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ne auttaneet meitä työssämme. 
Ilmoitustulot laskutetaan suo-
raan Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry:n tilille ilman arvonlisäveroa.

Toivomme ilmoitteluyhteis-
työn jatkuvan myös tulevana 
vuonna.

Toivotamme yritykselle Hy-
vää Joulua ja menestystä vuo-
delle 2014.

Suomen  
Sotaveteraaniliitto ry 

Markku Seppä

Helsingissä 11. joulukuuta 2013

Joulu on jo ovella ja uusi vuosikin kurkistaa jou-
lukuusen takaa. 

Joulu on hartauden ja ilon perinnejuhla lapsil-
le sekä aikuisille. Aineellisuutta palvovan aikam-
me kotien joulunviettotapoihin on saattanut tulla 
muutoksia, mutta yhä niiden pohjalla on harras-
ta juhlatunnelmaakin. Kirkot eivät ehkä täyty en-
tiseen tapaan jouluaamun jumalanpalveluksissa, 
mutta täyttyvät aattona kauneimpien joululau-
lujen laulajista. Miljoonat joulutervehdykset kul-
kevat lämpimine toivotuksineen vanhoja ja uusia 
viestintäkanavia pitkin kodista kotiin.  Toivotta-
vasti ne löytävät jokaisen yksinäisenkin ihmisen. 
Joulu on yhä joulu - ainakin sen toivoisi olevan. 

Me sotiemme veteraanit palaamme joulumuis-
toissamme yhä hetkittäin seitsemän vuosikymme-
nen taakse. Vietimme monta joulua etulinjan tais-
teluhaudoissa ja korsuissa, kotiväkemme viettivät 
niitä pimennetyssä, monien uhkien alaisessa Suo-
messa ja tuhannet evakkoperheet ahtaissa vieraissa 
kodeissa tai vetoisten seuratalojen ja koululuokki-
en lattioilla.  Jouluvirret kaikuivat silti täpötäysis-
sä hämärissä kirkoissa ja ahtaissa korsuissa. Tähdet 
tuikkivat toivoa antavina niin kirkkoteiden kuin 
vartiopesäkkeidenkin yllä. Ajatusten ja rukousten 
ilmasilta yhdisti taistelu- ja kotirintamat.  

Muistan hämärän aattoillan Syvärin takaises-
sa korsussa jouluna 1943. Etulinjassa oli poikke-
uksellisen hiljaista, kuului vain joku yksittäinen 
laukaus. Aunuksen radiosta alkoi hartaan musii-
kin lomassa kuulua toimittaja Pekka Tiilikaisen 
joulupakina. Se kohosi hengeltään ja tunnelmal-
taan lämpimäksi juhlapuheeksi, joka tavoitti kuu-
lijansa. Kuulen hänen rauhallisen äänensä yhä 
korvissani. Sanoja en muista, tunnelman vain.  
Lähetystä tuskin nauhoitettiin arkistoon, joten 
sen uudelleen kuunteleminen ei liene mahdol-
lista. Saattaisi myös olla, että uudelleen kuultuna 
toisenlaisessa ympäristössä se ei enää vaikuttaisi 
samalta.  Se kuului omaan hetkeensä ja tilantee-
seensa. Tai kukapa sen tietää – rikastuttavathan 
kahden vuosituhannen takaiset tapahtumat yhä 
joulujamme. Perinteillä on kantava voima.  

Näin on veteraanitoiminnassammekin, jota 
liittomme puheenjohtaja lehtemme viime nume-

Hyvää joulua ja tulevaisuusvuotta
ron pääkirjoituksessa erinomaisesti valotti. Lu-
kekaapa se, jos sattui kaksi sivua kääntymään 
vahingossa yhtaikaa. 

Ensi vuosi on liittokokousvuotena tärkeä tu-
levaisuutemme suunnitteluvuosi. Ikä- ja suku-
polvet vaihtuvat, mutta tehtävämme veteraani-
en huolto- ja tukityössä jatkuu viimeiseen ve-
teraaniin ja veteraanin puolisoon asti. Samoin 
jatkuu sen rinnalla ja aikanaan tilalla veteraa-
niperinteeseen sisältyvien yhteiseloa lujittavien 
totuuksien vaaliminen. Noita perinnöksi siir-
rettäviä arvoja ovat muun muassa uhrautuvuus, 
sitkeys, lähimmäisen huomioon ottaminen ja 
auttaminen, velvollisuudentunto, tulevaisuu-
denusko ja maanpuolustustahto.  Noita kaikkia 
sodan kovissa oloissa koeteltuja ja kestäviksi 
havaittuja ominaisuuksia tarvitaan kansamme 
itsenäisyyden turvaamisessa rauhankin aikana.  

Puheenjohtajamme muistutti, että liitollam-
me ovat edessään haasteelliset muutoksen vuo-
det, jotka meidän on pystyttävä hallitsemaan 
yhteisvoimin ja ennakkoluulottomalla yhteis-
työllä, tarvittaessa yli totuttujen piiri- ja yh-
distysrajojenkin. Suunnittelu on haasteellista, 
koska siinä on sovitettava yhteen 2020-luvul-
le ulottuva harvenevan veteraaniväen edunval-
vonta- ja tukitoiminta sekä sen jälkeen jatku-
vaan ja vahvistuvaan perinnetyöaikaan valmis-
tautuminen. Suunnittelutyössä ja lähivuosina 
vahvistettavien suunnitelmien toteuttamisessa 
tarvitaan veteraanikentän kaikkien ikäpolvien 
rakentavaa yhteistyötä. Tämän työn tukeminen 
on meidän viimeisten veteraani-ikäluokkien 
kunniatehtävä. Voimme rikastuttaa yhteistyötä 
elämänkokemuksellamme.

Vanhalle pohjalle uutta luodessamme me sa-
malla kunnioitamme entistä. Vanha sananparsi 
sanoo, että huomisen leipä leivotaan tänään ei-
lisen jauhoista.

Hyvää joulua ja tulevaisuushenkistä uutta 
vuotta!            

Antti Henttonen

Syksyn aikana minulla on ol-
lut tilaisuus osallistua usean 
sotaveteraanipiirin järjestä-
mille neuvottelupäiville. Tupa 
on ollut täynnä yhdistysten 
edustajia. Keskustelu on käy-
nyt vilkkaasti ja tapaamisis-
ta on jäänyt hyvin positiivi-
nen vaikutelma. Jäsenyhdis-
tyksissä asiat ovat osaavissa ja 
motivoituneissa käsissä. Lii-
ton aikaisempaa puheenjoh-
tajaa Simo Kärävää lainaten 
’Sotaveteraaniyhteisöjen hen-
kiset ja aineelliset voimava-
rat ovat edelleen riittävät tu-
lokselliseen toimintaan kai-
killa saroilla, joilla tarvitaan 
tahtoa ja taitoa sotiemme ve-
teraanien ja heidän omaisten-
sa hyväksi tehtävään työhön’. 
Vaikka Simo Kärävän kom-
mentista on aikaa kohta vuo-
sikymmen, voi saman kannan 
edelleen sanoa. 

Määrärahoista 
päätökset joulukuussa
Rintamaveteraanien kuntou-
tuksen ja kotiin vietävien pal-
veluiden määräraha pääte-
tään valtion 2014 talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä en-
nen joulua. Samoihin aikoi-
hin Raha-automaattiyhdis-
tyksen hallitus tekee esityksen 
Sosiaali- ja terveysministeri-
ölle yleisavustuksen myön-
tämisestä ensi vuodeksi mm. 
Suomen Sotaveteraaniliitolle. 

Kuntoutuksen ja kotiin vie-
tävien palveluiden määrära-
han tasoon liittyy kaksi toi-
sistaan poikkeavaa käsitys-
tä. Toinen on ministeriöiden 

virkamiesten ja toinen vete-
raanijärjestöjen. Virkamiehet 
arvioivat määrärahatarpeen 
muutosta veteraanien mää-
rän pienenemisen perusteel-
la. Veteraanijärjestöissä tilan-
netta ei tarkastella ”kartasta 
vaan maastosta”, ja jos ne ovat 
erilaisia, on maasto oikeas-
sa. Järjestöt siis näkevät myös 
muut asiaan liittyvät tekijät. 

Luottavaisesti, ystäviltä 
saatuihin perusteluihin no-
jautuen uskomme asian ete-
nevän myönteiseen päätök-
seen. Jos niin ei kävisikään, 
siirrymme suunnitelman toi-
seen osaan. 

Raha-automaattiyhdistyk-
sen yleisavustus on perintei-
sesti muodostanut perustan 
liiton toiminnassa. Vaikka 
toiminta-avustuksen euro-
määräinen määrä on vuosi-
kymmen aikana pienenty-
nyt noin 40 %, muodostaa se 
edelleen merkittävät perusra-
hoituksen. Uusien suunnitel-
miemme toteuttaminen tar-
vitsee myös lisää varoja. 

Lopuksi toivotan sotave-
teraaneille, heidän puolisoil-
leen ja leskilleen sekä kaikille 
tukijoillemme ja ystävillem-
me rauhaisaa joulua ja menes-
tyksellistä uutta vuotta. Lo-
puksi esitän vetoomuksen ja 
puoleltani annan lupauksen. 
Ensi vuonna jatkamme sota-
veteraanien puolien pitämis-
tä ainakin yhtä intensiivisesti 
kuin tänä vuonna. 

Markku Seppä

Joulun aikaa

Sotainvalidien Veljeslii-
ton 1990-luvun loppu-
puolella käynnistämä 

sotiemme veteraanien sekä 
heidän puolisoidensa ja les-
kiensä avustajahanke siirtyi 
1.11. pääkaupungin alueel-
la Helsingin Seudun Sotave-
teraanipiirin hallinnoimaksi. 
Aikaisemmin Helsingissä tätä 
veteraanijärjestöjen yhteistoi-
mintaa hallinnoi Oulunky-
län Sairaskotisäätiö.  Avusta-
jatoiminta on jäsenpalvelua, 

joka auttaa  monipuolisesti 
kunnia kansalaisiamme sel-
viytymään kodin askareista. 
Avustajatoiminnassa on nyt 
asiakkaana alueella yli 300 
veteraanitaloutta. Tavoittee-
na on palkata lisää motivoitu-
neita avustajia, ja näin vastata 
tasaisesti kasvavaan avuntar-
peeseen. Ensimmäisenä Sota-
veteraanipiirinä avustajatoi-
minnan hallinnoinnin aloitti 
Keski-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiiri maaliskuussa 2011.  

Veteraanien avustaja-
toiminta Helsingissä 
Sotaveteraanipiirin 
vastuulleKiitämme Teitä tähän-

astisesta yhteistyöstä ja 
tuestanne Suomen So-

taveteraaniliitolle ja kauttamme 
sotaveteraaneille, heidän puoli-
soilleen ja leskilleen. Kaikki ha-
lukkaat veteraanit eivätkä hei-
dän puolisonsa päässeet tänä 
vuonna osallistumaan heitä 
hyödyttävään kuntoutukseen. 
Vuonna 2012 kuntoutukseen 
pääsi 52,3 % veteraaneista. Val-
tion talousarviossa on kuntou-
tukseen varattuja määräraho-
ja vuodelle 2014 leikattu 2 milj. 
euroa, joten myös ensi vuonna 
ilman kuntoutusta on vaaras-

sa jäädä runsaasti veteraaneja 
ja puolisoita. Usein veteraanin 
kuntoutusjakso jää toteutumat-
ta, ellei puolison kuntoutusjak-
solle voida osoittaa varoja.  

Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry tekee työtä veteraanien hy-
vinvoinnin ja oikeuksien to-
teuttamiseksi. Pyrimme sii-
hen, että kunniakansalaistem-
me uhraukset eivät unohdu ja 
mahdollisimman moni vete-
raani pääsee heille kuuluvaan 
kuntoutukseen ja saa kotiin 
vietäviä palveluita.

Ilmoituksillanne Sotavete-
raani-lehdessä olette osaltan-

Arvoisa Sotaveteraani-lehden 
ilmoittaja
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Kolumni

Rintamaveteraaneille tar-
koitettujen palveluiden 
tarkoituksena on rinta-

maveteraanien toimintakyvyn 
säilyttäminen niin, että hän 

selviytyy mahdollisimman pit-
kään itsenäisesti jokapäiväisis-
tä toimistaan.

 Palvelujen järjestämistä 
varten valtio maksaa kunnil-

Tiedon kulkua parannetaan

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko esitti valtiovallan ter-
vehdyksen Sotaveteraaniliiton liittojuhlassa Tampereella kesä-
kuussa 2012. 

le määrärahaa kuntoutukseen 
ja kuntouttaviin kotiin vietä-
viin palveluihin.  Tarkoitukse-
na on, että kunnissa palvelut 
räätälöidään yksilöllisesti niin, 
että jokainen rintamaveteraani 
hyötyy niistä mahdollisimman 
paljon.

Ensin on kuitenkin löydet-
tävä palvelujen piiriin kuuluvat 
henkilöt. Kunnissa ja erityi-
sesti suurissa kaupungeissa on 
palveluihin oikeutettujen rin-
tamaveteraanien löytäminen 
osoittautunut vaikeaksi. 

Tieto kunnan alueella ole-
vista rintamaveteraaneista on 
Kelalla, mutta säännökset es-
tävät Kelaa luovuttamasta kun-
nille tietoja.

Riittävän tiedonkulun var-
mistamiseen ei ole riittänyt Ke-
lan tarjoama apu. Kansanelä-
kelaitos on avuliaasti postit-

Liikunta ja kisatoimikun-
ta kokoontui Helsingissä 
21. lokakuuta puheenjoh-

taja Kalevi Raatikaisen johdol-
la. Kokouksessa käsiteltiin liiton 
järjestämää kilpailutoimintaa 
ja kilpailijoiden palautteita ku-

Liiton SM-kisat jäänevät historiaan
luneelta vuodelta. Toimikunta 
kiittää kisan järjestäjiä samoin 
kaikkia kisoihin osallistuneita.   

Toimikunnalle tuli palau-
tetta Kauhavalla järjestetyistä 
hiihtokisoista. Joukkuetulokset 
oli laskettu valitettavasti vir-

tanut kuntien tiedotuskirjeet 
kunnan alueella asuville rinta-
malisän saajille.  Kirjeiden lä-
hetys ei kuitenkaan ole riittä-
nyt tuomaan toivottua tulosta.

Sosiaali- ja terveysministeri-
össä valmistellaan toimeksian-
nostani parhaillaan lain muu-
tosta, jotta Kela voisi luovuttaa 
kunnille tiedot rintamalisän 
saajista. Näin kunnat saisivat 
tiedot alueensa kaikista rinta-
maveteraaneista ja voisivat si-
ten olla suoraan yhteydessä ve-
teraaniin.

Kunnissa on vuosikymmen-
ten aikana muodostunut va-
kiintunut käytäntö kuntou-
tukseen hakemisessa, kun-
toutustarpeen arvioinnissa 
ja kuntoutuspäätöksen teossa 
sekä sopivan kuntoutusmuo-
don valinnassa yhdessä sotave-
teraanin kanssa.

Veteraanien on tärkeää tie-
tää, mitä palveluja heillä on 
mahdollisuus saada. Samal-
la varmistetaan, ettei rintama-
veteraanien kuntoutukseen ja 
muihin palveluihin varattuja 
rahoja  jää käyttämättä sen ta-
kia, ettei veteraaneja tavoiteta.

Lainsäädännön tarkoitus on 
suojata ihmisten yksityisyyttä. 
Vaikka tarkoitus on hyvä, täs-
sä tapauksessa se on kääntynyt 
itseään vastaan ja johtanut tur-
haan byrokratiaan.

Mielestäni on kohtuuton ti-
lanne, että joissain tilanteissa 
veteraanit eivät saa heille kuu-
luvia palveluja sen vuoksi, että 
säännökset estävät tarpeellisen 
tiedonkulun. 

Paula Risikko 

Mitä yhteistä on Lat-
viassa puhutulla lii-
vin kielellä ja suoma-

laisten sotaveteraanien valoku-

va-albumeilla? Ensivilkaisulla 
ei mitään, mutta hieman asiaa 
pohtimalla yhteys löytyy: liivin 
kielen taitoisia henkilöitä on 

”Tämä kuva puhuu vielä meidän vaiettuamme”

Suomalaisia sotilaita sovittelemassa sotasaaliiksi saatua pukua.

maailmassa jäljellä vähän. Pieni 
on myös se veteraanien joukko, 
joka valokuva-albumin avates-
saan kulkeutuu kuvien johdatta-
mana omiin sotamuistoihinsa.

Kun suvun veteraani pois-
tuu joukostamme, jäämistöstä 
löytyy usein joko kokonain-
en albumi tai vähintään muu-
tamia kellastuneita, käpristy-
neitä sotavalokuvia. Millaisen 
tarinan nämä kuvat sitten ker-
tovat niitä katselevalle? Veter-
aaneille itselleen kuvat toimi-
vat siltana vuosikymmenien 
takaisiin muistoihin: niitä kat-
sellessa mieleen palaavat niin 
kaatuneet toverit kuin koko 
se aika, jolloin Suomen purret 
uivat Syvärin virralla.

Kuvilla on kuitenkin mo-
nentasoisia merkityksiä. 
Monen veteraanin albumissa 
voi havaita jonkinlaisia ”tur-
istikuvia” Syvärin luostaris-
ta tai Äänislinnan asemas-
ta. Sota kuljetti Suomen nuo-
rukaisia ensimmäisen kerran 
ulkomaille, kuten Tuntematto-

man sotilaan alikersantti Hi-
etanen aikanaan totesi. Kuvat 
kertovat uteliaisuudesta, mutta 
myös ennakkoluuloista vieraita 
oloja kohtaan. Sodan julmem-
pia puolia, esimerkiksi vihol-
lisen kaatuneita esittävät ku-
vat puolestaan tarjosivat soti-
laille mahdollisuuden käsitellä 
järkyttäviä kokemuksiaan ku-
vien kautta: kun tykistötulen 
pahoin runtelemasta ruumiis-
ta saattoi ottaa kuvan. Kamera 
nousi tällöin oman itsen ja 
järkyttävän näyn väliin erään-
laiseksi optiseksi panssariksi. 

Kuvien alkuperäisen omista-
jan kuoltua häviää myös kuvi-
in sidottu hiljainen tieto, kuten 
vaikkapa tiedot kuvien ottopai-
koista sekä kuvissa esiintyvistä 
henkilöistä. Tähän seikkaan 
olen itsekin monesti törmän-
nyt veteraanien valokuva-al-
bumeja tutkiessani. Käydessä-
ni läpi erästä hallussani ol-
evaa yksityisarkistoa törmäsin 
oheiseen, Rauman patteriston 
miehen syksyllä 1941 ottamaan 

valokuvaan. Markku Vainion 
tasokkaassa joukko-osastohis-
toriassa “Pari trappu valutäk-
ki - Rauman patteriston sotatie 
1941-1944” ko. kuvassa on ku-
vateksti, joka kertoo suomalais-
sotilaiden ihmettelevän sotasaa-
liiksi saatua kumipukua. Puku 
kenkineen mahdollisti kuvatek-
stin mukaan kulkemisen mu-
taisellakin pohjalla niin, että 
pää näkyi pinnan yläpuolella. 

Arvoisat lukijat, osaatteko 
kertoa, mikä on ollut puvun 
käyttötarkoitus Suomen rinta-
malla? Onko puna-armeijan 
mahdollisesti ollut tarkoitus 
lähettää vakoojaporukka Ään-
isen rantavesiin seisomaan pää 
pinnalla ja salakuuntelemaan 
suomalaisten sotasuunnitelmia?

Olli Kleemola

heellisesti. Joukkuekisan voit-
ti tarkistuksen jälkeen Kanta-
Hämeen joukkue, yhteisajalla 
60.69, toinen oli Helsinki 64.01 
ja kolmas Keski-Suomen jouk-
kue, ajalla 74.71. Kiertopalkin-
to on korjausten jälkeen luovu-

tettu Kanta-Hämeeseen. 
Kisatoimikunta on seurannut 

kisojen veteraaniosanottajien 
määrää ja heidän vähentyessään 
ei liene tarkoituksenmukais-
ta jatkaa kilpailutoimintaa kan-
nattajajäsenille. Toimikunta tu-

lee esittämään hallitukselle, ettei 
kisoja järjestetä tulevina vuosina.

Kisatoimikunta toivoo, että 
kisat ja liikunta säilyy piirita-
solla ja yhdistyksissä.

Anni Grundström
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Joulutervehdykset Sotaveteraani - Krigsveteranen -lehden   lukijoille

TASAVALLAN PRESIDENTIN  
TERVEHDYS

Kunnioitetut sotaveteraanit, maamme kunniakansalaiset

Teidän sotaveteraanien puolustustahto ja luja usko yhtei-
seen isämaahan turvasivat Suomen itsenäisyyden sodan 
vaikeina vuosina. Jälleenrakennuksen aika ja Suomen nou-
su yhdeksi maailman vauraimmista maista on vahvistanut 
työnne arvoa.

Olkoot saavutuksenne pohjana työlle ja päätöksille, joilla 
turvataan suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet kauas tu-
levaisuuteen. Nyt, jos koskaan, tarvitsemme sodan ja jäl-
leenrakennuksen ajan vahvaa yhteistä tahtotilaa. Osoititte 
esimerkillänne, että ylivoimaisilta näyttävät esteet voidaan 
voittaa, kun kansakunnalla on yhteinen ja vahva tahto.

Toivotan teille sotaveteraa-
neille ja omaisillenne sekä 
kaikille Sotaveteraani -leh-
den lukijoille rauhaisaa 
joulua, voimia ja terveyttä 
rakkaassa isänmaassam-
me.

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti

”Kristus syntyy, kiittäkää!”
Joulu on rauhan juhla, sillä 

Kristus, Rauhan ruhtinas syntyy 
jouluyönä maan päälle. Tuolloin 
valo koittaa pimeyden keskelle ja 
tuo elämäämme lohtua ja toivoa 
paremmasta.

Kulunut vuosi on ollut maail-
malla – jälleen kerran - levotto-
muuksien ja monenlaisen epävar-
muuden aikaa. Se on tullut uutis-
ten välityksellä hyvin lähelle myös 
meitä, jotka asumme rauhalliseksi 
tunnetussa Suomessa. 

Jeesus Kristus ei kuitenkaan 
luvannut tuoda maailmaan maal-
lista rauhaa. Hän ei luvannut lo-
pettaa sotia ja levottomuuksia. Se 
mitä hän lupasi, oli toisenlainen 

rauha: ”Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä annan teille, 
en sellaista jonka maailma antaa” 
(Jh 14:27). Jeesus Kristus Rauhan 
ruhtinaana edustaa ikuista rau-
haa. Hänen valtakuntansa ei ku-
kistu maallisten valtakuntien ta-
voin.

Joulun juhla antaa meille 
mahdollisuuden pysähtyä arkis-
ten kiireiden keskellä. Silloin me 
voimme aivan erityisellä tavalla 
kantaa sisimmässämme Kristuk-
sen rauhaa ja välittää tuota rau-
haa, rakkautta ja sovintoa ympä-
rillemme. Voimme olla paimen-
ten kanssa Betlehemin kedolla ja 
kuunnella enkeleiden julistusta:

”Jumalan on kunnia korkeuk-
sissa, maan päällä rauha ihmisil-
lä, joita hän rakastaa” (Lk 2:14).

Jouluna Betlehemin valo on 
luonamme täällä Pohjolassa. 
Meille joulun valo on rauhan va-
loa. Suokoon Jumala, että tuo rau-
han valo loistaisi ihmisten sydä-
miin kaikkialla maailmassa.

Haluan toivottaa Sotaveteraa-
ni-lehden lukijoille siunattua ja 
rauhallista Kristuksen syntymän 
juhlaa.

Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo

Itsenäisyys on vapautta ja 
vastuuta

Itsenäisyys on meille kai-
kille suomalaisille erityisen tär-
keä asia. Se on kalleimman kaut-
ta hankittu ja rakennettu. Itse-
näisyys kuuluu niihin asioihin, 
joita ei tule koskaan ottaa itses-
täänselvyytenä, vaan kovan työn 
tuloksena.

Itsenäisyys merkitsee vapaut-
ta ja riippumattomuutta. Vapaut-
ta elää itse valitsemallaan tavalla 
ja riippumattomuutta toisen käs-
kyvallasta. Mutta samalla itse-
näisyys myös merkitsee vastuuta 
ja velvollisuutta. Kun olemme it-
senäisiä, meidän tulee hoitaa niin 
omat kuin myös yhteiset asiam-
me mahdollisimman hyvin. Kan-
taa velvollisuutemme myös tiu-
koissa paikoissa.

Itsenäisyyden juhla on omis-
tettu erityisesti niille, jotka pe-
lastivat Suomen ja turvasivat 
kansamme vapauden. Niille ikä-
luokille, jotka sodan aikana tais-
telivat rintamalla, hoitivat asioi-
ta kotona ja antoivat kaikkensa 
isänmaamme vapauden puolesta. 

Pelko ja puute saattoivat olla 
jokapäiväisessä elämässä läsnä, 
mutta velvollisuudet ja vastuut 
kannettiin. Jokaista suomalaista 
koeteltiin tuona aikana. Erityi-
sen kovaa oli se, että monet va-
pautemme puolustajat olivat iäl-
tään nuoria. 

Kun isänmaa kutsui, koettiin 

Kunnioitetut sotavete-
raanit! 

Vuosi on jälleen lo-
puillaan ja valmistaudumme uu-
teen vuoteen.

Olemme tällä hallituskaudella 
painottaneet isojen, rakenteellis-
ten uudistusten välttämättömyyt-
tä. On tärkeätä uudistaa kuntien 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteita, samoin koko sosiaali-
turvaa. Muuten emme pysty tur-
vaamaan sitä hyvinvointia, jonka 
perustan te sodan vaikeina vuo-
sina varmistitte ja jonka eteen te 
olette tehneet elämäntyönne.

Myös veteraani- ja vanhuspoli-
tiikan tavoitteet sovittiin hallitus-
ohjelmassa. Vuoden alusta koro-
tettiin veteraanilisää merkittäväs-
ti, samoin kuntoutusmäärärahaa. 
Myös kesällä voimaan tullut van-
huspalvelulaki kohdistuu koko 
veteraanisukupolveen.

Jatkamme etuuksien kohenta-
mista veteraanipoliittisen ohjel-
man mukaisesti. Tekemistä ja työ-
tä palvelujen kehittämisessä riit-
tää edelleen.

Kuntoutuksessa tarvitaan so-

taveteraanin yksilölliset tarpeet 
huomioivia palveluja. Kotiin vie-
tävien kuntouttavien palvelujen 
toimintamalli on tässä työssä yksi 
väline kunnille edistää palvelujen 
räätälöintiä.

Tärkeä toiminnan kehittämi-
sen kohde on se, että kaikki so-
taveteraanit saavat tiedon, mitä 
palveluja on tarjolla sekä miten 
ja mistä niitä voidaan saada. Va-
litettavasti tässä on eri kunnis-
sa ilmennyt ongelmia. Tähän on 
tarkoitus saada muutos mahdolli-
simman pian. 

Sen varmistamiseksi, että 
kunnilla olisi tiedot kaikista so-
taveteraaneista heidän palve-
lutarpeidensa selvittämisek-
si, valmistellaan sosiaali- ja ter-
veysministeriössä parhaillaan 
lakimuutosta, jonka myötä Kan-
saneläkelaitos voisi luovuttaa 
kunnille tiedot rintamalisän saa-
jista.

Tällä lakimuutoksella tieto saa-
vuttaa kaikki erilaisiin etuisuuk-
siin ja palveluihin oikeutetut so-
taveteraanit. Siitä hyötyvät myös 
kunnat.

velvollisuudeksi kotia ja isänmaa-
ta kohtaan täyttää nuo saappaat. 
Tämä tinkimätön asenne pelasti 
Suomen ja tämän tinkimättömän 
asenteen edessä nykyiset suku-
polvet voivat edelleen olla nöyriä 
ja kiitollisia.

Itsenäisyyden ja vapauden 
pohjalle oli mahdollista ryhtyä 
rakentamaan uutta Suomea. So-
tien sukupolvet jälleenrakensivat 
isänmaamme raskaalla työllä ja 
loivat vaurauden perustan. 

Suomi teollistettiin 1940-   ja 
1950-luvuilla. 1960 ja -70- luvuil-
la tehtiin raskaita investointeja 
fyysiseen pääomaan. Seuraavi-
na vuosikymmeninä panostet-
tiin merkittävästi koulutukseen, 
osaamiseen, terveydenhuoltoon 
ja sosiaaliturvaan. 

Suomi nostettiin eri vuosikym-
menten ikäluokkien työllä menes-
tyneimpien kansakuntien jouk-
koon. Kun vielä sata vuotta sitten 
olimme köyhien ja alhaisen elin-
tason maiden joukossa, nyt olem-
me hyvinvoinnin, osaamisen ja 
muiden mittareiden mukaan yksi 
maailman parhaita maita. 

Tämä on menestystarina vail-
la vertaa. Siitä suuri kiitos kuu-
luu vapaata Suomea eri vuosi-
kymmeninä rakentaneille suku-
polville. Menestys on kovan ja 
viisaan työn tulosta. Olisi suuri 
virhe ryhtyä kuvittelemaan, että 
Suomen nykyinen korkea elinta-
so olisi jotenkin itsestäänselvyys. 

Tämän takia historian tuntemi-
nen ja tiedon välittäminen nuo-
remmille sukupolville on yksi tu-
levaisuutemme avainasioita. 

Pienen ja kaukaisen kansa-
kuntamme menestys on perus-
tunut ennen kaikkea suoma-
laisten hyviin ominaisuuksiin: 
ahkeruus, yritteliäisyys ja keski-
näinen luottamus ovat olleet kes-
keiset tekijät siinä, että olemme 
selvinneet vaikeuksista voittaji-
na. Eri vuosikymmeninä meitä 
on koeteltu, mutta joka kerta suo-
malaiset ovat osoittaneet sisua ja 
päättäväisyyttä.

Nyt 2010-luvulla taas kerran 
Suomea koetellaan. Taloutemme 
yskii, velka kasvaa ja työpaikat 
vähenevät. Erityisesti Suomen ta-
loudellinen riippumattomuus ja 
tätä kautta itsenäisyys ovat nyt 
puntarissa. Jos haluamme turva-
ta itsenäisyytemme ja riippumat-
tomuutemme, meidän täytyy pi-
tää taloudestamme huolta, vaik-
ka miten kipeää tekisi. 

Historiasta tiedämme, että vai-
keina aikoina on erityisen tärkeää 
vahvistaa keskinäistä luottamus-
ta ja joukkuehenkeä. Luottamus 
saattaa itse asiassa olla avain koko 
Suomen historialliseen menestys-
tarinaan. Vaikka Suomi ei aina ole 
ollut huipulla yksilölajeissa, niin 
huomionarvoista on, että pieneksi 
kansakunnaksi pärjäämme erityi-
sen hyvin joukkuelajeissa. Olkoon 
sitten kyse Suomen itsenäisyyden 

Kaiken tohinan keskellä val-
mistaudumme itse kukin vastaan-
ottamaan lohtua ja toivoa tuotta-
vaa joulun sanomaa. Suokoon se 
sanoma meille uskoa myös tule-
vaisuuteen.

Toivotan kaikille Teille, omai-
sillenne, läheisillenne ja tämän 
lehden lukijoille 

Levollista Joulua ja Jumalan 
siunausta vuodelle 2014.

Paula Risikko 
Sosiaali- ja terveysministeri
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Joulutervehdykset Sotaveteraani - Krigsveteranen -lehden   lukijoille

Minulla on ilo ja kun-
nia esittää valtioval-
lan joulutervehdys So-

taveteraani-lehden lukijoille.
J.V. Snellman totesi aikoinaan, 

että kansakunta, joka ei tunne his-
toriaansa, ei ymmärrä nykyisyyttä 
eikä näe kunnolla tulevaisuuteen. 
Erityisen tärkeää tämä viisas lau-
sahdus on muistaa tänä päivänä, 
kun käymme vilkasta keskustelua 
siitä, miten taloudellisten vaikeuk-
sien keskellä suuntaamme eteen-
päin.

