuosan Betoni Oy

Ablemans Oy

Rakennus Piitulainen

Koneurakointi
Sauli Takkula Ky

Nuoramoinen

Loviisa

Nauvo

Nivala

T:mi LJA Mäkelä

Tomas Oy Ab

Nastola

Nokia

Nousiainen

Launonen

Nummela

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Orimattilan Tasaeriste Oy

Noormarkku

Laatumetalli Oy
Nummela

Orimattilan
Lämpöasennus Oy
Oricopa Oy
Orivesi
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Metsäkoneurakointi
P.Liiri Oy
Otalampi

M

Y

CM

MY

CY CMY
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Composite

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

Moreenitie 2, 90630 Oulu
Puh. 020 7910 500

Palokan Kuljetus ja
Kiinteistö Oy
Palokka

Alanevan Rakenne Ky

Sorpo Södergård Oy Ab

Ska-Plan Oy Ab

Parainen

Parainen

Peräseinäjoki

Asennuspalvelu Sorje Oy

Technip Offshore
Finland Oy

ML-Control Oy

Piispanristi

Pori

Pori

E-S Tuomikoski Oy

Lindgren CE Oy Ab

Pori

Porlammi

Porvoo

Rakennuspalvelu
R.J.Hämäläinen Oy

MG-Trans Ky

Porvoon Vaihtokaluste Oy

Porvoo

Porvoo

KuninkaantienLiikenne Oy

Huoltopalvelu
J.Holmberg Oy

Meri-Porin Rakennus Oy

Porvoo

Oy Hilding Andersson Ab
Borgå

Perinteitä kunnioittaen!
www.kuninkaan.fi

Porvoo

Sandströmin Nosto ja
Kuljetus Oy
Porvoo
70 vuotta palvelua

Metsäkonyhtymä
M&M Kolin Ay
Pyhtää

NC-Taso Oy
Pyhäsalmi

EK-Winding Oy
Pyhäsalmi

Pyhäjoki

Habilux Oy
Raisio

SuurSavohalli

S-Taroil Oy

Rantasalmi
www.suursavohalli.net

Raisio

R-Sarkon Oy

Pyhäjoen Rakennus Oy

Muoviura Oy

Rauma

Riihimäki
www.muoviura.fi

Maanrakennus
Javanainen Ay

Apolog Oy

Riihimäen
Paperinkeräys Oy
Riihimäki

Roin Tili-ja Veropalvelut Ky

Riihimäki

Rovaniemi

Maansiirto Ku-Ru Ky

RJL-Kiinteistöpalvelu

Ruovesi

Saarijärvi

Salo

MPT Kuljetus Oy

Itä-Suomen maa- ja
vesirakennus Oy

Kiinteistöpalvelu
Savotek Oy

Savonlinna

Savonlinna

Riihimäki

MT Asennus Oy

Savonlinna
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Med gemensamma krafter
År 2007 var 50-årsjubileumsåret för Finlands
Krigsveteranförbund, och därtill ett jubileumsår för många av dess distrikt och medlemsföreningar. Förbundets femtioåriga bana
var föremål för bedömning och samfälld festlighet. I dag har veteranarbetet många understödjare och behöver sådana också fortsättningsvis. Av dessa är den gynnsamma
medborgaropionen en och den allra viktigaste. Den har blivit oss välbekant via veteraninsamlingarna. Det stöd som har erhållits från försvarsorganisationerna, fredsbevararna, kommunerna och församlingarna har
varit och är mycket betydelsefullt. Under det
nu snart tilländalupna året har Försvarsmakten firat sitt 90-årsjubileum.
Även dess kyrkliga verksamhet har haft
sitt motsvarande jubileum. Veteranerna har
varit och är en primär samarbetspartner för
Försvarsmakten; för dem och deras strävanden har den sistnämnda varit en aldrig svikande stödjepelare. Effekten från olika håll
kommer till synes i de veteranbegivenheter
och –sammankomster som har försiggått i
anknytning till de nationella bemärkelsedagarna. Veteranerna själva kan i allt mindre
utsträckning stå som anordnare av sådana
fester och tillställningar, men är alltjämt med
i egenskap av hedersmedborgare.
På veteranverksamhetens fält försiggår
förändringar som tiden kräver. Bland dessa
nämner jag här det andliga arbetet. Från veteranernas riksomfattande kyrkodagar övergick man 1999 till tre regionala kyrkodagar.
Från och med 2009 och 2010 firas kyrkodagarna region- eller landskapsvis. Kyrkodagarna bevaras alltså, men försiggår nu i mindre områden med kortare avstånd. Hittills
har veteranernas kyrkväg årligen beträtts av
cirka 5000 personer; ett antal som knappast
kommer att bli mindre under de närmaste
åren.
En annan aktuell förändring är den att veteranorganisationernas gemensamma andliga arbete från och med början av nästa år

Ett år av förändringar

underställs Veteraanivastuu ry. Därigenom
kommer man att kunna på bästa sätt sköta
de gemensamma kyrkodagarnas funktion
och ekonomi via en och samma förvaltning.
Basen för den nämnda ekonomin utgör två
av kyrkostyrelsens beviljade officiella kollekter.
Krigsveteranförbundet anordnar årligen
två andliga stämmodagar. Dessa infaller nästa år den 21.-22. april. Vid många av stämmodagarna har behandlats ärenden med anknytning till veteranens livskvalitet, psykiska och fysiska välmåga, tillrättakommande i
vardagen och ork. Förbundets andliga verksamhet, sociala arbete och socialrådgivning
gäller ofta samma saker och stöder varandra.
En mötesplats är också veteranerna och församlingarnas diakoniarbete. I sin ålderskategori har veteranerna en livserfarenhet som
det är synnerligt skäl att lyssna noga till och
därpå vandra vidare vid deras sida.
Den 10 december mottar president Martti Ahtisaari Nobels fredspris. Fredspriset är
en ärebetydelse som veteranerna högt värdesätter. De om någon vet vad krig har betytt
och väntan på fred och dess ankomst likaså. Martti Ahtisaari har nämt en teg på vilken inte tillräckligt har gjorts: Mellanöstern.
“Där blir alla lidande”. En veteran i hög ålder skrev en gång härom: “Vore det inte redan tid på med förlåtelse och försoning?”.
Krig, fara, sjukdom och död väcker förhoppning om fred, vila, välmåga och lycka.
Många betydelser av ordet fred har sitt ursprung i Mellersta Östern och den första julen. Fred är lika med samhörighet, välstånd,
gemenskap och delaktighet som förutsättningar för tillväxt. Allt detta är eftersträvansvärt, aktuellt och ingalunda omöjligt i
vare sig den enskilda människans eller folkets liv. Därför känns det gott att få önska
Fridfull Jul och ett gott nytt år 2009.
Seppo Väätäinen
sekreterare i Förbundets andliga kommittè

I Finlands Krigsveteranförbunds
annaler kommer det inom kort
tilländalupna året 2008 att kunna
kallas ett förändringarnas år. Den
centrala begivenheten var förbundsdagarna i Åbo, vilkas arrangemang blev en avsevärd, men
med heder och ära utriden möda
för det regionala distriktet och
dess frivilliga krafter. De vid förbundsmötet fattade besluten jämte därtill anknutna stadgeändringar hade avkrävt administrationen en djupgående insikt. Den
administrativa strukturgruppens
vidsynta, framtidspejlande och
tillförlitliga ståndpunktstaganden möjliggjorde vidtagna stora
förändringar. Den främsta avsikten med alla dessa åtgärder är att
förverkliga den första punkten i
framtidsplanen: att fortsätta stöda krigsveteranerna, deras makor
och änkor så länge denna stödverksamhet behövs.
Förbundets fullmäktige, som
har sammanträtt under höstens
lopp, hade i uppdrag att fatta
stadgeenliga beslut. Detta lyckades bra. För den nya styrelsen,
som inleder sin verksamhet kort
efter årsskiftet, gäller det att ge
prov på sin förmåga. Dess medlemmar och suppleanter har att ta
itu med ett beting som är intensivare än förr, vilket jag tror kommer att ge positiva resultat redan
under loppet av nästa år.
Veteranorganisationernas gemensamma intressebevakning
har utvecklats sedan 1999, då de
finländska
veteranförbundens
delegationen inledde sin verksamhet. I början på varje år behandlar och avlåter organisatio-

nerna sitt förslag med tanke på
statsbudgeten för året därpå. Så
skedde också i år. Sedan förslaget framlagts för den social- och
hälsovårdsministeriet underställda förhandlingsdelegationen för
frontveteranärenden föranleddes
veteranorganisationerna till en
positiv förväntan. Stor blev besvikelsen då ingen enda av punkterna i förslaget återfanns i propositionen till statsbudget. Till
följd av lobbyverksamhet under
höstens lopp har dock från riksdagsbehandlingen försports budskap om en förhöjning av anslaget för rehabilitering av frontveteraner. Detta vore trots allt en
bra julklapp åt krigsveteranerna.
Vid årsskiftet har det gått ett
år sedan veteran- och traditionsorganisationerna flyttade till nya
lokaliteter i Böle. Detta betyder
bland annat att man har övergått
till ett ännu tätare samarbete organisationerna emellan.
Inom krigsveterandistrikten
har redan i flera års tid fungerat
frivilliga socialrådgivare, som på
distriktsnivån har arbetat för distrikten och enskilda krigsveteraner. Behovet av sådana insatser
har hela tiden vuxit. Därför har
inom tre veterandistrikt socialrådgivarnätet utvidgats till föreningsnivån. I detta nu finns i vårt land
också redan hundra socialrådgivare till stöd för veteranerna.
På
Krigsveteranförbundets
och mina egna vägnar tackar jag
alla våra funktionärer och stödjare för arbetet till fromma för våra
krigsveteraner.
Markku Seppä

Insamlingen lyckade

M

årten Hoge och ett
femtiotal övriga frivilliga avtackades
nyligen av Borgånejdens Krigsveteraner för sina insatser att
samla in pengar till krigsveteranerna och -invaliderna i Borgå.
– Vi ställer nog upp igen
nästa år, sade Mårten Hoge,
när han vid en kvällssits på restaurang Iris hyllades av Harry
Wilkman, ordförande för Borgånejdens Krigsveteraner r.f.
Det är Hoge – i fjol dekorerad med Krigsveteranernas
förtjänsttecken i guld – som
sedan 2006 organiserat totalt
sex insamlingar i Borgå på temat ”Många bäckar små gör en
stor å”.
– Det första året startade vi med åtta insamlingsbös-

sor, som snabbt blev dubbelt så
många. För att få tag i tillräckligt många insamlare fick jag
ringa runt bland kompisarna
och t.o.m. be min fru. Vi hade
blå förkläden och ställde oss på
strategiska platser i centrum.
Resultatet 2006 blev 4 623 euro.
– Senare kopplades Nylands
Brigads Gille i Östnyland, Fribytarna och Odd Fellow in i insamlingsarbetet, och dessutom
ställde privatpersoner och firmor upp med hjälp. Grafikern
Tom Sirén såg till att våra förkläden fick text på båda språken, många restauranger bjöd
insamlarna på kaffe, och KarFoto skötte om att vi fick bilder
från aktionen.
Under hösten inleddes samarbete med Krigsinvaliderna.

Nu åkte vi runt till olika ställen och fastigheter i Borgå, och
för det behövdes chaufförer. Vi
tyckte att de äldsta bland våra
understödande medlemmar
nu kunde bli befriade, och riktade i stället in oss på alla i åldersgruppen under 70 år. Hela
30 chaufförer ställde upp, och
dessutom tackade 57 personer
ja till att bli insamlare. Då hade
vi ringt runt till 300, så resultatet var bra.
– Nu känner man till insamlingen och nu ringer många
och anmäler sig frivilligt. Det
gör att jobbet känns både meningsfullt och roligt.

Hedersmedborgare
– På gatan är responsen övervägande positiv när vi kommer

med våra bössor. Ett undantag
var den tyska lågpriskedja som
först körde bort våra insamlare.
Sedan ändrade man sig snabbt.
– Bland turisterna är ryssarna de mest generösa. I Ryssland är krigsveteranerna hedersmedborgare. Att vi kämpade mot varandra spelar ingen
roll, man vill ändå hjälpa veteraner om man bara kan, säger
Mårten Hoge.
Under hösten ordnades två
insamlingar i Borgå. Den första som sköttes av beväringar inbringade 5 433 euro och
den andra 3 358 euro, som delades med Krigsinvaliderna.
Krigsveteranernas skattmästare Sven Björkell höll noga kontroll på varje insamlingsbössa
och vägde bl.a. mynten. Hös-

tens insamlingar resulterade i
20 kilo 350 gram mynt, vilket
enligt Björkell innebär att 100
euro i genomsnitt motsvaras av
ett kilo mynt.
Pengarna behövs, för verksamheten går med ett årligt
underskott, och Björkell har
räknat ut att Krigsveteranernas
egna tillgångar redan om bara
fem år krympt till mindre än 1
000 euro. För nästa år budgeterar Borgånejdens Krigsveteraner bl.a. 14 000 euro till stöd för
rehabilitering. För glasögon betalas upp till 200 euro, för ögonoperationer är taket 250 euro,
och receptbelagda mediciner
kan stödas upp till ett belopp
av 300 euro.
Thure Malmberg
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Vasa Krigsveterandistrikt 40 år