Hyvinvointimme perusta luo-
tiin useita vuosikymmeniä sitten. 
Suuri kiitos tästä rakennustyös-
tä kuuluu sotiemme veteraaneil-
le. Sodissa taistelleet ja kotirinta-
malla raskasta vastuuta kantaneet 
rakensivat sodan jälkeen sinnik-
käällä aherruksella maastamme 
modernin yhteiskunnan ja demo-
kratian, jota arvostetaan maail-
malla. 

Nuoremmat sukupolvet ovat tä-
näänkin kiitollisuudenvelassa so-
tiemme veteraaneille. Tätä velkaa 
ei voida koskaan kokonaan suorit-
taa eikä se koskaan unohdu. 

Viime syksynä 2012 kaikkien 
eduskuntaryhmien puheenjohta-
jat allekirjoittivat lakialoitteen so-
tilasvammalain 6 pykälän muut-
tamisesta. Eduskunta hyväksyi 
aloitteen yksimielisesti ja laajensi 
laitoshoidon korvaukseen oikeu-
tettujen sotainvalidien joukkoa 
laskemalla pysyvän laitoshoidon 

Jouluevankeliumin sivu-
lause

Kyseessä on pelkkä si-
vulause jouluevankeliumissa. 
Kuitenkin se on erottamaton 
osa kokonaisuutta. Se on tar-
koituksella kirjoitettu. Ilman 
sitä koko joulun kertomus olisi 
toinen. Se olisi siloisempi. Siitä 
puuttuisi sivuun joutumisen ja 
ulkopuolisuuden karu todelli-
suus. 

Lause kuuluu: ”…koska 
heille ei ollut tilaa majapaikas-
sa.” 

Mielikuvitus asettaa Joo-
sefin täpötäyden majapaikan 
ovelle, Marian vähän kauem-
mas odottamaan. Ja taas seu-
raavan majapaikan ovelle. Jo-
kaisen suljetun oven jälkeen 
he ovat pettyneempiä ja väsy-
neempiä. Ehkä he tulivat vä-
hän myöhässä, Maria ei jak-
sanut niin nopeasti, muut oli-
vat jo vieneet yöpaikat. Heillä 
ei ole paikkakunnalla sukulai-
sia tai tuttavia, joiden luokse 
mennä yöksi. He ovat vieraita 
tässä kaupungissa, on yö ja he 
ovat yksin. 

* * *
Luen jouluevankeliumia tä-

hän sivulauseeseen saakka ja 
pysähdyn.  

Joosef ja Maria ovat nuo-
ria. Luukas ei tässä yhteydes-
sä kerro yhdestäkään vanhuk-
sesta. Paimenetkin ovat rius-
kassa työiässä. Mukana ei ole 
sairautta, ei hitaita askeleita, ei 
kolotuksia tai muistin hauras-
tumista. Silti juuri tällä kohtaa 
jouluevankeliumia ajattelen 
vanhuutta. 

Ajattelen moneen vanhuu-
teen kuuluvaa yksinäisyyttä 
ja ulkopuolelle jäämisen koke-
musta. Elämän syke ympärillä 
on kiihkeä ja kiihtyvä. On tar-
tuttava kaikkeen uuteen, on 
oltava nopea, yritteliäs ja jous-
tava, jotta pysyisi mukana. 
Tämä on aktiivisen ja tehok-
kaan elämän maailma, tämä 
on suoritusten ja saavutusten 

maailma. Niihin perustuu yh-
teiskunnan kova ydin.

Hitaudelle, sivussa ole-
miselle ja väsymiselle on ko-
vin vähän tilaa, vielä vähem-
män arvoa ja arvostusta. Jou-
luevankeliumissa on.  

* * *
Kun jouluevankeliumi lue-

taan lukemattomiin kertoihin 
taas tänä jouluna, luetaan myös 
sivulause. Se voi koskettaa mo-
nenlaista ulkopuolisuutta. 

Miten moni ei pääse yhtei-
seen juhlan tuntuun kiinni, 
kun nyt vain on niin paljon 
muuta ja mieli täyttyy oman 
elämän asioista? Miten moni 
on sisällään yksin ja tuntee et-
tei oikein kuulu ihmisten juh-
laan? Miten moni tuntee itsen-
sä ulkopuoliseksi, kun ei kuu-
lu seurakunnan aktiiviväkeen 
eikä osaa niin syvällisesti aja-
tella uskosta ja Jumalasta ja 
kaikesta, mistä joulussa nyt on 
kysymys, kunhan on vain niin 
kuin tapana on? Miten moni 
juuri siitä syystä jättää joulu-
kirkon väliin ja tyytyy käy-
mään hautausmaalla ja vain 
katselemaan valoja ja tunte-
maan, että on juhla? 

* * *
Sivulause ei ole jouluevan-

keliumissa sattumalta. Siinä 
kirjoitetaan Jumalan Pojan, 
maailman Vapahtajan paikan 
valinta. Hän syntyy ulkopuo-
lisuuteen ja vierauteen. 

Myöhemmin, aikuisena, Ju-
malan Poika osoittaa monin 
tavoin, että ne jotka on jätetty 
ulkopuolelle kuuluvat sisäpuo-
lelle. Jumalan valtakunta kään-
tää arvostukset ylösalaisin ja 
sekoittaa kaikki sisäpuolisuu-
den ja ulkopuolisuuden rajat. 

Jo tämän sivulauseen takia 
on paikallaan, että Vapahtajan 
syntymäjuhla pysäyttää yh-
teiskunnan taukoamattoman 
vauhdin ja tulee tilaa hitaudel-
le, viipyilylle ja väsymiselle. 

Siksi on tarpeen sanoa niil-
le, jotka tuntevat itsensä kir-
kossa ulkopuolisiksi: Jumala 
syntyy ihmiseksi, sinne, mis-
sä tunnetaan vierautta ja ulko-
puolisuutta.  

Se on niin suuri asia, et-
tei sitä osaa edes ajatella lop-
puun asti, eikä ehkä tarvit-
sekaan. Riittää, että voi juh-
lia sitä, maailman Vapahtajan 
syntymää. 

   

Kari Mäkinen 
Arkkipiispa

korvattavuuden haitta-asteraja 25 
prosentista 20 prosenttiin.

Samalla eduskunnan juhlaistun-
nossa hyväksyttiin vuoden 2013 
budjettiin kuuden miljoonan euron 
määrärahan lisäys veteraanikun-
toutukseen.

Eduskunnan tärkeänä tehtävä-
nä on turvata jatkossakin sotiem-
me veteraanien kuntoutus ja pal-
velut niiden ansaitsemalla tasolla. 
Tämän eteen teemme töitä yhdessä 
veteraanijärjestöjen kanssa. Tänä-
kin syksynä eduskunnassa on tehty 
laajapohjainen määräraha-aloite ve-
teraanien kuntoutusmäärärahojen 
lisäämiseksi vuoden 2014 budjettiin.

Haluan toivottaa kaikille lehden 
lukijoille rauhallista ja hyvää joulua 
2013.

Eero Heinäluoma 
Eduskunnan puhemies

Kunnioitetut sotiemme 
veteraanit,

Suomen puolustusvoi-
mien ydintehtävä on oman maan 
sotilaallinen puolustus.  Puolustus-
ratkaisumme perusfundamentteja 
ovat yleinen asevelvollisuus, koko 
maan puolustaminen sekä sotilaal-
linen liittoutumattomuus. Pinta-
alaltaan suuren ja väestömäärältään 
suhteellisen pienen maan puolus-
taminen ei olisi mahdollista ilman 
kansalaisten vankkumatonta tukea 
ja lujaa maanpuolustustahtoa. Toi-
sin kuin monessa muussa maassa, 
pääosa suomalaisista asevelvollisis-
ta miehistä edelleen suorittaa ase-
palveluksensa. Heidän mukanaan 
näin tekee moni vapaaehtoinen nai-
nen. Suomalainen nuoriso kytkey-
tyy tällä tavoin maamme historiaan 
ja on osaltaan siirtämässä veteraa-
nien perintöä, kokemusta ja arvo-
maailmaa seuraaville sukupolville.

Te sotaveteraanit olette kokeneet 
maamme raskaat sotavuodet ja vai-
kean jälleenrakentamisen ajan.  
Ponnistelujenne ansiosta Suomi on 
noussut nykyiseen asemaansa va-
paana, demokraattisena ja menes-

tyvänä maana. Tämän taustalla on 
ollut vahva yhteishenkeen ja yhteis-
vastuuseen perustuva arvomaail-
ma. Sellaista tarvitaan myös nykyi-
sin. Yleinen asevelvollisuus onkin 
osaltaan luomassa yhteisöllisyyttä, 
joka on tarpeen tasapainottamaan 
ajallemme ominaista yksilökeskei-
syyden korostumista. 

Sotaveteraaniemme saavutuk-
set tunnetaan laajalti maailmal-
la ja on teidän ansiotanne, että  
myös puolustustahtomme tunne-
taan. Suomalaisen sotilaan korkea 
taso on todettu myös viime vuosi-
kymmenten rauhanturvaamis-  ja 
kriisinhallintaoperaatioissa. Me-
neillään oleva puolustusvoima-
uudistus saadaan suunnitellusti 
päätökseen ensi vuoden kulues-
sa. Lopputuloksena on sellainen 
rauhan ja sodan ajan organisaa-
tio, joilla puolustusvoimien tehtä-
vät täytetään tulevaisuudessakin, 
kunhan vain puolustusmateriaa-
lin rahoitus kyetään ylläpitämään. 
Kaiken perustana on tietysti ase-
velvollisten tahto puolustaa maata.

Joulu on rauhan ja ilon juhla. Sa-
malla kun saamme viettää joulun 

puolustamisesta tai nyt vapauden 
aikana vaikkapa urheilulajeista, 
Suomen leijonat ovat pärjänneet, 
kun olemme toimineet yhtenäisenä 
joukkona.

Yhtenäisyydelle ja yhdessä te-
kemiselle on nyt suurta kysyntää. 
Yhä kiihtyvä globalisaatio vai-
kuttaa siihen, että me suomalaiset 
joudumme joka päivä hakemaan 
toimeentuloamme ja menestys-
tämme rajojemme ulkopuolelta. 
Tällöin suurin vahvuutemme on 
yhtenäisyys ja joukkuepeli. 

Tähän keskinäiseen luotta-
mukseen ja yhteistoimintaan pa-
nostamalla suomalaiset ovat aiem-
pina vuosikymmeninä pärjänneet 
ja niin tulemme myös jatkossa 
pärjäämään.

Toivotan kaikille rauhaisaa jou-
lunaikaa!

Jyrki Katainen 
Pääministeri

pyhiä läheistemme kanssa, meillä on 
syytä muistaa niitä sotiemme vete-
raaneja, jotka eivät enää ole joukos-
samme. Erityisesti muistamme hei-
tä, jotka antoivat kaikkensa vapau-
temme ja itsenäisyytemme puolesta. 

Puolustusvoimien puolesta ter-
vehdin sotaveteraaneja läheisineen. 
Toivotan kaikille lukijoille rau-
haisaa joulua sekä voimia ja terveyt-
tä uudelle vuodelle.

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali Ari Puheloinen



6/13 j o u lu k u u n  11.  pä i vä n ä  20136

SANA

Onnittelemme

Rauha on Jumalan unelma. Siksi se on myös ihmisen tehtävä. ”Ju-
malan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 

hän rakastaa.” Luuk. 2:14. Kunpa olisikin rauha maan päällä, ihmis-
ten kesken! 

Kun tänäkin jouluna hiljennyn jouluevankeliumin äärelle, ajatte-
len erityisesti ihmisiä, joilta puuttuu rauha. Ajatukseni ovat Syy-

rian väkivallan keskellä elävien lasten, äitien ja isien luona. Ajatukse-
ni ovat pelon ja väkivallan runtelemien ihmisten luona. Ajatuksissani 
kannan heitä, joita ehkä ympäröi ulkoinen rauha, mutta joiden sydän 
on täynnä levottomuutta tai surua. 

Yhteistä heille kaikille on hätä ja ahdistus. Elämä on haavoittanut 
tavalla tai toisella. Rauhaton ei ole rauhaton omasta valinnastaan, 

vaan usein olosuhteiden pakosta. Mistä apu?

Jouluevankeliumin jatkoksi luen tänä jouluna katkelman Matteuk-
sen evankeliumista. Siinä kerrotaan, miten enkeli ilmestyi varoit-

tamaan Joosefia. ”Ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyp-
tiin”, kehotti enkeli, sillä kuningas Herodes oli aikeissa etsiä lapsen 
käsiinsä ja tappaa hänet. Joosef teki, kuten Jumalan sanansaattaja oh-
jasi, ja pysyi perheineen Egyptissä aina Herodeksen kuolemaan saak-
ka. Sittemmin pyhä perhe asettui Galileaan, kaupunkiin nimeltä Na-
saret. 

Jeesus, Jumalan poika, aloitti elämänsä pakolaisena. Joulun keskei-
nen sanoma sisältää sekä jumalallista kunniaa että inhimillistä rea-

lismia.

Voiko rauhan puuttumisesta, hädästä ja kivusta löytää mitään hy-
vää? Ei ja kyllä. 

Ei siksi, että kaikkea kärsimystä on yksinkertaisesti pyrittävä tor-
jumaan tai ainakin vähentämään. Kärsimys ei jalosta eikä takaa 

kirkkainta kruunua. 

Kyllä siksi, että kärsimys avaa silmiämme näkemään toisen ihmi-
sen hädän. Se, joka on joutunut luopumaan kodistaan tai lähei-

sistään, ymmärtää ehkä apua tarvitsevaa. Se, joka on joutunut tutus-
tumaan omiin haavoihinsa, auttaa usein herkemmin toista haavoit-
tunutta.

Vielä sitäkin tärkeämpää on tämä: kaikkivaltias Jumala, joka on 
itse kokenut hätää, ymmärtää hädässä olevaa ihmistä. Siinä, että 

Jumala syntyy Jeesuksessa ihmiseksi ja elää ihmiselämän, on ihmisen 
toivon ja rauhan lähde. Rauha, sekä sielussa että yhteiselämässä, on 
Jumalan unelma. Siksi se on myös ihmisen tehtävä.

Siksi rukoilen varhaisten kristittyjen sanoin ja heidän kanssaan: 
Herra, meidän Jumalamme.  Sinä olet kaikkien oikeamielisten aja-

tusten ja vanhurskaiden tekojen lähde. Anna palvelijoillesi se rauha, 
jota maailma ei voi antaa, niin että olisimme kuuliaisia käskyillesi ja 
voisimme elää sinun varjeluksessasi yksimielisyydessä ja rauhassa. 
Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. 
Aamen.

Toivotan kaikille Sotaveteraani-lehden lukijoille rauhallista Joulua.

Jari Jolkkonen 
Kuopion hiippakunnan piispa

Joulurauha – 
lahja ja tehtävä

Varsinaisen veteraanityön 
aloitin 2006 kirjoittamalla 
Polvijärven Sotaveteraanien 
ja Pohjois-Karjalan Sotave-
teraanipiirin 40-vuotishis-
toriateokset. Vuotta myö-
hemmin minua kysyttiin 
sotaveteraanipiirin toimin-
nanjohtajaksi. Tunsin vete-
raanityön antoisaksi ja siksi 
toimin tehtävässä edelleen, 
toteaa 60-vuotispäiväänsä 
13. joulukuuta viettävä Seija 
Karttunen.

Seija syntyi kotonaan Pol-
vijärven Selkäniemen tilal-
la paikalle kutsutun kätilön 
avustamana. Seijan isä on so-
taveteraani. Äiti oli lotta ja 
täti toimi rintamalottana.

Koulutukseltaan Seija on 
hallintotieteiden maisteri. 
Työuransa Seija aloitti 1979 
toimien Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon seutukaava-
liitoissa tutkijana. Pisimmät 
työjaksot hän teki Nilsiän 
kunnan henkilöstöpäällik-

könä ja Utsjoen hallintopääl-
likkönä hoitaen myös kun-
nanjohtajan virkaa.

Vuonna 2006 Seija kertoo 
hypänneensä tavallaan tyh-
jän päälle. Hän jätti vakitui-
sen virkauransa ja palasi ko-
titilalleen Polvijärvelle.

Tiesin, minkä riskin otin, 
mutta arvelin, että kyllä te-
kevälle töitä löytyy, niin kuin 
tapahtuikin. Rinnalleen Sei-
ja on saanut polvijärveläisty-
neen Vilho Malisen, joka jät-
ti veteraanityön Etelä-Karja-
lan Sotaveteraanipiirissä.  

Nykyisen osa-aikatyönsä 
ohessa Seija on kirjoittanut 
kuusi tietokirjaa, joista neljä 
liittyy sotaveteraanitoimin-
taan.

Piirin tulevassa toimin-
nassa Seija painottaa edelleen 
varojen hankinnan tärkeyt-
tä ja veteraaniemme, heidän 
puolisoidensa ja leskiensä tu-
kemista. Oikealla tavalla jul-
kisuudessa esilläolo on myös 

Seija Karttunen 60 vuotta

tärkeää. Tiedon tulisi mennä 
perille, mutta ei ruikuttaen 
ja kerjäten vaan myönteisen 
eteenpäin menevän järjestö-
työn kautta. Tulevaan vete-
raanien perinneaikaan siir-
tymisessä tarvitsemme koko 
yhteiskunnan tuen.

Risto Alanko

Lappajärveläinen Eemeli 
Viinamäki täytti 100 vuot-
ta 10.12. Sotien jälkeiset mie-
huusvuodet kuluivat toi-
mellisena maanviljelijänä 
Lappajärven Itäkylässä. Tal-
visodassa Eemeli Viinamäki 
palveli Äyräpäässä ja Vuok-
selassa. Kerran hänet komen-
nettiin ohjaamaan liikennet-
tä kapealle sillalle Vuoksen 
yli. Siltaa ylittivät vuoron pe-
rään evakoiden reet ja kär-
ryt ja sotilasajoneuvot. Sil-
lan ylitti evakkoreki, johon 

oli tehty matoista telttamai-
nen katos, jonka sisällä paloi 
lyhty. Mattojen välistä nousi 
nainen ja juoksi Eemeli Vii-
namäen luo ja pyysi puukkoa 
lainaksi. Rekeen oli syntynyt 
vauva ja napanuora pitäisi 
katkaista. Liikenteenohjaaja 
sanoi, ettei puukkoa tarvitse 
palauttaa, hänellä on toinen-
kin puukko. Nyt 100-vuoti-
aana Viinamäki on hyvissä 
ruumiin ja hengen voimissa.

Sakari Viinamäki

Eemeli Viinamäki 100 vuotta

Sotaveteraaniliiton toimisto on suljettu  
23.12.2013 – 6.1.2014  

vuosilomien ja inventaarion vuoksi.

Toimiston ollessa suljettuna voitte  
tarvittaessa ottaa yhteyttä:

toiminnanjohtaja Markku Seppä, puh. 0400 921 332
sosiaalisihteeri Anni Grundström, puh. 040 822 3998

Henkilökunta toivottaa kaikille  
rauhaisaa joulun aikaa ja  

kiittää kuluneesta vuodesta.
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Kuolleita

kasvatus ei ollut opettanut ja hätä 
oli suuri. Entä nyt? Kirkosta ero-
aa lähes yksi kotkallinen vuodessa. 
Kirkko on suorastaan ahdingossa. 
Mitä olemme ehkä menettämässä?

Kevään 2012 öisessä ampuma-
välikohtauksessa Hyvinkäällä sai 
surmansa kaksi ihmistä, seitse-
män haavoittui. Kirkkoherralle 
soitettiin asiasta aamuyöllä. Hän 
pikahälyytti seurakunnan tiedot-
tajan. Aamulla pidettiin palaveri 
asian hoitamisesta seurakunnan 
osalta. Illalla oli kirkossa kaikille 
avoin suruhetki. Kirkko oli täpö-
sen täynnä omaisia ja muita osan-
ottajia, etenkin nuoria. Tiedos-
tusvälineet kuvasivat ja kirjoitti-
vat tilaisuudesta uhreja ja läheisiä 
kunnioittaen. Kuvissa näkyivät 
surevien käsissä olleet nenäliinat 
ja virsikirjat. Tapaus kertoo jota-
kin kirkon tarkoituksesta ja mer-
kityksestä. Järjestelyt olivat osa 
kirkon valmiustoimintaa. Tämän 
tiedän. Kirkko valmistautuu osal-
taan vastaamaan suurempiinkin, 
myös kansallisiin onnettomuuk-
siin. Tähän uskon. Voisiko joku 
muu instituutio hoitaa tällaiset 
asiat? Tätä epäilen.

Pertti Huhtanen 
Temppeliherra

Tietoa, uskoa, epäilystä
keskellä arkeamme ja juhlaam-
me. Kirkko edustaa vahvas-
ti kansakuntamme perinnettä 
ja jatkuvuutta. Se on osa meitä. 
Näemme päivittäin kauniita ja 
mieltä ylentäviä kirkkoraken-
nuksia. Ehkä epävarmimmat 
kirkon vastustajat kääntävät kat-
seensa pois, ettei vaan kiinnos-
tus heräisi. Katsoessa voi saada 
kokemuksen jostain korkeam-
masta. Tämä korostuu, jos avoi-
min mielin astumme kirkkoon 
sisään. Korostuu, vaikka juma-
lanpalvelus ei olisikaan menossa.

Mitä kirkko tekee? Kirkon toi-
minta on jumalanpalvelusten ja 
pyhien toimitusten ohella mo-
nipuolista esimerkiksi lasten ja 
vanhusten palvelua.  On perhe-
neuvontaa, palvelevaa puhelinta, 
sururyhmiä, tukiasuntoja, hau-
tauspalveluja, väestökirjanpitoa, 
huumeongelmaisten tukemista. 
Osan näitä tehtävistä voi tehdä 
joku muukin kuin kirkko, mut-
ta tuskin kaikkea. Isänmaallisten 
sotiemme aikana kirkon merki-
tys korostui. Kun lääkäri ei enää 
mitään voinut, oli papin voita-
va, ehkä pitää kädestä, ellei enää 
muuta jaksanut. Kuoleva saattoi 
pyytää pappia rukoilemaan puo-
lestaan, kun ei itse osannut. Koti-

Kotkan kirjaston audi-
torioon tungeksi väkeä 
kuulemaan tähtitieteili-

jä Esko Valtaojan esitystä ”Tie-
to, usko ja epäily”. Pelin henki 
oli sellainen, että Jumalan ole-
massaoloa tai olemattomuutta 
ei voi tieteellä todistaa. Kuiten-
kin kvanttifysiikassa tapahtuu 
muutoksia ilman syytä. Pitäisi 
ehkä sanoa, ilman meidän jär-
jellämme selitettävää syytä. Mi-
kähän siellä kummittelee, Juma-
lalle kun ei universumista löydy 
paikkaa eikä tarvetta. Eläväinen 
ja monitahoinen esitys sai hyvän 
vastaanoton ja muutaman nau-
runpurskahduksenkin. Oliko 
moni tullut ajatelleeksi, että ”nyt” 
on aina. Taitaa vaan eri ajankoh-
tina olla eri ”nyt” niin kuin oli 
Herakleitoksen purokin. ”Et voi 
astua kahdesti samaan virtaan”, 
sanoi tuo ”historian hämärä”. 
”Panta rhei”, kaikki virtaa. 

Tilaisuudessa jaettiin esitteitä, 
joissa kehotettiin eromaan kir-
kosta. Kirkon edustusta en pai-
kalla nähnyt.  Minulle tuli mie-
leen näkökulma, jossa on sekä 
tietoa, että uskoa ja epäilyä. Se 
on kirkon asema ja arvo insti-
tuutiona suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Kirkko on ollut ja on 

Teatterineuvos, sotaveteraani 
Matti Ranin kuoli 24. marras-
kuuta 87 vuoden ikäisenä. Hän 
oli syntynyt Tampereella 21. 
marraskuuta 1926.

Näyttelijävanhempiensa ja-
lanjälkiä teatteriin ja elokuvaan 
seurannut Ranin näytteli Kan-
sallisteatterissa vuosina 1948–
1975, jonka jälkeen hän toimi 
mm. Intimiteatterin johtajana. 
Ranin näytteli 84 vuoden aika-
na noin neljässäkymmenessä 
elokuvassa. Hänen tunnetuim-
mat filmiroolinsa olivat Edvin 
Laineen Tuntemattoman soti-
laan Kariluoto ja Täällä Pohjan-
tähden alla -filmatisointien Sal-
pakari sekä Matti Kassilan nel-
jän Komisario Palmu -elokuvan 
Virta.

Keväällä 2013 Ranin nähtiin 
Sotiemme Veteraanit -keräyk-
sen televisiomainoksen tähte-
nä. Jo ennen mainoksen esitys-
kierroksen alkamista Ranin oli 
melko varma siitä, että se jää 
hänen viimeiseksi roolikseen, 
vaikka vielä leikkisästi asian-
laidan kyseenalaistikin haasta-
tellessani häntä Sotaveteraani-

lehteen. Maaliskuun 5. päivänä 
vietimme allekirjoittanut sekä 
TV-mainoksen ohjaaja Pami 
Teirikari Raninin kanssa noin 
puolitoista tuntia, johon oli tii-
vistettävä kysymykset 86-vuo-
tiaan teatterineuvoksen koko 
urasta. Ymmärrettävästi juu-
rikaan pintaa syvemmälle ei 
päästy puhuttaessa hänen elo-
kuva- ja teatteritöistään, mut-
ta sotaveteraanien asiasta riitti 
kyllä juttua.

Ranin muisteli poikamai-
sella innolla jatkosodan aikaa, 
vuoden 1943 loppupuolta, jol-
loin hän 17-vuotiaana oli mu-
kana Kotkan ilmatorjunnassa. 
Koulupoikana Ranin oli muka-
na Kotkan pojat -nimisessä so-
tilaspoikajärjestössä, jota kautta 
Ranin haki ja pääsi mukaan il-
matorjuntaan.

Ilmatorjunnan aikoja Ranin 
muisteli lämmöllä, poikamai-
sella innostuksella, joka var-
maan olikin yksi päällimmäi-
sistä tunteista näiden koulupoi-
kien mielessä, vaikka sota-aikaa 
elettiinkin. Haastattelun aika-
na nimenomaan sota-aikojen 

muistot olivat niitä, jotka yhä 
saivat Raninin syttymään ja in-
nostumaan. Sotaa hän ei tieten-
kään ihannoinut.

Ei siis ole ihme, että Ranin 
vielä 86-vuotiaana jaksoi heikke-
nevästä terveydentilastaan huo-
limatta ottaa osaa työhön sota-
veteraanien puolesta. Tehtävää 
Sotaveteraanikeräyksen TV-mai-
noskasvona hän piti omien sa-
nojensa mukaan  isänmaallisena 
velvollisuutena ja kunniana. Asi-
an hän tiivisti muutamaan lau-
seeseen: – Se oli erittäin palkitse-
vaa, ja niin sydämestäni sen tein, 
kun sain puhua asiaa veteraani-
en puolesta. Niin vähän maallis-
ta hyvää on tarjolla, että jos tästä 
on pieni apu, niin se on suuren-
moista. Me olemme kaikki niin 
paljon velkaa sille kansanosal-
le, joka taisteli ja rakensi tämän 
Suomen sodan jälkeen.

Syyskuussa teatterineuvos Ra-
nin vastaanotti Sotaveteraanien 
ansioristin työstään sotaveteraa-
nien hyväksi.

Niko Jutila 
elokuvatoimittaja

Matti Ranin 1926-2013

Suomen Sotaveteraanilii-
ton 26. liittopäivät pide-
tään 11.-12. kesäkuuta 

2014 Oulussa. Liittokokouk-
seen ja liittopäivien eri tapah-
tumiin varaudutaan vastaan-
ottamaan 1500 - 2 000 sota-
veteraania, puolisoa ja leskeä 
sekä sotaveteraanien järjestö-
toiminnan vastuuhenkilöä. 

Liittopäivien keskeisek-
si tapahtumapaikaksi on vas-
tuujärjestäjänä toimiva Poh-
jois-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiiri saanut sopivat ja 
riittävän suuret kokoontumis-
tilat Oulun Rauhanyhdistyk-
sen toimitalosta, Professorin-
tie 7. Myös alkutapahtumana 
järjestettävä Sotaveteraanilii-
ton tulevaisuusfoorumi pide-
tään siellä samoin kuin eku-
meeninen sanajumalanpalve-
lus. Veteraanien kirkkoilta on 
ensimmäisenä kokouspäivänä 
kello 21 Oulun tuomiokirkos-
sa.

Asemiesiltaa vietetään Ou-
lun musiikkikeskuksen Ma-
detojan salissa. Ohjelman 
juontajana ja laulattajana toi-
mii muusikko Mikko Alatalo. 

Muusta asemiesillan musiik-
kiohjelmasta vastaavat Lapin 
Sotilassoittokunta ja Hauki-
putaan Mieskuoro.

Liittopäivät päättyvät liit-
tojuhlaan, jossa esiintyvät 
muun muassa Oulun Sota-
veteraanikuoro, Lapin Soti-
lassoittokunta ja Teuvo Pak-
kalan koulun lapsikuoro. 
Liittojuhlan edellä on lounas-
tarjoilu kokouspaikalla Rau-
hanyhdistyksellä, jossa kaik-
ki muutkin liittopäiväohjel-
maan kuuluvat aterioinnit 
tapahtuvat.

Liittopäiväjärjestelyistä 
vastaa Pohjois-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiirin puheen-
johtajan Aarno Strömmerin 
johdolla toimiva päätoimi-
kunta. Sen pääsihteerinä toi-
mii Terho Lipsonen. 

Kokousvieraita varten on 
varattu majoitustilaa Ou-
lun ja lähiseudun hotelleista. 
Järjestäjät toivottavat kaik-
ki liittopäiville saapuvat vie-
raat lämpimästi tervetulleik-
si Ouluun.

Pekka Koivisto

Sotaveteraaniliiton 
liittopäivät Oulussa

Oulun Rauhanyhdistyksen toimitila Oulun keskustassa toimii 
liittopäivien toimintapisteenä. 

Uutena toiminnan-
johtajana aloittaa 
1.1.2014 opistoupsee-

ri evp. Jouko Kaivonurmi (55). 
Puolustusvoimissa Kaivonur-
mi palveli 30 vuotta koulu-
tus- ja hallintotehtävissä. Re-
serviin hän jäi Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen hallinto-
toimiston päällikön tehtäväs-
tä. Harrastuksena Kaivonur-
mella on sotilasperinteiden 
vaaliminen. 

 Jouko Kaivonurmi

Uudenmaan 
Sotaveteraanipiiriin 
uusi toiminnanjohtaja
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Sotaveteraani-lehti julkaisee kaikkien Vapauden-
ristin Ritarikunnan kunniamerkkien saajien tie-
dot sekä Sotaveteraaniliiton esityksestä myönne-

tyt Suomen Leijonan ja Suomen Valkoisen Ruusun Ri-
tarikunnan kunniamerkkien saajien tiedot. 

Vapaudenristin Ritarikunta

1. luokan Vapaudenristi  
Jordan Kari Alpo Erik, Vuorineuvos, Kauniainen

2. luokan Vapaudenristi  
Kuivala Martti Olavi, Hallituksen puheenjohtaja, 
Vantaa
Tuunainen Jouko Tarmo Kullervo, Kauppaneuvos, 
Helsinki

3. luokan Vapaudenristi  
Favorin Jyri Kaarlo, Toimitusjohtaja, Espoo 
Lahtela Heikki Juhani, Everstiluutnantti, Siilinjärvi
Lirberg Heikki Kalervo, Puheenjohtaja, Fagersta 
Mikkonen Matti Mikael, Everstiluutnantti, Kouvola
Raskila Esko Johannes, Myyntipäällikkö, Sastamala
Sirkiä Ahti Olavi, Ekonomi, Espoo 
Virpiaro Matti Sakari, Pelastusylitarkastaja, Mäntsälä

4. luokan Vapaudenristi  
Jaakola Pirjo Anja Esteri, Toiminnanjohtaja, Espoo
Mikkonen Paavo Juhani, Lehtori Kouvola 
Mustalahti Satu Johanna, Puheenjohtaja, Janakkala

Itsenäisyyspäivänä 6.12. myönnetyt kunniamerkit
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan Ritarikunnan kunniamerkit

SL Ar 
Ellonen Valto Henrik, toimitusjohtaja, Kitee
Harjula Heikki Arvi Gabriel, maanviljelijä, Lapua
Korhonen Pertti Armas, koulunjohtaja, Ylivieska
Koskenranta Oiva Ilmari, paloesimies, Seinäjoki
Kuusio Aatos Iisakki, maanviljelijä, Kurikka
Marttinen Anna Kaarina, farmaseutti, Kuusamo
Saarinen Eine-Liisa, lastenohjaaja, Seinäjoki
Vuori-Niemi Johanna Arja, toiminnanjohtaja, Vesilahti

SVR MI kr
Junnila Martti Mikael, työnjohtaja, Siikajoki
Kallio-Kujala Aino Edit, maatilan emäntä, Seinäjoki
Koivumaa Vilho Jaakko, maanviljelijä, Siikajoki
Korpi Jaakko Tauno, elintarviketyöntekijä, Lapua
Leponiemi Raili Elisabet, taksiautoilija, Sastamala
Leppäpohja Tauno Osakari Johannes, kunnossapidon 
päällikkö, Pori
Uosukainen Terttu Anneli, toimistopäällikkö, Lahti

SVR MI
Ahonperä Kauko Olavi, maanviljelijä, Siikajoki
Alajääski Toivo Erkki, maanviljelijä, Kouvola
Halonen Juho Aleksanteri, liikkeenharjoittaja, Hamina
Herlin Rolf Evert, mentalvårdare, Sibbo
Horppu Kalevi, veturinkuljettaja, Kouvola

Hynninen Aili Annikki, myymäläapulainen, Kouvola
Härmä Erkki, sähköasentaja, Kouvola 
Jäkälä Päiviö, nosturinkuljettaja, Kouvola
Kanerva Olavi Elis, maanviljelijä, Loppi
Kiri Päiviö, maanviljelijä, Hamina
Kortekuru Toivo Tuomas, metsätyönjohtaja, Kokemäki
Kähkölä Erkki Markus, maanviljelijä, Siikajoki
Lahtinen Toivo Otto, myyntipäällikkö, Mikkeli
Moisio Väinö Aapeli, linja-autonkuljettaja, Konnevesi
Muuronen Eila Marjatta, rouva, Kouvola
Männistö Kaarlo Johannes, kultaseppä, Vantaa
Nykänen Sanni, kielenkääntäjä, Kouvola
Ojala Erkki, rakennusmestari, Hamina
Pietarila Kalle Aukusti, maanviljelijä, Pudasjärvi
Salovaara Aulis Akseli, vuoromestari, Äänekoski
Samula Eetu Olavi, maanviljelijä, Viitasaari
Seppä Anja Heleena, luokanopettaja, Nivala
Siidorof Aleksanteri, metsuri, Viitasaari
Solismaa Eino Emil, maanviljelijä, Viitasaari
Sundman Sven, lastbilchaufför, Sibbo
Tanskanen Toivo Onni Ensio, maanviljelijä, Siikajoki
Taskila Olga, rouva, Muhos
Termonen Pentti, korjaamon esimies, Kouvola
Tuomenheimo Sirkka Anna-Liisa, vakuutusvirkaili-
ja, Kouvola
Ukkola Aake Ensio, yrittäjä, Kouvola
Vidnäs Alpo Matias, maanviljelijä, Merijärvi
Vääntäjä Mirja Kaarina, rouva, Kouvola
Öhman Kalle Erkki, metsuri, Viitasaari

Sain Helsingin pääkirjas-
tossa tutustua varsin mie-
lenkiintoiseen teokseen 
”Vaienneet temppelit. 
Suomen Neuvostoliitolle 
luovuttaman alueen kirkot 
sanoin ja kuvin”. Teoksen 
on toimittanut Leo G. 
Pohjola ja kustantanut 
Kustannusliike Pohjola 
ja Kumpp. Jyväskylässä 
1953. Toimitustyössä ovat 
avustaneet luovutetulla 
alueella toimineet papit. 

Seuraavaksi esitellään joi-
takin kirkkoja, on nii-
tä tänään pystyssä tai ei, 

lähteenä yllä mainittu teos sekä 
omat muistikuvat monilta mat-
koiltani 1990- ja 2000-luvuilla 
Karjalaan. 

Ihantalan kirkko oli alun-
perin Ihantalan hovin klassil-
listyylinen päärakennus, joka 

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta” 
Luovutetun Karjalan kirkkoja 1.

korjattiin 1927 rakennusmes-
tari Y.A. Hagbergin laatiman 
suunnitelman mukaan. Taitei-
lija (?) Lehtisen maalaama alt-
taritaulu kuvasi ristin juurelta 
pulppuavia elämänveden vir-
toja ympärillään eri-ikäisiä ja 
-säätyisiä ihmisiä. Kirkossa ei 
ollut urkuja, vain harmoni. Tal-
visodan jälkeisenä neuvosto-
vallan aikana 1940-1941 kirkko 
purettiin ja rakennusainekset 
vietiin ”jonnekin”. Kirkon kel-
lotornin kello löytyi 1941 Vii-
purista eräästä lotjasta. Vuon-
na 1944 suomalaisten joutuessa 
jälleen luovuttamaan Kannak-
sen Neuvostoliitolle, ko. kello 
vietiin Siuroon. Tänään kirkon 
säilyneet kiviraput ovat näky-
vissä Ihantalan sankarihauta-
usmaan tuntumassa. 

Koiviston kirkkoja on aiko-
jen saatossa ollut peräti kuusi. 
Kahdesta ensimmäisestä ei ole 

säilynyt tietoja ja kolmannen 
Kirkkkosaaren kirkon venäläi-
set polttivat suuren Pohjanso-
dan aikana 1706. Kirkkosaa-
ressa oli Koiviston väliaikai-
nen kirkko, kuten myös viides 
kirkko. Tyyliltään tämä oli ris-
tikirkko. Viimeisin eli kuudes 
kirkko valmistui 1904 arkkki-
tehti J. Stenbäckin piirustus-
ten mukaan, rakennusaineena 
punertava graniitti. Juuri en-
nen talvisotaa kirkko korjattiin 
perusteellisesti. Erikoista on 
se, että kirkon 31 äänikertai-
set urut lahjoitti Venäjän kei-
sari. Taitelija Lennart Segerst-
rålen lasimaalaukset esittivät 
Kristusta kärsimysseppelei-
neen ja enkeleineen, jotka pal-
velivat Häntä. Sivuseinämien 
lasimaalaukset olivat taitelija 
Lauri Välkkeen käsialaa. Neu-
vostoaikana 1940-1941 maala-
ukset oli tuhrittu, penkit vie-
ty pois ja urkujen paikalle oli 
muurattu tiilinen elokuvako-
neen koppi. Suomalaiset korja-
sivat kirkon 1941-1944, Jatko-
sodan jälkeen neuvostoliitto-
laiset tekivät kirkkoon museon, 
joka on siellä vieläkin. 

Äyräpään kirkko on sekin 
hyvin vanha. Sen tiedetään ol-
leen olemassa jo Pähkinäsaa-

Ihantalan kirkko

ren rauhan aikana 1323, mut-
ta sijaintipaikka on epävar-
ma. Kun Äyräpään seurakunta 
muodostettiin valtioneuvos-
ton päätöksellä vuoden 1926 
alussa, ensimmäinen kirkko 
rakennettiin 1933-1934 Lam-
masniemeen Vuoksen rannan 
tuntumaan. Kirkko on arkki-
tehti Oiva Kallion piirustusten 
mukaan rakennettu, rakenta-
jana viipurilainen firma Py-
ramid. Alttaritaulun maala-
si taiteilija Laila Järvinen ja se 
esitti Kristuksen kirkastumis-
ta. Kellotornissa oli kaksi Lo-

komon kromiteräksestä vala-
maa kelloa, toisen paino 150 
ja toisen 500 kiloa. Kellotapuli 
oli kirkon yhteydessä ja kirkos-
sa oli keskuslämmitys. Kirkko 
tuhoutui talvisodassa ja kellot 
murskautuivat. Kirkon vieres-
sä oli sankarihautausmaa ja itse 
kirkon raunioissa suomalaisten 
tukikohta kesällä 1944. Neu-
vostojoukot perustivat vesistö-
koulutuskeskuksen kirkon vie-
rellä olleen hautausmaan päälle 
sodan jälkeen. 

Anssi Vuorenmaa 
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Järjestyksessä yhdeksäs ve-
teraaniperinteen seminaari 
pidettiin Pääpostin audito-

riossa 21.11., ja se kokosi lähes 
neljäkymmentä kuulijaa ja kes-
kustelijaa.

Seminaarin teemana oli ”ve-
teraaniperinne ja historian tut-
kimus”. Avauspuheenvuoros-
saan Tammenlehvän perin-
neliiton puheenjohtaja Eino 
Siuruainen painotti historia-
tietojen merkitystä perinne-
tulevaisuuden muotoutumi-
sessa: vain mahdollisimman 

tarkka ja oikea historiatieto ra-
kentaa kestäviä arvoja. Sota-
vuosien taistelutapahtumat on 
tutkittu sangen perusteellises-
ti, ja sodan keskeisistä ihmisis-
tä ja tapahtumista syntyy uu-
sia tulkintoja. Kuitenkin Suo-
men kansallisen selviytymisen 
historian tutkimus on sangen 
puutteellista.

Siuruainen huomautti, että 
tänä päivänä harva päättä-
jäkään tajuaa, miten suoma-
lainen selviytymistarina on 
muokannut suomalaisia yh-

teiskuntarakenteita: Viiden so-
tavuoden kehitysviive, Karja-
lan ja Petsamon menettämi-
nen, puolen miljoonan evakon 
asuttaminen sekä sotakorvauk-
set eivät ole menneet seurauk-
sitta.

VTT Esko Vuorisjärvi mai-
nitsi esityksessään, että Tam-
menlehvän Perinneliitto ei 
ole nostanut riittävästi esil-
le sotahistoriallisen tutkimuk-
sen merkitystä perinnetyössä. 
”Onko sotien ja sotahistorian 
tutkimus veteraanien perinne-
työtä” - aiheinen esitys mainit-
si Sotaveteraani-lehden myön-
teisenä esimerkkinä siitä, kuin-
ka sotahistorian tutkimus voi 
näkyä järjestölehdessä: jokai-
sessa numerossa julkaistaan 
useampikin sotahistoriallinen 
artikkeli.

Professori Ohto Manninen 
tarkasteli Suomen 1939-45 so-
tien tutkimuksen nykytilaa ja 
tulevaisuutta. Mannisen esitys 
toi esille mielenkiintoisia yksi-
tyiskohtia muun muassa siitä, 
miksi suomalainen sotien tut-
kimus on ollut niin rutikuivaa. 
Vastaus on yksinkertainen: ei 
saanut kirjoittaa tavalla, joka 
vahingoittaa valtiota. Ja tämä 
Suomen marsalkan ja sotatie-
teen laitoksen kanta on kan-
tanut aina nykypäivään saak-
ka. Manninen mainitsi myös, 
miten media suorastaan hou-
kuttelee tutkijoita skandaalien 
pariin. Saattaa olla myös, että 
Neuvostoliiton ihailussaan pet-
tyneet ovat vastineeksi nyt hy-
vin auliita etsimään likaa myös 

suomalaisten toimista. Suret-
tavimmaksi esimerkiksi hän 
mainitsi myytin satojen rin-
tamakarkureiden teloituksista 
Huhtiniemessä. Myöhemmin 
tuli ilmi, että Helsingin yliopis-
tossa oli kirjoitettu pro gradu 
Huhtiniemen 1800-luvun so-
tilashautausmaasta, joka löytyi 
aikoinaan arkeologisissa kaiva-
uksissa. Asian pimennossa py-
symiseen lienee vaikuttanut se, 
että opinnäyte oli teologinen ja 
ruotsinkielinen.

Jälleenrakentamisen histo-
ria ja veteraaniperinne oli ai-
heena puheenjohtaja Eino Siu-
ruaisen esityksessä. Siuruainen 
vyörytti muistutuksena esiin 
vaikuttavia lukuja Suomen so-
takorvausponnistusten laajuu-
desta ja hajonnastakin: 402 lai-
vaa, 700 veturia, puutaloja toi-
mitettiin 400 000 neliön edestä, 
puomiketjuja yli 6000 tonnia ja 
jopa lankarullia 471 miljoo-
naa kappaletta. Esitys päättyi 
toteamukseen, jonka mukaan 
jälleenrakentamisen toteutti 
tuo sama joukko, joka oli pää-
vastuun kantanut myös anka-
rina sodan vuosina: rintamilta 
palanneet veteraanit.

Sotilasperinteen seura ry:n 
puheenjohtaja Markus Anaja 
totesi esityksessään, että yksi-
selitteistä määritelmää perin-
teille ei ole. Historia ei ole pe-
rinnettä, eikä myös päinvas-
toin, vaikka perinne ammentaa 
usein historiasta. Perinteet ovat 
myös ryhmäsidonnaisia, ja pe-
rinteiden vaalimisessa on kyse 
niiden ilmenemisen muoto-

Veteraaniperinteen seminaarissa puhuttiin historiasta

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Paavo Lipponen korosti demo-
kratian merkitystä Suomen selviämisessä.

jen ritualistisesta toistamises-
ta. ”Sotilasperinteet ja veteraa-
niperinne” -otsikon alla Anaja 
esitti pelkistetyn mallin perin-
nejärjestön elinkaaresta: jossa-
kin asiassa mukana olleet pe-
rustavat perinneyhdistyksen 
halutessaan pitää yhteyttä ja 
muistella menneitä. Toimin-
ta on perustajia itseään var-
ten; mahdollinen historiikki-
kin on suunnattu vain omille. 
Joukon vanhetessa rivit har-
venevat, mutta nuoria ei saa-
da mukaan, koska toiminta on 
edelleen suunnattu perustaja-
sukupolvelle – miten perinteen 
siirtämisen käy? Anajan esit-
tämät selviämisen mahdolli-
suudet on syytä kirjata: toimi-
taan tässä ajassa ja tämän ajan 
pelisäännöillä; suunnataan pe-
rinnetyö nuoremmille; lisätään 
näkyvyyttä sosiaalisen median 
ja verkkosivujen avulla ja ver-
kostoidutaan samanhenkisten 
kanssa. Näin perinne siirtyy 
eteenpäin. Tässä olisi hyvä oh-
jenuora Perinneliitollekin.

Tammenlehvän Perinnelii-
ton neuvottelukunnan puheen-
johtaja Paavo Lipponen listasi 
päätössanoissaan sen merkit-
tävän tekijän, jonka avulla Suo-
mi selvisi viime sodista: se on 
demokratia, ja ajatus siitä, että 
suomalaisella oli puolustetta-
vaa, toisin kuin niissä maissa, 
jotka elivät ennen toista maa-
ilmansotaa lähes feodaalisessa 
järjestelmässä. Suomi pärjäsi, 
selvisi ja – voitti.

Pekka Holopainen

Porvoonseudun  veteraa-
ni- ja maanpuolustusyh-
distykset keräsivät vuo-

sina 2010-12 yhdessä kaikkiaan 
n. 1800 viime sotien muistoesi-
nettä, jotka tavalla tai toisella 
liittyvät Porvoon seutuun. Osa 
esineistä liittyy myös sota-ajan 
pulaan.  Aloite keräykseen teh-
tiin maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistyöelimen kokouksessa ja 
priimus moottorina toimi Por-
voon Reserviupseerikerhon sil-
loinen puheenjohtaja Pekka 
Kunnas. Projektiin osallistuivat 
aktiivisesti seuraavat yhteisöt: 
Krigsinvalidernas Brödraför-
bunds Borgåavdelning-Sotain-
validien Veljesliiton Porvoon 
osasto rf, Borgånejdens Krigs-
veteraner rf, Porvoon Rinta-
maveteraanit ry- Borgå Front-
veteraner rf, Porvoon Seudun 

Muistoesinenäyttely Porvoossa
Sotaveteraanit r.y., Helsingin 
Rintamanaiset ry/Porvoon ker-
ho, Itä-Uudenmaan Maanpuo-
lustuskilta-Östra Nylands För-
svarsgille r.y., Nylands Brigads 
Gille i Östnyland, Porvoon Re-

Raili Korpiluoma on toiminut esittelijänä.

serviläiset ry, Porvoon Reser-
viupseerikerho- Borgå Reservof-
ficersklubb r.y., Porvoon Seudun 
Rauhanturvaajat ry, Itä-Uuden-
maan Sotilaspoikien ja Lottatyt-
töjen Perinnekilta ry, Tradition-

sgillet för Östnylands Soldatgos-
sar och Flicklottor TÖSF rf.

Keräyksen ja luetteloinnin 
aikana meillä oli huone käytet-
tävissä WSOY-talossa. Esinei-
den luettelointi ja valokuvaus 
suoritettiin talkoovoimin mu-
seon ohjeiden mukaisesti. Elo-
kuussa 2012 kokoelma luovu-
tettiin Porvoon  museolle, joka 
järjesti ensimmäisen näyttelyn 

Porvoon Taidetehtaassa syksyl-
lä 2012. Tällä hetkellä on Taide-
tehtaassa jo toinen näyttely, jos-
sa on mukana 45 esinettä ko-
koelmasta. Porvoon museo on 
rakentanut näyttelyn ja tausta-
yhteisöt vastaavat esittelystä.

Elätämme vielä toivoa pysy-
vän näyttelytilan löytymisestä 
Porvoosta.

Christer Sundman
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Siika-, Pyhä- ja Kalajoki-
laaksojen seutukunnal-
linen kirkkopyhässä Ka-

lajoella 4.8. liturgina toimi ro-
vasti Rauli Junttila ja  saarnan 
piti rovasti, entinen sotilaspoi-
ka Juhani Kajava. Kanttorina 
oli Veli Ainali, Kalajoen Sota-
veteraanien nykyinen puheen-
johtaja. 

 Juhlapuheen piti rovasti 
Mikko Himanka, jonka ken-
tälle jääneen isän nimi on näh-
tävissä Kalajoen sankaripaa-
dessa. Lähtökohdakseen pu-
huja oli ottanut Sananlaskujen 
kirjan sanat ”Älä hylkää ystä-
vääsi, älä isäsi ystävää”. Puhuja 
toi isänsä ystäville ja vieraam-
millekin sotaorvon terveiset. 
Pohjanmaan sotaorpojen lau-

Sotiemme veteraani-
en Pohjois-Pohjanmaan 
pohjoisten jokialueiden 

seutukunnallinen kirkkopäi-
vä kokosi syyskuun kolmante-
na sunnuntaina Kempeleeseen 
runsaslukuisen osanottajamää-
rän. Rovasti Pekka Rehumäki 
aprikoi, että jumalanpalveluk-
seen tulleet 570 kirkkovieras-
ta oli Kempeleen uuden kirkon 
ennätys. 

Kirkkopäivä alkoi jumalan-
palveluksella Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Saarnan toi-
mitti rovasti Pekka Rehumäki. 
Kenttärovasti Jouni Parviaisen 
lähettämä seppelpartio kävi 
laskemassa seppeleen sankari-
haudoille. 

Päiväjuhlassa keskeisenä 
teemana oli kiitollisuus vete-
raanisukupolvelle, joka oli uh-
rauksin taannut jälkipolville it-
senäisen, vapaan isänmaan.

Nuorten tervehdyksen juh-

Kirkkopäivän viettoa Kempeleessä Tammenlehväpolven 
kirkkopyhä Kalajoellalaan toi Anna-Maija Siira. 

Pohjan Sotilassoittokunta ja 
Elina Könösen johtama Ai-
olos-kuoro esittivät musiikkia, 
lausuntataiteilija Heljä Rahik-
kala lausui runoja. 

Kansanedustaja Tapani Töl-
li piti tilaisuuden juhlapuheen. 

Juhlavieraat tervetulleeksi 
toivottanut Rintamaveteraani-

Juhlan musiikista vastasi osaltaan Kalajoen Soittajat Markus Sep-
pälän johdolla.

luryhmä esitti Jorma Salmelan 
laulut ”Vapautemme kallis hin-
ta” ja ”Sotaorpo”. Juhlan mu-
siikillisessa annissa olivat mu-
kana myös Soili Aution johta-
ma Nuorisokuoro Fermaatti ja 
Markus Seppälän johtama Ka-
lajoen Soittajat.

 Puolustusvoimien terveh-
dyksen juhlaan toi everstiluut-
nantti Kimmo Rajala ja Kala-
joen kaupungin tervehdyksen 
kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Raili Myllylä. Päätössa-
nat esitti rovasti Jorma Niini-
koski, joka toivotti juhlaväen 
tervetulleeksi Raaheen vuoden 
kuluttua. 

Teksti: Pasi Eskola 
Kuva: Lassi SuniKempeleen kirkko täyttyi ääriään myöten, kun yli 500 veteraania 

ystävineen hiljentyi viettämään yhteistä kirkkopäiväänsä. Paikal-
lisen partiolippukunnan reippaat partiolaiset avustivat tapahtu-
massa.  

en Oulun piirin puheenjohtaja 
Onni Toljamo kiitti veteraane-
ja vapaudesta ja rauhan ajasta. 
Kempeleen-Oulunsalon Rinta-
maveteraanien puheenjohtaja 
Pentti Mellenius lausui päätös-
sanat. 

Paavo Kurttila

Naisjärjestön ylimääräi-
nen kokous pidettiin 
Seinäjoella 29.11.2013. 

Historialliseksi sen teki se, 
että Naisjärjestö perustettiin 
1.6.1968 Seinäjoella. Nyt järjes-
tön elämänkaari on sulkeutu-
nut, sillä ylimääräisessä koko-
uksessa käsiteltiin naisjärjes-
tön purkamista. Kokouspaikan 
valinta oli itsestään selvyys. 
Purkaminen tapahtui samalla 
paikkakunnalla kuin järjestö 
oli perustettu 45 vuotta sitten.

Naisjärjestön ylimääräiseen 
kokoukseen osallistui 148 hen-
kilöä, joista virallisia edustajia 
104. 

Kokouksen avauspuheen-
vuoron piti naisjärjestön pu-
heenjohtaja Pirkko Kuorehjär-
vi. Kokouksessa esitettiin toi-
mintakertomus ja tilinpäätös 

Mikkeli isännöi pääjuhlaa

vuodelta 2012 sekä myönnet-
tiin vastuuvapaus keskustoimi-
kunnalle. 

Purkamisesta ei äänestetty. 
Naisjärjestön purkamista kos-
keva päätös oli yksimielinen. 
Varat päätettiin luovuttaa So-
taveteraanien tuki- ja perinne-
säätiölle. 

Sääntöjen mukainen, purka-
miseen liittyvä toinen kokous 
pidetään Lahdessa 25.3.2014.

Etelä-Pohjanmaan naistoi-
mikunnan jäsenet hoitivat ko-
kousjärjestelyt erinomaisella 
tavalla. Heille suuri kiitos ko-
kouksen onnistumisesta. 

Naisjärjestön purkami-
nen tuo uusia haasteita, sii-
hen saamme varautua. Kaik-
ki työ on nyt kohdistettava yh-
teisten voimavarojen käyttöön 
veteraanisukupolven hyväk-

Naisjärjestöllä historiallinen kokous
si ja heitä kunnioittaen. Meitä 
naisjaostojen jäseniä ei tulevai-
suus pelota, vaan työmme jat-
kuu. Me jatkamme työtämme 
veteraanien parissa niin kau-
an kuin sotaveteraaneja on ja 
he meitä tarvitsevat. Rakenne-
muutos tuo vain uusia toimin-
tamalleja.

Kunnioittavat kiitokseni 
Teille kaikille sisarille siitä ar-
vokkaasta työstä, jota olette 
niin monen vuosikymmenen 
aikana tehneet veteraanivelji-
en ja sisarten hyväksi. Vastuu-
ta tuntien ja vakaumuksellises-
ti toimien.

Työmme tulee jatkumaan. 
Teitä sisaret tarvitaan yhä edel-
leen!

Pirkko Kuorehjärvi

Etelä-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiirin naistoimikunta 
oli aktiivinen perustettaessa 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
Naisjärjestöä. Seinäjoen 
Kauppaoppilaitoksen 
tiloihin oli kutsuttu liiton 
naistoimikunnan perustava 
kokous Suomen Sotavete-
raaniliiton liittokokouksen 
yhteyteen 1.6.1968. Kokous 
alkoi klo 15.20 ja läsnä oli 50 
edustajaa Kainuuta, Karjalaa, 
Uusimaata, Satakuntaa ja 
Etelä-Pohjanmaata myöten. 
Perustamisesta jouduttiin 
äänestämään, mutta pe-
rustamisen puolesta äänet 
voittivat 19-4.

Kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari, asianajaja Mart-
ti Lepistö Seinäjoelta (vas). Oikealla Naisjärjestön puheenjohtaja 
Pirkko Kuorehjärvi. 

Kansallisen veteraani-
päivän valtakunnal-
linen pääjuhla järjes-

tetään 27.4.2014 Mikkelissä. 
Päivän ohjelma käynnistyy li-
punnostolla Mikkelin torilla 
ja jatkuu jumalanpalveluksel-
la Mikkelin tuomiokirkossa ja 
ortodoksisella liturgialla Py-
hän ylienkeli Mikaelin kirkos-
sa. Itse pääjuhla järjestetään 
jäähallissa. Pääjuhlassa juhla-
puheen pitää talouskomissaari 
Olli Rehn. 

Pääjuhlaa edeltävä aseveli-il-
ta järjestetään Karkialammella 
ravintola Pitopadassa. 

Puolustusvoimien, polii-

sin ja pelastuslaitoksen yhtei-
nen kalustonäyttely levittäytyy 
Mikkelin torille. 

Paikallista juhlatoimikuntaa 
johtaa kaupunginjohtaja Kim-
mo Mikander,  järjestelytoi-
mikuntaa eversti evp. Markku 
Riittinen ja projektipäällikkö-
nä toimii Pia Puntanen. 

Etelä-Savon kuntiin on lä-
hetetty toive, että paikallisten 
juhlien sijaan veteraaneille jär-
jestettäisiin kuljetus Mikkeliin. 

Mikkelissä kansallisen ve-
teraanipäivän pääjuhla on jär-
jestetty edellisen kerran vuon-
na 1989. 
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Sotaveteraaniliiton val-
tuusto kokoontui Hel-
singissä 6. marraskuuta. 

Valtuusto hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja 78  000 euroa 
alijäämäisen talousarvion vuo-
delle 2014, valitsi hallituksen 
jäsenet ja varajäsenet erovuo-
roisten sijaan. 

Hallinnon rakenneryhmän 
jäseniksi valittiin Sakari Sip-
pola, Erkki Merikallio, Arto 

Valtuusto kokoontui

Mikkonen ja Aarno Strömmer. 
Valtuuston nimeämänä tosite-
tarkastajajana jatkaa ekonomi 
Pentti Korpimies Lahdesta. 

Aamupäivän keskustelu-
osuudessa käsiteltiin tulevai-
suussuunnittelua ja liiton ta-
lousasioita. 

Uudet hallituksen jäsenet 
ja varajäsenet 
Tuija Saura (56) on pöytyäläi-
nen metsä- ja viljatilan emän-
tä ja muusikko. Hän on Sotave-
teraaniliiton Naisjärjestön toi-
minnanjohtaja vuodesta 2012. 

Pasi Alho (73) vastasi Tam-
pereella 2012 pidettyjen liitto-
päivien järjestelyistä. Hänellä 
on pitkä ura maanpuolustus-
järjestöjen tehtävissä. Pirkan-
maan Sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 2013. 

Lehdistöneuvos Erkki Heik-
kinen (64) on tehnyt elämän-
työnsä aluejohtajana sekä tie-
dottamisen ja viestinnän paris-
sa Keskossa. Erkki Heikkinen 
on ollut Sotaveteraaniliiton 
neuvottelukunnan jäsen, lii-

ton hallituksen jäsen 2009- ja 
hallituksen varapuheenjohtaja 
2011-sekä liiton viestintätoimi-
kunnan puheenjohtaja. 

Eila Kohopää (66) on eläk-
keellä oleva Valkealan sosiaali-
johtaja. Hän on toiminut vuo-
desta 2011 sosiaalineuvojana 
Kymenlaakson Sotaveteraani-
piirissä. 

Pertti Suominen (69) on 
eversti evp. Hän toimi Tam-
menlehvän Perinneliiton toi-

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2014

Varsinainen jäsen 2014–2015 Varajäsen 
Tuija Saura Eila Kohopää
Pasi Alho Reijo Inget
Erkki Heikkinen Pertti Suominen

Varsinainen jäsen 2013-2014 Varajäsen 
Antti Henttonen Rauno Loukkola
Jukka Simola Juhani Manninen
Pekka Paatero Pentti Seppä

Valtuuston puheenjohtaja Sa-
kari Sippola johti kokousta tot-
tuneesti. 

Toimintasuunnitelman 
ydinosat
Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhdistysten, sotaveteraani-
piirien ja -yhdistysten keskeisin tehtävä on sotaveteraanien, 
heidän puolisoidensa ja leskiensä tukeminen sekä edunval-
vonta. 

Tampereella 6.6.2012 pidetyssä liittokokouksessa tehdyt 
yksimieliset linjaukset antavat suuntaviivat liiton ja sen jä-
senyhdistysten toimille. 

Rintamaveteraanien lukumäärä on vuoden 2014 alussa  
32 000. Heistä on sotainvalideja noin 5000. Veteraanien kes-
ki-ikä on 89 vuotta. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu varsi-
naisia jäseniä 21 000 ja puoliso- ja leskijäseniä 16 000. Kan-
nattajajäsenten määrä on 29 000.

Sotaveteraaniyhteisöjen painopistealueet 2014 

1. Tukitoiminta sotaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja 
leskilleen 

2. Yhteistyö sotaveteraaniyhteisöjen ja kuntien kanssa 
3. Tulevan toiminnan suunnittelun jatkaminen    
4. Kannattajajäsenten määrän kasvattaminen

Heikki Lirberg Ruotsista (vas.) ja Matti Viitanen Pirkanmaalta. 

Liiton puheenjohtaja Finn-Göran Wennström alusti valtuutetuille liiton tulevista suunnitelmista.

minnanjohtajana 2005-2013. 
Sotavainajien muiston vaali-
misyhdistyksen puheenjohtaja-
na hän aloitti 2013. 

Reijo Inget (60) on Kainuun 
maakunnan veteraaniasiamies 
vuodesta 2005. Aikaisemmin 
hän toimi Kuhmon sosiaalijoh-
tajana. Hän on ollut mukana 
sotaveteraanityössä vuodesta 
2006 hoitaen sosiaalineuvojan 
tehtävää. Liiton hallituksen va-
rajäsenenä hän on ollut 2012-13. 