V

asa Krigsveterandistrikt - Vaasan Sotaveteraanipiiri firade sitt 40-årsjubileum den
20 september i stadshuset i
Vasa. Jubileet i den fullsatta
festsalen, vilket betyder att
TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
omkring 450 personer var
Jag framför härmed min hjärtliga hälsning till alla läsare av
närvarande, formade sig till
SOTAVETERAANI – KRIGSVETERANEN
en anslående fest. Finlands
Esitän kaikille
SOTAVETERAANI
KRIGSVETERANEN
-lehden lukijoille flagga och veterandistriktets
och tillönskar
dem och– deras
anhöriga
parhaan tervehdykseni sekä toivotan heille perheineen hyvää joulua ja
fana framme i podiet. samt
en god
jul2009.
och ett gott nytt år 2009.
onnellista uutta
vuotta
ett strålande väder med träden utanför fönstren prunkande i vackra höstfärger,
bidrog på sitt sätt att skapa
Tarja Halonen
REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING
en vacker ram för festen.
Republikens president
Bland
hedersgästerna
Jag framför härmed min hjärtliga hälsning till alla läsare av SOTAVETERAANI fanns kommendören för
– KRIGSVETERANEN och tillönskar dem och deras anhöriga en god jul och Landstridskrafterna, geneett gott nytt år 2009.
rallöjtnant Ilkka Aspara,
länskommendören, översem sköter mina ärenden, två ojäviga vittnen, båda samtidigt te Jorma Aherto och Vasa
om jag inte själv kan göra närvarande. Härefter bör vittnena stadsfullmäktiges ordförandet på grund av sjukdom intyga fullmakten med sina namn- de Håkan Nordman.
Österbottens militärmueller annan orsak?
underskrifter. En nära anhörig kan
Tarja Halonen
sikkår, ledd av biträdanLagen om intressebevakningsinte fungera som vittne.
Tasavallan presidentti
de kapellmästare Sami Salfullmakt trädde i kraft årRepublikens
2007. president
När
träder
intressebevakmivuori, som spelade i olika
Denna lag är en rättslig ordning,
repriser, bidrog på sitt sätt
med tillhjälp av vilken var och en ningsfullmakten i kraft?
kan befullmäktiga en annan person Fullmakten träder i kraft, då full- till att ge festen sin speciella
att handha hans ärenden, ifall hans maktsgivaren inte längre är för- prägel. Av ett i övrigt digert
egen förmåga på grund av sjukdom mögen att sköta sina ärenden. Den program må ännu nämnas
eller någon annan orsak skulle bli befullmäktigade bör för magistra- en hälsning till veteranerna
otillräcklig.
ten förete den originala fullmak- och ett tack för deras insatDå en person önskar använ- ten ävensom läkarintyg eller mot- ser, framfört på finska och
da sig av intressebevakningsfull- svarande, varav framgår, att perso- svenska av två flickor, elever
makt, väljer han själv en person att nen har blivit oförmögen att sköta i läroverk.
handha sina ärenden. Om så inte de ärenden, som fullmakten gäller.
Krigsveterandistriktets
förfars, kan tingsrätten eller ma- Fullmakten träder i kraft, då magi- ordförande Holger Strandgistraten besluta utse intressebe- straten stadfäst densamma.
berg hälsade välkommen
vakaren. Detta förfarande kan til�Då den befullmäktigades upp- och framhöll att man ansett
lämpas först i det skede, då perso- drag vidtar, bör han till magistra- det vara angeläget att komnens funktionsförmåga är nedsatt ten inlämna förteckning över sin ma samman och se tillbaka
och behovet av intressebevakning huvudmans de tillgångar och skul- på de gångna 40-åren fyllada
blivit aktuellt.
der, vilka fullmakten berättigar ho- av idogt arbete för krigsvetenom att sköta.
ranerna och deras närmasHuru uppgöra intressebete anhöriga. När Strandberg
vakningsfullmakt
Intressebevakningsfullmak- liksom i förbifarten noteIntressebevakningsfullmakt upp- tens upphörande
rade, att det antagligen var
göres skriftligen i likhet med ett Fullmakten upphör, då den annu- den sista större festen vetetestamente. I fullmakten gällan- leras, fullmaktsgivaren avlider eller ranerna var samlade till, var
de intressebevakning fastslår full- den befullmäktigade meddelar sig det inte fritt att se en och anmaktsgivaren de ärenden, som avstå från uppdraget.
nan upplevde en känsla av
fullmakten omfattar. Han/hon kan
Lagen om intressebevaknings- vemod.
befullmäktiga en annan person att fullmakt (648/2007)
Strandberg påminde ockta vård om sin egendom och andra
Foldrar om lagen fås hos magi- så om det fria fosterlandet,
ekonomiska ärenden, liksom även straterna, rättshjälpsbyråerna och ett Finland som utvecklats
ärenden, som gäller honom/henne hos advokater.
till ett gott land att leva i.
själv, exempelvis hans/hennes hälFör veteranerna är det en
so- och sjukvård.
Anni Grundström hederssak att kunna reda
Fullmakten undertecknas med
sig själva i sina hem så länge
som möjligt, men för att det
skall vara möjligt måste det
finnas förutsättningar därtill. Annars är inte livet meningsfullt. Det betyder att
samhället måste satsa litet
mera än hittills under veteFronttillägget är 45,64 euro
ranernas sista år. För oss veStörsta möjliga extra fronttillägget är
teraner borde inte livets höst
- för enskild 222,39 euro per månad,
vara avhängigt av nationella
- för äkta makar 190,69 euro per månad.

REPUBLIKENS PRESIDENTS
HÄLSNING

Intressebevakningsfullmakt

V

Fronttillägget och extra
fronttillägget år 2009

penninginsamlingar, men
synes ändå vara det i ”brist”
på offentliga medel. Med en
viss besvikelse konstaterade han, att statsbudgeten för
nästa år är mycket mager till
den del det gäller krigsveteranerna.
En speciell grupp av bortglömda som Strandberg ville fästa uppmärksamhet vid
är
veteranmakor/makar,
som under många år utan
att få ersättning, fungerat
som närståendevårdare. Tiden för denna grupp är kort,
kanske fem-sex år.
Veteranerna är beredda
att överlåta ansvaret i yngre stödmedlemmars händer,
vilket redan i viss grad redan skett. I distriktet finns
över 870 stödande medlemmar. Antalet veteraner är
omkring 1.500 med en medelålder om 86 år. Det oaktat
skall verksamheten fortsätta, vilket innebär att ett administrativt arbete förestår i
föreningarna. Dessa har att
emotse rekommendationer
från Krigsveteranförbundet
om den framtida verksamheten på basen av beslut av
förbundsmötet i Åbo i maj.
Strandberg vädjade till medlemsföreningarna att aktivera sig, ty samhället betrakrar
veteranernas arv och traditioner så viktiga att den fortsatta verksamheten i framtiden måste vara garanterad.
Kommendören för landstridskrafterna, generallöjtnant Ilkka Aspara inledde
sitt festtal med att framföra Försvarsmaktens och arméns hälsning samt ett tack
till distriktets krigsveteraner. Aspara uppehöll sig inledningsvis vid de senaste
årens omstruktureringarna
inom försvarsmakten, en reform som han beskrev som
den största som företagits
efter kriget.
I början av året togs ett
nytt lednings- och förvaltningssystem i bruk. För första gången i historien blev
armen en självständig försvarsgren tillsammans med
marinen och flygvapnet. Armen fick en egen stab i St Michel. Aspara menade, att försvarsmakten, trots den lät�tare strukturen kommer att
synas mer än tidigare i olika
delar av landet.
Den förnyade lagen om
försvarsmakten preciserar
tre huvuduppgifter för för-

svaret: nationellt försvar, att
stöda andra myndigheter
samt att delta i internationell
krishantering. Försvaret av
det egna landet är den absolut viktigaste upp giften.
Vår
försvarsförmåga
grundar sig på tre olika faktorer: försvarsvilja, färdighet
och materiel. Försvarsviljan
har av tradition varit stark.
Fyra av fem finländare anser
att landet bör försvaras med
vapen, om det angrips. Lika
många anser att den allmänna värnplikten bör bibehållas..
Länskommendören,
överste Jorma Aherto uppmärksammade, när han
framförde
mililtärlänets
hälsning, veteranernas situation till den del det gäller
hälsa och ekonomisk trygghet. Han sade att den tillvaro
veteranerna lever i idag inte
har uppnåtts utan kamp. Ett
viktigt påtryckningsmedel
för förbättrade sociala och
ekonomiska villkor var de
stormarscher som arrangerades på 1970-talet för att
uppmärksamma beslutsfattarna på de svåra förhållande många veteraner då levde i.
Ni veteraner har överlämnat ett bra land att bo i, sammanfattade överste Aherto,
som också överräckte Österbottens militärläns gyllene
plakett till jubilerande Vasa
Krigsveterandistrikt för väl
utfört arbete. Plaketten mottogs av distriktsordförande
Holger Strandberg
För att hedra de soldater
som i tiden offrade sitt liv
för fosterlandet sändes en
kranspatrull till Hjältegravarna. Innan patrullen sändes iväg talade prosten Börje Svenns, som bland annat
erinrade om det stora offer
de 500.000 karelare gav, som
efter krigsslutet måste lämna
sina hem.
Festen av slutades med att
Vårt land sjöngs unisont.
		

Bengt Harald
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Tempaus veteraaneille

Paattisten-Vahdon juhlavuosi

ihniössä vaalitaan veteraaneja kunnioittavaa
perinnettä. Kaikki 41
veteraania ja kaksi lottaa saivat
fleece-takit. Hankkeen takana
on Sotaveteraanien kannattajajäsen Susanna Yli-Lankoski.
Hän hankki lyhyessä ajassa varat, joilla takit ostettiin. Ensiksi niitä luovutettiin terveys- ja
palvelukeskuksessa oleville ja

änä vuonna on vietetty
Paattisten-Vahdon Sotaveteraanien 35-vuotisjuhlavuotta. Päätapahtumaa
vietettiin kansallisen veteraanipäivän yhteydessä, jolloin palkittiin jäsenistöä ja yhdistyksen
tukijoita. Yhdistyksen puheenjohtajalle Elmer Hannulle luovutettiin Sotaveteraanien ansioristi. Lisäksi jaettiin kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä
sekä tukijoille 40 kunniataulua.
Kolmen sukupolven taulu luovutettiin Paattisten ja Vahdon
seurakunnille.
Juhlavuoden tapahtumaa
vietettiin Paattisten Osuuspankin kokoustilassa 19. marraskuuta. Sotaveteraanien kultainen ansioristi luovutettiin Soini
Sainiolle sekä Sotaveteraaniliiton ansiomitali kunnanjohtaja
Riitta Pahikkalalle, toimitusjohtaja Eero Koskiselle ja toimitusjohtaja Lassi Virtaselle.

K

loput luovutettiin itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Naisjaosto muisti veteraanien puolisoita ja leskiä raha- ja
hierontalahjoituksella. Myös
paikallinen Lions-klubi on
vuodesta 1988 järjestänyt veteraanitempauksen, jonka tuotolla on autettu paikallisia sotiemme veteraaneja.

Martti Koskinen (89) sai päälleen fleece-takin. Hänen vierellään on
hankkeen junailija Susanna Yli-Lankoski.

T

Marraskuun tilaisuudessa palkittuja (oik.) Soini Sainio, Eero Koskinen, Lassi Virtanen, Kirsti Selonen, Mikko Selonen, Atte Hiironen
ja Juuso Huhtala. Kuva: Antti Joutsela

Hopeinen ansiomerkki luovutettiin Kirsti ja Mikko Seloselle sekä stipendit Atte Hiiroselle ja Juuso Huhtalalle.
Yhdistys muistaa vielä jou-

lun alla jokaista jäsentalouttaan Varsinais-Suomen Sotaveteraanien Joulu-lehdellä.
Pertti Keihäs

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirissä
siirryttiin jouluaikaan

P

uolustusvoimain Pirkanmaan aluetoimisto järjesti piirimme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja
leskilleen jouluisia tapahtumia.
Piirimme on laaja ja etäisyydet
pitkiä. Siksi tilaisuuksia päätettiin järjestää kolme. Tunnuksen omaavia jäseniäkin on vielä yli 5000. Kutsu jouluaterialle
sai suuren suosion veteraaniväestön keskuudessa. Satakunnan Lennosto oli juhlapaik-

kana kahdessa tapahtumassa
25.11. ja 2.12. Näihin osallistui
yhteensä 750 henkeä. Pohjoispirkanmaalaisille vastaava tilaisuus järjestettiin 27.11. Kuorevedellä, Hallin varuskunnassa. Sinne kerääntyi 160 juhlijaa.
Halukkuutta osallistua jouluaterialle olisi ollut enemmänkin,
mutta tilat olivat rajallisia ja osa
jäi valitettavasti juhlista paitsi.
Puolustusvoimain Pirkanmaan
aluetoimisto tarjosi jouluateri-

Pirkanmaalaisia osallistui runsain joukoin jouluaterialle.

an kinkkuineen ja lanttulaatikoineen. Joulutunnelmaan virittäydyttiin laulamalla yhdessä tuttuja joululauluja.
Pirkanmaalainen veteraaniväestö kiittää tilaisuuksien
isäntiä evl Terho Mustosta ja
majuri Veli Rajalaa.
Seija Vehmas
toiminnanjohtaja
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Huittisten Sotaveteraanit juhlivat
45-vuotistaivaltaaan

M

onet arvokkaat juhlat
ovat täyttäneet Huittisten Seurakuntakeskuksen, kun Huittisten Sotaveteraanit ovat kokoontuneet
yhteen. Veteraanien lisäksi juhlissa ovat olleet kutsuttuina läheisten lisäksi edustajat naapuriyhdistyksistä, lotista, sotilaspojista ja Vapaussoturien
Perinneyhdistyksestä.
Jälleen oli juhlan aika, kun
Huittisten Sotaveteraanit saavuttivat 45 vuoden kunnioitettavan iän. Huittisten yhdistys on Satakunnan vanhimpia,
sillä vain Rauman yhdistys on
perustettu aikaisemmin. Juhlan tervehdyssanat esitti yhdistyksen sihteeri Paavo Punkari.
Puheenvuorossaan hän palasi
yhdistyksen perustamisvaiheisiin ja sitä seuranneisiin vuosiin. Kuntoutus oli jo silloin
tärkeää veteraaneille. Monet
retket ja matkat, erilaiset juhlat
ja yhdessäolo ovat olleet vuosien varrella veteraanien mieleen. Myös veteraaniveljistä ja –
sisarista huolehtiminen on tärkeää, kaveria ei jätetä – häntä ei
jätetty kuusi vuosikymmentäkään sitten.
Rovasti, sotaveteraani Eino

Viipurin Lauluveikot, Helsingin veteraanikuoron perinnekuoro, teki konserttimatkan Krakovaan Puolan Kotiarmeijan, Armija Krakowan kutsusta elokuun lopussa. Kuvassa kuoro laulamassa Szczyrkin vuoren huipulla. Kuva: Arja Rautio

Rovasti Eino Lehtisaari lähetti Juhani Norrin ja Erkki Härkälän viemään sinivalkoiset kukat edesmenneiden puheenjohtajien haudoille.

Lehtisaari puhui jo edesmenneitten veteraanien ja puheenjohtajien muistolle lähettäen
samalla nykyisen puheenjohtajan Juhani Norrin ja hallituksen jäsenen Erkki Härkälän
viemään sinivalkoiset kukat
puheenjohtajien haudoille.
Satakunnan piirin sosiaalineuvoja Raija Hatanpää kertoi
puheenvuorossaan veteraaneil-

le kuntoutus- ja muista tärkeistä asioista. Eeva Kalpas lausui
runoja ja Veteraanien lauluveljet lauloivat Liisa Harjunmaan
säestämänä.
Juhani Norri luovutti veteraani Mauno Vatajalle JR 56 js
JR 60 sekä Törnin osaston kiltojen hopeisen ansioristin.
Teksti ja kuva: Paavo Punkari

Pohjois-Kymen sotilaspojat konsertoivat

P

ohjois- Kymen sotilaspoikien kuoro ja orkesteri pitivät isänpäivänä
9.11.2008 konsertin Kulttuuritalossa. Pekka Suomalaisen
johtama kuoro ja Arvo Saariston ryhdittämä orkesteri ovat
pitäneet konsertteja kymmenittäin Suomessa ja Virossa,
mutta isänpäivän ”Sininen ja
valkoinen aseveli-ilta” oli ensimmäinen suurelle yleisölle
tarkoitettu konsertti Helsingis-

sä. Paikalla oli n. 500 hengen
kuulijajoukko. Prikaatikenraali Kari Hietanen käytti päivän
puheenvuoron, jossa muistutti
kuulijoille sotien veteraanien,
lottien ja sotilaspoikien uhrauksista ja siitä valtavasta työpanoksesta, minkä he antoivat
sotiemme aikana sekä sen jälkeen maamme jälleenrakentamisessa.
Helsingin
Sotaveteraanikuoron tultua sotilaspoikakuo-

ron täydentäjäksi Arvo Kuikka johti Veteraanin iltahuudon
sekä kuorojen ja yleisön yhteislauluna Sillanpään marssilaulun. Yhtyneet kuorot lauloivat
Sibeliuksen Finlandian. Vierailijoiden oma humoristi, sotaveteraani-sotilaspoika Sulo
Tuovinen kutkutteli jutuillaan
yleisön nauruhermoja.
Teksti ja kuva
Erkki Vitikainen

Lumipukuinen Pohjois-Kymen sotilaspoikakuoro laulamassa Pekka Suomalaisen johtamana.