Minä katson tätä maata

Tuija Saura

Jääkukkia, Äidin kirje, Muistelo, Särkynyt onni, Suomen Lotta, Muistoja Syväriltä, Seiskarin valssi, Ilta Kannaksella, 
Wenn der weisse Flieder wieder blüht - Sireenien aikaan, Bei dir war es immer so schön, Bel Ami, Nur nicht aus Liebe 
weinen - Itke en lemmen tähden, Vetoketju, Katupoikien laulu, Red Sails in the Sunset, The White Cliffs of Dover, Liisa 
pien’ - Lili Marlene - Lilli Marlene, Minä katson tätä maata

www.tuijasaura.com

Minä katson tätä maata

Tuija Saura

Pasi Alho

Erkki Heikkinen

Tuija Saura

KUUNTELE RADIO DEI
 taajuus kaapelissa
Oulu 106,9 94,1
Rovaniemi 93,4 93,4
Lahti 106,4 99,1
Helsinki 89,0 101,9
Turku 107,3 99,4
Tampere 98,8 
Lohja 107,2
Kokkola 87,6 
Keski-Suomi 94,1 93,4
Espoo 105,8

 taajuus kaapelissa
Hämeenlinna 105,9 103,6
Pohjanmaa 89,4 102,7
Kuopio 106,1 103,3
Satakunta 95,7 94,4
Pohjois-Karjala 107,4      
Mikkeli 87,8 105,0
Savonlinna  91,3
Lappeenranta ja 
Imatra  96,0
Kouvola 96,2
Kemi  100,5

USKO AINOASTAAN  
JEESUKSEEN PELASTAA
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Liitto kokosi tietoa mää-
rärahan käytöstä ja sen 
riittävyydestä yhdistys-

ten ja kuntien kanssa syksyl-
lä. Useimmat kunnat vastasivat 
että määräraha on riittämätön 
palveluiden tarpeeseen nähden 
ja kuntoutusmäärärahoissa toi 
helpotusta syyskuussa jaossa 
ollut lisämääräraha.

Määräraha kotiin vietäviin 
lisäpalveluihin jakautui kun-
nille siellä asuvien veteraani-
en määrän mukaisesti. Tänä 
vuonna määräraha oli 5,6 mil-
joonaa euroa ja se on veteraania 
kohden noin 174 €. Määrärahaa 
voidaan käyttää sosiaalihuolto-
lain mukaisiin palveluihin tar-
veharkinnan perusteella ilman, 
että tuloja tarvitsee selvittää. 
Valtiokonttorin ohje on selkeä 
ja antaa kunnille mahdollisuu-
den monipuolisiin käytäntöi-
hin. 

Kuntien käytännöt vaihtelevat
Mistä sitten johtuu 
kangertelu käytännössä?
Palvelusetelien myöntäminen 
on yleistynyt, mutta ongelma 
muodostuu silloin, jos niiden 
käyttöä ei seurata. Muutamat 
kunnat ovat myös jakaneet mää-
rärahaa yleisen jaon perusteel-
la, jolloin määräraha ei kohdis-
tu tarveharkinnan perusteella 
vaan nopeimmat hakijat saavat 
tasasumman.  Kuntien joukos-
sa on valitettavasti myös niitä, 
jotka ilmoittivat, että määrära-
haa jää käyttämättä.  Syitä näi-
hin käytäntöihin näyttää olevan 
yhtä monia kuin toimintatapo-
ja; veteraanit eivät hae palveluja, 
palveluseteleitä jää käyttämät-
tä, kunnilla ei ole tietoa tunnuk-
sen omaavista veteraaneista jne. 
Tämä ongelmakenttä on selvi-
tettävä ja yhteinen tavoite on ol-
tava se, että määrärahat tulevat 
kunnissa käytettyä kokonaisuu-
dessaan palveluja tarvitsevien 

Kotiin vietävinä palveluina on toteutettu seuraavia 
lisäpalveluita vuosina 2011 ja 2012, (Valtiokonttorin 
tilastot). Palveluja voi tiedustella oman asuinkunnan 
vanhuspalveluista.

Palvelulaji  2011 2012
Vaatehuoltopalvelut 159 302
Muut palvelut 1 536 825
Omaishoidon tuki 20 40
Apuvälineet 646 601
Ateriapalvelut, ei sisällä kuljetuksia 353 1190
Ateriapalvelut, sisältää kuljetuksia 450 1417
Päivätoiminta 432 363
Kotiapu- ja hoivapalvelut 1 299 2301
Kotisairaanhoito 340 303
Kuljetuspalvelut 446 560
Kylvetyspalvelut 25 54
Pihatyöt 195 407
Siivouspalvelut 4 261 7912
Palveluiden saajien määrä 10162 16275

veteraanien hyväksi. Tähän on 
olemassa yksi hyväksi havaittu 
keino: hoito- ja palvelusuunni-
telman tekeminen yhdessä ve-
teraanin ja mahdollisesti hänen 
läheistensä kanssa. Ehkäisevät 
kotikäynnit on määritelty myös 
vanhuspalvelulaissa ja veteraa-
nit ovat erityisjoukko kunnan 
ikäihmisten joukossa, joten hei-
dän kanssaan voidaan tämä asia 
hoitaa, jos tahtoa ja halua riittää.  
Kotikäynnin yhteydessä voidaan 
tehdä kuntoutussuunnitelma ja 
hakemus ja myös kodin muu-
tostöiden tarpeesta voidaan olla 
yhteydessä alueen korjausneu-
vojaan. Eli yhdellä kotikäynnil-
lä on mahdollisuus käydä kaikki 
perusasiat läpi ja näin saatu pal-
velusuunnitelma auttaa veteraa-
nia kuin myös kunnan vanhus-
työtä ja peruspalveluiden koh-
dentamista järkevällä tavalla. 

Anni Grundström

Hamina Tattoo festi-
vaali käynnistyy uu-
distuneena tiistaina 

29. heinäkuuta 2014.   Festivaa-
lin pääasia ja ehdoton kruunu 
ovat edelleenkin marssishow’t 
Hamina Bastionissa, Euroopan 
suurimmassa telttakatoksessa. 
Täällä maailman parhaiden so-
tilassoittokuntien kuviomarssi-
esitykset ja briljantti soitto ki-
saavat kansainvälisten unifor-
mujen väriloiston kanssa

Kansainvälisten soittokun-
tavieraiden lisäksi nähdään en-
simmäistä kertaa Hamina Tat-
toon historiassa kaikki suo-
malaiset sotilassoittokunnat 

yhdessä marssishow’n avaus-
numerossa, nyt uusittuina, täy-
sikokoisina sotilassoittokunti-
na, musiikkieverstiluutnantti 
Elias Seppälän johdolla.   Suo-
malaisista soittokunnista lisäk-
si oman kuviomarssishow’nsa 
antavat Kaartin soittokunta 
sekä Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta.

Päivän aikana on nähtävis-
sä puolustusvoimien uutta ka-
lustoa. Iloisten sota-ajan laulu-
jen konsertissa voi kuunnella ja 
laulaa sotaveteraanikuorojen ja 
niiden perinnekuorojen kans-
sa nuoruuden parhaita suosik-
kikappaleita, hiljentyä hartaus-

hetkeen viileässä kirkossa ja 
päivän päätteeksi nauttia Ha-
mina Tattoon marssishow Ha-
mina Bastionissa. Kotimatka 
voi alkaa klo 20.00.  

 Hamina Tattoossa  
ollaan koko päivä 
Tattoo-katu on festivaalin uu-
tuus. Se on kaikkien festivaa-
livieraiden sekä haminalaisten 
yhteinen olohuone Haminan 
keskipisteessä, Raatihuoneen 
torilla sekä Fredrikinkadulla.

Se on aurinkoinen kävelyka-
tu täynnä musiikkia, tanssia, 
kahvilaherkkuja, ravintoloita 
ja myyntikojuja. Tattoo-kadun 

myyntikojut ovat auki aamus-
ta alkuiltaan koko festivaalin 
ajan.

Linnoituksen  
wanhat pihat
Haminan vanhan linnake-
kaupungin puutarhat ja pi-
hat avautuvat nyt ensimmäis-
tä kertaa yleisölle. Voit kiertää 
kaksitoista ihastuttavaa piha-

piiriä ainutlaatuisessa ympy-
räkaupungissa kokien elävää 
kulttuurihistoriaa, nauttia pi-
hakonserteista, Pop Up -kahvi-
loista, taidenäyttelyistä ja kirp-
putoreista. Pihojen porteilla 
olevat opastaulut vievät talojen 
ja koko linnakekaupungin his-
toriaa. Linnoituksen wanhat 
pihat ovat auki festivaalipäivi-
nä klo 12-18.

Hamina Tattoo kutsuu sotaveteraaneja

Haminan Bastioni on ollut monien kesäisten Sotaveteraanitapahtumien näyttämö. Kuvassa Sotave-
teraanikuorojen tapahtuma vuodelta 2003. 

Sotaveteraanien päivän 
30.7.2014 ohjelma:
klo 11:00-13:00 Veteraaniryhmät saapuvat Haminaan ja ruokai-
levat RUK:n muonituskeskuksessa. 

klo 13:00 - 14:00 Tutustuminen puolustusvoimien tapahtuma-
kenttään RUK:n päärakennuksen edessä. 

klo 14:00 - 15:00 Iloisten sota-ajan laulujen konsertti RUK:n 
Maneesissa.

Laulattajana ja solistina Mikael Konttinen, sotaveteraani- ja 
perinnekuorot sekä Rakuunasoittokunta musiikkimajuri Riku 
Huhtasalon johdolla.

Vapaa pääsy

Kahvitauko RUK:n pihalla. 

klo 16:30 - 17:00 Iltapäivän hartaus Haminan keskustan kirkoissa

Klo 18:00 - 19:50 Hamina Tattoo marssishow’n kenraaliharjoi-
tuksen seuraaminen Hamina Bastionissa.

Tattoo marssishow’n ja lounasliput tilataan ryhmätilauksena 
Tattoo-toimistosta: tattoo@hamina.fi tai puh. 040 199 1426. Va-
raukset on tehtävä 31.3.2014 mennessä. Ryhmän minimikoko 
on 10 henkilöä. Ryhmävarauksen hintaan lisätään Lippupalve-
lun ryhmävarausmaksu 10€/varaus. 

Lippuvarauksen yhteydessä ilmoitetaan, kuinka moni osallistuu 
maksulliselle lounaalle varuskunnan muonituskeskuksessa. 
Lounas laskutetaan ryhmiltä jälkikäteen.   

Lounas muonituskeskuksessa 8 €, kahvi ja munkki 2 €, konsert-
tilippu 30 €
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peettomana jäänteenä, ylei-
sen eurooppalaisen kehityksen 
vastaisena kummajai sena ja 
yhteiskunnallemme aivan liian 
kalliina järjestelmänä. Kum-
majaisena sitä pitävät lähinnä 
ne, jotka elävät erilaisessa geo-
poliittisessa ympäristössä ja to-
dellisuudessa. Kallis se ei ole 
ollut koskaan.

Onko tällä pohjoisen tur-
vallisuuspoliittisen vakauden 
ylläpitävälle järjestelmällem-
me vaihtoehtoja? Näennäise-
nä vaihtoehtona yhdessä ääri-
päässä on ammattiarmeija. Sen 
kustannusvaikutus olisi lähes 
kaksinkertainen ja suoritusky-
ky koko maan puolustamiseen 
riittämätön. Ammattiarmei-
jalla kyettäisiin puolustamaan 
vain osaa maata.

Ääripäiden väliin jää vali-
koiva asevelvollisuus tai lyhen-
netty palvelusaika. Niiden kus-
tannukset olisivat lähes nyky-
järjestelmämme suuruisia.

Valikoiva asevelvollisuus 
näyttää johtavan eurooppalai-
sen kokemuksen mukaan am-
mattiarmeijaan. Lyhennetty 
palvelusaika taas mahdollistaa 
rauhan aikana vain yksittäis-
ten sotilaiden peruskoulutuk-
sen. Kriisin kynnyksellä reser-
vin kouluttaminen joukoiksi ei 
enää olisi mahdollista. Näky-
vissä olevassa turvallisuuspo-
liittisessa tilanteessa todellisia 
vaihtoehtoja ei siis ole. Yleinen 
asevelvollisuus onkin turval-
lisuus- ja puolustuspoliittinen 
kysymys, ei työvoimapoliitti-
nen, kuten julkisesta keskuste-
lusta voisi päätellä.

Parhaan tuen yleiselle ase-
velvollisuudelle antavat va-
rusmiehet ja reserviläiset, siis 
asevelvolliset itse. Varusmies-

palveluksen jälkeisessä palau-
tekyselyssä kokemukset ar-
meija-ajasta, ryhmäkiintey-
destä, koulutuksesta ja sen 
järjestelyistä, henkilökunnasta 
ja maanpuolustustahdosta saa-
vat keskimäärin arvosanan nel-
jä asteikolla 1 - 5.

Varusmiespa lveluksessa 
teistä koulutetaan joukon jäse-
niä. Joukon, joka kykenee hoi-
tamaan käsketyt sodan ajan 
tehtävät. Teidän taidollinen ja 
fyysinen suorituskykynne ko-
hotetaan nousujohteisesti sel-
laiselle tasolle, että te kykenet-
te joukkonne mukana reservis-
säkin tarvittaessa vaatimusten 
mukaisiin taistelutehtäviin.

Varusmiespalveluksen jäl-
keen joukot ovat reservissä ja 
niitten toimintakykyä ylläpi-
detään kertausharjoituksin. 
Miehillä reserviaika jatkuu 50 

sen autonasentajakoulutukseen 
Au t o k e nt t äv a r i k k o k ou lu 
6:seen. Koulutus vastasi aliup-
seerikoulua. 

Syksyllä Veikko määrättiin 
Lapin sotaan ja Tornion mai-
hinnousuun. Oulussa joukot 
lastattiin rahtilaivan ruumaan. 
Rantautuminen Tornion sata-
maan onnistui ilman tappioi-
ta. Matka jatkui Rovaniemel-
le, jossa Veikon joukot liittyivät 
AutoK 4:seen. Sen eräänä teh-
tävänä oli elintarvikekenttä-
makasiinin tyhjennys ja huol-
tokuljetus Lappiin. Ajot suun-
tautuivat pohjoiseen ja Kittilän 
suuntaan. Perääntyvät saksa-
laiset joukot eivät miinoitta-
neet jokaista perääntymistietä, 
mutta kaatoivat sähköpylväät 
teille ja tekivät miinoitettuja 
murroksia. Tietysti he räjäyt-
telivät sillat sekä tierummut. 
Veikko Penttinen joutui ennen 
sodan loppua miinanraivaus-
joukkojen huoltoon ja kesällä 
1945 auttamaan siviilejä evak-
kojen tavaroiden rahtaukses-
sa. Siviiliin hän pääsi vasta jou-
lukuussa. Tammikuussa 1946 
Lievestuoreen varikolla Veikon 
sotilasura jatkui puolustusvoi-
mien palkkalistoilla. Kersan-
tin vakanssi vaati kanta-aliup-
seerikoulun, jonka hän suorit-
ti Lappeenrannassa. Veikko sai 
kiitettävät todistukset. Hänel-
le tarjottiin ylikersantin virkaa 
Iisalmen Ohenmäkeen perus-
tettuun asevarikkoon. Veikon 
sotilasura kesti vuodesta 1963 
vuoden loppuun 1972. 

Ensio Palosaari jatkoi puhet-
taan nuorille.

Yleistä asevelvollisuuttam-
me on julkisessa keskuste-
lussa puolustettu ja moitittu. 
Kriittisim mät näkevät sen tar-

Iisalmen kutsuntatilaisuu-
den aluksi Pohjois-Savon 
aluetoimiston päällikkö evl 

Ensio Palosaari kertoi kutsu-
tuille asevelvollisuudesta ja va-
rusmiesajasta. 

Helmikuussa 2012 julkais-
tu puolustusvoimauudistus on 
edennyt päätösten ja aikatau-
lun mukaisesti. Te nuoret mie-
het pääsette osaksi uudistuvia 
puolustusvoimia, joka kenttä-
armeijan supistamisen myö-
tä on kuitenkin suoritusky-
vyltään tehokkaampi ja siten 
vastaa paremmin puolustus-
voimien tehtäviin, joita ovat: 
Suomen sotilaallinen puolusta-
minen, tuki muille viranomai-
sille, sekä osallistuminen kan-
sainväliseen sotilaalliseen krii-
sinhallintaan.

Tilaisuudessa eturivissä is-
tuu sotaveteraani, ylivääpeli 
Veikko Penttinen (88). Hän on 
saanut koulutuksen kranaatin-
heittimistön tulenjohtueeseen 
Kannaksella. Nämä veteraanit 
lähtivät puolustamaan maa-
tamme, kun käsky kävi. 

Sotaveteraani, ylivääpeli 
Veikko Penttinen kertoi kut-
suntatilaisuuden jälkeen omas-
ta kutsunnastaan ja ajasta 70 
vuotta siten.

Kutsuntapaikka oli 1943 Sa-
ralinnan suojeluskunnan talo 
Laukaalla, Keski-Suomessa. Ti-
laisuuteen tultiin kaverin Esko 
Kovasen kanssa polkupyörällä. 
Matkaa Lievestuoreelta kertyi 
noin 30 kilometriä. Varusmies-
palvelun paikaksi määrättiin 
Haminan Jv-koulutuskeskus 
17. 

Veikko Penttinen sai 4 kuu-
kauden kuluttua siirron Kan-
nakselle krhK/JP 9:n tulenjoh-
tueeseen ja sieltä komennuk-

Kutsunnat ja asevelvollisuus nyt ja sota-aikaan

Autokomppania purkamassa ja kuljettamassa pois sotakorvaukseksi rataa Hyrynsalmelta Kuusa-
moon. Kumipyörän päällä V. Penttinen.

ikävuoteen asti ja johtajilla 60 
ikävuoteen asti. Tällöin henki-
löt ovat sijoittuneet sodan ajan 
joukkoihin. Asevelvollisuus on 
siten muutakin kuin pelkkä va-
rusmiespalvelus. 

Lopullisen päätöksen koulu-
tushaarastanne ja palvelusajan 
pituudesta tekee se joukko-
osasto, jossa aloitatte palveluk-
senne. Tässä kutsuntatilaisuu-
dessa toiveitanne kuunnellaan 
ja teille tehdään kolme tärke-
ää päätöstä: päätös palvelus-
kelpoisuudesta, päätös palve-
lupaikasta ja päätös palvelun 
aloittamisajankohdasta. Ennen 
kutsuntalautakunnan luokse 
tuloa selvittäkää itsellenne, mi-
hin joukko-osastoon ja mihin 
koulutushaaraan sekä milloin 
haluatte palvelukseen. 

Risto Pehkonen

www.samiedu.fi

Ihan mestari!
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otaveteraanipiirien sosi- paamisten merkitys valtakun-

Vapaaehtoistyötä lähes kokopäiväisesti
veteraanien kuin omaisten den säilyminen ja palveluiden misen ratkaisuja, apuvälineitä 

Rauhallista
Joulua ja

Onnea vuodelle 
2014!
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Pentti Hautaniemi syn-
tyi työläisperheeseen 
Kristiinankaupungissa 

8.11.1923. Ollessaan vasta vuo-
den ikäinen poika muutti per-
he työn perään Kemin Veit-
siluotoon, jossa työn ja talou-
dellisen toimeentulon tarjosi 
puunjalostusyritys Veitsiluoto 
Oy.

Pentti kasvoi ja varttui Ke-
missä, jossa kävi kansakoulun-
sa Rytikarin koulussa ja oppi-
koulun Kemin Yhteiskoulus-
sa. Oppikoulussa ruotsinkielen 
opiskelu alkoi jo ensimmäisestä 
vuodesta, saksankielen toises-
ta, mutta englanninkielen opis-
kelu vasta kuudennesta luokas-
ta lähtien. Ylioppilaaksi hän 
kirjoitti vuonna 1942.

Asevelvollisuus ja 
sotatoimet odottivat
Kutsuntojen jälkeen alkoi va-
rusmieskoulutus. Koulutus-
paikaksi määrättiin viestikou-
lutuskeskus Karkussa, Pir-
kanmaalla, jossa hän ja osa 
ryhmästä sai erikoiskoulutuk-
sen radiosähköttäjäksi eli ”tita-
riksi”. Koulutuksen päätyttyä 
Pentti Hautaniemi määrättiin 
oman ryhmänsä mukana La-
guksen johtaman divisioonan 
viestijoukkoihin, Äänislinna–
Syväri rintamalohkolle.  

- Olimme hyvin liikkuva 
viestintäyksikkö. Lähetinlait-
teisto oli asennettu toiminta-
valmiuteen suureen autoon, 
jossa autossa olivat myös vält-
tämättömät tilat viestintäryh-
mälle, joten valmiustilassa ole-
van viestiryhmän siirtäminen 
paikasta toiseen ei pitkiä aiko-
ja kestänyt, Pentti Hautaniemi 

kertoo. Alue jolla toimimme, 
oli pituudeltaan noin 200 km 
mittainen ja sijaitsi rintamalin-
jojen takana, suojassa viholli-
sen tulitukselta. Vahinkojakin 
toki sattui, mutta ne eivät olleet 
niinkään sotatoimista johtuvia, 
vaan tapaturmia tai yleisiä sai-
rastumisia.”

Taistelujen rintama-alueella 
laannuttua vuoden 1942 lopul-
la osa viestijoukkojen miehis-
tä siirrettiin Lappeenrantaan, 
jossa heille annettiin lisäkou-
lutusta. Lappeenrannan ko-
mennus kestikin yllättävän pit-
kään, mutta niin kuin yleensä 
päättyy kaikki aikanaan, niin 
tämäkin sota. Viestiyksikön 
odottaessa kotiuttamista tuli-
kin yllättäen käsky siirtyä La-
pin sotaan. 

Pentti Hautaniemi oli sa-
maan aikaan ranteen murtu-
misesta johtuen sairaalahoi-
dossa, josta hänet siirrettiin 
jatkohoitoon Porin sairaalaan. 
Ranteen tervehtymisen jälkeen 
Pentti kotiutettiin kesällä 1945.

Työelämä ja opiskelu 
odottivat
Palattuaan sodasta takaisin 
Kemiin Pentti Hautaniemi ha-
eskeli aluksi työpaikkaa koti-
seudultaan. Sellainen löytyikin 
Kemin Sotilaspiirin kanslias-
ta, jossa työ muodostui sodasta 
palaavien miesten kotiuttamis-
papereiden valmistelusta. Työn 
vielä kestäessä hän tuli kui-
tenkin ajatelleeksi, ettei tämä 
voi pitkään kestää, niinpä hän 
suuntasi tarmonsa opiskelupai-
kan hakuun. Sellainen myös 
nopeasti järjestyi.

Mahdollisuus opiskeluun 

avautui Helsingin yliopiston 
maa- ja metsätieteellisessä tie-
dekunnassa vuonna 1947. Syy 
tiedekunnan valintaan johtu-
nee siitä, että hän oli jo nuo-
ruudessaan paneutunut lähei-
sen puunjalostusteollisuuden 
toimintaan. Metsänhoitajak-
si Pentti Hautaniemi valmistui 
1952.

Tuohon aikaan oli hiljattain 
säädetty Maanhankintalaki, 
jolla säädöksellä perustettiin 
muun muassa rintamamiesti-
loja kautta maan. Käytännös-
sä tilojen perustamisesta vas-
tasi Maanmittaushallituksen 
asutusasiain osasto, jonka Tor-
nion konttorista Pentti Hau-
taniemi sai työpaikan. Rinta-
mamiestilojen muodostami-
sesta vastasi työryhmä, jonka 
muodostivat työpaikan kont-
toripäällikkö, agronomi ja met-
sänhoitaja. Rintamamiestilan 
saannin edellytyksenä oli maa-
seudulla asuminen sekä maa- ja 
metsätalouden osaaminen.

Tämäkin työ päättyi aika-
naan kestettyään pari vuotta. 
Pentti Hautaniemi otti yhteyt-
tä tuttuun paikkaan Veitsiluoto 
Oy:hyn. Sattumoisin juuri sil-
loin siellä haettiin kielitaitoista 
toimihenkilöä laivausosaston 
toimistoon. Vientitoimituk-
set hoidettiin Ajoksen sataman 
kautta viennin suuntautuessa 
pääosin Saksaan. Pentti oli jo 
koulussa lukenut suomen lisäk-
si myös ruotsia, saksaa ja eng-
lantia ja täydentänyt näiden 
kielien osaamista sotavuosien 
aikana. Näin hän olikin halut-
tu henkilö vientitoimiston työ-
hön.

Pian Veitsiluoto aloitti uu-
den paperitehtaan rakenta-
misen, jonka työmaakonttori 
tarvitsi työhönsä vastuullisen 
toimihenkilön. Tehtaan val-
mistuttua Pentti Hautaniemi 
siirtyi uuden tehdaskonttorin 
konttoripäälliköksi. Siitä tehtä-
västä hänet kutsuttiin Helsin-
kiin perustettuun myyntikont-
toriin. 

Tie maailman avautui
Vientikonttorissa hänet nimi-
tettiin markkinointipäälliköksi 
ja avattiin tie maailmalle. Nyt 
jos koskaan oli kielitaito Pen-
tille tarpeen. Aikakausi- ja sa-
nomalehtipaperia valmistavan 
Veitsiluoto Oy:n vientikauppa 
suuntautui aluksi Hollantiin ja 
Saksaan ja pian myös muihin 
Länsi-Euroopan maihin kuten 
Englantiin. 

Euroopan jälkeen kaupan-
käynti laajeni myös Ameri-

kan mantereelle, Brasiliaan ja 
USA:han. Aasian maista vien-
tikohteena olivat vain Japani ja 
Singapore. Itä-Euroopan mai-
den kauppa hoidettiin keskite-
tysti Moskovan kautta, Afrikan 
ja Oseanian maihin ei vienti-
kauppaa harjoitettu.

Yli 30 vuotta jatkuneen vien-
tikauppauran aikana oli ulko-
maan matkapäiviä vuosittain 
80–100 . Työ ja siihen liittyvä 
matkustaminen veivät Pentil-
tä lähes kaiken ajan, joten siitä 
perheelle, harrastuksille tai va-
paaehtoistyölle  ei paljoakaan 
jäänyt.  

Mies tarvitsee perheen
Opiskelun ja työelämän lomas-
sa aikaa liikeni myös seuruste-
luun ja perheen perustamiseen. 
Tulevan Eeva-vaimonsa ensi-
tapaamisessa he eivät toisiaan 
tunteneet, vaikka saman kau-
pungin kasvatteja olivatkin. 
Avioliittoon Eeva ja Pentti vi-
hittiin 1948. Perheeseen syn-
tyi kaksi poikaa ja tyttö, joilla 
kaikilla on omat perheensä ja 
elämässään vakiintuneet ase-
mansa. Eeva Hautaniemi on 
koulutukseltaan lastentarhan-
opettaja. 

Sotaveteraanitoimintaan
Pentti Hautaniemi tuli mukaan 
Sotaveteraaniliiton toimintaan 
liittymällä jäseneksi Vantaan 
Sotaveteraaniyhdistykseen 
1994. Neljän vuoden kuluttua 
hänet valittiin hallituksen jä-

seneksi ja samalla myös halli-
tuksen puheenjohtajaksi. Hal-
lituksen puheenjohtajuus kesti 
vuodesta 1998 lähtien vuoteen 
2009, jolloin hänet valittiin yh-
distyksen kunniapuheenjoh-
tajaksi. Liittotasolla hän kuu-
lui samanaikaisesti jäsenenä 
valtuustoon. Yhdistyksessä on 
kaksi osastoa, itäinen ja länti-
nen. Suurimmillaan yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli jopa 800, 
mutta on ajan kuluessa nopeas-
ti laskenut. 

Vantaan Tikkurilassa kes-
kustan tuntumassa on näyttä-
vä Veteraanipuisto, jossa mm. 
kaksi muistomerkkiä. Sotave-
teraanien uhrauksia kunni-
oittava Veteraanipaasi ja Koti-
rintama -yhteisessä rintamas-
sa 1939-1945 -muistopilari on 
omistettu kotirintamanaisten 
työlle. Veteraanipuisto sijaitsee 
Pentti Hautaniemen kodin vä-
littömässä läheisyydessä, jonne 
hänen onkin helppo piipahtaa. 
Kuntoliikunta kuuluukin Pen-
tin jokapäiväiseen elämään.

Pentin puheenjohtajakau-
della saatiin yhdistyksen toi-
mintaan selkeää jatkuvuutta. 
Sotaveteraanien ilmaispalve-
luissa on kaupunki kiitettävästi 
mukana. Näitä ilmaispalvelui-
ta ovat mm. ilmaiset terveys-
keskuskäynnit, kotiavustus- ja 
kuntoutuspalvelut, ilmainen 
sisäänpääsy kulttuuritapahtu-
miin, vapaat uimahallikäynnit 
ja ilmainen pysäköintioikeus 
kaupungin parkkialueilla.

Tehtaan varjosta maailman matkaajaksi
Vantaalaisen sotaveteraani Pentti Hautaniemen työuran 
aikainen taival kuljetti hänet puunjalostusteollisuuden 
konttorista markkinointipäällikkönä työmatkoille Länsi-
Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan. Väliin jäi-
vät vain Afrikka ja Oseania. Kemiläisen Veitsiluoto Oy:n 
aikakausi- ja sanomalehtipaperia valmistavan yrityksen 
edustajana hän hoiti vientikaupan kymmeniin eri maihin 
kautta maapallon. Työssään häntä auttoi henkilökohtai-
nen luontevuus, ammattitaito ja hyvä kielitaito.

Kunniapuheenjohtaja Pentti Hautaniemi Veteraanipuistossa Koti-
rintamanaisten muistomerkillä.

Kuva yhdistyksen vuosikokouksesta 2000-luvulta, jossa silloinen 
puheenjohtaja Pentti Hautaniemi esitti katsauksen yhdistyksen 
toimintaan. Pöydän takana istuvat kokouksen puheenjohtaja Olli 
Vuorio ja sihteeri Viljo Ryynänen.
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Yhdistyksen läheisestä toi-
minnasta on todettava havu-
seppeleen laskeminen jokaisen 
veteraanin hautaustilaisuudes-
sa, kunniavartiointi itsenäi-
syyspäivänä sankarihaudalla 
ja kirkkopäivän järjestäminen 
yhdessä Vetreksen kanssa.

Vetres on Sotaveteraaniyh-
distyksen ja muiden veteraani-
järjestöjen yhteistyöelin, jonka 
toimesta hoidetaan veteraanien 
yhteistä asiaa esimerkiksi ylei-
sötilaisuuksien ja matkojen jär-
jestämisessä sekä asiayhteyk-
sissä kaupungin suuntaan.

 Pentti Hautaniemen lähipii-
ri tuntee hänet rehtinä, luotet-
tavana ja tietorikkaana veteraa-
nina. Hänen erityisiä avujaan 
ovat seurallisuus ja laululah-
jakkuus, josta kokouksiin ja 
yleisötapahtumiin osallistujat 
voivat erityisesti nauttia.    

Matti Värri

Tornion Sairaskotisäätiö
Pitkäkatu 7, 95400 Tornio
saarenvire@saarenvire.fi

Kuntoutus-, hoito- ja 
virkistymispalvelua
Sotiemme veteraaneille

•	viihtyisä	ja	turvallinen	ympäristö	
•	monipuolinen	ohjelma
•	ammattitaitoinen	hoitohenkilökunta	
	 apunasi	ympäri	vuorokauden

Ota yhteyttä ja kysy lisää puh, (016) 226 4400  |  www.saarenvire.fi

Saarenvireen kuntoutuslaitos on rakennettu Sotiemme veteraaneille, 
jotka ovat taistelleet isänmaamme puolesta. Tarjoamme laadukasta 
kuntoutusta yksilöllisesti ja joustavasti toimintakykynne huomioiden.  

Kuntoutusjakso	Saarenvireessä	sisältää	monipuolisia	toimintakykyä	
ja	omatoimisuutta	tukevia	palveluja:	

•	yksilöllinen	hoiva	ja	huolenpito
•	maittava	kotiruoka
•	kodikas	ilmapiiri
•	oma	lääkäri

TERVETULOA 
kuntoutumaan

Saarenvireeseen
Tornioon!

Kunniakansalaistemme kuntouttaminen on ollut päätehtävämme 
jo yli 20 vuotta ja tätä työtä jatkamme edelleen! 

Luotettavaa tietoa terveydestä ja 
sairauksista kaikille suomalaisille »

Suurkiitokset Teille  
Sotaveteraanit!

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25, Ruutana 

puh.03-358 3100

HYVÄN JOULUN TOIVOTUKSIN 

www.keski-suomensairaskotisaatio.fi

Tuemme veteraanien kotona                                  
selviytymistä monin eri tavoin

Tule tutustumaan ! 
Sosiaalityöntekijä tietää 
varaustilanteestamme, 
puh. 014 -690 606
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944
Jatkosotatapahtumia 1944

Tammikuu 
1.1. Suomen hallitus vastaa suurlähettiläs Aleksandra Kollontain rau-

hanponnisteluihin lähettämällä hänelle sähkeen Tukholmaan. Siinä 
kiitetään Kollontaita ja toivotaan yhteyden Moskovaan säilyvän. 

4.1. Ylipäällikön käskystä kutsutaan 1.1.-30.6.1926 syntyneet asevelvolliset 
palvelukseen koulutuskeskuksiin 21.2.1944.

5.1. Valtioneuvosto ryhtyy rajoittamaan elinkeinotoimintaa. 
14.1. Puna-armeija aloittaa suurhyökkäyksen Saksan Pohjoista armeijaryh-

mää vastaan ja valtaa runsaan kuukauden kuluessa mm. Novgorodin, 
Lugan ja Staraja Russan. Leningradin saartorengas murtuu lopullisesti. 

17.1. Hitler määrää kenraalieversti Eduard Dietlin vierailemaan Mannerhei-
min luona ja korostamaan saksalaisten päättäväisyyttä pysyä Narvan 
linjalla. 

18.1. Sotamuistoyhdistys ry perustetaan Helsingissä. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on tukea sotamuistoja kerääviä ja vaalivia laitoksia Suomen 
puolustusvoimissa. 

20.1. Novgorod joutuu jälleen neuvostojoukkojen käsiin (20.1.). 
31.1. Yhdysvaltain asianhoitaja Guillion jättää ulkoministeri Ramsaylle noo-

tin, jossa ulkoministeri Hull kehottaa suomalaisia ottamaan yhteyttä 
Moskovaan. 

Helmikuu
1.2. Svenska Dagbladet -lehden mukaan Viron ruotsalaisten siirtoa Suo-

men ruotsalaisalueille suunnitellaan. 
3.2. Valtioneuvosto antaa kansantaloudellisen neuvottelukunnan työ-

valiokunnalle tehtäväksi ryhtyä laatimaan ehdotusta sodanjälkeisen 
siirtymäkauden talouspoliittiseksi ohjelmaksi. 

5.2. Noin 70 % maahan saapuneista inkeriläisistä on sijoitettu työelämään. 
Työvoimatilaukset jatkuvat, huoltoon sijoitettavaksi jää noin 15 %. 

5.2. Mannerheim-liiton sotakummivaliokunnan puheenjohtaja, kenraali-
tar Anni Walden vetoaa niihin, jotka eivät ole vielä osallistuneet ”san-
karivainajien lasten” auttamiseen. 4000 sotaorpoa on vailla kummia. 

6.-7.2. Helsingin suurpommitus alkaa klo 19.23. Lähes 150 viholliskonetta 
osallistuu hyökkäykseen, joka kestää yli kaksi tuntia. Pommitus jatkuu 
klo 1.08. Lähes neljä tuntia kestävässä hyökkäyksessä kohteille suori-
tettiin 725 pommituslentoa. Illan ja yön pommituksissa saa surmansa 
103 ja haavoittuu lähes 300 henkilöä. 

8.2. Yhdysvallat julkistaa noottinsa (31.1.) sisällön.
9.2. Suomi päättää pitkien keskustelujen jälkeen lähettää valtioneuvos 

J.K. Paasikiven Tukholmaan ottamaan selvää NL:n rauhanehdoista. 
9.2. Vihollisen lisääntyneen ilmatoiminnan takia keskeytetään koulujen 

toiminta Viipurissa. 
9.2. Niilo Wällärin johtama Merimies-Unioni vaatii SAK:ta ryhtymään toi-

miin Suomen irrottamiseksi natsi-Saksan liittolaisuudesta ja sodasta. 
12.2. J.K. Paasikivi matkustaa Tukholmaan keskustelemaan Neuvostoliiton 

suurlähettilään Aleksandra Kollontain kanssa Neuvostoliiton ehdois-
ta. Paasikivi tapaa Kollontain 16.2.

16.-17.2 Toinen suurpommitus Helsinkiin alkaa 19.47 kestäen kolme ja puoli 
tuntia. Toinen pommitusaalto alkaa ennen puoltayötä ja kestää 5.49 
asti. Kohdealueelle suoritetaan 382 pommituslentoa.

19.2. Oppikoulut suljetaan Etelä-Suomen rannikkokaupungeissa. 
19.2. Päämajan operatiivisen osaston päällikkö V.K. Nihtilä sanelee pää-

majan sotapäiväkirjaan näkemyksensä puolustuksen painopisteen 
siirtämisestä Karjalan kannakselle. 

22.2. Neuvostokoneet pommittavat Tukholman Söderin kaupunginosaa. 
Kukaan ei loukkaannu pommituksessa. 

25.2. Ruotsalainen sanomalehti Dagens Nyheter julkaisee NL:n rauhaneh-
dot. J.K. Paasikiven toimet Tukholmassa tulevat saksalaisten tietoon. 

26.-27.2. Neuvostoliiton kolmas Helsingin suurpommitus alkaa klo 18.45 ja 
päättyy 5.10 Pommitusalueelle tehdään 875 pommituslentoa. Hyök-
käys aiheuttaa korvaamattomia kulttuurihistoriallisia vahinkoja. 

29.2. Eduskunta hylkää salaisessa istunnossa Neuvostoliiton ennakkoeh-
dot. 

Mussolini luopui eilen vallasta. 
Kummallista, kukaan ei aa-
vista nyt, mikä on oleva seu-

raava suuri tapaus, ja joskus ne ovat his-
toriassa peräkkäisissä lauseissa muka-
vasti luettavissa.

Sodan tuulet olivat kääntyneet akse-
livaltioille vastaisiksi, sen oli huoman-
nut lotta Kyllikki Villa ja siitä havainnoi 
myös 11. Divisioonan valvontaupseerina 
toiminut luutnantti Taavetti Heikkinen:

Erikoisrauhasta Suomen ja ryssän 
jopa Saksan ja ryssänkin välillä puhu-
taan paljon lehdistössä. Samaan aikaan 
Saksa perääntyy itärintamalla, on luo-
vuttanut Harkovin, Ahtyrkan .jne. Ja 
etenee takaperin Poltavaa kohti. Eng-
lantilaiset pommittaa Saksan kaupun-
keja, viimeksi 20 prosenttia Berliinin ra-
kennuksista 700 koneen voimalla...

Kaikki nämä ovat merkkejä, jotka 
panevat uumoilemaan tappion mahdol-
lisuutta. Mieliala painuu. Epävarmuus 
tulevaisuudesta painaa.

Kansan usko Saksan voittoon ro-
mahtanut

Valtion tiedoituslaitos selvitti syys-
lokakuun vaihteessa, miten kansa olet-
ti suursodan päättyvän. Usko Saksan 
voittoon oli vuoden sisällä romahta-
nut. Kokoomuslaisista liki 40 prosent-
tia pani vielä uskonsa Saksaan, muiden 
puolueiden kannattajista paljon har-
vempi.

On ilmeistä, että laajat piirit ovat me-
nettämässä tai oikeammin jo menettä-
neet uskonsa siihen, että Saksa jaksaisi 
loppuun asti tukea meitä Venäjää vas-
taan.

Näin summasi VTL:n kotimaanosas-
ton päällikkö Martti Ruutu lokakuus-
sa. Länsivaltain voittoon uskoi kan-
san enemmistö. Neuvostoliiton murs-

kaavaan ylivoimaan taas kieltäydyttiin 
uskomasta, se oli psykologisesti liian 
rankka tulevaisuudenkuva. Sodassa oli 
muutenkin kestämistä.

Niidenkin, jotka odottivat länsival-
tojen voittavan sodan, oli helpompi us-
kotella itselleen, että Saksa ennen häviö-
tään näille saa Venäjästä todellisen voi-
ton.

Miten se tapahtuisi, sillä ei kannat-
tanut vaivata päätään. Miestensä mie-
lialoista huolta kantavalle marsalkka 
Mannerheimille tämä oli tietysti loh-
dullista kuultavaa. Kotirintaman le-
vottomuutta oli syytä varoa. Se levisi 
helposti kulovalkean tavoin sotarinta-
mallekin. Mikäli armeija tulisi epävar-
maksi, ei Suomen itsenäisyyskään olisi 
pelastettavissa. 

Mannerheim kirjoitti  
syksyllä 1943:

Ei armeija ole mikään kone, 
joka vain taistelee. Se myöskin 

tuntee ja ajattelee. Tuhannet si-
teet yhdistävät sotarintaman 

kotirintamaan.

Muuatta sidettä vahvistettiin joulun 
lähestyessä. Rintamalla palveleva Ur-
mas oli viemässä vihille rakkaan An-
ninsa. Urmaksella vain oli ongelma:

Kuule kun minä kuulin lomalla olles-
sani semmoista että kultasormuksia ei 
saa enään joka kaupunkista ollenkaan, 
mitäs me silloin teemme jos me ei saa-
ta kultasormuksia. Otammeko me niitä 
korvike sormuksia vai kuinka. Tykkäät-
kö sinä semmosista.

Äidillekin oli asiasta vihjattu eikä 
mammaa sopinut pettää – eihän? Joten 

Jatkosodan rintamamiehet 
– Joulun 1943 odotusta

Sarja suosittuja yhtyeitä ja poppoita, jotka esiintyvät Aunuksen radiossa. ”Elomaa 
poppoo” johtaja sotavirkailija Viikala. Äänislinna 12.12.1943
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pistetäänkö ensi lomalla töpinäksi, Ur-
mas ehdotti. Pukupakkoa ei ollut paitsi 
Urmaksella:

Kuule kyllä sinä kelpaat minun kans-
sani vihille minkälaisessa leningissä 
vaan. Mutta jos sinä tahtot itse hom-
mata oikein vihki leninkin niin tee vaan 
kuinka tahtot. Minusta vaan on kenku 
olla sotilas puvussa vihillä.

Synkät tunnelmat
Marraskuun pimeydessä kansan 

tunnelmat valahtivat jopa synkemmik-
si kuin vastaavana ajankohtana 1939. 
Yhä enemmän pelättiin historian tois-
tuvan. Ajatus vetäytymisestä Moskovan 
rauhan rajoille alkoi kalvaa alitajunnas-
sa. Tähän viittasivat tiedot Moskovan ja 
Teheranin konferensseista. Mutta riit-
täisikö sekään Neuvostoliitolle? Pahat 
kielet supattivat koko kansan evakuoi-
misesta Ruotsiin, siviilien luettelointi 
oli muka jo käynnissä.

Joulun alla mielialat rauhoittuivat. 
Suotuisa elintarviketilanne ylläpiti hy-
vää tuulta. Venäläisten eteneminenkin 
hidastui. Opintovapaalle jäänyt Kyllik-
ki Villa vietti joulua entisessä palvelus-
paikassaan Rukajärven suunnalla:

Täällä on pyryttänyt ja ollut joulu-
tunnelmaa. Joulukirkko koristellussa 
viihdytysparakissa ja ateriat Rukahovis-
sa.

Tunnelma oli korkealla, kunnes aat-
toaamuna tuli surullinen sanoma: lä-
histöllä kaksi lottaa oli joutunut van-
giksi. He olivat olleet viemässä joulu-
paketteja kenttävartioihin. Niitä oli 
Ontajärven länsipuolella neljän viiden 
kilometrin välein.

Kun samanaikaisesti kaksi hevosta 
lähti viemään lomalaisia, lotat pääsivät 
kyytiin. Vihollisesta ei pitänyt olla vaa-
raa, mutta Ontajärven jäällä partio ava-
si tulen, hevoset menivät nurin ja toinen 
lotista haavoittui jalkaan. Venäläiset 
veivät lotat mukanaan. Perään hälyytet-
ty suomalaispartio joutui luovuttamaan 
saatuaan vastaansa ankaraa tulitusta.

Kyllikki Villa eläytyi lottien kovaan 
osaan. Olen muistanut noita kahta tun-
tematonta lottaa joka ilta. Sodassa sel-
viytyminen oli onnen kauppaa.

Lottapäällikkö Hilma Kuosmanen 
joutui taas viettämään yhden joulun 
kaukana kotoa, kaukana omaisista ja 
erityisesti 11-vuotiaasta Sakari-pojas-
taan. Hän laski, että se oli jo viides. Juu-
ri ennen aattoa Hilma sai pojaltaan ruu-
tupaperille raapustetun tervehdyksen:

Kiitos rahasta jonka saimme. Kiitos 
myös kaloista jonka mummi haki tänä 
päivänä. Mummi tekee huomenaamuna 
kukon. Mistä sinä sait ne kalat. Kohta on 
taas joulu, tuo aika menee kuin siivillä.

Milloinka sinä tulet lomalle on niin 
ikävä kun et tule jouluksi kotiin. Kyl-
lä se päivä koittaa että me saamme olla 
yhdessä kun meidän urheat sotamiehet 
ajavat vainolaisen ikuisesti rajojen taa ja 
kun äiti antaa meidän sotamiehille vah-
vaa muonaa ja kunhan minäkin tulen 

ajamaan vainolaista takaa niin eiköhän 
lähde...

Sanat pakosta raastoivat äidin sydän-
tä. Pojalleen hän lähetti joulupaketin.

Hilma vastasi tuhansien miehien 
muonituksesta ja satojen lottien kai-
kinpuolisesta hyvinvoinnista. Ennen 
aattoa hän kävi Karhumäen suunnal-
la kaikilla kymmenellä lotta-asemalla 
toivottamassa hyvää joulua. Kenttäsai-
raala 16:ssa hän pistäytyi tervehtimässä 
haavoittuneita. Näiden joukossa oli ko-
tipuolen poika, jolta viikkoa aikaisem-
min oli amputoitu oikea jalka.

Tuntui kuin olisimme olleet sisaruk-
sia, molemmat kaukana omaisistamme 
elämän ja kuoleman välimaastossa, Hil-
ma päiväkirjasi. Sota teki puolitutuista-

Mannerheim-ristin ri-
tarit, vas: komenta-
jakapteeni Pirhonen, 
vääpeli L.V.Moisander, 
luutnantti Leskinen, 
kersantti Arvi Liika-
nen, majuri Puustinen, 
korpraali Eino Laisi, 
kapteeni Wind, luut-
nantti Nykänen, vääpe-
li Onni Määttänen, yli-
kersantti Mikko Pöllä, 
kersantti L.Heino, korp-
raali Sakari Sandroos, 
sotamies Erkki Korpi, 
kersantti Olavi Tuome-
la, lentomestari Oksala. 
Mikkeli 19.12.1943

Kansakoululapset paperipukuihin pukeutuneina, esiintyvät erään yksikön pikkujoulujuhlassa. Tanssivat ja laulavat Joululau-
luja opettajansa säestämänä. Äänislinna 6.12.1943

kin läheisiä, kun hetki ja tunnelma oli 
oikea.

Jouluaatto korvikekodissa
Vielä oli yksi tehtävä suoritettavana – 
mieluisa sekin. Kolmesataa rautateiden 
miestä vietti yhteisen jouluaaton korvi-
kekodissaan Äänislinnan asemalla. Hil-
ma katsoi päältä, että lotat olivat tehneet 
parhaansa valmistaakseen illan niin 
juhlavaksi kuin suinkin.

Hildalle paras lahja oli Sakari-pojal-
ta tullut viesti. Useimmille se oli joulu-
loma kotona perheen ja läheisten paris-
sa. Niin myös panssarintorjuntaupseeri 
Valde Hämäläiselle. Hän merkitsi lyhy-
esti päiväkirjaansa:

24.-29.12. Vietin joulun ajan lomal-

la Joroisissa, jossa sain viettää rauhalli-
sen siviilijoulun kuusineen ja joulukirk-
koineen sekä suunnitella yhdessä tulevia 
päiviä ja vuosia vaimon kanssa.

Sitten oli edessä tyly ja väistämätön 
paluu Kannakselle sodan askareisiin. 
Vuosi vaihtui, mutta sota jatkui sitkeäs-
ti. Hämäläinen tosin oli huomaavinaan 
maailmalla enteitä, jotka viittasivat sii-
hen, että seuraava uusi vuosi otettaisiin 
vastaan rauhanoloissa.

Hämäläinen ei arvannut aivan vi-
kaan, mutta sitä hän ei aavistanut, mil-
lainen myrsky kansakunnalla sitä en-
nen oli kestettävänään.

Teksti: Ari Uino 
 Kuvat: Sa-kuva
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Tämän tarinan aikana nimeni oli 
vielä Paula Pettinen. Olin kä-
kisalmelainen koulutyttö. Kun 

jatkosodan aikana 15-vuotiaasta läh-
tien koululaisetkin olivat työvelvolli-
sia, niin minä viimeisestä sotakeväästä 
1944 aina joukkojen vetäytymiseen asti 
myöhäissyksyllä palvelin RSHY:n eli 
Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistyksen 
- tai kuten leikillisesti sanottiin, ”ryös-
töyhdistyksen” sotilaskotisisarena. Pää-
sin kotikaupunkini Käkisalmen lähelle, 
everstiluutnantti Väinö Nordlunndin, 
1. Rannikkoprikaatin (l.RPr) komenta-
jan, (sittemmin RT3) suosiollisella avul-
la. Hänen komentopaikkansa oli Vahti-
niemessä. Sotilaskodin ”pomo” Ida Piri-
nen määräsi minut Vahtiniemeen Aino 
Mallatin avuksi, mutta varsinainen teh-
täväni oli hoitaa Kivisalmen sotilasko-
tia, joka sijaitsi Häränotsan niemessä, 
noin 1 km Vahtiniemestä. 

Häränotsaan oli sijoitettu RT3:n Ase-
korjausjoukkue pääkorjaamoineen, 
puusepän- ym. verstaineen, moottorive-
ne- ja laivatelakoineen, miina- ym. va-
rastoineen. Yhden parakin nimi oli pe-
räti ”Hotelli Laatokka”. 

Asekorjausjoukkueenjohtaja oli sot.
mest. Ivo Selkamo eli ”Jokkeri”, apunaan 
alik. Veikko Siitonen Parikkalasta, oli 
monia taitavia seppiä, puu-, metalli- ja 
muita ammattimiehiä. Ruokailuparakis-
sa keittiössä hääräsi muonituslotta Hilja 
Kuisma eli Hili, tunnettiin myös nimel-
lä ”Piiskatykki”. Ruokailuparakki toi-
mi myös sotapesänä. Muonavarasto oli 
samassa parakissa. Keittiön takaisessa 
huoneessa majaili lotta alapetillä, minä 

yläpetillä, lisäksi oli pöytä ja kaksi tuolia. 
Varsinaiset taistelumme kävimme luti-
koita vastaan. Edellisiä sotilaskotisisaria 
olivat olleet Hilja (Hill) Junkkari ja ”Pik-
ku-Jumppaska” (Jumppanen), jotka oli-
vat siirtyneet muihin sotapesiin. Se että 
heidän tilalleen tuli koulutyttö, ei jäänyt 
miehiltä kommentoimatta: parakin vie-
ressä olevalle tulipalon varalle kasatul-
le hiekkaläjälle pystyttivät kepin nenään 
kilven ”Sotapesän tytölle”. Ajattelin ”siin 
hyö tekkiit virheen... ” Kesyyntyivät näet 
varomaan ruokapöydille perunapaino-
työnä koristamiani paperilakana - kaita-
liinoja ja alkoivatpa tuoda kedon kukkia 
lasipurkkeihin ... 

Minut tunnettiin - tilanteista ja mie-
lialoista riippuen - sotapesän tyttönä 
tai likkana, milloin kenraalieverstinä - 
jos komentelin miehiä, milloin kahvi-
kokkina, Paula-neitinä, tai mikä paras-
ta: ”sotatätinä” Silloin minä olin nuorin 
joukosta, nyt tammenlehvä-veteraani! 

Miten voi muistaa? 
Muistoni perustuvat omaan ns. sotapäi-
väkirjaani, erään joukkueen muonapäi-
väkirjaan ja sotilaskodin inventaario-
luetteloon. 

Muistoissa naiset ja miehet alka-
vat nousta unholasta: Tommi Suorei-
jus Lappeelta oli ”muonajeesuksemme”, 
Lasse Reiman taitava puuseppämme ja 
joskus keittiöapumme; tämä ”Puuu-
Lasse” nappasi vaimokseen lotta Marja 
Haakanan, joka oli palvellut myös Vala-
mon Niikkanassa, Luostarilla, Lahden-
pohjan Rauhalassa, Käkisalmessa ja Ki-
visalrnessa. Sot. past. Leo Pennnanen, 

kuulu grafologi eli käsialojen tutkija, 
piti meille iltahartaudet. 

Päiväkirjan lehdiltä nousevat esiin 
miehet Muhli, Latto, Matikainen, Lau-
nonen, Teräväinen, Kesseli, Karhu ja 
Pärssinen, Urjansson, Ahonen, Stoor, 
Aremaa, Hämäläinen, Mutka, Alpo 
Alajoki, lotista Elina Koponen, Aune 
Kinnari, Kaija Viskari. 

Häränotsan vastapäätä Mutalahden 
toisella puolella Kivisalmessa oli RT3:n 
venejoukkue, päällikkönään kapt.ltn. 
Aimo Vuolle-Apiala, jäniskoiriensa 
kanssa. Muonituslottana siellä oli Ellna 
Hyvärinen Tohmajärveltä. Viulisti-Kal-
le viihdytti musiikillaan. 

Laatokan laineilla 
Minun velvollisuuksiini kuului kahvin/
korvikkeen keitto vuoroiltoina myös ve-
nejoukkueessa ja silloin tällöin Jänis- ja 
Verkkosaarissa Laatokalla. Venejouk-
kueen aluksia olivat Saimaan sisävesil-
tä ja merivoimista siirretyt moottorive-
neet, mm. Muikku 1 (Mannelin ja Ny-
gren), HEL 24 (Jokela ja Rampa), M 86 
(Parkkonen ja Tikkanen), M 92 (Röp-
pönen ja Pekka Eeva), NA 21 (Savakko 
ja Sorsa), ES 14 (Antikainen ja Antto-
nen), Tuija 1 (Sundman ja Veneranta), 
PO 22 (Lukkarinen), M 72 (Häyhä), M 
83 (Väkkärä ja Eppu) AVE 130 (Mäki ja 
Peltola), ja isommat alukset kuten TU-
100, Aalto ja Oulu 4, sekä Tor kävivät sa-
tamassamme. 

Huvituksia ja muonaa 
Koronanpeluu oli suosittua sotapesäs-
sä, etenkin, kun Laatokalta tuli laivo-
jen miehiä käymään. Saavutin melkoi-
sen taidon pelissä, kun jouduin paljon 
pelaamaan, enkä juuri hävinnyt kahvi-
kupillista, joka oli voittona. Suudelmista 
en suostunut pelaamaan, ehdotuksista 
huolimatta. Rauhalan elokuvat Lahden-
pohjasta kävivät Vahtiniemen kasarmil-
la, pääsylippu maksoi 5 mk. 

Muistatteko sota-ajan muonia ja mitä 
teille tarjottiin? Meillä se oli kai pääasi-
allisesti perunaa ja lotinaa, velliä, puu-
roa, vanikkaa, soppaa. Mitä miehet 
kokkasivat omissa parakeissaan, sen li-
säksi että yrittivät ainakin kiljua tehdä, 
oli kiinni heidän omatoimisuudestaan 
ja kekseliäisyydestään, olihan Laatokas-
sa kalaa. Sokerilla, keinohunajalla ja tu-
pakalla sai vaihtaa kaikenlaista. Lisä-
tietoja antaa korpraali Jorma Komosen 
Valamosta: ”Olemme syöneet kahdek-
san jänistä, viisi teeripaistia, paistettuja 
ja keitettyjä perunoita, lohta, lammas-
kaalia, lammasta eri tavoin laitettuna, 
räiskäleitä itse tehdyn vadelmahillon 
kera, omena-, vaapukka- ja mustikka-
keittoa ym. ym., ja tietenkin miljoonia 
litroja korviketta erilaisten ruokailuai-
neiden kera.” 

Sotapesä tarjoaa 

Miten varusti RSHY Laatokan puolus-
tajan? Sotilaskodin inventaarion mu-
kaan seuraavasti: jos oli jano, oli tarjol-
la korviketta ja siihen sakariinia, mehu 
tehtiin emaliämpäriin vedestä ja esans-
sista, väri oli korea. Jos osti almana-
kan, tiesi nimi- ym. muut päivät ja voi 
kirjoittaa joko ”Pääsky” tai ”Karjalan 
Karhu”-lehtiölle. Oli postikortteja, mus-
tekyniä, kopiokyniä, kumeja, muistikir-
joja, vieraskirjojakin. 

Laatokan puolustaja voi olla myös 
siisti, sillä ihonhoitoon oli ”Heros”-
coldcreamia, partakone maksoi peräti 
100 mk, oli partasuteja ja mukeja, ham-
maslaseja, ja -tahnaa, kampoja, Bril-
jantiiini-hiusvettä, taskupeilejä, ”Puh-
das käsi”.-saippuaa. Hiustenleikkausko-
ne maksoi myös paljon eli 100 mk. Oli 
kenkälankkia ja saapasrasvaa, ompelu-
välineitä, kersantin kauluslaattoja ja ko-
kardeja kahta lajia, á 2:- ja á 12:50:- Ja 
kesäthän olivat aurinkoisia, joten aurin-
kolasejakaan ei puuttunut varastosta. 

Entä sitten nautintopuoli? Oli puuro- 
ja kastikejauhetta, soodatabletteja, piip-
pu maksoi 30:-, kessut 12:- pussi, sätkä-
paperi 18:- rulla, sätkäkone 25:-, holkki 
18:-, ja tupakkaesanssi 35: -.Harvoin oli 
tarjolla lakritsapatukoita - niistä miehet 
eivät paljoakaan piitanneet, vaan vaih-
toivat kanssani muonatupakoihini. 

Pitihän miehellä olla lisäksi taskussa 
lompakko, linkkuveitsi ja puukko, säh-
kölamppu, sokerirasia, paperinenälii-
noja, ja tulitikut. Kämpän kattoon voi 
ripustaa ”Susa”-merkkisen kärpäspa-
perin. Kaikkea tätä löytyi sotapesästä-
ni. Mutta verrattuna nykysotilaskotien 
valikoimaan tämä oli vaatimatonta. So-
tilaskotikaan ei ole enää sotapesä vaan 
sotku. 

Lähtö lähestyy 
Erään koulutoveri-korpraalien kans-
sa vietetyn räiskäleretkeni jälkeen huo-

Sotapesän tyttönä Laatokalla

Käkisalmelainen Paula Koho os. Pettinen 
toimi sotilaskotisisarena 1944.

Laat.RPr:n naamioitu laituri. Kivisalmi 26.5.1944
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nosti sammutetusta nuotiosta syttyi 
Häränotsan metsä palamaan. Kun kä-
vin sen tunnustamassa, sanoi sot.mest. 
Selkamo:” 0lisit polttanut enemmän, 
meille taitaa tulla täältä lähtö.” Niin 
kuin tulikin. 

Tuon lähdön sitten tullessa olen re-
päissyt pari lehteä siitä muonapäiväkir-
jasta, johon ruokailija kuittasi nimensä 
arvoineen, peitenumeronsa, päivämää-
rän ja minkä aterian oli syönyt. Peite-
numeroita olivat 1079, 1672, 1682, 1683, 
1685, 3134, 3423, 3639, 4091, 4095, 8201, 
nämä kaikki kpk 5 ja 9194/kpk 2. 

Ja taas tulevat miehet eläviksi vuo-
sikymmenien takaa: elokuun 8 päi-
vänä 1944 löytyvät miehet Rannik-
ko, Ahläng, Mäkinen, Virtanen, Pulli, 
Mujunen, Ahtiainen, Heinvirta, Hei-
nonen, Paajanen, Kilpeläinen, Saare-
lainen, Hakkarainen, Hyvönen, Sarvi-
luoma, Koskinen, Lundgren, Hirvonen, 
Vaittinen, Vauhkonen, Wecksell, Löt-
jönen, Kapiainen, Halmberg, Lottonen, 
Lemmmetyinen, Laukkanen, Salavirta. 
venejoukkueesta. 

Mutta kesä alkoi painua syksyksi ja 
lopun enteitä alkoi ilmestyä. Vihollisuu-
det lopetettiin 4.9.1944, 6.9. rauhanneu-
vottelijat otettiin vastaan Moskovassa. 
Syyskuun 12 pv. lähtee Aseenkorjaus-
joukkue ja minä heidän mukanaan, sa-
moin kuin Tor-laivalla minulle miesten 
tuoma valkoinen angorakaniini. Otan 
lähtiessäni pulloon Laatokan vettä, pul-
lo on minulla vieläkin sisältöineen (sillä 
1950-luvulla on kastettu sisarenlapseni) 
ja hiekkaa. Autokolonnassa kuljetuksen 
jälkeen seilaamme Vuoksenniskalta lot-
jilla Anttolaan, jonne myös venejouk-
kue tulee ja Laatokan prikaatin muita 
joukkoja. 

17.9. kuullaan radiosta hämmentäviä 
tietoja saksalaisten joukkojen tihutöis-
tä pohjoisessa. Ja tapahtumat etenevät: 
Valamo luovutetaan 21.9., lähtevät osin 
Aunus-laivalla; sehän oli rahtialus Ilga, 

joka oli antautunut Lunkulansaaressa 
ja oli Aunus-nimisenä liitetty Laatokan 
laivastoon. Sortavala luovutettiin 21.9., 
Lahdenpohja 22.9., Käkisalmi 23.9. klo 
12. 

Vahtiniemestä sijoitutaan Puumalan 
Pirttimäkeen, Mantsista Sulkavan Ylis-
elän Auvilaan, Valamosta Kyläniemeen, 
Mustaniemestä eli ”Musteesta” Lemille. 
Pirttimäen kunnalliskotiin sijoitetuista 
eräs korpraali-tuttavani kirjoittaa, että 
voisikin jäädä suoraan vaivaistaloon, 
kun siviili tuntuu niin kaukaiselta ja 
elämä epäselvältä. 

Unohtumaton Laatokka 
Laatokkaa, Karjalan merta, ei niin vaan 
unohdeta. Eräs luokkatoverini kirjoitti 
sodan jälkeisenä kesänä: ”Mieleeni nou-
see kuva viime kesästä näihin aikoihin 
elokuussa. Muistan tummina piirtyvi-
en Valamon mäntyjen silhuetit tyyntä, 
mahtavaa Laatokkaa vastaan Maasolan 
Lassen puhuessa iltahartaudessa. Muis-
tan mustanruskeat, äkkijyrkät rapaki-
vikalliot, joitten laella petäjät, jotka jo 
pienestä pitäen ovat saaneet tottua tais-
telemaan ravinnon saannin puolesta ... 
muistan lainehtivat viljapellot, kuuta-
moiset yöt, pääkirkon rauhallisen har-
tauden, Igumenilampien kauneuden ja 
koko sen pyhyyden tunteen, joka koko 
saaressa vallitsi” 

Leijonakantisen sotapäiväkirjani va-
lokuvineen olen lahjoittanut Laatokan 
Puolustajien Perinneyhdistys ry:n arkis-
toon Turkuun. Olen yhdistyksen jäsen. 
Kuulun edelleen Rannikkosotilasko-
tiyhdistyksen Turun paikallisosastoon, 
vaikka olenkin muuttanut Lappeenran-
taan. Mieheni, kenraaliluutnantti Lau-
ri Kohon palvellessa Lounais-Suomen 
sotilasläänin komentajana 1980-luvul-
la oli minulla tilaisuus tutustua RT3:n 
perinteiden vaalintaan Turussa. Minua 
Laatokan puolustuksesta muistuttaa 
myös kodissani oleva lahjaksi 1985 saa-

mani 6” Canet-tykin hylsy, kaiverruksin 
”Vahtiniemi - Utö”. Laatokalta Saaristo-
meren ulkolinnakkeelle on pitkä matka 
niin ajassa kuin matkassakin. 