Mieskuoro Laulajat jatkoi lahjoitusperinnettä tänä vuonna luovuttamalla Pirkanmaan Sotaveteraanipiirille 3000 euroa. Mieskuoro
Laulajien taloudenhoitaja Jorma Kiviö (vasemmalla) ja puheenjohtaja Matti Tuominen luovuttivat lahjoituksen Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Seija Vehmakselle ja puheenjohtaja
Matti Viitaselle. Kuva: Martti Anttila
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Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin
naistoimikunta 40 vuotta

K

eski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin syyskokouksen yhteydessä 6.
päivänä marraskuuta naistoimikunta juhli 40-vuotista toimintaansa.
Tervehdyssanat juhlayleisölle lausui Nivalan Sotaveteraanien puheenjohtaja Pentti
Seppä. Naistoimikunnan tervehdyksen juhlaan toi vuoden
vaihteessa puheenjohtajan tehtävät jättävä Anna-Kaija Annala. Puheenvuorossaan hän
muisteli lämmöllä vuosia, jotka
hän oli ollut naistoimikunnan
peräsimessä.
Puheenjohtaja Matti Isomaa,
toiminnanjohtaja Seppo YliNorppa ja naistoimikunnan
varapuheenjohtaja Saara Pärkkä luovuttivat Sotaveteraaniliiton myöntämät ansiomerkit.
Sotaveteraanien kultaisen
ansioristin saivat Iines Tirkkonen ja Rauni Pannula. Sotaveteraanien ansioristin saivat
Tellervo Tuikka, Mauri Haapanen, Jouko Jyrkkä, Esko

Ansiomerkeillä palkitut naisjaoston jäsenet yhteiskuvassa.

Kujala, Ville Kukkonen, Toivo
Murisoja, Johan Nivala, Teuvo
Suhonen, Esko Vierimaa, Uolevi Visuri ja Reino Ypyä. Sotaveteraaniliiton ansiomitalin
saivat Terttuirmeli Haapakoski ja Anja Hakala.
Lisäksi luovutettiin kultaisia
ja hopeisia ansiomerkkejä sekä
Naisjärjestön sisarstandaareja.
Naistoimikunnan sihteeri
Liisa Yli-Norppa loi katsauksen jaoston toimintaan viimei-

sen viiden vuoden ajalta.
Tervehdyksiä esittivät piirin
puheenjohtaja Matti Isomaa ja
Keski-Pohjanmaan Sotainvalidipiirin tervehdyksen piirin
puheenjohtaja Heikki Kankaanpää.
Muusta ohjelmasta vastasivat Nivalan Pelimannien Korsuorkesteri johtajanaan Heino
Haavisto, laulusolistina toimi
Sulevi Ojalehto ja lausuntaa
esittänyt Iines Tirkkonen.

Espoon Sotaveteraanikuoro jo
Maanpuolustusyhtiö 30-vuotias
spoon Sotaveteraanikuo- viime matkalleen. Tärkeäksi on misessa ja jälleenrakentamisesMPY Oy
ron laulajien keski-ikä koettu perinteen siirto, jota on sa sekä sen, mitä nykypolven
Helsinki, puh. 09 - 405 6200
www.maanpuolustusyhtiö.fi

SÄHKÖMOPEDIT
suoraan maahantuojalta.
Toimitetaan kotiovelle.
Soita ja tilaa ilmainen
esite.
TITAANI

E

alkaa lähestyä sotaveteraanien korkeata keski-ikää, 86
vuotta. Kuoro perustettiin syksyllä 1978 ja parhaimmillaan,
1980-luvulla, nousi kuoron laulajien määrä lähelle sataa. 1994
kuoron johtoon saatiin kirkon
musiikkielämän pää, rovasti
Kai Vahtola.
Kuoro on Espoon Sotaveteraanit ry:n näkyvin ja kuuluvin
jaosto, kutsuttu Lippulaivaksi.
Kuoro on käynyt virkistämässä sotavammaisia Kaunialassa, Kuusikodissa ja Oulunkylässä sekä muitakin vanhuksia
Taavinkodissa, Terho-kodissa
ja Merikartanossa. Lauluveljet
olemme käyneet saattamassa

toteutettu laulamalla kouluissa
ja kutsumalla koululaiskuoroja
laulamaan konserteissamme.
30-vuotisjuhlakonsertin johtivat Kai Vahtola, Helke Kõrvits, Erica Valli ja Uno Järvela.
Tilaisuudessa kuultiin monipuolista musiikkia, jota esittivät Sotaveteraanikuoron lisäksi
Espoon Mieslaulajat (ESMILA),
Kanttiinin Lotat ja Jousenkaaren koulun lapset.
Kansanedustaja
Eero
Akaan-Penttilä kertoi kuorolaulun terapeuttisesta merkityksestä ja palautti puheessaan
mieleen myös Suomen kohtalon vuodet, sotaveteraanisukupolven toimet maan puolusta-

niistä vaiheista olisi opittava.
Konsertti päättyi kuorojen yhdessä esittämään Finlandiahymniin ja yhdessä ylimääräisenä laulettuun Veteraanin iltahuutoon.
Espoon Sotaveteraanikuoro lopettaa omien konserttien
järjestämisen tähän. Jatkamme
laulamista ESMILAn seniorien avustamana. Toiveemme on
saada vielä vuonna 2010 tavata
veteraanilauluveljiä eri puolilta maata yhteisessä Laulujuhlassa.
Teksti: Kalevi Kauranne
Kuva: Ulla Kampman

HERCULES

LOM-TUOTE OY
Puh. 0400 785 105

Kaikki esiintyneet kuorot lauloivat yhdessä Finlandian ja ylimääräisenä Veteraanin iltahuudon Kai Vahtolan johdolla.
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Heimoveteraaneja muistettiin näyttävästi
Auto ja sähkökäyttöinen pyörätuoli yhdistyksen käyttöön

I

nkeriläiset ja Karjalaiset
Heimoveteraanit ry:n keväällä aloittamat hankeprojektit saatiin marraskuussa onnelliseen päätökseen, kun
yhdistyksen edustajat vastaanottivat hankkeisiin mukaan
lähteneiltä tukijoiltaan henkilöauton sekä sähkökäyttöisen
pyörätuolin.
Yhdistyksen edellisellä autolla kertyi veteraaniajoja yli
30 000 kilometriä vuosittain,
eikä sen kunnossapitoa voitu
pitää enää mielekkäänä. Nyt
käyttöön saadun Toyota Corollan mittarilukema on varsin pieni, joten se täyttää yhdistyksen kuljetustarpeet useiksi
vuosiksi eteenpäin.

Veteraanien ikääntyessä
tarve laadukkaille ja
turvallisille apuvälineille
kasvaa
Tasapainoaistin ja lihaskunnon heikentyminen johtaa
usein esimerkiksi kaatumisiin
hyvinkin vakavin seurauksin. Liikkeelle ei kerta kaikkiaan uskalleta lähteä ilman
apua. Sähkökäyttöisen pyörätuolin avulla heikompikuntoisemmatkin yhdistyksen jäsenet
pääsevät omavaraisesti edes
ajoittain liikkumaan turvallisesti myös kodin ulkopuolella.
Pyörätuolia tullaan kierrättämään sitä tarvitsevien keskuudessa erillisen varausjärjestelmän puitteissa.

harvoin, mutta nyt valtakunnallinen ”haravointi” tuotti tulosta itäisessä Suomessa.
Lähes uuden veroinen pyörätuoli luovutettiin heimoveteraaneille 5. marraskuuta Tapiola-ryhmän toimitiloissa, josta se asiaan kuuluvan käyttöön
perehdyttämisen jälkeen toimitettiin jo samana iltana ensimmäiseen sijoituspaikkaansa.

Veteraaniajoja
kotimaassa ja ulkomailla
Toyota Auto Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Skogsterille
heimoveteraanit ja heidän kuljetustarpeensa on tullut tutuksi jo
vuosien myötä, onhan heimoveteraaniyhdistyksen käytössä ollut jo kaksi käyttövarmaksi todettua Toyotaa. Päätös osallistua
auton hankintaprojektiin yhdessä Sotavahinkosäätiön ja Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa
syntyi varsin nopeasti. Hankkeen käytännön järjestelyistä ja
vaatimukset täyttävän auton valinnasta huolehti Toyota Autotalot Oy:n Kaivokselan yksikkö.
Auton luovutustilaisuus pidettiin 19. marraskuuta Kaivokselassa. Ensimmäiset toimintasuunnitelman mukaiset
ajot kotimaassa käynnistettiin
välittömästi ja loppuvuoden
ohjelmaan sisältyy mm. käynnit Inkerinmaalla ja Virossa.
Heimoveteraaniyhdistyksen

PESTËVËT JA UUDELLEENKËYTETTËVËT
ALUSHOUSUT JA SËNGYNSUOJAT

3,)0 3)#,!

LIEVËËN
VIRTSANKARKAILUUN
s  PUUVILLAA
s HAARAOSA HENGITTËVËË
ERIKOISKANGASTA JONKA
PESUNKESTO YLI  KERTAA
s MUITA SUOJIA EI TARVITA

342/.'

Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja Aleksanteri Dubbelman
ja puheenjohtaja Hans Gabrielsson vastaanottavat Sampo Martiskaiselta Tapiola-ryhmän lahjoituksen heimoveteraaneille.
Luovutustilaisuuden yhteydessä
Tapiola-kerhon maanpuolustusjaoksen edustajille esitelmöitiin
heimoveteraanien sotatiestä sekä nykyisistä vaiheista.

RUNSAASEEN
VIRTSANKARKAILUUN
s  PUUVILLAA
s HAARAOSASSA TASKU
ERILLISELLE SUOJALLE
s HUOMAAMATON JA
HELPPOKËYTTÚINEN
4)%$534%,54 *! 4),!5+3%4
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4URUNTIE    (ËMEENLINNA
P    FAX   
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tavoitteena on suoda veteraaneille kerran vuodessa käynti
entisillä kotiseuduilla ja matkojen yhteydessä suorittaa tukitoimia rajojemme ulkopuolella asuvien yhdistyksen jäsenten keskuudessa.
Kiitos arvokkaiden tukijoiden heimoveteraanityön jatkuminen myös tältä osin on turvattu pitkälle tulevaisuuteen.
Teksti ja kuvat: Marja Riukka

Rakasta
lähimmäistäsi –

Reserviupseerit avuksi
Pyörätuolihanketta ryhtyi ratkaisemaan Töölön Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Sampo Martiskainen, joka teki asiasta esityksen työpaikallaan
Tapiola-ryhmässä.
Yhtiön Henkilökorvauspalvelun asiantuntija Mika Roininen ja osastopäällikkö Kirsi-Maria Heikola suhtautuivat
myötämielisesti heimoveteraanien tarpeeseen ja ryhtyivät
etsimään käyttöön soveltuvaa
lahjoituskohdetta.
Usean tuhannen euron arvoisia sähkökäyttöisiä pyörätuoleja palautuu yhtiön haltuun

6)243!.+!2+!),55.

testaa hänen palovaroittimensa
Paloturvallisuus on järjestelykysymys. Jos tavarat ovat
ojennuksessa ja jos pölyt sähkölaitteista on imuroitu, paloturvallisuus on jo parantunut. Kun on tarkkana kuumenevien laitteiden kanssa ja käyttää vain ehjiä sähkölaitteita, niin on vahvoilla.
Projekti on saatu onnellisesti päätökseen ja heimoveteraaneille on
jälleen luvassa turvallisia ajomatkoja. Luovutustilaisuus päättyy
lämpimään kädenpuristukseen, jossa Toyota Kaivokselaa edustavat vaihtoautovastaava Ove Strömberg ja myyjä Petri Karhunen.
Auton vastaanottavat Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit
ry:n toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen sekä yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Aleksanteri Dubbelman.

Veteraani,
muista hakea
kuntoutukseen.

Jos tuli varautumisesta huolimatta pääsee irti, on tärkeää
havaita vaara mahdollisimman nopeasti. Palovaroittimet
ovat tarkkoja kapineita, kunhan ne on sijoitettu oikein kattoon, vähintään puolen metrin päähän seinistä ja kulmista. Viisainta on sijoittaa palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen ja yksi eteiseen.
Palovaroittimen voi testata
myös sukulaisten ja tuttavien
luona. Palovaroittimeen voi
hankkia paristokotelon, joka
ruuvataan ihmisystävälliselle

korkeudelle.
Tulipalosta täytyy poistua
nopeasti. Poistumisreittejä
kotoa kannattaa harjoitella.
On fiksua miettiä, miten poistuvat ihmiset, joiden ulospääsy omin avuin on epävarmaa.
Sammutusvälineiden käyttöä kannattaa treenata. Sammuttimen sokka nykäistään
irti. Sammutusaine suihkuaa
kahvasta painamalla. Suihku
suunnataan liekkien juureen.
Sammutuspeite kiedotaan
tiiviisti palonalun ympärille niin
että peite suojaa itseä.
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Pohjois-Pohjanmaan veteraaniväen
neuvottelupäivät
OY NORSTAR AB – Suomalaistentie 7, 02270 Espoo

lisuutta lisäävä tekijä on sekin,
että tietoa saa tarvittaessa.
Toiminnanjohtaja Markku
Seppä tarkasteli järjestötoiminnan tulevaisuuden näkymiä ja
taloudellisen tilanteen kehitystä. Piirit toimivat erinomaisesti,
kuten myös monet yhdistykset
ja naisjaostot. Ilman kannattajajäseniä toimivien sotaveteraaniyhdistysten osalta tulevaisuuPohjois-Pohjanmaan veteraaniväki piti perinteisen neuvottelupäi- den ennuste on Sepän mukaan
vänsä Oulun Eedenissä 11.-12. marraskuuta. Esillä olivat erityisesti huolestuttava.
veteraanien sosiaaliset olot sekä tulevaisuuden näkymät myös järjestötoiminnan kannalta. Tapahtuman yhteydessä piirin naistoimikunta sekä piirihallitus pitivät omat kokouksensa.

Oy Puhois Ab

KTA-Yhtiöt Oy
ESPOO

V

arapuheenjohtaja Simo
Miesmaa
johdatteli kokoustyöskentelyä.
Aluksi veteraanityössä ansioituneille ja sotaveteraanien hyväksi toimineille jaettiin tunnustuksia.
Sotaveteraanien kultaisen
ansioristin saivat Unto Hiltunen, Matti Jutila ja Viljo Käkelä. Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla palkittiin Juha Hänninen, Erkki Koskela, Seppo
Leppänen, Raimo Sevon ja
Jouko Vahtola.
Sotaveteraanipiirin pienoislippu Vapaudenristin nauhoin
luovutettiin Atte Autiolle ja
Simo Miesmaalle.