Vuosien mittaan olen joitakin sota-
pesän miehistämme tavannutkin. Lii-
kuttavinta on ollut joukkueemme Al-
fred Latton ystävällisyys: hän täällä 
Lappeenrannassa varusti minut vuo-

sikausia puutarhansa omenilla ja mar-
joilla. Hänen kuoltuaan joku vuosi sit-
ten minut, ”sotapesän tyttö”, pyydettiin 
muistotilaisuudessa pitämään muisto-
puhe. Se oli kuin eräänlainen sotapesän 
muistojen ympyrän sulkeutuminen. 

Paula Koho

Elämänlaatua  
Kaunialassa!

Tarjoamme pitkäaikaishoitoa, hoivaa,  

kuntoutusta ja majoituspalveluja viihtyisässä  

ja turvallisessa ympäristössä.

Kysy meiltä lisää p. 09-505 921,  

kaunialansairaala@kauniala.fi

Lämpimin jouluterveisin Kaunialan väki
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Saksalaisten kesällä 1942 aloitta-
ma suuroffensiivi näytti aluksi 
menestyvän hyvin. Mitä kauem-

maksi Venäjällä saksalaiset etenivät, sitä 
voimakkaammin neuvostojoukot tais-
telivat saatuaan runsaasti lisävoimia. 
Vuoden lopulla neuvostojoukkojen vas-
tahyökkäys johti Stalingradin alueelle 
edenneiden saksalaisvoimien motituk-
seen. Myös Kaukasuksen öljy jäi Wehr-
machtilta saavuttamatta. 

Myös Leningradin rintamalla sak-
salaiset kokivat vastoinkäymisiä, jotka 
vaikuttivat myös Suomen sotilaspoliitti-
seen asemaan. Tammikuussa neuvosto-
joukot valtasivat Pähkinälinnan ja ava-
sivat Laatokan etelärannalla käytävän 
piiritettyyn Leningradiin, joka näin pe-
lastui tuholta.

    Saksalaisjoukkojen tilanne 
Stalingr adissa muodostui ennen pitkää 
toivottomaksi. Vaikka sotamarsalkaksi 
ylennetty Paulus aluksi tiedottikin sak-
salaisten jatkavan taistelua, hänen oli 
neuvostoarmeijoiden pihdeissä allekir-
joitettava antautumisasiakirja. Vasta-
rinta päättyi 2. helmikuuta ja vajaat 100 
000 saksalaista sotilasta joutui sotavan-
keuteen. Katastrofin seurauksena Italia 
veti Itärintamalla taistelleet divisioo-
nansa pois. Pauluksen 6. Armeijan lu-
histuminen rohkaisi liittoutuneita myös 
Afrikan rintamalla, jossa saksalais-ita-
lialaisten joukkojen oli laskettava aseen-
sa toukokuussa. 

Kesän kynnyksellä liittoutuneet te-

hostivat Saksan kotialueen terroripom-
mituksiaan. Hampurissa kuoli heinä-
kuussa 20 000 ihmistä. 

Heinäkuussa saksalaiset yrittivät va-
kauttaa rintamat Venäjällä aloittamal-
la Kurskisssa vastahyökkäyksen, jonka 
neuvostojoukot löivät viikossa. Kurskin 
operaation aikana liittoutuneet nousivat 
maihin Sisiliaan. Mussolini vangittiin, 
mutta saksalaiset erikoisjoukot vapaut-
tivat hänet. Italia antautui 8. syyskuu-
ta, ja seuraavana päivänä amerikkalai-
set nousivat maihin Salernossa. Saksan 
Wehrmacht miehitti Italian. Lokakuus-
sa Italia julisti sodan Saksalle ja 29. mar-
raskuuta Columbia seurasi esimerkkiä. 

Neuvostojoukot jatkoivat hyökkäys-
tään Itärintamalla ja valtasivat Kiovan 
6. marraskuuta takaisin.

Myös poliittisella rintamalla liittou-
tuneet toimivat. Jo tammikuussa presi-
dentti Roosevelt ja pääministeri Chur-
chill esikuntapäällikköineen tapasivat 
Marokon Casablancassa vaatien akse-
livaltoja antautumaan ehdoitta. Päätös 
vahvisti myös Hitlerin aikeita jatkaa so-
taa: hänelle ei jäänyt vaihtoehtoja.

Lokakuun alussa liittoutuneiden ul-
koministerit tapasivat Moskovassa ja 
joulukuussa Teheranissa tapasivat Sta-
lin, Roosevelt ja Churchill. Teheranissa 
länsiliittoutuneet eivät esittäneet huo-
mautuksia Neuvostoliiton vaatimuksiin 
määrittää Suomelle vuoden 1940 rajat 
eikä Hangon alueen vaihtamisesta Pet-
samoon.

Häviääkö Saksa sodan? Miten 
meidän käy?
Saksan 6. Armeijan antautuminen Sta-
lingradissa helmikuun alussa vaikutti 
hälytysmerkin tavoin myös Suomessa. 
Se oli näkyvä merkki siitä, että suurso-
dassa oli tapahtunut ratkaiseva käänne. 
Saksa ei voinut enää voittaa Neuvosto-
liittoa ja tämä kysymyshän oli meidän 
suomalaisten kannalta elintärkeä. Soti-
las- ja poliittinen johtomme kokoontui 
välittömästi Suomen marsalkka Man-
nerheimin kutsusta, hänhän oli jo vuo-
den 1941 lopussa pitänyt Saksan voit-
toa sodassa varsin epätodennäköisenä. 
Kokous totesi saatuaan tilanneselvityk-
sen eversti Paasoselta, että oli tullut aika 
Suomen irrottautua raskaaksi käynees-
tä sodasta. Paasonen totesi, että ”Saksa 
häviää sodan ja me voimme olla onnel-
lisia, jos pääsemme uuden Moskovan 
rauhan hinnalla”.

Mutta miten irrottautua sodasta, oli 
vielä epäselvää: Saksa oli edelleen voi-
makas, se oli syvällä Neuvostoliiton 
alueella ja hallitsi liki koko Eurooppaa. 
Arvioiden mukaan sota ei tulisi päät-
tymään lähiaikoina, ja Valkoisen ta-
lon korkea virkamies totesi, että sota 
päättyy tällä tietämällä vasta vuonna 
1945. Eversti Paasonen sai eduskun-
nassa edellä mainitusta alustuksestaan 
hyisen vastaanoton ja joutui pitämään 
eduskunnalle mielekkäämmän alustuk-
sen uudelleen pari päivää myöhemmin. 
Tapahtumien johdosta sos.dem. puo-
lueneuvosto hyväksyi lauselman, jossa 
korostettiin Suomen itsenäistä sodan-
käyntiä ja mahdollisuutta omaan rau-
hanratkaisuun.

Sisäpoliittinen tilanne selkiytyi, kun 
Risto Ryti valittiin jatkamaan tasaval-
lan presidenttinä 269 äänellä. Ylipääl-
likkö ilmoitti ministeri Schnurrelle, 
että ”minä en enää hyökkää”. Rauhanta-
voittelu näkyi myös siinä, että armeijan 
tiedotusyksiköille annettiin ohjeet olla 
kirjoittamatta liian radikaalisti ja näky-
västi Neuvostoliitosta sekä olemaan ko-
konaan kirjoittamatta esimerkiksi Itä-
Karjalan poliittis-strategisesta merki-
tyksestä Suomelle.  

Poliittinen mielipide ei Suomessa ol-
lut taipuvainen jyrkkiin suuntamuutok-
siin eikä yleinen sotilaallinen tilanne 
sallinut hallitukselle juurikaan liikku-
mavaraa siitä, mihin ennen vuotta 1943 
oli päädytty. Yhdysvallat palasi Suomen 
kysymykseen maaliskuun lopulla tar-
joamalla Suomelle ”hyviä palveluksia” 
välittäjänä Moskovan ja Helsingin vä-
lillä. Moskova ilmoittikin Tukholman 
kautta ankarat minimiehdot keskuste-
lujen aloittamiseksi. Maaliskuun lopul-
la Linkomiehen hallituksen ulkominis-
teri Henrik Ramsay matkusti Berliiniin 
miltei ensimmäisenä virkatehtävänään 

kertomaan von Ribbentropille asias-
ta. Tämä suuttui ”hirmuisesti” ja to-
tesi Suomen erillisrauhanpyrkimykset 
petokseksi ja uhkasi Saksan estävän tä-
mänkaltaiset rauhankaavailut vaikka 
asevoimin.

Suomen erillisrauhanpyrkimykset 
kokivat tappion, kun Ruotsi ja Englan-
ti eivät suostuneet välitykseen ja Yh-
dysvallat vetäytyi pois. Helsingin ja 
Washingtonin diplomaattisuhteet pie-
nenivät pienimmälle mahdolliselle ta-
solle tapahtumien kulun johdosta. Mut-
ta sittenkin maassa elettiin. Suosittujen 
asemiesiltojen suosituimmat iskelmät 
olivat ”Äänisen aallot”, ”Kielon jäähy-
väiset” ja ”Kodin kynttilät”. Kappale 
”Vartiossa” oli menettänyt suosiotaan.

Palattuaan Sveitsistä terveysmatkalta 
toukokuun alussa marsalkka Manner-
heim totesi USA:n asiainhoitajalle, että 
Suomi jatkaa Saksan rinnalla vain niin 
kauan, kun se on Suomen etujen mu-
kaista, ei kauempaa. Pääministeri Lin-
komies otti kovemman asenteen ilmoit-
tamalla, että ”Suomi jatkaa taistelua. 
Suomi taistelee ennemmin viimeiseen 
mieheen kuin jättäytyisi pelkästään 
itäisen naapurin armon varaan”. Lotta-
johtaja Fanni Luukkonen sai Hitleriltä 
Kotkaritarikunnan suurristin. 

Saadaanko rauha aikaan?
Sota osoitti, että Suomen naapurina tu-
lisi olemaan voimakas Neuvostoliitto, 
johon olisi ennen pitkää solmittava suh-
teet. Hallituksen ongelmana oli löytää 
maan irrottamiseksi sodasta se hetki, 
jolloin Saksa ei enää kykenisi hyökkää-
mään Suomeen eikä Neuvostoliitto sii-
hen vielä. 

Elokuussa julkistettiin Tukholmas-
sa suomalaisen rauhanopposition, niin 
kutsuttujen kolmosten (33 kansanedus-
tajan) allekirjoittama kirjelmä, jossa 
hallitusta vaadittiin toimimaan pon-
nekkaasti erillisrauhan hyväksi. Se 
osoitti, että kotirintaman usko sodan 
menestykselliseen päätökseen oli al-
kanut horjua. Lisäksi on kyseenalais-
ta, auttoiko hölläsuisuus Suomea elo-
kuussa 1943. Ainakin se hälytti saksa-
laiset laatimaan Lapin suunnitelmansa 
sekä suunnitelmansa Suursaaren ja Ah-
venanmaan suhteen. Ylipäällikkö pel-
käsi kirjelmän julkistamisen vaikutta-
van demoralisoivasti rintamasotilaisiin, 
joilla oli jo huolia neuvostopartisaanien 
tihutöiden johdosta.

Tilanne syksyllä 1943 oli askeleen pi-
temmällä kuin edellisenä vuonna, jol-
loin Saksan arvioitiin vielä voivan saa-
vuttaa kompromissirauhan. Tapahtu-
neen kehityksen paine pakotti etsimään 
rauhan mahdollisuuksia entistä aktii-
visemmin, jottei Saksan tappio vetäisi 
Suomea mukanaan. 

Euroopassa kuohuu – Sotavuosi 1943

Itsenäisyyspäi-
vänjuhla Palo-
kuntatalolla. 
P u h u m a s s a 
T a s a v a l l a n 
presidentiksi 
samana vuon-
na valittu Risto 
Ryti. Maaherra 
Kytän asunto, 
Palokuntatalo 
6.12.1943
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Sotilaallisen paineen lisäksi myös po-
liittinen paine Suomea kohtaan kasvoi. 
Lokakuussa kuultiin Moskovan koko-
uksessa Molotovin vaatineen – ainakin 
muodollisesti – että ehdottoman antau-
tumisen periaatetta tuli noudattaa myös 
Suomen suhteen ja se, että rauhantapa-
uksessa Suomi jäisi Neuvostoliiton hoi-
dettavaksi. Marraskuussa saatiin tietää 
Tukholman kautta, että neuvostohalli-
tus oli halukas keskustelemaan Suomen 
hallituksen kanssa rauhasta: tarkoitus ei 
ole rajoittaa Suomen itsenäisyyttä, ellei 
Suomen tuleva politiikka siihen pako-
ta. Suomi vastasi viikkoa myöhemmin 
olevansa valmis keskusteluihin pohja-
na vuoden 1939 raja pienin tarkistuksin.

Moskova ei reagoinut Suomen vasta-
ukseen, sillä Teheranin konferenssi oli 
juuri alkanut. Siellä päätettiin, että Sak-
san vasallivaltiot – myös Suomi – irro-
tetaan sodasta vuoden 1945 aikana, ja 
Suomelle määritetään vuoden 1940 raja, 
Hangon ja Petsamon luovutus, välirik-
ko Saksan kanssa ja kenttäarmeijan no-
pea kotiuttaminen. Hallitus oli pettynyt 
ehtojen ankaruudesta, mutta ylipääl-
likkö kehotti jatkamaan neuvotteluja. 
Hallitus katsoi, ettei rauhaa voida teh-
dä vuoden 1940 rajan perusteella, sillä 
armeija oli Itä-Karjalassa eikä yleinen 
mielipide ollut valmis suuriin myön-
nytyksiin: ainakin Karjalan kannas oli 
saatava pitää, koska se oli jo palautet-
tu valtakunnan yhteyteen. Tunnustelut 
eivät katkenneet ja madame Kollontai 
kehotti lähettämään Paasikiven Mos-
kovaan keskustelemaan jatkosta, oli-
han Stalin sanonut, että ”Suomi, joka on 
taistellut itsenäisyytensä puolesta, an-
saitsee tulla huomioon otetuksi. Neu-
vottelija voi olla Ryti tai itse piru”.

Mutta sota jatkuu…
Vuoden 1943 sotilaallinen tilanne oli 
muuttumaton. Neuvostojoukot eivät 
hyökkäilleet samassa mittakaavassa 
kuin vuonna 1942. Asemasota turrut-
ti ja huhuja kulki. Läntisiä radioasemia 
kuunneltiin ja oltiin aika hyvin selvillä 
suursodan käänteistä. Propaganda ei ol-
lut kovin neuvostovastaista, vaan sano-
ja oli siivottu. Joukkojen valistusupsee-
rit pantiin selvittämään miehille tilan-
netta.

Venäläisten hyökkäys tammikuun 
lopulla Leningradin itäpuolella pantiin 
meillä merkille. Vähää myöhemmin so-
tamarsalkka Keitel maanitteli marsalk-
kaa hyökkäämään Sorokkaan. Aivan 
kuun lopulla venäläiset iskivät tukikoh-
tiin Seesjärven Metsaareen ja Rukajär-
vellä tukikohta ”Vuoreen”. Molemmat 
iskut torjuttiin. Helmikuussa Lentoryk-
mentti 4 hyökkäsi Sekeeseen Itä-Karja-
lassa. Paluulennolla yllätti ennalta en-
nustamaton lumimyrsky: yhdeksän 
Dornieria tuhoutui, viisi lentäjää kaatui 
ja kolme haavoittui.

Maaliskuun alussa yhtymät nimet-
tiin uudelleen. Karjalan Armeijasta tuli 

Aunuksen ryhmä, Kannaksen joukois-
ta Kannaksen ryhmä ja II Armeijakun-
nasta Maaaselän ryhmä. Kuukauden 
puolivälissä Sissiosasto Puustinen tuho-
si Itä-Karjalan Jeljärvellä suuren huol-
tokeskuksen, mutta Sissiosasto Gröön-
roosin yritys tuhota Vääräkosken par-
tiotukikohta ei menestynyt. Syvärillä 
III/JR 50 hyökkäsi 19. maaliskuuta Pie-
nellä Kusrajärvellä tuhoten neuvosto-
tukikohdan. Venäläisten tappiot noin 
500 kaatunutta, omat 24 kaatunutta ja 
100 haavoittunutta. Hyökkäys oli ainoa 
ylipäällikön hyväksymä laajempi isku 
1943. Maaliskuun lopussa neuvostoko-
neet pommittivat Helsinkiä ja Blenhei-
mit puolestaan Merginon kenttää Sy-
värin takana 33 koneella. Hävittäjätor-
juntamme vahvistui merkittävästi, kun 
ensimmäiset Messerschmitt -hävittäjät 
13. maaliskuuta lennettiin maahan. 

Huhtikuussa käytiin Suomenlahdella 
ankaria ilmataisteluja. Seiskarin lähel-
lä hävittäjät ampuivat kolmessa ilma-
taistelussa alas yhteensä 45 neuvosto-
konetta omien tappioiden ollessa kaksi 
konetta. Äänisellä neuvostoliittolaiset 
pyrkivät yllättämään Klimetskin saaren 
puolustajat, mutta hyökkäys paljastui 
ajoissa ja hyökkääjät kärsivät tappioita.

Toukokuussa sai Kotka kokea 30 
pommikoneen hyökkäyksen tuhojen 
jäädessä kuitenkin odottamattoman vä-
häisiksi. Mutta suomalaiset hävittäjät 
ampuivat Suursaaren luona alas 16 neu-
vostokonetta.

Kesäkuussa suomalaiset torjuivat 
Uhtualla Kiis-Kisjärvellä neuvostopa-
taljoonan hyökkäyksen, mutta Rukajär-
vellä käytiin tukikohta ”Pallosta” kova 
taistelu 26. kesäkuuta ja taistelussa kaa-
tui 350 neuvostoliittolaista 37:n jäädessä 

vangeiksi. Omat tappiot olivat 23 kaa-
tunutta, 37 kadonnutta ja 159 haavoit-
tunutta. 14. Divisioonan tykistö ampui 
taistelussa noin 26 500 ammusta. Parti-
saanit iskivät 26. kesäkuuta Suomussal-
mella Tuppurin ja Hyryn kyliin tappaen 
13 ihmistä. Heinäkuun 4. päivänä par-
tisaanit yllättivät Saariselän Laanilassa 
postiauton, jolloin Oulun piispa Walli-
nmaa sai surmansa. Partisaani-iskuissa 
Suomussalmen Malahvissa ja Viiangis-
sa kuoli 20 siviiliä.

Elikuussa neuvostokoneet upottivat 
miinalaiva Riianlahden Tiiskerin vesil-
lä, jolloin 22 merisotilasta kaatui ja 10 
pelastettiin. 

Syyskuun 13. päivänä neuvostoliit-
tolaiset jälleen hyökkäsivät Rukajärvel-
lä, nyt tukikohta ”Jokeen”. Heidän tap-
pionsa 121 kaatunutta, omat kahdeksan 
kaatunutta ja 13 haavoittunutta. Syväril-

Asemiesilta Messuhallissa klo 1.30-21.00. Kapteeni Veikko Loppi puhumassa. Helsinki, Messuhalli 30.12.1943

Jääkärijoukkue valmistautuu partiomatkalle. Rukajärvi 6.12.1943

lä neuvostoliittolaiset räjäyttivät JP 3:n 
asemien alle kaivamansa käytävän ja vei-
vät mukanaan kolme jääkäriä vankeina. 
Kuun lopulla Lentorykmentti 4 hyökkä-
si Lavansaareen. Sään huononnuttua pa-
luulennoilla tuhoutui kaksi Blenheimiä 
ja kuusi Junkersia vaurioitui.

Lokakuun kovimmat paikalliset tais-
telut käytiin Poventsan lohkolla. Mar-
raskuussa annettiin käsky sissikomp-
panioiden perustamisesta divisiooniin. 
Joulukuun 14. päivänä venäläinen isku-
osasto – noin 200 miestä hyökkäsi Vas-
kisavotassa Kannaksella suomalaisten 
tukikohtaan, mutta lyötiin takaisin. Ai-
van vuoden lopulla neuvostoliittolaiset 
hyökkäsivät Jolmajärvellä Itä-Karjalassa 
kenttävartioon. Taistelussa tuli tappiota 
molemmin puolin.

Anssi Vuorenmaa
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Suomen merivoimissa sodissa kaa-
tuneiden virolaisten vapaaehtois-
ten merisotilaiden muistopaasi sai 
puuttuneet nimet. Nyt ovat kaikki 
16 sankarivainajan nimeä muisto-
na uhrauksesta, jonka he antoivat 
Suomen vapauden ja Viron kunni-
an puolesta.

Suomenlinnan kirkon juurella 1996 
paljastetussa muistopaadessa oli 
12 nimeä. Myöhemmät tutkimuk-

set toivat lisää tietoa, että sankarivaina-
jia olikin 16. Helsingin laivastokilta otti 
asiakseen saattaa pronssinen muisto-
taulu ajan tasalle. Kilta teetätti lisäkil-
ven, jossa on puuttuvat nimet. Laatta 
asetettiin alkuperäisen pronssikilven 
jatkoksi pyrkien säilyttämään muisto-
paaden alkuperäinen ulkoasun.

Syyskuun 10. päivä paljastettiin ajan 

tasalle saatettu muistolaatta. Arvoval-
tainen kutsuvierasväki, Merisotakoulun 
vartio, lippuvartio ja Helsingin laivasto-
killan lippu juhlistivat tilaisuutta. Laa-
tan paljastivat Helsingin Laivastokillan 
puheenjohtaja Lars Eklund ja Suomen-
poikien perinneyhdistyksen puheen-
johtaja Nyyrikki Kurkivuori. Terveh-
dyksen toivat Viron sotilasasiamies 
everstiluutnantti Kaupo Kiis ja Killan 
terveiset lausuivat kunniapuheenjohtaja 
Timo Vartiainen ja varapuheenjohtaja 
Torsti Koskinen. 

Juhlapuheen pitänyt Suomen-poiki-
en perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Nyyrikki Kurkivuori käsitteli virolais-
vapaaehtoisten palvelua Suomen armei-
jassa. Suurin osa heistä oli JR 200 riveis-
sä, mutta 411 kantoi sinistä asepukua eli 
he olivat Merivoimien taistelijoita. 

- Merivoimiimme hakeutuneet tai 
niihin muutoin komennetut virolais-
vapaaehtoiset olivat Viron laivastossa 
koulutuksensa saaneita, kauppalaivas-
ton miehiä tai rannikolta kotoisin olevia 
nuorukaisia kuten laivureita, kalastajia 
ja sellaisia merellisesti ajattelevia, jotka 
muuten tunsivat palvelun merivoimis-
sa sopivan itselleen parhaiten. Suurin 
osa edellä mainituista oli varsin koke-
neita merenkävijöitä, mutta oli joukos-
sa aloittelijoitakin ilman minkäänlaista 
kosketusta merellisiin asioihin. Kaikki 
he joutuivat ensin Turkuun peruskoulu-
tukseen. Peruskoulutuksen jälkeen me-
rivoimien Suomen-pojat sijoitettiin sekä 
aluksille että rannikkoasemille.

Puheensa lopuksi Nyyrikki Kurki-
vuori vielä kiteyttisen,  miksi olemme 
täällä.

- Seistessämme tänään täällä Suo-

Muistolaatta sai täydennyksen

Helsingin suurpommitukset 
1944 tulivat kolmessa aal-
lossa, viimeisin 26.-27. hel-

mikuuta illalla. Lähes 900 pommi-
konetta moukaroi Helsinkiä. Vaikka 
ilmapuolustuksemme pystyi kään-
nyttämään osan pommittajista, kylvi 
vihollinen tuhoaan kaupunkiin. 

Tämä pommitushyökkäys koitui 
myös kahden virolaisten vapaaehtoi-
sen merisotilaan kohtaloksi.

Johanne Aas oli 34-vuotias kalas-
taja ja merimies Harjunmaalta. Hän 
oli tullut Suomeen jo huhtikuussa 
1943 palvellen aluksi JR 47:ssä. Hän 

Tallinnassa järjestetyssä tilaisuudessa Helsingin laivastokillan puheenjohtaja Lars 
Eklund luovutti muistolaatan Suomen-poika Ants Vaadrelle. Laattaan on kaiverrettu 
16 virolaisen Suomen merivoimissa kaatuneen vapaaehtoisen merisotilaan nimet. 
Laatan ankkurinappi on samanlainen kuin Suomenlinnan kirkon vierellä olevassa 
muistopaadessa.

Helsingin laivastokilta teetätti lisäkilven Suomenlinnan kirkon juurella 1996 pal-
jastettuun muistopaateen. 

menlinnassa ajan tasalle saatetun me-
rivoimiemme riveissä kaatuneiden vi-
rolaisvapaaehtoisten muistomerkillä  
haluamme kunnioittaa niiden 16 sanka-
rivainajan muistoa, jotka antoivat kaik-
kensa pohjoisen veljesmaansa vapauden 
puolesta. Niin ikään heidän lipussaan 
olevat sanat Eesti auks tuleviku pandiks- 
Viron kunniaksi tulevaisuuden pantiksi 
ovat kirjaimellisesti käyneet toteen.

Näin saatettiin kuntoon Killan pit-
käaikainen ja taloudellisesti kallis pro-
jekti. Sotiemme veteraanien ja sankari-
vainajien muiston kunnioittaminen ja 
perinteen vaaliminen on yksi Helsingin 
laivastokillan toiminnan peruspilareis-
ta. Siksi tämän muistomerkin ajan ta-
salle saattaminen oli tärkeä.

Me emme heitä unohda, me teemme 
heille kunniaa.

haavoittui ja oli sotilassairaalassa pala-
ten takaisin JR 47:ään marraskuun lo-
pussa 1943. Saman vuoden joulukuus-
sa hän siirtyi Turun laivastoasemalle 
kevyeen laivasto-osastoon (KevLOs) ja 
sieltä tammikuussa 1944 toiseen vartio-
venelaivueeseen (2.VmvLv), joka jäi hä-
nen viimeiseksi joukko-osastokseen.

Viljandista kotoisin oleva 44-vuoti-
as merimies Nikolai Soots toimi jo me-
rillä ollessaan aluksella, joka kuljetti 
vuonna 1940 aseita Suomeen. Elokuus-
sa 1941 hän jäi Suomeen ja palveli aluksi 
JR 47:ssä, josta siirtyi Turun laivastoase-
malle ja koulutuksen jälkeen sukellus-

venelaivueeseen (SuvLv). Vuoden 1944 
alussa hän oli sotasairaalassa palaten 
vielä Laivastoasemalle ensimmäiseen 
pataljoonaan, josta hänelle myönnet-
tiin ero 24.2.44. Hänellä oli myös lupa 
matkustaa Viroon, joka jäi toteutumatta 
kun hän menehtyi pari päivää myöhem-
min Helsingin pommituksessa. Nikolai 
Soots palkittiin VM 2:lla.

Kuinka nämä virolaiset merisotilaat 
olivat kohdannet loppunsa? Olivatko he 
pommitusiltana 26.2. Helsingin laivasto-
asemalla Katajanokalla, johon osui useita 
pommeja vai olivatko nämä merisotilaat 
menneet yhdessä siviilien kanssa Kataja-

Kaksi tarinaa
nokalla Kruunuvuorenkadun pommi-
suojaan, johon täysosuma teki tuhoaan 
polttaen ja surmaten 21 ihmistä? Ehkä 
he olivat menossa juhlimaan Nikolain 
kotiinlähtöä?

Kaikkea ei tarina kerro, eivätkä ti-
lastot todista. Mukana olleiden joukko 
harvenee, lopullinen tieto katoaa. Mut-
ta heidän muistonsa ei. Heidän, kuten 
14 muun Suomen sodissa kaatuneiden 
virolaisen vapaaehtoisen merisotilaan 
nimet ovat luettavissa muistopaadesta 
Suomenlinnan kirkon pihassa.

Lars Eklund
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Syksyllä 1943 olin mukana Huovi-
sen kymmenen miehen partiossa 
tiedustelemassa liikennettä Obo-

serskajan – Sorokan rataosuudella. Se 
oli kurja reissu. 

Kuljetus suoritettiin Heinkel He 59 
(PP+AO) -koneella, jota ohjasi lento-
mestari Martti Paasonen. Tähystäjänä 
oli vänrikki Osmo Vornanen ja kone-
kivääriampujana kersantti Vaito Sima-
nainen. 

Oli syyskuun 28. päivä. Starttasimme 
kello kolme yöllä. Samana päivänä oli 
Suokkaan partio lähtenyt Muurmannin 
radalle. 

Laskeutumisjärveltä tarvoimme 
muutaman päivän pitkin soita ja saa-
vuimme lopulta Malosujkan rautatie-
aseman läheisyyteen. Aloitimme heti 
liikenteen tarkkailun. 

Pahaksi onneksi satoi heti perille 
päästyämme lunta, mikä esti enemmät 
liikkumiset. Oli jähmetyttävä paikoil-
leen tarkkailuasemalle radan varteen. 

Syyssää oli tosi kurja. Ei ollut mah-
dollista tehdä tulta eikä näin ollen saada 
mitään lämmintä syötävää viluisen ole-
muksen kohentamiseksi. Värjöttelim-

me kuitenkin alueella muutaman päi-
vän, mutta sitten oli vetäydyttävä muu-
taman kilometrin päähän radasta sen 
eteläpuolelle ja tehtävä tulet. 

Vanki on saatava
Tehtävänämme oli saada Malosujkas-
ta myös vanki. Otin radioyhteyden Os-
Kuun ja pyysin, että meidät noudettai-
siin ja saisimme palata ilman vankia. 
Vastaus oli kuitenkin yksiselitteinen. 

Radalle takaisin! Vanki!
Radioyhteyden oli oltava nopea, jo-

ten en voinut ryhtyä tarkemmin selit-
telemän kurjaa tilannettamme. Ei siis 
auttanut muu kuin valmistautua palaa-
maan takaisin rautatielle kyttäämään 
mahdollisuutta vangin sieppaukseen. 

Olimme juuri keittelemässä kun nuo-
tiolle yllättäen asteli siviilimies haulik-
ko olalla. Kehotin häntä istuutumaan 
tulille ja aloitin jutustelun venäjäksi. 
Kesti kotvan aikaa, ennen kuin ukkopa-
ha huomasi istahtaneensa vikapöytään. 

Meidän mielialamme piristyi tavatto-
masti: meillä oli nyt vaadittu vanki! Mies 
oli veturinlämmittäjä ja ajellut kaksi vuot-
ta Muurmanskin ja Etelä-Venäjän välejä. 

Kuin taivaan lahjana olimme saaneet 
suoranaisen aarteen kuulustelijoiden 
tietolähteeksi!

Mies alkoi kovasti pyydellä, että pää-
sisi pois – kotona odottivat vaimo ja lap-
set. Väkivallan välttämiseksi kerroim-
me, että viemme naapuria vähän mat-
kaa ja päästämme sitten pois. Mies oli 
tyytyväinen tähän ratkaisun. 

Lopuksi laulettiin
Sitten saavuimme noutojärvelle ja len-
tokone tuli hakemaan. Pappa alkoi ih-
metellä ja lopuksi pani hanttiinkin. Hä-
net oli vietävä koneeseen väkisin. 

Silloin oli lokakuun 12. päivän aamu. 
Matka OsKuun sujui mukavasti kap-
teeni Jaurin koneella, jonka miehistö-
nä olivat vänrikki Vornanen ja kersant-
ti Simanainen. Kone oli Heikel He 59 
(SD+EE). 

Vankimme pääsi mukanamme sau-
nan lauteille ja sai muutaman rommi-

ryypynkin. Synkkäilmeinen pappa al-
koi sulaa ja lopuksi lauloimme yhdessä 
Volga, Volga, äiti armas. Veturinläm-
mittäjän titteli ei hänelle enää riittänyt, 
hän ylensi itsensä asemapäälliköksi!

Palasimme saunasta kaulakkain lau-
lun raikuessa. Majuri Kuosmanen tuli 
vastaan ja oli häijynä – kuulustelijat oli-
vat jo odottamassa ja nyt kuulusteltava 
vain lauleskeli. 

Herra majuri! Nythän se kieli vasta 
laulaakiin! Yritin selvittää, mutta Kuis-
manen ei ollut leikinlaskutuulella. 

Reissun jälkeen lepäiltiin. Monta 
kertaa tuli mieleen, että tämä oli kyl-
lä vihonviimeinen tempaus. Mutta kun 
viikko oli kulunut, iski mieleen taas ta-
vaton into päästä uudelleen mukaan. Se 
oli kuin uhkapeliä, johon kumma himo 
veti…

Kirjoitus on julkaistu Kansa Taisteli 
lehdessä 10/1983. 

Kaukopartiomies muistelee – Mikko Pöllä

Mikko Pöllä 

Mikko Pöllä (16.9.1916 - 
28.4.1994) oli suomalainen 
sotilas, kaukopartiomies ja 

Mannerheim-ristin ritari. Mikko Pöl-
lä syntyi rajan takana Valkeasaares-
sa, Inkerissä. Hänen isänsä karkotet-
tiin vuonna 1932 kulakkina Siperiaan 
ja perhe häädettiin kotitilalta. Mikko 
Pöllä pakeni vuoden 1933 heinäkuussa 
uimalla yli Rajajoen. Hän työskenteli 
eri puolilla Suomea rakennusmiehenä, 
tukkijätkänä ja muurarina. Päämaja 
värväsi kielitaitoisen Pöllän tiedusteli-
jaksi 1939 syksyllä. 

Talvisodan alussa Pöllä sai pa-
rin viikon alokaskoulutuksen, jonka 
pääpaino oli partiotoiminnassa. Hän 
teki 13 partiomatkaa linjojen taakse 
ja avoimille sivustoille luutnantti Into 
Kuismasen joukkueessa.

Välirauhan alussa Pöllä määrättiin 
radistikurssille Järvenpäähän. Hän 
suoritti varusmiespalvelunsa rajavar-
tiolaitoksessa Kuhmossa ja sai lasku-
varjokoulutuksen Luonetjärvellä. Hän 
teki myös muutaman tiedustelumat-
kan rajan taakse.

Pöllä palveli jatkosodassa kauko-
partiomiehenä ja kaukopartion johta-
jana ErP 4:n Osasto Kuismasessa. Hän 
teki jatkosodassa yli 30 partiomatkaa. 

Ylikersantti Pöllä nimitettiin Man-
nerheim-ristin ritariksi 1. elokuuta 
1943 numerolla 120. Nimitysperuste-
luissa mainitaan muun muassa suori-
tukset ja saavutukset, jotka on luetta-
va suomalaisen sotilaan uljaimpien ja 
kunniakkaimpien tekojen joukkoon.

”Ylikersantti Pöllä on partiomiehe-

nä ja partion johtajana osoittanut esi-
merkillistä mieskohtaista rohkeutta 
ja aloitekykyä”, päämajan tiedustelu-
osaston päällikkö, eversti Kaarlo So-
merto kirjoitti. ”Annetut tehtävät ovat 
aina tulleet täytetyiksi. Usein hurjissa-
kin kahakoissa Pöllä on esimerkillään 
vaikuttanut koko partion tuloksen on-
nistumiseen.”

Nimityshetkellä Pöllä oli Neuvosto-
liiton kansalainen.

Pöllä komennettiin vuoden 1944 
tammikuussa Upseerikoulun kurssille 
numero 58. Kesällä hän ehti vielä toi-
mia kolmen partiomatkan johtajana 
hyökkäävän vihollisen selustassa.

Sotien jälkeen Mikko Pöllä hankki 
Suomen kansalaisuuden. Pöllä joutui 
1946 Valpon kuulusteluihin. Luovu-
tuksen pelossa hän pakeni ulkomail-
le. Hän työskenteli Ruotsissa metsä-
työmiehenä, kunnes Ruotsin hallitus 
vuoden 1946 syyskuussa päätti kar-
kottaa suomalaiset sotilaspakolaiset 
maasta. Pöllä siirtyi vaimonsa kanssa 
Venezuelaaan. 

Ammunnan MM-kisoissa Caraca-
sissa vuonna 1954 Pöllä toimi Suomen 
joukkueen tulkkina ja oppaana. 

Pöllä palasi Suomeen vuoden 1964 
syksyllä. Hänet palkattiin työnjohta-
jaksi Geologiseen tutkimuslaitokseen 
toisen entisen kaukopartiomiehen, lai-
toksen ylijohtajan, professori Vladimir 
Marmon aloitteesta. 

Mikko Pöllä on haudattu Mänty-
harjun uudelle hautausmaalle. 

Lähde: Wikipedia
Ylikersantti Mikko Pöllä Mikkelissä 19.12.1943
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Tunnelmia rintamalla jouluna 1943

Joulu on tulossa. Rintamamies on tehnyt pojalleen puuhevosen 
puhdetyönä. Kuvaaja: Ensio Liesimaa

Joulu tulee rintamalle ja lihava joulu tuleekin. Sen voi varmuudella päätellä tästä pulleasta joulupor-
saasta, jonka jaolle moni siviilikin tulisi. Rukajärven suunta 10.12.1943. Kuvaaja: Sot.virk. P.Jänis

Puhdetyöt, varsinkin näin joulun alla vievät monelta pojalta 
kaiken vapaa-ajan, mutta ajatus siitä, kuinka iloiseksi poika tu-
lee saadessaan isältä upean keinuhevosen korvaa kaikki vaivat 
moninkertaisesti. Rukajärven suunta 10.12.1943. Kuvaaja: Sot.
virk. P.Jänis

Joulu on tullut myöskin etulinjan korsuihin, mutta sodan todellisuus vaatii silloinkin varuillaanoloa ja 
toimintavalmiutta jos hälyytys tapahtuisi. Valkeasaari 19.12.1943. Kuvaaja: Sot.virk. J.Taube

Kuvat: Sa-kuva
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Edessä risainen Vienan korpimaisema ja vihollinen- mutta 
sittenkin on joulu: korsussa on katettu pöytä ja paketti ko-
toa odottaa. Uhtuan suunta 25.12.1943. Kuvaaja: Korpraali 
Väinö Ukura

Jouluilta korsussa keskellä Vienan korpia. Vartionvaihdot suoritetaan, tehtävät hoidetaan, mutta joulua 
vietetään myöskin. Uhtuan suunta 25.12.1943. Kuvaaja: Korpraali Väinö Ukura

Joulun viettoa rintamalla. (2 D:n alueella) 14.12.1943. Kuvaaja: Alikersantti J.E.Soininen

Joulu sotasairaalan silmäosastolla. Sairaalan pastori keskus-
telee jouluaattona potilaan kanssa. Äänislinnan sotasairaala. 
24.12.1943. Kuvaaja: Sot.virk. Ama Jokinen

Joulun viet-
toa Lotta-Svärd 
Rajatoimis-
tossa. Viipuri 
21.12.1943.  
Kuvaaja:  
Sot.virk. 
T.Ovaskainen
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Suomesta lähetettiin viime sotien 
aikana lapsia Ruotsiin, Tanskaan 
ja Norjaan sodalta suojaan ja saa-

maan hoitoa sairauksiin: Ruotsiin lähes 
80 000, Tanskaan 4000 ja Norjaan tal-
visodan aikana sata lasta. Näitä sodan 
jaloista pois siirrettyjä lapsia kutsutaan 
sotalapsiksi. 

Talvisodan aikana sotaa pakoon läh-
ti 9000 lasta ja kolmisen tuhatta aikuis-
ta. Kesällä 1941 Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton ”Kesälapsivaliokunta” 
lähetti 700 heikkokuntoista lasta vah-
vistumaan Ruotsiin. Lisäksi 1300 talvi-
sodan jälkeen Suomeen palannutta las-
ta sai kutsun samaan perheeseen, jossa 
oli jo ollut. Jatkosodan alettua ruotsa-
laiset Suomen-ystävät olivat innostunei-
ta huolehtimaan suomalaisista lapsista.  
Sosiaaliministeri K. A. Fagerholm asetti 
lastensiirtokomitean huolehtimaan siir-
to-operaatiosta. Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto organisoi siirrot Tanskaan.

Mitalin toinen puoli, siirtojen mah-
dolliset kielteiset seuraukset lapsen 
psyykelle, eivät saaneet ymmärtämys-
tä Ruotsissa. Tämän takia keväällä 1942 
sensuuri kielsi kielteisen kirjoittelun 
lastensiirroista, koska ei haluttu vaa-
rantaa ruotsalaisten avustushalukkuut-
ta eikä aiheuttaa epäselvyyttä Suomen 
avuntarpeesta. 

Poislähdön syyt
Suurimmat lastensiirrot organisoitiin 
1941 ja keväällä 1944 suurpommitusten 
takia. Lastensiirtokomitean avulla n. 
48 000 lasta lähti Ruotsiin. Heistä 5000 
oli sairaita, jotka saivat naapurimaas-

sa hoitoa ja lääkkeitä, joita ei kotona ol-
lut saatavissa. Syyt lähettää terveet lap-
set pois vaihtelivat. Ne saattoivat liittyä 
perheen köyhyyteen, kodin sijaintiin 
rajaseudulla, monilapsisuuteen tai yk-
sinkertaisesti päivähoidon tarpeeseen. 
Kaupungeista ja teollisuuspaikkakun-
nilta lapset lähetettiin suojaan pommi-
tuksilta.

Sodan vielä kestäessä lapsia kulki 
edestakaisin. Asemasodan aikana lap-
sia palasi Suomeen ja pommitusten al-
kaessa heidät lähetettiin uudelleen Poh-
janlahden yli. Paluu viivästyi rauhan 
tultua, kun Suomen avuntarve jatkui ja 
ruotsalaiset halusivat pitää lapsia luo-
naan. 

Sotalapset sodan menetyksiä
Pertti Kavén on tutkimuksissaan arvi-
oinut, että noin 7000 lasta jäi pysyvästi 
Ruotsiin ja Tanskaankin lähes 500.  Ka-
vén arvioi myös, että 2900 lapsen henki 
säästyi naapurimaissa, koska Suomes-
sa oli suurempi lapsikuolleisuus. Viral-
lisia tilastoja asiasta ei ole. Lastensiir-
tokomitea purettiin 1940-luvun lopul-
la ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Tanskan lapsivaliokunta 1959. Liiton 
Helsingin yhdistys perusti jälkihuoltoa 
varten nuorisokodin, joka toimii edel-
leen antaen kodin kahdeksalle huoltoa 
vailla olevalle tytölle. Ulkomaille jää-
neet lapset olivat osa sodan inhimillisis-
tä menetyksistä.

Tutkimus kylmän sodan varjossa
Sota-ajan lasten kohtaloita on ryhdyt-
ty tutkimaan myöhään. Syitä on useita. 

Vasta viime vuosina on ryhdytty laajas-
ti tutkimaan myös siviiliväestön sota-
historiaa.  Hankkeiden takana on usein 
ollut järjestö; kun sotalapsilla ei ollut 
järjestöä, ei ollut tutkimushankkeiden 
organisoijaa. Hiljaisuus oli myös kyl-
män sodan itsesensuuria. Tutkimus al-
koi 1970-luvulla Ruotsista ja sitten myös 
Tanskasta. Niillä ei ollut samanlais-
ta tarvetta hyssytellä sodan ikäviä seu-
rauksia. Jonkinlaista hienotunteisuut-
ta suomalaiset ovat harjoittaneet myös 
Ruotsin suuntaan. Kritiikin kärki on 
suunnattu Suomen viranomaisiin ja on 
kysytty lähinnä, miksi lapset lähetettiin 
pois kotimaasta. Sitä on vähemmän ky-
sytty, miksi se oli niin tärkeää Ruotsille.  

Sen perusteella, mitä nykyään tiede-
tään, voidaan sanoa, että sotalasten ei 
olisi saanut sallia unohtaa syntyperään-
sä ja äidinkieltään; tämä hoidettiin pa-
remmin Tanskassa kuin Ruotsissa. Osin 
se johtui siitä, että Tanskassa oli lapsia 
vähemmän, mutta jotain eroa oli kyl-
lä asenteessakin. Jälkihoito hoidettiin 
huonosti, kun lapset vain palautettiin 
kielitaidottomina perheisiin ja oletet-
tiin sadun päättyneen onnellisesti. Ei 
osattu ennustaa sitäkään, että aikuisik-
si kasvettuaan sotalapset ryhtyvät kyse-
lemään oikeuksiensa perään ja moitti-
maan saamaansa kohtaloa.

Sotalapset joutuivat kasvamaan ai-
kana, jolloin kansakunnan kiinnostus 
kohdistui jälleenrakennukseen, sota-
korvauksiin, sotainvalideihin, veteraa-
neihin ja sodan jälkeen syntyneisiin 
suuriin ikäluokkiin ja näiden ryhmien 
moninaisiin ongelmiin. Yhteiset voima-
varat pantiin hyvinvointiyhteiskunnan 
rakentamiseen, mikä tosin auttoi sitten 
kaikkia. Tällaisia palveluita ovat olleet 
mm. lapsilisät, neuvolat, kouluruokailu 
ja kouluterveydenhuolto.  Suomi olikin 
1950-luvulle tultaessa saavuttanut las-
tensuojelussa länsimaisen tason.  

Nykyään vilkas yhdistystoiminta

Kemissä perustettiin v. 1991 ensimmäi-
nen sotalapsiyhdistys ja sen jälkeen syn-
tyi paikallisia yhdistyksiä eri puolille 
Suomea. Nämä yhdistykset perustivat 
1997 Suomen sotalapsiyhdistysten kes-
kusliiton, Centralförbundet för krigs-
barnsföreningar i Finland. Keskusliitol-
la on yhteydet Ruotsiin ja Tanskaan vas-
taaviin järjestöihin ja myös Englannin 
ja Saksan sotalapsiin. Veteraanijärjestö-
jen kanssa on ollut yhteistoimintaa mm. 
itsenäisyyspäivän kynttilänmyynnissä.

Liitto edistää sotalasten keskinäistä 
yhteydenpitoa ja omaisten ja omien vai-
heidensa selvittämisessä. 

Runsas muistelmakirjallisuus ker-
too siitä, ettei asioita ole voitu aikanaan 
käsitellä perhepiirissä. Tutkimustulok-
set ja muistelut ovat osin ristiriitaisia. 
Osa entisistä sotalapsista pitää oloaan 
Ruotsissa onnellisena ja sai pysyviä ys-
tävyyssuhteita ja kielitaidon. Osa oli 
onneton ja on paluun jälkeen kärsinyt 
mm. mielenterveysongelmista. Yleises-
ti katsotaan, että oli virhe antaa lasten 
olla poissa niin kauan ja antaa heidän 
unohtaa kotimaansa ja kielensä. Jälki-
hoidon puuttuminen oli myös nykyajan 
käsitysten mukaan onneton ratkaisu. 
Silloini käsitys lastenkasvatuksesta oli 
toisenlainen eikä lapsille osattu kertoa, 
mistä oli kysymys. 

Teksti: Aura Korppi-Tommola 
Kuvat: Sa-kuva 

Lisätietoja:
www.sotalapset.fi, Suomeen palanneiden 
sotalasten verkkosivu
www.krigsbarn.se, Ruotsiin jääneiden sota-
lasten verkkosivusivu, sisältää luettelon so-
talapsi kirjallisuudesta
www.finnebarn.dk, Tanskaan jääneiden so-
talasten verkkosivu

Sotalapset – turvassa sodalta

500 Viipurin ja Kannaksen lasta lähetetään Ruotsiin. Vallankin vanhemmat 
lapset miettivät vielä pitkän illan, vaikkei suruaan kehtaisi vieraille näyttää. 
Viipuri 1.5.1944

Ensimmäinen evak-
kojuna on saapunut 
Karunkiin ja lapset 
odottavat  jännit-
tyneinä vieraaseen 
m a a h a n  p ä ä s y ä . 
Karunki 19.9.1944
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Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Summasta! 

Nro:124

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Vierumäeltä!

Nro:103

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Haminasta! 

Nro:119

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Hartolasta!

Nro:122

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Espoosta! 

Nro:97

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Espoosta!
Nro:116

Pohjanmaan Kiinteistötekniikka Oy
-rakennusautomaatiota- 

Alavieska

Remontti Jori Oy
Espoo

Cumasa Oy
Espoo

Hovila Oy
Espoo

Geotek Oy
Espoo

Steripolar Oy
Espoo

Bitrac Oy
Espoo 

www.bitrac.fi

Oy Finductives Ltd
Espoo 

www.finductives.fi

Traktorikonehuolto 
Liuska Ky

Haapajärvi

Haminan Vesijohtoliike 
Penttilä Oy

Hamina

Hauhon Myllärit Oy
Hauho

JP Transload Oy
Ryttylä

Tiori Kuljetus Oy
Helsinki

Arkkitehdit Mustonen Oy
Helsinki

Sähkö-Jussi Oy
Helsinki

Suomen Polioliitto ry
Helsinki

Lektar-Yhtymä
Helsinki

Helaform Oy
Helsinki

SPT-Sähkö Oy
Helsinki

Töölön Pianokeskus Oy
Helsinki 

www.pianokeskus.fi

Asianajotoimisto 
Nousiainen&Saares Oy

Helsinki

Onnin Auto Oy
Helsinki

Terramare Oy
Helsinki

Arkkitehtitoimisto 
Arknova Oy

Helsinki

Suomen Varustamot ry
Helsinki

Brando Oy
Helsinki

Lihatukku 
Heikin Liha Oy

Helsinki

Insinööritoimisto 
Saanio&Riekkola Oy

Helsinki, www.sroy.fi

Rail Partners Oy
Helsinki

Lasihemmo Oy
Helsinki 

lasihemmo@lasihemmo.fi

Kytäjä Golf Oy
Hyvinkää

LinnaSteel Oy
Hämeenkoski

Triplan Oy
Hämeenlinna

Oulun 
Ykkösrakennus Oy

Ii

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Hyvinkäältä! 

Nro:120

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Hyvinkäältä! 

Nro:107

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Helsingistä! 

Nro:102

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Helsingistä!

Nro:113
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Sota-ajan jouluun valmistauduttiin 
myös kotirintamalla hyvissä ajoin. 
Lottajärjestöt tekivät mittavan 

työn. Tuntematon sotilas sai eniten lah-
joja, joiden tekemiseen olivat osallistu-
neet myös pikkulotat. Haastatellessani 
taannoin Kiuruvedeltä kotoisin olevaa 
Hilja Lämsää, joka toimi lottajärjestön 
johtotehtävissä, sain tietää, että lottajär-
jestö toimi kylittäin ja mm. Kiuruveden 
Niemiskylässä oli liki 30 pikkulottaa, 
jotka vuonna 1942 valmistivat rinta-
malle ”Tuntemattoman sotilaan” lahja-
paketteja yhteensä 5337 tuntia ja vuon-
na 1943 tuntimäärä oli kasvanut 18 751 
tunniksi. Yhden pienen maalaiskylän 
tyttöjen tekemä työmäärä oli siten to-
della huomattava. 

Rukajärvellä joululahjojen jakami-
sesta rintamamiehille vastasi divisioo-
nan valistustoimisto, jonka pöytäkir-
jasta löytyvät merkinnät saaduista lah-
joituksista ja kotiseutuvierailuista. Ne 
painottuivat suurelta osin joulunseu-

tuun. Sotapäiväkirjasta löytyy merkin-
tä,  

- neuvoteltiin yhteyslotan kanssa kor-
suvanhimman pakettien valmistamises-
ta, jolloin yhteyslotta esitti esikunnan 
lottien talkoiden järjestämistä. Lahjoi-
tuksena saatiin mm. 2000 kpl taskupei-
liä, patenttinappeja ja mm. 500 kpl Erä-
maan sankareita-teoksia. Korsuvanhim-
man pakettiin varattiin 150 gr korviketta 
sekä aski Työmiestupakkaa. Kuusi pysty-
tettiin jokaiseen korsuun ja pukki muisti 
jokaista rintamamiestä.

Lahjoja eduskunnastakin
Olipa Suomen sosiaalidemokraattinen 
eduskuntaryhmäkin lähettänyt Maa-
laisliiton eduskuntaryhmän tervehdyk-
sellä varustettua Antti J. Rantamaan te-
osta ”Parlamentin palkeilta Kollaanjoen 
kattahille. 

Valistustoimisto tilasi heti aluksi 
8000 kpl juuri valmistunutta Rukajär-
ven suunnan 26 mm:n merkkiä ja 1000 

kpl 18 mm:n pienempää rähinäremmi-
merkkiä. 

Vuoden 1942 joulun jälkeen todet-
tiin, että Tuntemattoman sotilaan pa-
ketteja oli kasassa 14 349 kpl ja korsu-
vanhimman paketteja 1990 kpl.

Vastaavasti vuoden 1943 valistustoi-
miston sotapäiväkirjan mukaan talkoo-
työnä saatiin kasaan rintamalla 2000 
pakettia. Lieksan huoltokeskus oli ot-
tanut Etelä Kymenlaakson sk-piiristä 
1200 kpl, Jyväskylän sk 1000 kpl, Kai-
nuun sk 853 kpl, Iisalmen sk 689 kpl eli 
yhteensä suojeluskuntapiirit olivat toi-
mittaneet 3742 pakettia. Joulun alla va-
listustoimisto myi Erkki Matilaisen ak-
varellityön, Suuren huoltorahaston ke-
räyssumma nousi 3 milj. markkaan, 
joita varoja käytettiin kaatuneitten ase-
veljien perheitten huoltoon.

Rintamaradio välitti 
jouluohjelmaa
Rintamaradiossa oli runsaasti jouluoh-
jelmaa, sitä esittivät mm. tiernapojat, 
omia lauluesityksiä ja Rukajärven or-
kesteri esiintyi. Joulupäivänä klo 9.30 
esikunnassa oli Jumalanpalvelus, Kor-
ven Radio välitti Lahden radion ohjel-
maa sekä myös omaa ohjelmaa. Sitä esit-
ti Rukajärven ja Colina Boys orkesterit.

Näin valmistauduttiin talkoovoi-
min rintamalla joulun viettoon hyvissä 
ajoin. Lottajärjestön valmistamat lahjat 
kuljetettiin kaukaisimman kenttävar-
tion etulinjan korsuihin. Vuoden 1943 
lahjatavaroitten kuljetus Ontajärvellä 
Iikka-nimiseen Rajapataljoona 6:n (RjP 
6) kenttävartioon muodostuikin varsin 
kohtalokkaaksi. 

Kova isku - lotat jäävät vangiksi
Kapteeni Erkki Setälä toimi 3./RjP 6:n 

päällikkönä, mutta tuona kohtalok-
kaana jouluaattona hän toimi pataljoo-
nan komentajan sijaisena. Hän antoi 
24.12.1943 pataljoonan muonituslotil-
le tehtävän viedä kotirintaman ”Tun-
temattomille sotilaille” valmistamat 
lahjapakkaukset Ontajärven eteläpääs-
sä sijaitseviin kenttävartioihin. Lahjo-
ja kertyi kaksi hevoskuormallista. Sota-
päiväkirjan merkintä 

- 24.12.1943 klo 8.00 Kulki yhdyspar-
tio, 8 miestä Unikeosta - Iikkaan. Ei ha-
vainnut mitään erikoista, joten ilmoit-
ti Iikkaan, että reitti on selvä. Klo 9.00 
Lähtö Unikeosta 2 hevosta, joissa ensim-
mäisessä 2 miestä ja toisessa 2 miestä ja 
2 lottaa Iikkaan. 

Partisaanien jäljet olivat peittyneet 
yöllä sataneen lumen alle.

Kolonna sai lähtöluvan. Matkalle läh-
tivät lotat Anni Tekkala ja Kirsti Ruot-
salainen. Heidän avukseen määrättiin 
jääkäri Uuno Ullgren ja ajomiehet Väi-
nö Komulainen ja Janne Savolainen. Li-
säksi matkaan lähti lomalta palaava jää-
käri Voitto Pynninen. 

Kolonnan kimppuun hyökkäsi 
”Kostajat”-niminen vihollispartisaa-
niosasto, joululahjat olivat vain muu-
taman kilometrin päässä määränpääs-
tään. Partisaanien tulituksessa Väinö 
Komulainen ja Janne Savolainen kaa-
tuivat, lotat Tekkala ja Ruotsalainen 
sekä jääkäri Ullgren joutuivat viholli-
sen vangeiksi, toinen hevosista kuoli tu-
lituksessa. Vain jääkäri Pynninen pääsi 
pakenemaan paikalta vauhkoontuneen 
hevosen reessä. 

Partisaaneja jäljittämään komenne-
tut partiot eivät enää tavoittaneet On-
tajärven yli pakenevaa vihollista. Jälji-
tyspartioon osallistunut jääkäri Väinö 
Saastamoinen haavoittui astuessaan vi-

Joulutarina vuodelta 1943

Anni Tekkalan hiihtokuva 1943: Anni Tekkala, tumma, pitkä, solakka, iloinen tyttö. 
Sairastuttuaan Parkinsonin tautiin ääni muuttui. Ääni oli vakava ja tasainen, kuvaa 
Perttuli Tekkalaa muistelmissaan.  Kuva: Antero Huttusen arkisto.

Kenraali Erkki Setälä hoiti RjP 6:n komentajan tehtävää viransijaisena 24.12.1943. 
Kolonnan kulku kenttävartioitten välillä oli varmistettu. Yöllinen lumisade peitti 
partisaanien jäljet. Vuosikymmenten jälkeen lottien vangiksi jääminen järkytti ve-
teraanien mieltä. Aseveljet ja Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäsenet 
Pentti Perttuli, Erkki Setälä ja Toimi Lukkarinen Kajaanin veteraanitapaamisessa 
1990-luvulla.  Kuva: Pentti Perttulin arkisto
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

hollisen miinaan ja menettäen toisesta 
jalasta kantapään.

Vihollisen onnistui paeta Ontajär-
ven yli kaatuneelta hevoselta ottaman-
sa reen turvin, jossa vangit kuljetettiin. 
Ontajärven jää oli vielä kovin heikkoa, 
mutta pakkasen halkaisemaa jäätynyt-
tä railoa pitkin vihollinen onnistui vie-
mään sieppaamansa vangit.

Sodan jälkeen lotat palasivat sotavan-
keudesta. Kirsti Ruotsalainen oli van-
giksi joutuessaan raskaana ja synnytti 
pojan 26.8.1944. Pojan kanssa Ruotsa-
lainen muutti 1950 Oregoniin USA:han, 
jossa hän kuoli 19.11.1969.

Lottien vangiksi joutuminen joh-
ti huomattaviin muutoksiin. Sotahis-
torioitsija, rajakapteeni Tauno Oksasen 
mukaan lottia ei enää tuon jälkeen pääs-
tetty etulinjan kenttävartioihin.

Veteraanit liikuttuivat
Olen keskustellut veteraanien Erkki Se-
tälän ja Pentti Perttulin kanssa usei-
ta kertoja lottien vangiksi joutumises-
ta. Erkki Setälää tämä liikutti jokainen 
kerta syvästi. Ääni väristen ja silmät 
kostuen liikutuksesta hän kertoi tapah-
tunutta. Vuoden 2009 käyntini yhtey-
dessä sovittiin, että pyrittäisiin selvittä-
mään lottien sotatarina. Saimme selvil-
le, että Anni Tekkala, joka oli toiminut 
Erkki Setälän alaisena pidempään, oli 
kuollut jo aikoja sitten. Hankimme 
Kirsti Ruotsalaisen virkatodistuksen, 
josta saimme tietää hänen 1950 muu-
tostaan Oregoniin. Selvisi, että Kirs-
ti Ruotsalainen oli synnyttänyt pojan, 
Kari Juhani oli syntynyt 26.8.1944 Ve-
näjällä ja että hän oli muuttanut Orego-
niin äitinsä mukana. Vasta tämän tie-

Kotirintamalla toimi monenlaisia huol-
to- ja koulutusyksiköitä. Näissä yksi-
köissä lotat toimivat eri tehtävissä, joista 
kerrotaan Lotta Svärd-järjestön toimin-
takertomuksissa.

Seuraavassa ote Kiuruveden Niemis-
kylän pikkulottien toimintakertomuk-
sesta vuodelta 1943:

”Huomionarvoista on, että sodanai-
kainen toiminta pikkulottien osalta on 
myös ollut poikkeuksellista kuten kaik-
ki muukin. On pantu painoa enemmän 
käytännössä tapahtuvaan toimintaan. 
Niemiskylän koululla toimi koulutus-
keskus, johon kotirintaman lotat ko-
mennettiin vuorollaan muonittamaan 
niitä miehiä, joista koulutettiin sotilaita, 
kaatuneitten ja haavoittuneiden tilalle. 
Pikkulotat olivat mukana tässäkin työs-
sä, keräten elintarvikkeita jopa isommat 

Kartta etäisimmistä Ontajärven kenttävartioista: Kaksi eteläisintä Ontajärven 
kenttävartiota olivat Unikeko ja Iikka. Lotat jäivät näiden kenttävartioitten vä-
lillä vangiksi ja partisaanit veivät lotat Ontajärven yli pakkasen halkaisemaa ja 
jäätynyttä railoa myöten. Heti laukaukset kuultuaan kenttävartioista lähetettiin 
jäljityspartiot, jotka joutuivat peräytymään vihollisen tulituksen ja miinoitusten 
vuoksi.  Kartta liittyy Antti Haapalaisen selvitykseen 14. D:n kenttävartiopuolus-
tus 1941-1944.

don saatuaan kenraali Setälä tuntui 
rauhoittuvan.

Yhtälailla syvästi puhuttelevat 
ovat veteraani Pentti Perttulin muis-
telmat, jossa hän kertoo tavanneensa 
aivan sattumalta Anni Tekkalan ke-
sällä 1945 Kangasalan aseman laitu-
rilla. Tuon tapaamisen jälkeen Pert-
tuli oli tervehtinyt puhelinsoitoin 
Tekkalaa joitakin kertoja ja kuuli 
Tekkalan sairastuneen Parkinsonin 
tautiin. Siitä Perttuli kertoo: ”Hän oli 
sairaseläkkeellä. Näin kohtalon arpa 
meitä lajittelee ja varaa meille erilai-
sia osia. Kohtalan ratkaisujen kans-
sa haluaisi kuitenkin joskus olla eri 
mieltä. Anni Tekkalankin osaksi oli-
si hyvin pitänyt riittää vankiretken 
kauhut ja kokemukset.” päättää Pert-
tuli haastattelunsa.

Tenho Tikkanen

Lähdeaineisto:
Erkki Setälän veteraanihaastattelu 
20.5.1987 s. 16/42/RSHY
Pentti Perttulin veteraanihaastattelu 
10.11.-31.12.1989, s. 88/128/RSHY
Tauno Oksanen Armoton erämaa v. 2008, 
s. 134 - 135
Antti Haapalainen, 14. D:n kenttävartio-
puolustus 1941 - 1944, tutkimus. /RSHY
Sotapäiväkirjat; RjP 6, 1.-3./RjP 6.
Kiuruveden Lotta Svärd-järjestön pöy-
täkirjat ja toimintakertomukset vuosilta 
1939-1944/RSHY
Kiuruveden Lotta Svärd-järjestön johta-
jan Hilja Lämsän henkilökohtainen arkis-
to sotavuosilta. /RSHY
Kirsti Ruotsalainen Karjalan rintaman 
esikunnan suorittamat kuulustelukerto-
mukset 30.12.1943/RSHY
Kirsti Ruotsalaisen, Iisalmen seurakunnan 
antama virkatodistus 4.12.2009. /RSHY

näyttävät olleen muonittajinakin.
Eikä ole vähäinen sekään työ, jon-

ka he suorittivat kodeissaan tehdessään 
omalta osaltaan sitä rintamantakaista 
näkymätöntä työtä auttaen tuottamaan 
elintarvikkeita, sukkia, lapasia, pakette-
ja ym. rintamalle. Isänmaallisen hengen 
innoittamina sekin pieni työ tuotti tu-
losta.