Läheistukea liian vähän
Veteraanien mielestä heidän
asumisolonsa ovat yleensä
kunnossa, kun useimmat asuvat nyt kuntakeskuksissa. Huolen aiheisiin kuitenkin kuuluu,
miten asuminen järjestyy tulevaisuudessa, kun kunto heikkenee. Viimeistään nyt on syytä
herätä ja vastata tuetun asumisen tarpeen kasvuun. Kotiavun
puutteet ovat Pikkuahon mukaan este kotona selviämisessä. Kotiapua ei ole saatavissa
läheskään riittävästi ja hinta on
usein liian korkea. Apua tarjoava ihmissuhde on vain noin yhdellä veteraanilla kymmenestä,
Pikkuaho totesi.

Vanhusten määrä kasvaa

Oma-aloitteisuus tarpeen

Pudasjärven sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Paavo Pikkuaho tarkasteli esityksessään
sotaveteraanien
elämäntilanteen kehitystä. Lähtökohdiltaan etupäässä agraariyhteiskunnan piirissä elänyt
veteraanisukupolvi on kokenut
olosuhteiden muutokset, kuten
muuttoliikkeen, koulutustason
nousun ja sosiaalihuollon kehittymisen. Aiempaan aikaan
kuuluivat monilapsiset ja usean
sukupolven perheet. Nykyajan
ilmiöitä ovat perheyhteyksien
löystyminen ja luontevien ihmissuhteiden höltyminen.

Sosiaalisihteeri Anni Grundström vastasi esityksessään
ajankohtaisiin kysymyksiin.
Kuntoutuskäytäntö tulisi saada
lähemmäksi veteraaneja. Sosiaalisten palvelujen piiri on nykyisin pahasti hajallaan oleva
viidakko. Yksityisen veteraanin kotona saattaa käydä 4−5
eri auttajaa. Veteraanille saattaa olla epäselvää, keitä he ovat
ja mistä tulevat.
Yhdellä puhelinsoitolla tulisi
Grundströmin mielestä pystyä
ainakin ensiapua saamaan. Veteraanien oma sosiaalineuvojaverkosto on nyt vahvistumassa
ja laajenee paikalliseksi. Turval-

Lapin Sotaveteraanipiirin
sosiaalineuvojan korjatut
yhteystiedot:

Mirja Kukka
Koivuharjunkatu 9-11 C, 94100 Kemi
GSM 0440 175 350, mirja.kukka@elisanet.fi
Toimialue:
Inari-Ivalo, Kemijärvi, Keminmaa, Kemi,
Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Savukoski, Simo, Sodankylä,
Tervola,Utsjoki, Ylitornio

Nyt jo nuorten vuoro
Rantsilan yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Karpakka tarkasteli paikallisen yhdistyksen nykypäivää ja tulevaisuutta. Kuntaliitoksesta huolimatta
pieni Rantsilan yhdistys jatkaa
edelleen. Kannattajajäseniä on
paljon, joista vain osa on toimivia.
Piirin keräyspäällikkö Antti
Pesälä raportoi keräystilanteesta. Viimevuotinen keräystavoite, 100 000 euroa, näyttää olevan
saavutettavissa jälleen. Pääosa
tuotosta kertyy varusmieskeräyksellä, jossa oli mukana 526
varusmiestä kaikkiaan 14 kunnan alueella. Parhaiten keräys
on tuottanut Kärsämäellä, josta tuottoa tuli lähes kaksi euroa
asukasta kohden. Vuoden 2009
keräystä suunniteltaessa Pesälä
pitää tärkeänä, että kuntavastaavan tehtävään tulisi veteraanin sijasta jo nuorempi henkilö.
”Viimeistään nyt on nuorempien vuoro”, Pesälä totesi.
Illalla käytiin vilkas keskustelu ajankohtaisista asioista.
Yksinäisyys on monelle veteraanille kipeä ongelma. Leskeytyvät veteraanit ovat vaarassa tulla syrjäytyneiksi. Lähimmäisapua ja hyvän tahdon
tekoja voisi tarjota lukuisin keinoin. Arvokasta voi olla jo puhelinsoitto, autokyydin tarjoaminen taikka tervehdyskäynti
potilaan luona sairaalassa.
Pekka Koivisto

Satakunnan Sotaveteraanipiirin
sosiaalineuvojan korjatut yhteystiedot:
Raija Hatanpää, Yrjönkatu 15, 28100 Pori
GSM 044 283 7581
satakunnan.svp@sotaveteraaniliitto.inet.fi

Toimialue:
Satakunta, Eura, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Keikyä, Kiikoinen, Kiukainen,
Kokemäki, Köyliö, Lavia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Punkalaidun,
Rauman seutu, Siikainen, Säkylä, Ulvila
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Talvisota ja jatkosota esillä
Hirvensalmella

Lottanurkkaus museohuoneessa. Puku lotan päällä on hirvensalmelaisen veteraanin, 95 vuotta täyttävän Adéle Kankkusen puku,
joka päällä hän toimi lottana koko sodan ajan.

H

irvensalmen keskustassa Tupa-museossa
on meneillään kahden vuoden mittainen talvija jatkosotaa esittävä näyttely.
Näyttelyn saamiseksi ovat hirvensalmelaiset yksityishenkilöt
antaneet kiitettävästi tukeaan
ja erilaista sota-aikaan liittyvää
materiaalia.
Näyttelyhuone on ollut vilkkaassa käytössä. Siellä Hirvensalmen koulujen eri luokat ovat
perehtyneet viime sotiimme.
Museohuoneen ideoijana ja
priimusmoottorina on toiminut elomaan koulun opettaja
fil.maisteri Sanna Kekkonen (s.
1975). Hän on Hirvensalmen
Sotaveteraaniyhdistyksen kannattajajäsen.
Teksti ja kuvat:
Jukka Lehtinen

Saaristomeren 15. laatta

Högsåran laatta paljastettiin 14.9.2008.

S

aaristomeren Meripuolustusalueen komentaja Tapio Maijala paljasti
Naantalissa Laivaston muistoristin alapuolella olevalle kalliotörmälle Naantali laivaston tukikohtana -muistolaatan
14.9.2008. Tapahtuma liittyi
Panssarilaiva Ilmarisen miesten muistotilaisuuteen. Laattaan on kuvataiteilija Valto
Vaalikivi hahmottanut panssarilaivat, sukellusveneiden emälaiva Suomen Joutsenen, Naantalin kirkon ja Vallis gratiae
-vaakunan. Panssarilaivojen
perinneyhdistyksen puheenjohtajan Eero Auvisen puheen
aiheena oli laatan tekstiosa:
”Naantali toimi laivaston tukikohtana rauhan vuosista jatkosodan päättymiseen asti”.

Saaristomeren Meripuolustusalueen komentajan edustaja
komentaja Jukka Ranta paljasti Högsåran luotsiaseman kalliolle Dragsfjärdissä Laivaston
talvisodan alkamisen muistolaatan 18.9.2008. Laatassa on V.
Vaalikiven hahmottamat panssarilaivat ja Suomen Joutsen.
Högsåran museon edustaja ja
perinneyhdistyksen puheenjohtaja tarkastelivat puheissaan
tuon päivän tapahtumia, josta laatan teksti kertoo ruotsiksi
ja suomeksi: ”Suomen laivasto
lähti tältä ankkuripaikalta talvisotaan 30.11.1939”. Kummassakin tilaisuudessa tapahtumien juhlalliset puitteet järjesti
Saaristomeren Meripuolustusalue.
Saaristomeren kaikilla vuo-

den 1808 taistelupaikoilla on
nyt muistomerkit tai -laatat.
Varsinais-Suomen liitto on
vuoden aikana valmistanut 13
muistolaattaa, jotka on luovutettu kaupungeille ja kunnille paljastettaviksi näiden omin
voimin. Velkualla ja Kahiluodon alueella oli jo aiemmin
paljastettu taisteluiden muistomerkit. Hankkeessa perustavaa työtä on tehnyt Forum
Marinumin suojissa kokoontunut neuvottelukunta. Se on
pohtinut, miten Suomen sodan
1808-1809 merellisten tapahtumien 200-vuotista muistoa tulisi vaalia Lounais-Suomessa.
Laatoissa on Venäjän kaksoiskotkan, Ruotsin kolmen
kruunun, taistelun nimen sekä
päivämäärän lisäksi silloisten
alusten kuvia. Laatoissa useimmiten olevien karttojen avulla
voi taistelutapahtuman sijoittaa lähellä olevaan merimaastoon. Laattojen kuva-aiheet ja
niiden laattoihin kaivertamisen vaatimat tietokoneohjelmat
on tehnyt Antti Vaalikivi Varsinais-Suomen liitosta.

www.bosch.fi
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Sauvo-Karuna juhli
Dementiahoitokoti Aatos
Kirkkotie 347 C, 82600 Tohmajärvi
puh. 013 - 225 577

Hyvää Joulua

Hyvän
elämän puolesta!
Sibeliuksenkatu 6 C, 15110 Lahti
Vaihde (03) 813 211 www.dila.fi

Toivotamme Sotaveteraaneille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2009
��������������������������

S

auvon-Karunan Sotaveteraanit juhli 40 ja Naisjaosto 25 vuotta. Varsinainen juhla alkoi lippujen saapumisella juhlasaliin. Musiikista
huolehti Satakunnan Sotilassoittokunta. Juhlapuheen piti
prikaatikenraali Pentti Airio käsitellen puheessaan mm.
Suomen puolustuslaitoksen kehitystä Ruotsin vallan ajoista
nykypäivään. Juhla päättyi yhteisesti laulettuun Maammelauluun. Julkaisemme poikkeuksellisesti viime kevään
ylioppilaan Essi Himbergin
juhlassa pitämän koskettavan
puheen.
”Hei, olen Essi Himberg.
Täytyy myöntää, että olin hyvin ”otettu”, kun minua pyydettiin tänne puhumaan. Silti
toisinaan minusta tuntui, etten
olisi oikea henkilö nousemaan
tähän puhujan paikalle. Mistä
Minä puhuisin? Minulla on ollut helppo nuoruus. Ei minua
ole lähetetty sotalapsena pois
kotoa, vieraaseen maahan, vieraiden ihmisten hoiviin. Ei minua ole vaadittu uhraamaan
nuoruuttani isänmaan puolesta. Ei minua ole pakotettu taistelemaan henkeni puolesta, jotta tulevien sukupolvien olisi
parempi olla.
Minulla on ollut helppo nuoruus, toisin kuin sota-ajan suomalaisilla. Ei minun ole tarvinnut yhtenäkään päivänä pelätä
kotini ja rakkaimpieni puolesta. Ja se on täysin teidän sotiemme veteraanien ja lottien
ansiota. Siksi minä täällä puhun. Koska te olette tehneet sen
suurimman palveluksen, jonka
ihminen voi toiselle tehdä. Sen
saman palveluksen maallemme
teki isoisäni Mauno.

Juhlassa nuoren polven puolesta puhunut Essi Himberg

Siinä, missä muut ihmiset
kantavat kalenteriensa välissä
työvuorolistoja ja lastensa piirustuksia, minä kannan mukanani Kunnallislehden vuoden
1992 lehtileikettä. Se on Kosti
Hongiston kirjoittama artikkeli isoisästäni Maunosta. Silloin tällöin uskon puutteessa
luen sitä ja löydän taas uskoa ja
energiaa elämään. Luen, miten
pappa selvisi sodasta, jälleenrakennuksesta ja 35 peltohehtaarin arjesta intohimonsa taiteen
avulla. Taiteen kautta hän näki
maailman kauniimpana. Ensin
sävelenä soitossa, sitten maalatessa sävelet kankaalle ja lopulta hän salli meidän kaikkien
nähdä sen kauneuden väreinä
tauluissaan. Hän loi, ainakin
minulle, mahdollisuuden nähdä sen todellisen Toukokuun
aamun, puolitoista metriä korkeana ja kolme metriä leveänä
tuolla koulun aulassa.
Vaikka Mauno jätti jälkeensä monia tauluja, lauluja ja loruja, mietin etten enää koskaan
saa kokea sitä lohduttavaa nä-

kyä, kun nuotit sulautuvat kankaaseen ja kauneus puetaan väreiksi. Olin kuitenkin väärässä.
Muistan vielä miten siunatessamme pappaa haudan lepoon,
kuulin ylhäältä jotain sellaista,
että mietin, voiko mitään niin
kaunista olla edes olemassa. Se
ei ollut enkelikuoro, vaikka sitä
epäilinkin. Se oli Saukot ja Paimion Sotaveteraanikuoro kunnioittamassa isoisääni. Ylhäältä urkuparvelta kajahti lohdutus, joka kantaa aina vuoden
kerrallaan. Kunnes taas kaiken
kiireen ja lohduttoman hektisen elämä keskellä löytää tiensä kuuntelemaan noita säveliä,
joita en enää näe maalattavan
kankaalle, mutta jotka kaikuvat sydämessäni pitkään.
Se lehtileike ja mieskuorolaulu ovat minulle lähes sama,
kuin taide oli Maunolle. Se on
muistutus siitä, mitä suomalaiset ennen minua ovat kokeneet
ja kestäneet. Se on muistutus
isoisästäni. Hänestä, jota edelleen ikävöin. Hänestä, joka uhrasi koko nuoruutensa ja koko
elämänsä isänmaallemme.
Siksi minä täällä puhun, jotta saan vihdoin pukea sanoiksi sen hiljaisen ja syvän kunnioituksen isoisääni ja kaikkia
Suomen sotaveteraaneja ja lottia kohtaan.”
Sirkka Saarinen

�����������������
Ehkäisevät tehokkaasti
liukastumista
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Kalannin Sotaveteraaneilla harras, mutta iloinen juhla

K

alannin Sotaveteraanien 15-vuotista taivalta
juhlittiin hartaan iloisissa tunnelmissa 23. kesäkuuta. Kalannin seurakuntakodissa vietetyssä tilaisuudessa julkistettiin myös yhdistyksen
historiikki. Sotaveteraanit ovat
toimineet Kalannissa aktiivisesti jo 20 vuotta, mutta virallisesti 15 vuotta. Tarja Aikolan ja Eine Putuksen kirjoittama historiikki ”Arkea ja juhlaa”
sisältää tietoja 20 vuoden ajalta. Tämän mahdollistivat Eine
Kalannin Sotaveteraanien aktiivijäseniä (vas.) Risto Elorinne, Toivo Putuksen kokoamat tarkat leiEstala, Jorma Rantanen ja Emil Eskola. Kuva: Ulla-Maija Paalu.
kekirjat. Kirjan motoksi on Ai-

Varsinais-Suomen piirillä seminaari

V

arsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin ja piirin
jäsenyhdistysten johto

piti syysseminaarin Lehmirannan Lomakeskuksessa Perniössä 13.11. Tilaisuudessa paneu-

Tukisäätiön puheenjohtaja Timo Kaira valotti säätiön tukipolitiikan historiaa ja tulevaisuutta. Säätiö on ollut piirin tärkein tukija
jo usean vuoden ajan.

duttiin ajankohtaisiin asioihin.
Tilaisuuden alustajina toimivat Suomen Sotaveteraaniliiton
sosiaalisihteeri Anni Grundström, Suomen Sotaveteraaniliiton naisjärjestön puheenjohtaja
Vuokko Hurme, Varsinais-Suomen Sotaveteraanien Tukisäätiön puheenjohtaja Timo Kaira, piirin sosiaalineuvoja Ritva
Tammi ja piirin toiminnanjohtaja Osmo Suominen. Seminaari on jo joitakin vuosia korvannut piirihallituksen kokouksen,
koska seminaariin on mahdollisuus osallistua yhdistyksistä laajemmalla kokoonpanolla.

V

arsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri kutsui yhdessä Länsi-Suomen Lääninhallituksen ja Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa
kuntien ja terveyskeskusten
kuntayhtymien viranhaltijat
informaatio- ja keskustelutilai-

suuteen Länsi-Suomen Läänin
virastotalolle 15.10. Tilaisuudessa kuultiin alustukset Länsi-Suomen Lääninhallituksen,
Sosiaali- ja terveysministeriön
kuntoutuslaitoksen (Ruissalon
kylpylä), kunnan (Loimaa), veteraaniyhdistyksen (Salon Seu-

rin isänmaalle. Hän kaatui aivan jatkosodan loppuvaiheessa ja lepää Taivassalon sankarihautausmaalla, Aikola kuvasi.
– Olen aina kunnioittanut
”harmaata kansaa”, Putus kertoi viime sotien aikaisten harmaiden asepukujen ja univormujen mukaan nimettyihin
sotilaisiin ja lottiin viitaten.
Käsitteet koti, uskonto ja isänmaa tulivat tutuiksi lapsellekin.
Putus kiitti Kalannin veteraanityössä työtovereinaan olleita, jo edesmennyttä Elsa
Harikkalaa sekä Veikko
Hietalaa. Putus itse oli veteraanien toiminnan dokumentointiajatuksen
alullepanija.
Päätössanat juhlassa esitti kunnallisneuvos Heikki Juntti.
Isänmaallisessa juhlassa kuultiin lisäksi arvokkaita musiikkiesityksiä ja tilaisuudessa jaettiin myös ansiomerkkejä.
Tarja Aikola

Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

Kuntien ja terveyskeskusten
viranhaltijat koolla
Varsinais-Suomessa

Ylitarkastaja Hanna Nyfors Sosiaali- ja terveysministeriöstä alusti
veteraaniasioista ministeriön näkökulmasta.

kola valinnut muutamat yksinkertaiset sanat: ”Täällä jossakin. Kaikki hyvin.”
– Motto syntyi mielessäni
eräänä kauniina valoisana kevätiltana. Pikkutyttönä luin
monia vanhempieni kirjeitä ja
kortteja, joissa olivat nämä sanat. Ajattelin, kuinka joku ei
voi tietää, missä hän on. Nyt
tiedän. Aikuisempana olen
miettinyt, miten niin kaikki
hyvin. Näin se vain kuitenkin
oli. Varmasti rintamalla olijat eivät halunneet säikytellä
kotiväkeä. Teille veteraaneille ja muille sota-ajan eläneille ihmisille on omistettu tämä
motto siksi, että me sodanjälkeisen sukupolven edustajat
ja meidän jälkeläisemme ymmärtäisimme arvostaa elämää.
– Lähdin tähän hankkeeseen mukaan vähintään kolmesta syystä. Isäni oli sotaveteraani ja äitini lotta. Nuorin
enoni antoi kalleimman uh-

KÄRCHER OY
dun Sotaveteraanit) ja Suomen
Sotaveteraaniliiton näkökulmasta siitä, miten veteraanien asioita on hoidettu ja tulisi
hoitaa. Päivän päätteeksi keskusteltiin vilkkaasti alustusten pohjalta. Tilaisuudesta on
laadittu muistio, joka on toimitettu tilaisuuteen osallistuneiden lisäksi kaikille VarsinaisSuomen maakunnan kunnille. Samana päivänä kokoontui
myös Länsi-Suomen Veteraaniasiain neuvottelukunta, joka
kokouksessaan päätti mm. lähestyä ministeriötä veteraanien etuusasiassa.
Teksti ja kuva:
Osmo Suominen

”sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämmessäsi,
että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt,
niin sinä pelastut”
Room. 10:9
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Kristus syntyy - kiittäkää

Riemullista Joulunaikaa ja
Jumalan siunaamaa Vuotta 2009
Haminan
ortodoksinen srk

Helsingin
ortodoksinen srk

Hämeenlinnan
ortodoksinen srk

Iisalmen
ortodoksinen srk

Ilomantsin
ortodoksinen srk

Joensuun
ortodoksinen srk

Jyväskylän
ortodoksinen srk

Kajaanin
ortodoksinen srk

Lappeenrannan
ortodoksinen srk
Nurmeksen
ortodoksinen srk
Taipaleen
ortodoksinen srk

Lieksan
ortodoksinen srk

Mikkelin
ortodoksinen srk

Oulun
ortodoksinen srk
Turun
ortodoksinen srk

Kotkan
ortodoksinen srk

Rautalammmin
ortodoksinen srk

Vaasan
ortodoksinen srk

Varkauden
ortoksinen srk

Metsäkeskusten Joulutervehdys
Sotaveteraaneille
Etelä-Pohjanmaa

Häme-Uusimaa

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo
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Kuntien joulutervehdys Sotaveteraaneille
Alastaron
kunta

Alavieskan
kunta

Artjärven
kunta

Askolan kunta

Auran kunta

Elimäen kunta

Enon kunta

Enonkosken
kunta

Eurajoen
kunta

Hankasalmen
kunta

Haukiputaan
kunta

Hausjärven
kunta

Heinäveden
kunta

Himangan
kunta

Iin kunta

Iitin kunta

Hirvensalmen
kunta

Ilmajoen
kunta

Janakkalan
kunta

Inarin kunta

Jokioisten
kunta
www.jokioinen.fi

Jurvan kunta

Jämijärven kunta

Kalvolan kunta
www.kalvola.fi

Joroisten
kunta

Jyväskylän
Maalaiskunta
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FENNICA
Kalevankatu 40, 00180 Helsinki
Puh. 09-645 161

Rauhallista joulunaikaa
ja onnea vuodelle 2009.

puh. 010 254 3901

Sotaveteraanien SM-turnaus Niinisalossa

K

ankaanpään Shakkikerho järjesti viime
viikolla sotaveteraanien SM-turnauksen Niinisalon
Varuskuntakerholla. Se pelattiin nyt 19. kerran ja siihen otti
osaa 12 pelaajaa. 88-vuotias
Arvi Kivivuori Helsingistä oli
turnauksen vanhin osanottaja. Kisassa pelattiin seitsemän
kierrosta. Heti ensimmäisellä
kierroksella tapahtui melkoinen yllätys, kun seitsemänneksi rankattu Aimo Lahti kukisti
moninkertaisen veteraanimestarin Tapio Ketosen. Viimevuotinen mestari, virolainen
Dim Seisler teki häviöttömän
tuloksen ja uusi mestaruuden
pisteen erolla seuraaviin.

Dim Seisler (s. 1924) asuu
Tallinnan kupeessa Viimsissä.
Hän soti vänrikkinä JR 200:n
riveissä lokakuun alusta 1943
elokuuhun 1944. Siitä hyvästä
hänet sodan jälkeen passitettiin kahdeksaksi vuodeksi Siperiaan. Sieltä vapauduttuaan
hän toimi rakennusmestarina
ja rakensi muun muassa oman
talon, jossa asuu yhdessä tyttärensä ja tämän kahden pojan
kanssa. Shakkia Seisler on pelannut nuoresta pitäen ja osallistunut veteraaniturnaukseen
14 kertaa. Shakkikuntoa hän
pitää yllä tehtäväshakin parissa
ja pelaamalla internetissä.
Shakkia tärkeämpänä veteraanit pitivät aseveljien tapaa-

mista ja yhdessäoloa. Viikko
vieraanvaraisessa varuskunnassa meni nopeasti runsaine
oheistapahtumineen.

Tulokset:
1. Dim Seisler, Viro 5,5/7
2.-3. Aimo Lahti, Lahti ja Tapio
Ketonen, TurTS 4,5
4.-6. Pentti Jalo, KäpSK, Kauko
Alamäki, AkaaS ja Uuno Riski,
EKaarSK 4
7.-9. Esko Kröger, KokSK, Esko
Rantala, EurSK ja Erkki Tiippana, Hyvinkään Sotaveteraanit 3,5
10. Leo Kanerva, AkaaS 2,5
11. Martti Taipale, HSK 1,5 ja
Arvi Kivivuori, I-HSK 1.
Kuva ja teksti: Eljas Peltomaa

Sotaveteraanien Shakin SM-turnaus pelattiin Niinisalossa 13.-17.10.2008. Pelipaikkana oli Varuskuntakerho.

Med Tack för gott samarbete.
En Välsignad Julhögtid och Ett Gott Nytt År 2009
Fridfull Jul!

Borgå svenska
domkyrkoförsamling

Ekenäs församling

Hangö svenska
församling

Kimito församling

Mariehamn församling

Munsala församling

Pedersöreneiden kyrkliga
samfällighet

Petrus församling,
Helsingfors

Vanda svenska församling,
Vanda

Vasa svenska
församling

Vörå församling
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Sininen ja
valkoinen äänite

J

ukka Kuoppamäki, Satakunnan Sotilassoittokunta
ja Aikamiehet lahjoittivat
äänitteen Suomen sotiemme
veteraanien hyväksi.
Äänitteen on tuottanut Satakunnan Sotaveteraanipiiri.
Tuottamista ovat tukeneet parikymmentä yritystä sekä Tykistöprikaati. Ilman yritysten
tukea hanke ei olisi toteutunut.
Sininen ja valkoinen on valikoima suomalaisten rakastamia sinivalkoisia iskelmiä sotilassoittokunnan säestyksellä.
Uusina sävellyksinä ovat mukana Sankarimarssi ja Suomen
marsalkka.
Äänitteen tuotto käytetään
veteraanien, heidän puolisoidensa sekä leskiensä kotona
asumisen edistämiseksi, erilaisten apuvälineiden hankintaan, lääkekuluihin, kuntoutukseen ja virkistykseen.
Äänitettä on saatavana Satakunnan Sotaveteraanipiiristä, osoite Yrjönkatu 15, 5.krs,
28100 PORI, puhelin (02) 633
6343 tai sähköpostitse satakunnan.sv p@sotaveteraaniliitto.inet.fi.
Äänitteen hinta on 20 euroa.

Satakunnan
Sotaveteraanipiiri ry

Levyn hinta

20,-/kpl

Levyä saatavana Satakunnan
Sotaveteraanipiirin kautta.

Yrjönkatu 15, 5.krs,
28100 PORI
puh. (02) 633 6343,
fax (02) 633 6300
satakunnan.svp@sotaveteraaniliitto.inet.fi

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy
Tampere
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Kuntien joulutervehdys Sotaveteraaneille
Kangasniemen
kunta

Kannonkosken
kunta

Karvian kunta

Keminmaan
kunta

Kerimäen kunta

Kestilän kunta

Kihniön kunta

Kiimingin
kunta

Kirkkonummen kunta
Kyrklätts kommun

Kittilän kunta

Kolarin kunta

Kontiolahden
kunta

Kortesjärven
kunta

Kuhmoisten
kunta

Kurun kunta

Kyyjärven
kunta

Lammin
kunta

Lapinjärven
kunta

Lapinlahden
kunta

Lavian kunta

Lehtimäen kunta

Lemin
kunta

Lempäälän kunta

Leppävirran
kunta

www.kangasniemi.fi

Lestijärven
kunta

Liedon
kunta

Karttulan
kunta

Liperin kunta
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Kuntien joulutervehdys Sotaveteraaneille
Lohtajan
kunta

Lopen kunta

Lumijoen
kunta

Luumäen
kunta

Muhoksen kunta

Multian kunta

Mustasaaren kunta
Korsholm kommun

Muurlan
kunta

Mäntsälän
kunta

Mäntyharjun
kunta

Nousiaisten
kunta

Nummi-Pusulan
kunta		

Padasjoen kunta

Pielaveden kunta
www.pielavesi.fi

Pirkkalan
kunta
Pukkilan kunta
www.pukkila

Pyhäjoen
kunta

Oravaisten kunta

Oripään
kunta

Pertunmaan
kunta

Petäjäveden
kunta

Piikkiön kunta

Polvijärven kunta
www.polvijarvi.fi

Punkaharjun kunta

Piippolan kunta

Posion kunta

www.punkaharju.fi

Punkalaitumen
kunta

Pyhännän kunta

Pyhäselän
kunta
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Kuntien joulutervehdys Sotaveteraaneille

Pylkönmäen
kunta

Pöytyän kunta

Rantasalmen
kunta

Rantsilan kunta

Rautalammin
kunta

Rautjärven
kunta

Ruoveden
kunta

Rymättylän
kunta

Sammatin
kunta

Sauvon kunta

Savitaipaleen
kunta

Savonrannan
kunta

Savukosken
kunta

Siikaisten kunta

Ristiinan
kunta

Sipoon kunta,
Sibbo kommun

Simon kunta

Sodankylän kunta
www.sodankyla.fi

Siuntion kunta

Lapin tähtikunta

Soinin kunta

Sotkamon kunta
www.sotkamo.fi

Suomenniemen
kunta
Taipalsaaren
kunta

www.taipalsaari.fi

Sulkavan kunta

Suomussalmen
kunta

Säkylän kunta

Taivalkosken
kunta

Tarvasjoen
kunta
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Kuntien joulutervehdys Sotaveteraaneille

Tervolan kunta
www.tervola.fi

Tuuloksen
kunta

Toivakan
kunta

Töysän kunta

Tyrnävän kunta

- hyvän tuurin kunta

www.tuusula.fi

Utajärven kunta

Utsjoen kunta

Vaalan
kunta

Vahdon kunta

Valkealan kunta

Vampulan
kunta

Velkuan kunta

Vieremän
kunta

Vilppulan kunta

Vörå-Maxmo kommun
Vöyri-Maksamaan kunta

www.ylikiiminki.fi

Vesannon
kunta

Vetelin
kunta

Vihannin kunta

Vihdin kunta

Vimpelin kunta

Vähänkyrön
kunta

Ylihärmän
kunta

Yli-Iin kunta

Äetsän
kunta
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Kirjat
Jussi Roms: Aseveljeydestä
veljeyteen, Kaatuneiden
Muistosäätiön historia
Julkaisija: Kaatuneiden
Muistosäätiö 2008, 221 s.

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM
Helsinki

W W W. M E K A . E U

Joulutervehdys

Hovintie 224, 52100 ANTTOLA, Puh. 020 7575200

Kaatuneiden Muistosäätiö on
Suomen Aseveljien Liiton (SAL)
perillinen, jonka historiasta kertoo Jussi Romsin teos Aseveljeydestä veljeyteen, Kaatuneiden Muistosäätiön historia. Nimen alkuosa - aseveljeys - viittaa
paitsi sota-aikaan, yleensä myös
tuolloin virinneeseen järjestäytyneeseen
asevelitoimintaan,
jonka ansiosta aikanaan perustettiin - tai oikeastaan ehdittiin
perustaa - Kaatuneiden Muistosäätiö sekä Sodan Uhrien Kukkasrahastosäätiö, joille aseveljien aikanaan keräämiä varoja
voitiin siirtää.
Suomen Aseveljien Liiton piirissä osattiin syksystä 1944 uumoilla mahdollisuutta, että se
tultaisiin vihollisen ja kotimaisen äärivasemmiston toimesta
lakkauttamaan. - Kun syksyllä
1944 oli alettu lakkauttaa ensin
äärioikeistolaisia, saksalaismielisiä ja mm. heimohenkeä harrastaneita yhteisöjä, listalle joutuivat pian myös vapaaehtoiset
maanpuolustusjärjestöt - suojeluskunnat ja Lotta Svärd. Näistä viimeksi mainittu oli Suomen
suurin naisjärjestö, ja aivan ku-

ten SAL, myös se osasi ajoissa
uumoilla tulevaa lakkautuspäätöstä. Vaikka lottajärjestön lakkautuspäätös ei tullutkaan aivan heti välirauhan solmimisen
jälkeen eikä edes yhtäaikaisesti
suojeluskuntien lakkautuspäätöksen kanssa, sen piirissä osattiin varautua tähän mahdollisuuteen, ja siten lotat ehtivät säätiöidä osan varoistaan Suomen
Naisten Huoltosäätiölle, jonka
nimessä ei kuitenkaan saanut
näkyä sana ”lotta”. Säätiö toimi
muutenkin hyvin matalalla profiililla ja vasta muutama vuosi
sitten päätettiin sen nimi vaihtaa muotoon Lotta Svärd Säätiö.
Samantyyppinen kehitys tapahtui Suomen Aseveljien Liiton
kohdalla, jonka lakkautuspäätös
tuli niinkin myöhään kuin tammikuussa 1945. Vaikka toimintaa oli uskottu voitavan jatkaa kyseessähän ei ollut poliittinen
järjestö eikä maanpuolustusjärjestö -, liiton johdon piirissä
osattiin ajoissa alkaa varautua
mahdolliseen lakkauttamiseen.
Siten päätettiin perustaa kaksi
säätiötä: Kaatuneiden Muistosäätiö sekä Sodan Uhrien Kukkasrahastosäätiö. Näistä viimeksi mainittu sulautettiin sittemmin ensin mainittuun, joka
toimii edelleen.
Säätiön historiaa kuvaavassa
teoksessa käydään havainnol-

lisesti ja selkeästi läpi vaiheet
1940-luvulta aina nykyhetkeen
asti. Erityisen mielenkiintoinen
ja jännittäväkin on kuvaus siitä,
miten poliittisesti jännitteistä
sodanjälkeinen aika oli ja miten
sekä Aseveliliiton että sen työtä
jatkaneiden säätiöiden oli jatkuvasti taisteltava kommunisteja ja
heidän hyökkäyksiään vastaan.
- Sekä SAL että mainitut säätiöt
(niiden ympärille ryhmittyneet
henkilöt) edustivat kaikkia poliittisia suuntauksia - kommunisteja lukuun ottamatta. Erityisen keskeiseen asemaan nousi
kokoomuslaisten ja sosiaalidemokraattien välinen ns. aseveliakseli, joka sittemmin on toiminut vahvana esimerkiksi Tampereella - paikkakunnalla, jossa
asevelityö oli ollut erityisen vahvaa aikanaan. - Mm. Suomen
Sotaveteraaniliiton ensimmäinen puheenjohtaja, Artturi Tienari, edusti tamperelaista asevelihenkeä ja -työtä, josta hän aikanaan kirjoitti kirjankin.
Kuten Roms toteaa, sotien jälkeisenä aikana SAL:n työ
oli siirrettävä paitsi säätiöihin,
myös puolueiden sisään. Säätiöt eivät juuri voineet vaikuttaa
yhteiskuntaan - toisin ja päinvastoin kuin niiden vahva edeltäjä, SAL, joka oli aikanaan ollut maan suurin kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena oli mm. ollut

Suomi vaikeni jatkosodan
tuhoisimmasta ilmapommituksesta

Täyden
palvelun
Memoriahautaustoimistot
Nouda veloituksetta
”Näin minä haluan” -vihkonen
johon voit kirjata ylös omia
toiveitasi hautajaisjärjestelyistä.
Lisätietoa:
www.memoria.fi
“Vihkosessa on myös Tärkeät asiakirjani-liite,
jossa tietoa mm. hoitotahdosta, testamenteista
ja edunvalvontavaltuutuksesta”.

Erkki Rahkola ja CarlFredrik Geust: Vaiettu
Elisenvaaran pommitus,
Evakkohelvetti 20. kesäkuuta 1944, ISBN 978-95120-7637-6, Ajatus Kirjat,
Gummerus Kustannus Oy,
Jyväskylä 2008, 288 s.
Vuonna 1969 ilmestyneen tietosanakirjan mukaan Elisenvaara on “rautatieristeys ent. Kurkijoen kunnassa Neuvostoliitolle
luovutetulla alueella. Elisenvarassa haarautuvat rautatiet Viipurin-Sortavalan radalta Pieksämäkeen ja Lappeenrantaan”.
Tänä päivänä Elisenvaarasta
tiedetään huomattavasti enemmän, kiitos ilmasotahistorioitsija Carl-Fredrik Geustin ja toimittaja Erkki Rahkolan. He
tekivät pari vuotta sitten TV-dokumentin Vaiettu murhenäytelmä - se oli sen vuoden katsotuin
dokumenttiohjelma - ja nyt he

ovat tehneet samasta aihepiiristä, Elisenvaaran pommituksista kesäkuussa 1944, kokonaisen
kirjan.
Elisenvaaran pommitukset
ovat jääneet Suomessa kovin vähälle huomiolle, vaikka mittasuhteiltaan ne ovat suurin Suomessa sattunut siviileihin kohdistunut yksittäinen tuhotyö.
Venäläiset pommittivat 20. päivänä kesäkuuta 1944 kolmessa aallossa Elisenvaaran asemaa
ja täydensivät iskujaan vielä hävittäjien konekivääritulella. Sen
seurauksena asemalla olleista
noin 1000 ihmisestä 150-200,
tarkkaa lukua ei saada koskaan
selville, menetti henkensä ja sadat haavoittuivat.
Sota-aikana tästä karmaisevasta tapauksesta kirjoittamisen ja kertomisen esti sensuuri, sodan jälkeen itsesensuuri ja
myöhemmin - aina Neuvostoliiton 1990-luvun alussa tapah-

tuneeseen hajoamiseen asti - ns.
suomettuminen. Nyt asiasta voidaan puhua ja sen ovat Geust ja
Rahkola todella tehneet, niin perusteellista ja vahvaa on jälki.
Kirja perustuu faktatietoihin
pommitukset tehneistä neuvostoliittolaisista lentojoukoista ja
Suomen ilmavoimien ja ilmapuolustuksen ryhmityksestä ja
mahdollisuuksista torjua hyökkäykset. Pääosassa on kuitenkin
pommituksen kohteena ollut
“elävä voima”, ihmiset, jotka saivat pommit niskaansa. Tekijäkaksikko on haastatellut lukuisia pommituksesta selvinneitä
henkilöitä, heitä jotka tuolloin
olivat lapsia tai nuoria tyttöjä ja
poikia. Monet ovat vasta nyt voineet kertoa kokemuksistaan ja
tunnoistaan, kauhukuvista, joita on täytynyt kantaa hiljaisuudessa vuosikymmeniä sisällään.
Tuloksena on järkyttävää ja koskettavaa luettavaa.
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luoda uusi ns. aseveli-ihminen,
jota mm. em. Artturi Tienari
on kuvannut teoksessaan. Sodanjälkeisenä aikana tällaisesta
puhuminen oli tietenkin vaikeaa - ja oikeastaan siinä mielessä mahdotontakin, että kokoava kattojärjestö puuttui. Siksi
johtavat asevelimiehet ja -naiset
siirtyivät vaikuttamaan yhteiskuntaan toisia teitä pitkin.
Hieman outo on Romsin
päätelmä (s. 151) siitä, että veteraanijärjestöt eivät olisi olleet SAL:n työn jatkajia - ainakaan muussa kuin ”ahtaassa”
etujärjestömielessä. On totta,
että varsinkin Rintamamiesveteraanien liitto korosti pitkään
olleensa puhtaasti yhteiskunnallinen etujärjestö, jolla ei ollut
muita tavoitteita kuin veteraanien sosiaalisten etujen ajaminen.
Huomiotta Romsin teoksessa
jää kuitenkin se, että Sotaveteraaniliiton puolella SAL-taustaa
korostettiin (tosin varovaisesti ja melko pitkään hyvin matalalla profiililla) ja että kyseessä
ei ollut pelkkä etujärjestö, vaan
myös huoltojärjestö ja veljesjärjestö - aivan siis SAL:n tapaan,
vaikka mistään uudesta ”aseveli-ihmisestä” ja sen luomisesta ja
levittämisestä yhteiskuntaan ei
tietenkään voitu - monestakaan
eri syystä - enää sotien jälkeisenä aikana puhua.

Mitä juuri Sotaveteraaniliittoon tulee, monet sen keskeisistä
toimijoista olivat SAL:n piiristä
lähtöisin. - Jo aiemmin mainitun Artturi Tienarin lisäksi voidaan erityisesti mainita 1960luvun tärkeä toiminnanjohtaja
Aarne Kesänen, joka käytti mm.
käytössään olleita SAL:n jäsenkortistoja Sotaveteraaniliiton jäsenvärväykseen. - Kun asia tuli

julkisuudessa ilmi, äärivasemmisto nosti asiasta mekkalan.
Sotaveteraaniliiton tunnus, joka
on edelleen käytössä, on hyvin
samantyyppinen
(oikeastaan
tyylitelty kopio) SAL:n aikanaan
käyttämästä tunnuksesta.
Kirja on hyvin luettava, joskin eräitä epätarkkuuksia on
mukana. Esimerkiksi sivulla 27
olevassa kuvatekstissä todetaan

lotan olleen ”esikuva, joka oli
sitoutunut valalla työhön isänmaan puolesta”. Lotilla oli kuitenkin käytössä nimenomaisesti
lupaus (pro vala), jonka mukaan
he sitoutuivat avustamaan suojeluskuntia näiden suojatessa ”uskontoa, kotia ja isänmaata”. Jonkin verran teksti myös toistaa itseään; kommunistien hyökkäilyt
sekä Aseveliliittoa että sen pe-

rustamia säätiöitä vastaan tulevat kirjassa ehkä liiankin kanssa
esiin. Muutoin teksti on sidottu
sopivasti aikaansa, ja myös johtavien toimijoiden, kuten Saukkosen, Tervon ja Leskisen toiminta kuvataan osuvalla tavalla.
Kirjassa on erinomainen kuvitus.
Kaarle Sulamaa

Kirja on niin kattava selvitys Elisenvaaran pommituksista kuin nykytiedon valossa on
mahdollista tehdä. Mukana ovat
kaikki pommitukset niin talvisodan kuin jatkosodankin ajalta. Myös uhrit ja aineelliset tuhot on selvitetty niin suuressa
laajuudessa kuin se arkistolähteiden perusteella on ollut tehtävissä.
Kirja “Vaiettu Elisenvaaran
pommitus” avaa yhden uuden
sivun lähihistoriastamme. Kokonaiskuvaa viime sodista se
ei muuta, mutta täydentää sitä.
Kirja on myös kunnianosoitus
uhreille ja karjalaisille evakoille,
selviytyjille.
Esko Vuorisjärvi

Sotaveteraaniliiton toimisto sijaitsee osoitteessa Kellosilta 4, Itä-Pasilassa.
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Kirjat
Nordström hankki apua talvisotaan
Pentti Airio: RAGNAR
NORDSTRÖM JA TALVISOTA. Kustantaja: Reidev
Oy Ab, Kauniainen, 2008.
Ulkoasu ja taitto: Kari
Merilä. 128 siv. ISBN 978952-9812-08-0.
Sallan suunnan taistelut talvisodassa ovat jääneet melko heikosti tunnetuiksi. Prikaatikenraali,
sotatieteiden tohtori Pentti Airio on tehnyt Maanpuolustuskorkeakoululle tutkimustyön
Sallan suunnan taisteluista 19391940. Se on palvellut keskeisenä aineistona hänen kirjassaan
Ragnar Nordström ja talvisota.
Jääkärieverstiluutnantti, laivanvarustaja Ragnar Nordströmin (1894-1982) asehankinnoista ja ruotsalaisen vapaaehtoisjoukon osuudesta Sallan suunnan
taisteluihin Airio kertoo osaksi

aikaisemmin julkaisemattomien arkistotietojen pohjalta.
Kirja esittelee tiivistetysti
Nordströmin elämän värikkäitä vaiheita ja persoonallisuuden
piirteitä. Vapaussodassa 1918
pahoin haavoittunut ja koko
toisen käsivartensa menettänyt
Nordström lähti vammastaan
huolimatta mukaan Aunuksen retkelle 1919. Intomielisenä
isänmaanystävänä ja menetyksellisenä liikemiehenä hän osallistui sittemmin Lapuan liikkeen tukemiseen, kunnes irtautui siitä liikkeessä ilmenneiden
laittomuuksien takia.
Talvisodan sytyttyä Nordström sai puolustusministeri
Niukkaselta valtakirjan toimia
valtion edustajana salaisissa sotilasasioissa
Pohjois-Suomen
alueella. Hän pyrki kaikin tavoin hankkimaan isänmaansa

Sotahistoriallinen Aikakauskirja 27
puolustamiseen apua Ruotsista ja onnistuikin siinä. Upseeriluetteloista vammansa vuoksi jo
poistettu Nordström palasi vapaaehtoisesti palvelukseen kesäkuussa 1941, kunnes hänet sairauden perusteella vapautettiin
siitä marraskuussa 1942. Jatkosodan jälkeen hän näki parhaaksi siirtyi maanpakolaiseksi Ruotsiin, josta palasi takaisin
kotimaahan 1948 ns. punaisen
Valpon kauden päätyttyä.
Sallan suunnan taistelutapahtumista on kirjassa selkeät
karttapiirrokset ja joukko kuvia. Liitteisiin kuuluu myös luettelo talvisodan aikana Ruotsista
hankituista aseista ja keskeisestä
sotamateriaalista.
Pekka Koivisto

Tapio Aalto ja Pekka Rikala: Onni Heinolan polku
Nakkilasta sinne jonnekin
ja takaisin. ISBN 978-95292-4686-1. 176 sivua. Satakunnan Painotuote Oy,
Kokemäki 2008.

Peurungantie 85, Laukaa, puh. 0207 51601

Rauhallista
Rauhallista
Joulua ja
Joulua
ja
Onnea Vuodelle
Vuodelle
Onnea
2009
2006

Nakkilalaisen
93-vuotiaan
kauppiaan Onni Heinolan elämänkaaren tapahtumista on
laadittu kelpo kirja. Se koostuu
kolmesta osasta: Ensimmäisessä osassa käsitellään Onnin lapsuutta ja nuoruutta aina talvisotaan asti, toinen osa käsittelee
talvisodan ja jatkosodan aikaa ja
kolmas osa sodanjälkeistä aikaa
aina nykyhetkeen asti.
Ensimmäisen ja kolmannen osuuden on kirjoittanut Tapio Aalto ja sota-ajan osuuden
Pekka Rikala. Kirja kertoo hyvin myös Onni Heinolan sotien
1939-44 kulun.
Kirjaa on saatavissa K-Supermarket Onnipekasta, puh. (02)
535 0300 tai sähköpostitse: heinola@k-supermarket.fi
Kirjan hinta on 20 euroa +
postituskulut.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran ja Sotamuseon yhteisjulkaisu Sotahistoriallinen Aikakauskirja täyttää 60 vuotta.
Uusimmassa kirjassa tarkastellaan yhdeksää aluetta mm:
Ateenalaisten laulun synty, Valkoisten kaatuneiden huolto Savon rintaman paikallishyökkäyksissä 1918, Mitä lentäjävangit
kertoivat, Ilmavoimien radiotiedustelu jatkosodassa, Saksalaisten sukellusveneiden toiminta Suomen lähivesillä 1944-45,
Aseveljistä lapinpolttajiksi –
saksalaiset
suomenkielisessä
lehdistössä Lapin sodan aikana

1944-45, Kenraali Yrjö Keinosen salamaeron taustat, syyt ja
tapahtumat.
Kirjaa saa:
Tiedekirja, Kirkkokatu 14
00170 Helsinki
puh. (09) 635 177
tiedekirja@tsv.fi
Sotahistoriallisen seuran jäsenmaksu/liittymismaksu on
28 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy
Sotahistoriallinen Aikakauskirja.
Suomen Sotahistoriallinen Seura
PL 266, 00171 Helsinki
ssh@sshs.fi, www.sshs.fi

Naparetkeilijä
Robert Brantberg: Naparetkeilijä. Kustannus Oy
Revontuli 2008. 336 sivua.
24,90 €
Mannerheim-sarjastaan tunnetun Robert Brantbergin 15. teos
käsittelee ns. Marttisen miehiin
kuuluneen Antero Havolan elämää.
Asekätkentää
päämajassa suunnitellut majuri Havola
pakeni punaista Valpoa Ruotsiin oltuaan etsintäkuulutettuna Suomessa kymmenen vuotta. Ruotsista matka jatkui Yhdysvaltoihin, jossa hän kohosi
everstiluutnantiksi.
Havolan
harvinaiset muistiinpanot ja
kuva-aineisto tuolta matkalta on

julkaistu Havolan elämäkerrassa Naparetkeilijä.
Yhdysvaltain armeijassa Havolasta tuli talvisodankäynnin
asiantuntija. Hän johti lisäksi
Yhdysvaltain ensimmäisen retkikunnan etelänavalle, jonne
lähdettiin joulukuussa 1960 ja
saavuttiin onnistuneesti perille
11.1.1961. Ennen kulkematonta
reittiä vaarallisine jäätikkörailoineen kertyi 1280 kilometriä,
Havolan sanoin ”saman verran
kuin Hangosta Petsamoon”.
Kirjailija Brantberg kokosi
Havolan elämän kirjaksi saatuaan Yhdysvalloissa asuvan tyttären Kerttu Havolan hallussa
olleet päiväkirjat ja kuva-aineiston käyttöönsä.

*****

Lehväslaihon kerronta sen kun paranee
Reino Lehväslaiho: Isku
itään. WSOY 2008, 351
sivua. Ovh. 35 €
Reino Lehväslaihon tuore 42.
teos Isku itään jatkaa sotakamreerin paranevaa kerrontaa.
Syksyllä 1943 Vienan Karjalassa
luutnantti Viitanen miehineen
odottaa poispääsyä kenttävartio
Hirvestä, jota vastaan venäläiset
ovat hyökkäilleet viikkokausia.
Venäläisten iskiessä yhtenä yönä
suomalaisten kimppuun, hel-

Veteraani,
muista hakea
kuntoutukseen.

vetti repeää valloilleen. Raskaiden tappioiden jälkeen Viitasen
sissit lähtevät vihollisen takaaajoon syysmyrskyiseen korpeen.
Taistelut seuraavat toisiaan vastahyökkäysten verottaessa omia
ja vihollisia. Mitä kaikkea tapahtuu, kun Viitanen alkaa panna kovan kovaa vastaan yhdessä
luottomiestensä kanssa? Herkeämätön kerronta pitää otteessaan...
Markku Rämö
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Kaupunkien joulutervehdys Sotaveteraaneille

Haapajärven
kaupunki

Alajärven
kaupunki

Alavuden
kaupunki

Haapaveden
kaupunki

Haminan
kaupunki

Hangon kaupunki,
Hangö stad

Imatran
kaupunki

www.hanko.fi

Jyväskylän
kaupunki
KAJAANIN
KAUPUNKI
puh. (08) 61 551
www.kajaani.fi

Järvenpään
kaupunki
www.jarvenpaa.fi

Kalajoen
kaupunki
www.kalajoki.fi

Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki.

Kannuksen
kaupunki

Kauhavan
kaupunki

Kiteen
kaupunki

Kouvolan
kaupunki

Hyvää Joulua &
Onnellista Uutta Vuotta!

Lapuan
kaupunki

www.loviisa.fi

Oriveden
kaupunki

Mikkelin
kaupunki

Outokummun
kaupunki

Loviisan kaupunki
Lovisa stad

Paimion
kaupunki

Parkanon
kaupunki
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Kaupunkien joulutervehdys Sotaveteraaneille
Pudasjärven
kaupunki

Pieksamäen
kaupunki

Raahen
kaupunki

Pyhäjärven
kaupunki

KAUPUNKIELÄMÄÄ VUODESTA 1442

Tammisaaren
kaupunki

Suonenjoen
kaupunki

Virtain
kaupunki

Uudenkaarlepyyn
kaupunki

Äänekosken
kaupunki

Ylivieskan
kaupunki

Sinituote Oy
Erkylän kartano 50
05820 Hyvinkää
019-76000
www.sini.fi

Jyty on lähinnä kuntien, kuntayhtymien ja
seurakuntien ja niiden omistamien liikelaitosten sekä yksityisten palveluksessa olevien noin 70 000 jäsenen STTK:lainen
ammattiliitto.

Metallityöväen Liitto ry

DirektMedia

Metallarbeterförbundet

Helsinki

Hakaniemenranta 1 A, 00530 Helsinki

w w w. j y t y liitto.fi

KUUNTELE RADIO DEI
taajuus
Oulu
106,9
Rovaniemi
93,4
Lahti
106,4
Helsinki
89,0
Turku
107,3
Salo		
Tampere
97,2
Lohja
107,2
Kokkola
104,3
Keski-Suomi 94,1

kaapelissa
94,1
96,0
99,1
101,9
99,4
99,4
87,5
88,9
93,4

USKO JEESUKSEEN PELASTAA!

Hämeenlinna
Pohjanmaa
Kuopio
Satakunta
Pohjois-Karjala
Mikkeli
Savonlinna
Lappeenranta ja
Imatra
Kouvola

taajuus
105,9
89,4
106,1
95,7
107,4
87,8
91,3
96,0
96,2

kaapelissa
103,6
102,7
103,3
94,4
89,5
105,0
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B ussi ja junam atkat
V iisum it V enäjälle
H otellipaketit
Tilausajot

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

KULJETUKSET HOITAA
Siamac Oy

w w w .julialines.fi

www.aktia.fi

Ei pyörää tarvitse
keksiä uudestaan.
Kaikki hoitavat pankkiasioita.
Me hoidamme ihmisten raha-asioita.
Tule käymään ja huomaa ero.
Aktia. Ihmisen kokoinen pankki vuodesta 1826.
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SANAKILPA
Arvattavasti kaikki armeijan käyneet ovat niin sodan kuin rauhankin aikana saaneet kokea mitä on
simputus. Vastauksia saatiin 48 kappaletta. Moni
oli löytänyt jopa yli 80 sanaa.
Kilpailusanana oli simputtaja. Hyväksytyt sanat
(yht. 98 kpl):
Aarni, aamu, aasi, aisa, aita, aitaus, aitta, ajatus,
ampaisu, ampu, ampuja, apusija, asia, aspi, astia,
astma, astuja, astuma, asuja, asuma, auma (21)
istuja, impi, (2)
jama, jatsi, jumi (3)
maja, mapitus, masai, matami, matsi, matti, mitta,
mittaus, muija, muistaja, muta, mutsi (12)
paasi, paatti, paijaus, paita, paja, paju, paisuma, pajatus, pamaus, pari, pata, patti, pasma, pasta, pata,
patja, pimu, pisama, pisu, pitsa, pusta, putti (22)
sampi, sata, satsi, sattuma, satu, sauna, sija, sijaus,
sima, soite, sonetti, spotti, suma, supi, susi, suti, sutija, sätkin (18)
taju, tapa, tapaus, tapitus, tapsi, tatami, tatti, taus,

KILPAILUKUTSU
tausta, tauti, taipuma, tausta, tipu, tisu, tuija, tuma,
tupa, tutsi (18)
uija, uittaja, (2)
Perinteisesti kaikki osallistujat olivat mukana arvonnassa. Arpaonni suosi seuraavia ja heille lähetämme luvatun palkinnon, joka on liiton joulu
korttisarja: Toini Jäntti, Toivakka, Anna-Liisa Karensalo, Kuopio ja Leena Konttinen, Jämsänkoski.
Onnittelut voittajille!
Seuraava kilpailusana on ”PÄÄMAJA”. Lähettäkää vastauksenne 15.1.2009 mennessä kirjeellä tai
postikortilla osoitteeseen: PL 600, 00521 Helsinki,
faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostitse
osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite. Kirjekuoreen lisäksi sana ”SANAKILPA”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Jukka Kuoppamäen ja Satakunnan Sotilassoittokunnan CD-levyä
” Sininen ja valkoinen”.
Uolevi Lassander

TERVETULOA
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri ry

KILPAILUKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliiton pilkkimestaruuskilpailut
pidetään Mikkelissä 18.3.2009.
Kilpailutoimisto: Kyyhkylän kuntoutussairaala os. Kyyhkyläntie
9, 50100 Mikkeli.
Kilpailupaikka: Kyyhkylän selkä
Kilpailuaika (alustava): Klo 10.00 - 14.00. Siirtymisaika on ½
tuntia ennen ja tunti kilpailun päätyttyä.
Ilmoittautuminen: 2.3.2009 mennessä os. Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry, Linnankatu 5, 50100 Mikkeli tai suursavo.svp@
surffi.fi.
Osanottomaksu: 10 euroa/henkilö, 17 euroa/joukkue.
Maksun voi suorittaa ennakkoon Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry:
n tilille ESOP Mikkeli, 527104-211323 tai kilpailutoimistoon ennen
kilpailua.

Kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan Suomen Sotaveteraaniliiton ja soveltaen Suomen Kalamiesten Keskusliiton hyväksymiä
kilpailusääntöjä. Osanotto-oikeus on sotaveteraaniyhdistysten ja
naisjaostojen veteraanijäsenillä. Mestaruus jaetaan sekä naisten
että miesten sarjassa.
Joukkuekilpailu piirien välillä ratkaistaan kolmehenkisin (3)
joukkuein. Joukkue on nimettävä ennen kilpailua. Joukkueissa voi
olla naisia sekä miehiä. Joukkuekilpailussa kilpaillaan kiertopalkinnosta. Piirit voivat ilmoittaa useita joukkueita.
Kannattajajäsenille järjestetään omat sarjat naisille ja miehille.
Kilpailun yhdyshenkilö ja tiedustelut: Pertti Pulkkinen
040 838 7198 tai suursavo.svp@surffi.fi.
Tervetuloa kilpailemaan Mikkeliin!

KILPAILUKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliiton keilamestaruuskilpailut
pidetään 29.4.2009 Lahdessa.
Sarjat: Miehille ja naisille erikseen oma mestaruuskilpailu (5
sarjaa), kannattajajäsenille 1937 syntyneille tai vanhemmille oma
henkilökohtainen kilpailu. Kilpailuerät alkavat klo 12.00.
Ikähyvitys: 70-vuotiaasta lähtien .(+1 piste/vuosi/sarja.)
Joukkuekilpailu: Sotaveteraanipiirit voivat nimetä yhden tai
useamman kolmihenkisen joukkueen, jossa voi olla naisia ja miehiä. Joukkueet on ilmoitettava ennen kilpailua. Joukkuekilpailu
pelataan ikähyvitys huomioiden.

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio
www.savonkuljetus.fi

Suomen Sotaveteraaniliiton ilma-asemestaruuskilpailut
järjestetään kotiratakilpailuna 19.-26.04.2009.
Kilpailulajit: Ilmakivääri 40 ls, henkilökohtainen sekä
joukkuekilpailu. Ilmapistooli 40 ls, henkilökohtainen sekä
joukkuekilpailu.
Kilpailuoikeus on sotaveteraaniyhdistysten varsinaisilla jäsenillä. Ikään perustuva sarjajako on kilpailusäännöissä poistettu.
Piiriin joukkuetulokseen huomioidaan kussakin lajissa kolmen
parhaan ampujan tulos.
Osanottomaksut: 15 euroa/laji/henkilö. Ei erillistä joukkuemaksua. Osanottomaksut tulee suorittaa ilmoittautumisen
yhteydessä tilille: Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri K-S Op
529002-453759.
Kilpailussa käytetään järjestäjien tauluja, jotka lähetetään
leimattuina kilpailuun ilmoittautuneille joukkueille.
Kilpailuohjeet: Kilpailussa noudatetaan liiton hallituksen
joulukuussa 2008 hyväksymiä kilpailusääntöjä sekä kilpailun
järjestäjien sääntöihin tekemiä tarkennuksia. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee mainita, ammutaanko nauha- vai yksittäistauluihin.
Tiedusteluihin vastaa: Timo Hakala puh. 050 568 0396
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sekä tiedot yhteyshenkilöstä tulee lähettää piireittäin 29.03.09 mennessä osoitteella:
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri, Vesankajärventie 131, 41940
Vesanka. sähköposti:keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Ilmoittautumiset: piireittäin 29.3.2009 mennessä puh.050 599
6308 tai os. Risto Syrjänen Sammuttajankatu 1 A 12, 15150 Lahti
tai sähköposti: risto.syrjanen@elisanet.fi Huom! Kilpailijan ikä
ilmoitettava.
Kilpailumaksut on suoritettava Lahden Sotaveteraanien tilille:
Nordea 151930-6103374.
Kilpailumaksu: 25 € sisältää ratamaksun, palkinnot, osallistumismitalin, lounaan kahveineen ja suihkun kilpailupaikalla.
Paikka: Keilahalli sijaitsee osoitteessa Launeenkatu 5, 15100
Lahti.
Tiedustelut: Risto Syrjänen puh. 050 599 6308.

Pohjois-Savon
Autokauppiaat ry
Kuopio

KILPAILUKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliiton hiihtomestaruuskilpailut pidetään
lauantaina 7.3.2009 Kainuun Prikaatissa Kajaanissa.
Miehet:	Syntymävuosi				
1917 ja vanhemmat
1918-1920
1921-1922
1923
1924		
1925		
1926-27		
1928 ja nuoremmat
Naiset:
1920 ja vanhemmat
1921-1923		
1924-1926				
1927-1929		
1930 ja nuoremmat
Kannattajajäsenet, sarjat miehet / naiset:
1947 –1942
1941 – 1937			
1936 – 1932
Matka: Kilpailumatka on kaikissa sarjoissa kolme (3) kilometriä,
hiihtotyyli perinteinen. Huomio! Jos jossakin sarjassa on alle
kolme osanottajaa, niin sarjoja voidaan yhdistää.
Joukkuekilpailu: Tuloksiin huomioidaan kuuden (6) parhaan
hiihtäjän sijoitus, joissa tulee olla vähintään yhden miehen tai
yhden naisen sijoitus mukana. Muutoin joukkuekilpailun
tulokset lasketaan liiton sääntöjen mukaisesti.
Majoitus: 6.3 klo 16 lähtien Kainuun Prikaatissa.
Osanottomaksu: 10 €/kilpailija (ei sis. ruokailuja, eikä majoitusta pe-la yönä) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä:
Kainuun Sotaveteraanipiiri, Op 576003-50053806.
Ilmoittautuminen: Piirien kautta yhteisilmoituksena, mieluiten sähköpostitse, 22.2.2009 mennessä: seppotp@saunalahti.fi.
Ruokailulippuja myydään kilpailukansliassa. Tiedustelut: Seppo
Tähkäpää 050 376 5897
TERVETULOA Kajaaniin
Kainuun Prikaati
Käyntiosoite: Prikaatintie, 87600 Kajaani
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry
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Virkistä muistiasi
1. Jatkosodan loppuvaiheessa laadittiin suunnitelma, jonka virallinen nimi oli hajavarastointi. Millä
toisella nimellä se tuli myöhemmin tunnetuksi?
1. Musta pörssi
2. Asekätkentä
3. Kotiutettavien sotilaiden aseiden vastaanottovarastointi
4. Kotien kaikenvaravarastot
2. Jatkosodan etenevien joukkojen jäljille nousi
marttamajoja. Mitä ne olivat?
1. Nopeasti, ns. marto-järjestelmällä koottuja etappimajapaikkoja
2. Marttajäjrestön palvelupisteitä
3. Puhdetyöverstaita
3. Talvisodan jälkeen Suomen kansa kartutti valtion
kassaa toteuttamalla maanpuolustushengessä kultakeräyksen, jossa mm. kultasormukset vaihdettiin
rautaisiin ja luovuttiin monista aarteista. Mestariluistelija Clas Thunberg luovutti MM- ja Olympiakultamitalinsa. Kuinka monta?
1. 11 mitalia
2. 27 mitalia
3. 32 mitalia
4. 37 mitalia

Joulukuun krypto

4. Mihin seuraavista sijoitettiin lakkautetun Lotta
Svärd -järjestön varoja?
1. Työmaahuolto ry
2. Miina Sillanpään Ensikoti
3. Suomen Naisten Huoltosäätiö
4. Suomen Punainen Risti
5. Sotainvalidien Veljesliitto
5. Syksyllä 1944 pakeni alkavan Lapin sodan jaloista
ihmisiä Ruotsiin. Kuinka paljon?
1. Noin 12.000 henkeä
2. Noin 36.000 henkeä
3. Noin 60.000 henkeä
4. Yli 90.000 henkeä
6. Neuvostoliiton Pravda-lehti ilmoitti Suomen lentokonetappioiden kokonaismääräksi talvisodassa
348 konetta. Mikä oli todellinen tappiomäärä?
1. 62 konetta
2. 148 konetta
3. 347 konetta
Oikeat vastaukset sivulla 63

Metso Minerals
Finland Oy
Tampere
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www.rkl-nkayhko.fi

Transjack Ky
Siivikkala
Sorat ja murskeet

Kourla Oy
Somerniemi
puh.0400-635 797

Konehuolto P.Orenius Oy
Suolahti

Puusepänliike
Mo-Group Oy
Taavetti

A.Berglund Oy

Seinäjoen
Kaatopaikkakoneet Oy
Seinäjoki

JKL Pipe Ay

Sipoo

Ympäristöhuolto Sovi Oy

Taksi Toni Pikkusilta

Sonkajärvi

Sulkava, Lohilahti
Puh.0400-404 020

Ar-Pe Trailer Oy

Säynätsalon
Maarakentajat Oy

Säkylä

Edustusliike
Jukka Pirskanen Ky
Taipalsaari

Konehuolto O.Brusila
Tampere

MM-Ekspress

Tampereen
Kiinteistöpalvelu Oy
Tampere

TK Tili ja Laskenta Oy
Jeeskone Oy
Tampere

Nota Oy

Kuljetusliike Mikko Meri Oy
Tammela

Tampereen
KA-Remontointi Oy
Tampere

Tampereen
Sähköpalvelu Oy

Tampere

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

Kuljetusliike
City Truck Oy

Maxstar Oy

Tampere

TEHO INVEST LTD OY

Tampere

Tampere
www.tehodiili.fi

Kilsa Tools Oy

Tornion KaMa-Palvelut Ky

Toijala

Tornio

Marconwest Oy

Mannlines Oy

Turku

Saariston Mökkihuolto Oy

Simpele

Tammisaari

Tampere

KP-ServicePartner Oy

Turku

Tampere

Hämeen Kuljetus Oy
Oy Kolmeks Ab
Turenki

Turun Kenttärakentajat Oy
Turku

Turun Varakonepalvelu Oy

A-Service Oy

Turku

Turku

Turku

Trans Aarnio Oy

Putkityö Mänkärlä Oy

Isännöinti Saarto Oy

Insinööritoimisto Arcus Oy

Turku

Turku

Triumph International Oy

T:mi Tapsa Service

Turku

Tuulos

Turku

Yrityspalvelu Kreditte
Tuusula
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Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Iskuasfaltti Oy
Helsinki

Louhintaurakointi
Noopila Oy
Tuusula

Pensi Rescue Oy
Vammala

Automaalaamo
Lahtinen Oy
Tuusula

Järvenpään
Rakennustaito Oy

Soraliike Erik Winqvist Ky
Tuusula

Kuljetusliike
Kaukolampi Oy

Tuusula

Tuusula

Vaasan
Aikuiskoulutuskeskus

HKH-Kuljetus

PK-Metalli Oy

Oy K.Juslin Ab

Vanhalinna
puh.0400-783 286

AVICO

Valkeakoski

Vantaa

Seppo Lehtola Oy

Kokous- ja koulutustarvikkeiden asiantuntija

Oy Rahmqvist AVICO Ab

Vantaa

Valimokuja 2, 01510 Vantaa
Puh. (09) 4242 9300 • Faksi (09) 753 9962
asiakaspalvelu@rahmqvist.com • www.rahmqvist.com

Kiviasennus Damados Oy

Pillari-Osat Oy

Vantaa

Vantaa

Maalaus Riha

Tikkurilan Kopiopalvelu Oy

Mitrak Oy

Vantaa

Vantaa

www.mitrak.fi

www.alco.fi

KÅT-Rakennus Oy
Vantaa

Hyvää Joulua

Hämeen KK-Urakointi Oy

Janla Oy

Sähköfix Oy

Autoilija Matti Piskunen

Vantaa

Vantaa

Vantaa

MP-Maa ja Perustus Oy

Myllymäen Kuljetus Oy

Kuljetus Leo Koivulahti Oy

Vantaa

Vantaa

J-PV Kuljetus

Vecesteel

Varkaus

Varkaus

Veneskoski

Maansiirto J.Salminen Oy

Skog Racing Service Oy

Vantaa

Arokivi Oy

Vihti

Vihti

Vilppula

Puhdistusliike
R.Jokimäki Ky

Suomen Säiliöpääty Oy

Rautalaaki Oy

Pirkanmaan Putkityö Oy

Voikkaa

Vantaa

Hyvää Joulua
Ylläs-Äijän Majat Ky
Ylläsjärvi

Pajatyö Keskinen Oy

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Kuljetusliike
Lasse Ruohonen Oy

Betonityö Nurminen Oy

Kuljetukset
Matti Nuuhkarinen Oy

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Äänekoski
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Harmonikan sotahistoria yksiin kansiin!

S

oititko sota-aikana harmonikkaa? Soititko rintamaolosuhteissa? Kuuntelitko sota-aikana haitarimusiikkia? Missä, milloin ja miten?
Olitko nurkkatansseissa? Hankitko haitarin sota-aikana? Olitko tekemässä harmonikkoja sotavuosina? Onko sinulla tallessa
haastatteluja, muistitietoa, valokuvia tai lehtileikkeitä sota-ajan
harmonikansoittajista? Oletko

kirjoittanut harmonikasta ja sotavuosista? Auta meitä kokoamaan harmonikan sota-ajan
historia yksiin kansiin!
Suomen Harmonikkainstituutti kokoaa yhteistyössä Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa
teoksen Sota-ajan harmonikka 1939-1945. Haluamme koota tieteelliset mitat täyttävän ja
samalla elämänmakuisen historiateoksen. Tähän kunniate-

koon tarvitsemme teidän apuanne.
Teosta varten pyydetään sotaveteraaneja, heidän omaisiaan ja sota-ajan harmonikan
historiasta tietäviä harmonikan harrastajia kirjoittamaan
ja lähettämään muistelmia ja
harmonikan sota-aikaan liittyvää historiallista materiaalia
Suomen Harmonikkainstituuttiin Ikaalisiin.
Kaikki harmonikan sotaajan historiaan liittyvä materiaali – valokuvat, päiväkirjat, lehtileikkeet, haastattelut
sekä nauhoina että kirjalliseen
muotoon laadittuna – on tervetullutta.
Tarvittaessa kopioimme ainutkertaisen aineiston tutkimuskäyttöä varten ja palautamme
alkuperäisaineiston.
Teoksen valmistuttua tämän
keruun perusteella koottu aineisto talletetaan Suomen Harmonikkainstituutin arkistoon,
jossa se tulee säilymään ja palvelemaan myös myöhempiä
tutkimushankkeita.
Harmonikan sota-aikaa koskevissa kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä teoksen toimituskuntaan:
Suomen Harmonikkainstituutti
marko.tikka@uta.fi
kimmo.mattila@harmonikkainstituutti.net

Puhelinnumerot (03) 440 0221
tai 040 849 6221.
Toimituskunnalle voi lähettää suoraan materiaalia (muistelmia, haastattelunauhoja, valokuvia, lehtileikkeitä) osoitteella
Suomen Harmonikkainstituutti
Kyrösselänkatu 3
30500 IKAALINEN
Aineistoon pyydetään liittämään lähettäjän yhteystiedot
yhteydenottoja ja aineiston palautusta varten.

Merimiehenkatu 39 A 1
80100 Joensuu

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

10332_joulu_210x297_sotaveteraanit.indd 1

17.11.2008 13:00:54
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Kokoonnutaan
Upseerikoulu 53
Kokoonnumme 67-vuotismuistojen merkeissä
perjantaina 13.2.2009 eli perinteiselle päivällemme sattuvan lauantain asemasta jo päivää ennen.
Kunnianosoitus Marskin ratsastajapatsaalla alkaa kello 12.30 ja sen jälkeen siirrymme tälläkin
kertaa Ravintola Loisteeseen eli Sokos-tavaratalon 10:nteen kerrokseen veljeslounaalle. Toivomme runsasta osanottoa, saattajat ja avecit ovat tervetulleita ja monelle meistä hyvänä tukena. Lähetämme tammikuussa tilaisuudesta kirjeen.
Ilmoittautuminen viimeistään tammikuun 2009
aikana: Erik Berner, puh. 020 791 4285 tai Erkki
Sillanpää, puh. 040 578 7257

Krypton ratkaisu
Upseerikurssi 61
se viimeisin sodanaikainen kokoontuu 19.1.2009
kello 12.00. Ostrobotnian Jääkärikabinetissa,
Museokatu 10, Helsinki.
Ohjelmassa on kenraali Jaakko Valtasen esitelmä maamme puolustuspolitiikasta, lounas
sekä tarinointia. Ilmoittautuminen viimeistään
15.1.2009. Paul Voss’ile Rakuunatie 3 A, 00330
Helsinki, puh. (09)481 898 tai Esko Kosuselle;
Tunnelitie 14 B 7, 00320 Helsinki, puh. (09)587
0397
Tervetuloa.
Tervehtien Esko Kosunen.

KUTSU

Virkistä muistiasi
oikeat vastaukset

Sotaveteraanien avantouinnin SM-kisat pidetään
Imatralla 7.-8.2. klo 8.00 alkaen.
Uintimatka: 25 m rintauintia, ilmoittautuminen 27.1.
mennessä Pertti Värri, puh. 040 826 1019.
Nähdään Imatralla,
Erkki Makkonen, tämän vuoden MM-hopeamitalisti.

Veteraanimatrikkeli Harjavallassa
teon alla – valokuvia tarvitaan

H

arjavallassa tehdään
parhaillaan laajaa matrikkelia Harjavallasta
talvi- ja jatkosotaan lähteneistä sekä Harjavallassa pysyvästi
asuneista muualta tänne muuttaneista veteraaneista. Matrikkeliin tulee asianomaisista
nimi, syntymäaika ja –paikka, sotilasarvo, joukko-osastot,
taistelupaikat, haavoittumis- ja
mahdollinen kaatumispaikka
sekä mahdolliset kunniamer-

kit sekä valokuva. Tiedot hankitaan Sota-arkistosta.
Valokuvien osalta toivomme,
että myös Sotaveteraanilehden
lukijat, vielä elossa olevat veteraanit, kaatuneiden omaiset ja
kaikki muut, jotka tietävät kirjaan tulevan isänsä, isoisänsä tai
muiden omaistensa olleen rintamalla, lähettäisivät (mieluimmin sota-aikaisia) valokuvia
kyseisistä veteraaneista. Kuvat
pyydetään lähettämään osoit-

teella: Harjavallan kaupungintalon neuvonta, Satakunnantie
110, 29200 Harjavalta.
Kirjekuoreen, johon kuvat
laitetaan, merkitään omistajan nimi ja puh.nro sekä kuvan
taakse, kuka tai keitä kuvassa on ja, jos mahdollista, missä kuva on otettu. Kaikki kuvat
palautetaan.

1. Oikea vastaus: Asekätkentä, jonka nimen lehdistö antoi salaiseksi tarkoitetulle suunnitelmalle sen paljastuttua.
2. Oikea vastaus: Sotatoimialueelle perustettuja, Marttajärjestön sotilashallinnon pyynnöstä aikaansaamia palvelu, virkistys- ja neuvontapaikkoja. Kaikkiaan niitä perustettiin yli 50 ja
niissä vieraili sodan aikana yli 2 miljoonaa asiakasta.
3. Oikea vastaus: 32 kultamitalia
4. Oikea vastaus: Näihin kaikkiin. Työmaahuolto ry peri lotilta linnoittajajoukkojen ja Lapin jälleenrakentajien muonitustehtävät.
5. Oikea vastaus: 50—60.000 henkeä. Heitä avustivat rajan
taakse tulevat viholliset, saksalaiset. Pohjois-Pohjanmaalle pakeni noin 47.000 Lapin asukasta.
6. Oikea vastaus: 62 konetta, joista vihollisen tuhoamia 47.

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

Toimitus

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

Osoitteen muutokset

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

Äänekoski

Harjavallan Sotaveteraanit
ry:n matrikkelitoimikunta

Lehden tilaukset ja hinnat

Julkaisija

Keski-Suomen
Painotuote Oy

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

Toimitusneuvosto

Äänikasetit lehdestä

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

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

Ilmoitusmyynti

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Taitto

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

1/09: 18. helmikuuta, 2/09: 22. huhtikuuta,
3/09: 17. kesäkuuta, 4/09: 9. syyskuuta,
5/09: 28. lokakuuta, 6/09: 16. joulukuuta.

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

Ilmoitushinnat

Painopaikka

Ilmestyminen 2009

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

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2008
ISSN 0782-8543
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