Meillä on vapaus ja itsenäisyys. On-
neksi meillä oli näitä Anna-Liisa Ranta-
lan kaltaisia opettajia myös pikkulotti-
en johtajina, jotka kasvatustyössään ko-
kosivat koko kylän lapset saman asian 
ympärille”. Näin kirjoitti Hilja Lämsä, 
joka toimi Lottaosaston johtajana Kiu-
ruvedellä.

Sodan jälkeen Lotta- ja suojeluskun-
tajärjestöt lakkautettiin rauhansopi-
muksen perusteella.

Lottajärjestöt uurastivat huoltotehtävissä

Paperi-insinöörit
Pappersingenjörerna

Paperengineers`association ry

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

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

Saint-Gobain Glass Finland Oy
liiketoimintayksikkö Sekurit

Ihode
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Kannuksen 
kaupunki 

Kaupunkien Joulutervehdys Sotaveteraaneille

Haapaveden 
kaupunki

Kurikan 
kaupunki

Naantalin
kaupunki 

Kiuruveden 
kaupunki

Kaarinan 
kaupunki

Kauhavan 
kaupunki

Logotunnus

Värit

Vihreä PMS 368 (68c, 100y)
Sininen PMS 300 (100c, 43m)
Punainen PMS 032 (91m, 87y)
Keltainen PMS 109 (8m, 94y)

Musta
Musta 40% (taidekaupunki)

Suunnittelija Jussi Jäppinen

 
www.jyvaskyla.fi

Kokemäen 
kaupunki

www.kouvola.fi    www.visitkouvola.fi

Paimion 
kaupunki

Parkanon 
kaupunki 

Pudasjärven 
kaupunki

Kannuksen 
kaupunki

Kuopion 
kaupunki

LAPUA                                   
perhekoon 
kaupunki



316/13 j o u lu k u u n  11.  pä i vä n ä  2013

Uudenkaarlepyyn 
kaupunki
www.nykarleby.fi

Ylivieskan 
kaupunki

Äänekosken 
kaupunki

Savonlinnan 
kaupunki

Viitasaaren 
kaupunki

                   Ähtärin kaupunki 
toivottaa

Rauhallista Joulua!

Pyhäjärven 
kaupunki

idg-tools.com

Berner Oy
Helsinki

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10,  33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi

Ehkäisevät tehokkaasti
liukastumista

Jyty on lähinnä kuntien, kuntayhtymien ja
seurakuntien ja niiden omistamien liikelai-
tosten sekä yksityisten palveluksessa ole-
vien noin 70 000 jäsenen STTK:lainen
ammattiliitto.

www.jytyl i i t to.f i

Oy Hartman Rauta Ab
Vaasa
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Olen ollut yötä erääs-
sä majoitusparakissa 
jossakin Pohjois-Suo-

messa. Yö on ollut hiukan rau-
haton, miehiä on tullut, toisia 
mennyt ja parakin asujamisto 
on aamulla oleellisesti toinen 
kuin illalla nukkumaan men-

nessäni. Eräälle lavitsalle on 
mm. yön aikana ilmaantunut 
lojumaan nuorehko mies, jonka 
kasvoissa risteilee laastarilap-
puja ja muutkin merkit osoitta-
vat, että hän on tullut aivan etu-
linjoista. Aamupäivän kuluessa 
joudun hänen kanssaan puhei-

siin ja tällöin selviää, että hän 
on rintamaelokuvaaja M. Yöl-
lä hän on palannut viikon kes-
täneeltä ”metsästysmatkaltaan” 
lepäämään, parantamaan haa-
vojaan ja täydentämään mate-
riaalivarastoaan. Pyydän hän-
tä kertomaan seikkailuistaan, 
minkä hän tekeekin. M:n alla 
oleva kuvaus matkastaan osoit-
taa, että suomalainenkin elo-
kuvamies voi, jos hän haluaa, 
tehdä sotahistoriaa aivan kes-
kellä kuuminta taistelua tar-
vitsematta lavastaa leikkisotaa 
rintaman takana. Rohkeutta ja 
päätä siinä kyllä tarvitaan. Mo-
lempia niitä sentään useimmil-
la tavallisilla suomalaisilla on.

Antakaamme M:n itsensä 
kertoa seikkailurikkaasta mat-
kastaan. Monisanaisesti hän ei 
sitä tee, mutta tästäkin niukas-
ta kuvauksesta sentään selvi-
ää, että matka on ollut jännit-
tävä ja kuvat, jotka aikanaan 
saanemme nähdä, ovat mielen-
kiintoisia.

- Eräänä yönä nousin Suo-
men puolella rajaa saksalai-
seen hyökkäysvaunuun, jonka 
oli määrä lähteä kohti bolshe-
vikki-ihantolaa. Aamuyöstä 
ylitimme rajan saavuttaen en-
simmäisen tavoitteemme tais-
telutta. Toiseen tavoitteeseen 
pyrkiessämme noin puolitoista 
tuntia myöhemmin syntyi pie-
ni kahakka kylää puolustanei-
den ryssien, hyökkäysosastom-
me ja suomalaisen jalkaväen 
kesken. Venäläisten komppani-
an vahvuinen rajavartiosto lyö-
tiin hajalle. Omat tappiomme 
olivat vähäiset, sillä vain yksi 
tankeistamme ajoi miinaan ja 
tuhoutui. 

Tämän taistelun jälkeen seu-
rasi parin päivän lepotauko, 
jolla aikaa pioneerit valmiste-
livat meille tietä, mutta eräänä 
yönä jatkettiin matkaa. Eräs-
tä siltaa ylitettäessä huono sil-
ta murtuikin ja neljäntenä tul-
lut hyökkäysvaunumme puto-
si alla virtaavaan jokeen. Sain 
tapauksesta hauskan kuvasar-
jan. Vain kolme hv:tä pääsi tä-
män jälkeen jatkamaan mat-
kaansa, mutta näistäkin yhdel-
tä meni hetken kuluttua jokin 
laakeri rikki ja vaunu jäi jäl-
keen. Kahden vaunun voimalla 
jatkoimme näin ollen matkaa. 
Päästyämme O:n kylän seu-
duille saimme ryssien asemista 
erään järven takaa vastaamme 
erittäin voimakasta kk- ja krh-
tulta. Samanaikaisesti ajoi toi-
nenkin jäljellä olevista tankeis-
tamme miinaan ja me saimme 

Elokuvaaja tekee sotahistoriaa

Martti Suontila kuvattuna sodan aikana Jäämeren rannalla.  Kuva: 
Eva Immosen kotiarkisto

yksin hoidella taistelua sekä 
yrittää auttaa naapuriamme-
kin, joka ei sentään ollut saanut 
pahojakaan vaurioita. Ryssien 
puolelta antoi meille jatkuvasti 
tulta kolme konekivääriä, kra-
naatinheitin ja jalkaväkitykki. 

Saavuttuamme noin puolen 
tunnin kuluttua miinaan aja-
neen toverimme luokse ja näh-
tyämme sen vauriot hyppäsin 
joutilaana miehenä ulos tankis-
tani ja kiinnitin hinausvaijerin 
”haaksirikkoiseen”, Sen avul-
la saimme vaunun kiskotuk-
si ylös miinan tekemästä kuo-
pasta. Samanaikaisesti ryhtyi 
oma jalkaväkemmekin hyök-
käämään ja minulle tarjoutui 
eräältä kukkulalta erinomai-
nen tilaisuus lähikuvien otta-
miseen syntyneestä taistelus-
ta. Rikkoutuneen sillan taakse 
jääneet loput osastomme vau-
nuista saapuivat nyt myös pai-
kalle ja parituntinen taistelu 
kääntyi nyt luonnollisesti mei-
dän eduksemme.

Taistelun aikana oli kak-
si elokuvakameraani kuulu-
vaa akkumulaattoria kanta-
nutta miestä haavoittunut ja ai-
van loppuvaiheessa haavoituin 
minä itsekin. Olin juuri aikai-
semmin miinaan ajaneen tan-
kin takana vaihtamassa uutta 
latausta kameraani, kun edes-
täpäin ajoi eräs toinen tankki 
ohitseni ja sen alla räjähti meil-
tä huomaamatta jäänyt mii-
na. Vaunu hypähti pari metriä 
ilmaan. Sain siruja kroppaa-
ni. Minun osaltani oli se tais-
telu ja elokuvan ottaminen sil-
lä kertaa päättynyt, kun lisäksi 
kameranikin särkyi. Myös eräs 
majuri haavoittui samalla ker-

taa. Kävellen ja kuorma-autolla 
saavuin kenttäsairaalaan, jossa 
minua paikkailtiin. Sitten läh-
din tuomaan kertynyttä mate-
riaaliani kehitettäväksi.

Ja minkälaista on olla hyök-
käysvaunussa taistelun aikana 
tavallaan niin kuin sivustakat-
sojana? Oikein mukavaa, sillä 
siellä tuntee olevansa turvas-
sa, vaikka kuuma siellä hiukan 
tahtoo olla. Sitäpaitsi on sivul-
linen siellä aina sivullinen ja 
hiukan tiellä, mutta saksalai-
set hv-miehet ovat loistopoikia 
ja heidän kanssaan tulin erin-
omaisen hyvin toimeen. 

Elokuvakameraansa vau-
nusta käsin ei tosin voi käyt-
tää, sillä niissä ovat kaikki tä-
hystysraot luodinkestävällä la-
silla peitettyjä ja sen läpi ei voi 
kuvata. Jos haluaa kuvan saa-
da, on työnnettävä luukku auki 
ja valokuvattava siitä tai sitten 
hypättävä kokonaan vaunusta 
pois. Suuri hyökkäysvaunu ei 
muuten näytä pienistä ammuk-
sista välittävän ja esim. koneki-
väärin luodit sen seinissä vain 
hiukan rapisivat. 

Saksalainen tankkimiehistö 
muuten näyttää taitavan teh-
tävänsä erinomaisesti. Esim. 
katkennut telaketju korjataan 
noin neljännestunnissa. Mutta 
heistähän useat ovatkin mm. jo 
käyneet läpi monta kovaa tais-
telua Puolassa, länsirintamalla 
ja Norjassa”.

Sot.virk. Martti Suontila

Kirjoitus on sotilasvirkamies 
Martti Suontilan alkuperäinen 
kuvaus rintamaolosuhteista.

Martti Suontila (1902-1967) toimi ennen sotia toimittajana Ka-
levassa ja sotien jälkeen Lapin Kansa -lehdessä päätoimittajana. 
Talvisodassa hän oli Lapin Rykmentin Esikunnassa ja jatkosodas-
sa Tiedotuskomppaniassa Uhtuan ja Kiestingin suunnalla.  Kuva: 
Eva Immosen kotiarkisto
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Sotaveteraanipiiriemme 
julkaisemat joululehdet 
tarjoavat monipuolisen 
paketin muistelmia, sota-
historiaa, runoja ja väläh-
dyksiä vuoden varrelta.

Tuomo Puumala kirjoittaa Ete-
lä-Pohjanmaan lehdessä so-
ta-ajan viihdytystoiminnasta 
rintamilla ja sotasairaaloissa. 
Tästä toiminnasta eräs taitei-
lija kertoo: ”Unohtumaton oli 
retkemme Karhumäestä esiin-
tymään sadoille sotilaille kes-
kelle metsää. Me soitimme ja 
lauloimme ilman mikrofone-
ja näille jermuille, jotka olivat 
hetken päästä lähdössä kuu-
mimpaan etulinjaan”. Rin-
tamaradioiden - tärkeä viih-
dytysmuoto sekin - toivotuin 
savikiekko oli ”Kirje sieltä jos-
takin”.  Toisen evakkomatkan-
sa alkutaipaleen Helmi Keto 
kertoo matkanneensa mulli-
vaunussa, pikkuveli juurikor-
vossa nukkuen, makuupaikko-
ja ei ollut.

Sotien jälkeen jälleenrakennus 
ja sotakorvaustuotanto työllis-
tivät ihmisiä ja pula-aika jat-
kui vielä usean vuoden ajan. 
Tähän liittyi 400 000 Karjalas-
ta ja muilta luovutetuilta alueil-
ta evakuoidun ihmisen asutta-
minen ja työllistäminen uusil-
la asuinsijoilla. Sisäpoliittinen 
epävakaus oli leimaa antavaa 
yhteiskunnalle. Näin kirjoittaa 
VTT Pekka Visuri Kanta-Hä-

meen lehdessä. Lapin sodas-
ta kertovassa artikkelissa VTT 
Mikko Uola toteaa, että ”pol-
tetun maan taktiikka” kuului 
olennaisena osana toisen maa-
ilmansodan aikaiseen taistelu-
tapaan. Peräännyttäessä ei ha-
luttu jättää jäljelle mitään vi-
hollista hyödyttävää. 

Viimeisestä sotakorvausjunas-
ta kirjoittaa sitä kuljettaneen 
poika Seppo Solasaari Keski-
Suomen lehdessä. Sotakorva-
usten maksaminen oli maa-
ilman suurin tilaustyö, johon 
koko Suomi osallistui. Kahdek-
san vuotta kestäneiden pon-
nisteluiden aikana itärajan yli 
vyöryi 343 635 junavaunua, joi-
den yhteenlaskettu pituus oli 
3437 kilometriä. Toivakan so-
taveteraanien kesäleiri järjes-
tettiin nyt jo 36. kerran. ”Tämä 
joukko on kuin yhtä perhettä, 
on niin turvallista olla muka-
na. Juttu luistaa ja viikko kuluu 
kuin hujauksessa. Talvi-iltoi-
na on mukava muistella, mitä 
kaikkea leirillä puuhattiin”, to-
tesi Sylvi Lehtimaa monella lei-
rillä mukana olleena.

Lahden lehdessä on mielen-
kiintoinen artikkeli sotien ajan 
radiotiedustelusta ja tiedusteli-
ja Väinö Rantasesta. Radiotie-
dustelu onnistui jo talvisodan 
aattona, 29.11.1939 sieppaa-
maan ja avaamaan venäläisten 
radioviestin, joka sisälsi pans-
sariprikaatin hyökkäyskäskyn 

Suomeen. Rantasen mukaan 
Raatteen ja Suomussalmen mo-
titukseen radiotiedustelulla oli 
erittäin suuri merkitys. ”Nuo-
ruudessa kokemieni raskaiden 
sotavuosien muistoja en tältä 
etäisyydeltä katsoen vaihtai-
si, sillä ne kirkastavat edelleen 
kohdallani Isänmaa-nimen ja 
-käsitteen vapauden symbolik-
si”, toteaa sotaveteraani Veikko 
Kilpanen lehdessä.

Jälleenrakennuksen huikeista 
saavutuksista kirjoittaa Paavo 
Jauhiainen Pohjois-Savon leh-
dessä. Hän näyttää erilaisten 
tunnuslukujen valossa, kuinka 
Suomi on noussut vajaan 100 
vuoden aikana kehitysmaas-
ta kansakuntien eturiviin. On 
paradoksaalista, että sodat ovat 
olleet siemen moneen hyvään 
ja kauniiseen, Jauhiainen tote-
aa. Sota-aikaan perustettu kan-
sanhuolto hoiti elintarvikkei-
den tuotannon ja kaupan vielä 
vuosia rauhan aikana. Kauppa-
asioilla käytettiin ostokorttia, 
josta myymälänhoitaja leikka-
si pienen palasen ja laittoi sala-
peräisen näköiseen laatikkoon, 
kertoo Seppo Smolander.

Suojeluskuntien synnyttyä nii-
den rinnalle kehittyi ompelu-
seurojen kaltaista toimintaa. 
Työ oli suojeluskuntien autta-
mista, vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä. Lotta Svärd -nimeä 
alkoi ensimmäisenä käyttää 
18.11.1918 Riihimäellä perus-

Joululehtien kertomaa
tettu lottayhdistys. Järjestön 
taustasta ja toiminnasta kirjoit-
taa lotan tytär, Kirsi Sirola Sa-
takunnan lehdessä. ”Komppa-
nia vietti ikimuistettavan jou-
lun Pohjolan ankaran taivaan 
alla tulipalopakkasessa ja nä-
lissään Piispanjärven asemis-
sa lumikuopissa”. Näin aloitti 
muistiinpanonsa vänrikki Lau-
ri Helariutta joulukuussa 1939. 
Ankaran pakkasen lisäksi oli 
taisteltava myös unta vastaan. 
Jatkuva asemissa olo tuntui 
koko voimallaan myös miesten 
fyysisessä kunnossa.

”Operaatio Viipurin tuho” on 
otsikoitu Reijo Mäkeläisen kir-
joittama artikkeli Suur-Savon 
lehdessä. Suomalaisten vangik-
si saama venäläinen lentäjäup-
seeri kertoi, että useimmat Suo-
men lentokentät on valokuvattu 
Neuvostoliiton kaukotoimin-
tailmavoimia varten 6.-7.6.1944. 
Mäkeläinen kehottaa lukijaa lo-
puksi kysymään itseltään, koi-
tuiko Keski-Venäjällä 9.-10.1944 
välisenä yönä sattunut kaatosa-
de Suomen pelastukseksi. Rin-
tamalotta Hilma Husu toimi 
myös ilmavalvontatehtävissä. 
Ilmavalvontapaikkana oli rii-
hi, jonka kattoon oli tehty rei-
kä.  Siellä piti tunnistaa koneet, 
hävittäjät, lentueet ja laivueet. 
”Pelotti, mutta sitä ei passannut 
näyttää”, Hilma toteaa.

Jouluaattona 1943 majuri Kar-
kaus esitti miehilleen mm. seu-
raavanlaisen toivotuksen ”.. me 
emme ole sodassa repiäksem-
me ja raastaaksemme, vaan 
suojellaksemme kotejamme ja 
kaikkea sitä, joka meille on kal-
leinta maan päällä, taataksem-
me myös joulurauhan kodeis-
samme. Me emme ole täällä ny-
kyhetkeä, vaan ennen kaikkea 
tulevaisuutta varten”. Lainaus 
on Riku Kauhasen artikkelis-
ta Varsinais-Suomen lehdessä. 
Erkki Eeva kertoo perheensä 
kokemuksista talvisodan alus-
sa. Perhe joutui luovuttamaan 
hevosensa armeijalle. Erkistä 
tuli hevospoika, joka vei päivit-
täin hevosella jauhoja määrät-
tyihin taloihin, joissa paistetun 
leivän hän sitten toimitti suo-
jeluskunnan talolle armeijan 
käyttöön.

Te olette opettaneet meille re-
hellistä työtä, periksiantamat-
tomuutta ja sitkeyttä. Tämä pe-
rintö on maallemme elintärke-
ää ja sen avulla tämä maakin 
on rakennettu, toteaa Lahden 
lehdessä Opintin koululainen 
Emmi Järvelä puheessaan vete-
raaneille.

Marja Riukka

”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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Suomen-poikien perin-
neyhdistyksen perinteiset 
tapahtumat ovat vuosit-

tain olleet kunniakäynti Mal-
milla virolaisvapaaehtoisten so. 
Suomen-poikien sankarihau-
doilla Viron itsenäisyyspäivänä 
24. helmikuuta. Samana päivä-
nä pidetään myös yhdistyksen 
vuosikokous, jota edeltää kor-
keatasoinen esitelmä. Lisäksi 
kesäisin yhdistys yhteistyössä 
Virossa toimivan perinneyh-
distyksen kanssa on järjestänyt 
Viron matkan omille sekä tois-
ten Suomen Viro-yhdistysten 
liittoon (SVYL) kuuluvien yh-
distysten jäsenille. 

Suomen-poikien perinneyh-
distyksen hallituksessa syntyi 
ajatus tarjota jäsenistölle vielä 
jotain muutakin ohjelmaa Suo-
men-poikien hengessä ts. pe-
rehtyä sotahistoriaan siltä osin, 
kun se liittyy Suomen ja Viron 
taisteluun valtiollisesta ja kan-
sallisesta olemassaolostaan vii-
me sodissa. Tänään tiedämme, 
mitä sotavuosina on tapahtu-
nut ja minkälaiset olivat veljes-

maiden kohtalot. On kuitenkin 
yksityiskohtia, jotka ovat saat-
taneet jäädä kertomatta ja joil-
la on merkitystä kokonaiskuvan 
muodostamisessa. Tutkijoilla 
on vielä runsaasti työtä, moni-
en uusien tietolähteiden avau-
duttua, panna historian palape-
lin palaset oikeille paikoilleen. 

Koska perinteen vaalimisen 
tulee perustua tosiasioihin, pää-
tettiin järjestää 23.10.2013 semi-
naari, joka nimettiin perinne-
päiväksi. Tilaisuuden alustajik-
si kutsuttiin neljä arvovaltaista 
ja asiantuntevaa henkilöä. 

Ensimmäisen alustuksen pi-
tivät kenraali Jaakko Valta-
nen ja yhdistyksemme jäsen 
varatuomari Paul Voss. Hei-
dän esityksensä oli otsikoi-
tu: ”Kokemuksia ja havaintoja 
suomalaiselta yhteysasemalta 
Narvassa ja Inkerinmaan Kur-
kolassa 1942–1944”. Sotavete-
raani-lehdessä julkaistu kirjoi-
tus on luettavissa liiton netti-
sivuilta osoitteessa: http://www.
sotaveteraaniliitto.fi/userfiles/
file/SV%205_2012.pdf

Suomen-poikien perinneyhdistyksen 
”Perinnepäivä”-seminaari

Suomen-poikien perinneyhdistyksen puheenjohtaja Nyyrikki Kur-
kivuori kiittää toista sotaveteraanialustajaa Paul Vossia (oik.), taka-
na ensimmäisen alustuksen esittänyt Jaakko Valtanen.

Toisena alustajana oli Viron 
entinen ulkoministeri ja YK-
suurlähettiläs, nykyisin Ken-
raali Johan Laidoner-Seuran 
puheenjohtaja Trivimi Velliste, 
joka erinomaisella suomenkie-
lellä alusti aiheesta: ”Kenraali 
Laidonerin ja marsalkka Man-
nerheimin roolit veljeskansojen 
johtajina”.

Kolmantena esiintyi Tie-
teellisten seurain valtuuskun-
nan toiminnanjohtaja profes-
sori Aura Korppi-Tommola. 
Hänen aiheenaan oli: ”Suo-
menlahden sisaret”. Alustuk-
sessa käsiteltiin naisten asemaa 
sotaa käyvissä maissa, maan-
puolustusaktiviteetteja niin Vi-
rossa kuin Suomessa ja yhteis-
työtä yli Suomenlahden.

Seminaarin paikaksi oli va-
littu maanpuolustusjärjestö-
jen auditorio Töölössä. Paikalle 
oli saapunut runsaat viisikym-
mentä henkilöä, heidän jou-
kossaan tammenlehvää kan-
tavien, alustuksen pitäneiden 
veteraanien lisäksi myös kaksi 
Grand Old Ladya nimittäin lot-
tina palvelleet Anna-Liisa In-
hamaa-Häkkinen sekä muis-
telmakirjailijanakin tunnettu 
May-Bee Rautio. Esitän kunni-
oituksen vakuutukseni kaikille 
veteraaneille ja kiitän yhdistyk-
semme puolesta osuudestanne 
ja läsnäolostanne tilaisuudessa. 
Samalla toivon näkeväni Viron 
ja Suomen-poikien ystävät jäl-
leen ensi vuoden perinnepäivä-
seminaarissa.

Teksti: Nyyrikki Kurkivuori 
Kuva: Paavo Mikkonen

Edunvalvonta on ko-
vaa arkista vääntämis-
tä, jossa on tunnettava 

kokonaisuus ja omattava ih-
mistuntemusta, kertoi Heik-
ki Järvinen neuvottelukunnan 
kokouksessa pitämässään alus-
tuksessa vaikuttamistyöstä po-
liittisiin päättäjiin. Hän kuva-
si kokemuksiaan ja näkemyk-
siään oltuaan mukana liiton 
edustajana veteraanimäärära-
hoja koskevissa neuvotteluissa 
kuluneen vuoden aikana. 

Neuvottelukunta kokoon-
tui syksyn kokoukseen 29.10. 
Helsingissä. Kokouksessa kä-
siteltiin valtion määrärahati-
lannetta ja niiden tarvetta tu-
leville vuosille. Keskusteluissa 
nousi esille myös huoli kuntien 
taloudellisesta tilanteesta, joka 
aiheuttanee leikkauksia myös 

Aikamoista 
torjuntataistelua

Neuvottelukunnan jäsen Ilkka Brotherus

kuntien myöntämiin veteraa-
nietuuksiin.

Edunvalvonta muuttuu en-
tistä haastavammaksi. Yleinen 
käsitys nuoremmilla päättä-
jillä on, että veteraaniasiat on 
hoidettu ja ne ovat kunnos-
sa. Ilkka Brotherus totesi, että 
maailmaa muuttuu ja sosiaali-
nen media on otettava haltuun 
ja siihen on löydettävä nuoria, 
jotka ovat syntyneet tietokone 
sylissä. Neuvottelukunta antoi 
jälleen laajapohjaista asiantun-
temusta liiton toimijoille. Jä-
senet ovat tahoillaan vahvoja 
vaikuttajia, joten heillä kaikilla 
on sanansa sanottavana myös 
edunvalvontaan liittyvissä asi-
oissa.

Anni Grundström

Lappeenrannan Upseeri-
kerholla 28.11. pidetys-
sä Etelä-Karjalan Sota-

veteraanipiirin piirihallituksen 
kokouksen yhteydessä luovu-
tettiin Savitaipaaleen Sotavete-
raanien pitkäaikaiselle puheen-
johtajalle ja piirihallituksen jä-
senelle Kyösti Parviaiselle (vas.) 
liiton myöntämä Sotaveteraa-Rintamaveteraaniliitto 

ry on kutsunut uudeksi 
toiminnanjohtajakseen 

pitkään liiton eri tehtävissä toi-
mineen Tero Tuomiston. Hän 
aloittaa toiminnanjohtajana 
vuoden 2014 alussa, kun Pirjo 
Jaakola siirtyy eläkkeelle.

Tuomisto on koulutuksel-
taan valtiotieteiden maisteri. 
Hän on työskennellyt liitos-
sa useaan otteeseen vuodesta 
1978 alkaen sekä historiantut-
kijana että muissa tutkimus- 
ja kirjoitustehtävissä. Hän on 
lisäksi toiminut liiton eri työ-
ryhmien jäsenenä, sihteerinä ja 
puheenjohtajana. Liitossa hän 

on ollut myös useissa luotta-
mustehtävissä kuten liittohal-
lituksen ja sen työvaliokun-

nan jäsenenä, Helsingin piirin 
puheenjohtajana ja Veteraanin 
toimitusneuvoston puheenjoh-
tajana.

Luottamustehtäviä on ker-
tynyt myös veteraaniyhteisön 
muissa organisaatioissa. Tuo-
misto on Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksen hallituk-
sen jäsen sekä jo pitempään So-
tiemme Veteraanit -keräyksen 
Helsinki-Vantaan keräystoimi-
kunnan puheenjohtaja. Koke-
musta on karttunut myös Hel-
singin ja Etelä-Suomen vete-
raaniasiain neuvottelukuntien 
jäsenenä sekä mm. kotiseutu-
toiminan yhdistystehtävistä.

Tero Tuomisto Rintamaveteraaniliiton 
toiminnanjohtajaksi

Etelä-Karjala palkitsi
nien ansioristi ja Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirissä (EK-
SOTE) veteraaniasioita hoita-
valle Sanna Nurmiaiselle Suo-
men Sotaveteraaniliiton ansio-
mitali. Oikealla ansiomerkit 
luovuttanut  Sotaveteraanipii-
rin puheenjohtaja Erkki Pulli.

Pauli Saukkonen
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Kymenlaakson piirin 
neuvottelupäivä pidet-
tiin 11.10. Kouvolan 

seurakunnan kurssikeskukses-
sa Puhjonrannassa. Tilaisuu-
teen osallistui lähes viisikym-
mentä henkilöä piirin eri yh-
distyksistä, toimihenkilöistä ja 
kuntien edustajista.

Ennen varsinaista päiväoh-
jelmaa luovutettiin Sotavete-
raaniliiton myöntämät ansio-
mitalit ravintolapäällikkö Aija 
Pakkaselle, kaupunginjohta-
ja Hannu Muhoselle ja toi-
minnanjohtaja Jorma Uskille. 
Kultaiset ansioristit saivat so-
taveteraanit Kaarlo Kantoka-
ri, Pentti Klaus Rosenblad  ja 
Jaakko Kotonen. Liikennöitsi-
jä Raimo Vuorelalle ansiomita-
li oli luovutettu jo aiemmin hä-
nen merkkipäivänään.

Päivän pääaiheena oli ”Ko-
tiin tuotavat palvelut ja kunti-
en kanssa tehtävä yhteistyö”. 

Pohjois-Pohjanmaan so-
taveteraanien neuvotte-
lupäivät pidettiin 12.-13. 

marraskuuta Kuusamon talvi-
sissa maisemissa. Osallistujia 
lähes kaikista piirin 21 yhdis-
tyksestä oli noin 80. Esillä oli-
vat ajankohtaiset liittoa, piiriä 
ja yhdistyksiä koskevat asiat.

Puheenjohtaja Aarno 
Strömmer avasi päivät Kuu-
samo-muistoin vuodelta 1994.  
Huomionosoitusten jälkeen ke-
hityspäällikkö Kimmo Niik-
konen toi Koillismaan Osuus-
kaupan tervehdyksen. Paikal-
linen Jotos-kuoro ilahdutti 
kuulijoita Vienan latu- ja Kodin 
kynttilät -lauluillaan.

Sotaveteraaniliiton sosiaa-
lisihteeri Anni Grundström 
käsitteli alustuksessaan vete-
raanietuuksia ja veteraaniyh-
teyshenkilöiden koulutusta. 
Toiminnanjohtaja Markku Se-
pän aiheina olivat liiton ajan-
kohtaiset asiat, muun muas-
sa yhteistyön tiivistäminen ja 
tulevaisuussuunnitelman lin-
jaukset. Piirin perinneyhteys-
henkilö Paavo Kurttila muis-

Kymenlaaksossa palkittiin 
ja neuvoteltiin

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen kiittää palkittujen puolesta. 
Aija Pakkanen (vas) Jorma Uski, Kaarlo Kantokari, Pentti Klaus Ro-
senblad ja Jaakko Kotonen.

Alustuksen aiheesta esitti Anni 
Grundström Sotaveteraanilii-
tosta. Kuntien ja Kouvolan 
kaupungin näkökulmasta asiaa 
valotti kotihoidonohjaaja Lee-
na Seppälä.

Päivän muu ohjelma koos-
tui Eero Mattilan perinnetyön 

Neuvottelupäivät Kuusamossa

tutti yhdistyksille uskotusta 
muistomerkkien kartoitusteh-
tävästä ja valotti perinnetyön 
nykytilannetta. Pääsihtee-
ri Terho Lipsonen kertoi Ou-
lun liittopäivien valmistelun 
olevan hyvin aikataulussa. So-
tiemme Veteraanit -keräyk-
sen piirivastaavan Antti Pesä-
län mukaan vuoden 2013 tulos 
nousee 100 000 euroon, reilusti 
yli tavoitteen.

Toisena kokouspäivänä pii-
rin naiset pohtivat tulevaisuu-

den näkymiään. Miehet puo-
lestaan kuuntelivat varapu-
heenjohtaja Paavo Pikkuahon 
eloisan esityksen liiton hen-
gellisen työn virikepäivien an-
nista, minkä jälkeen Aarno 
Strömmerin ja piirin toimin-
nanjohtaja Martti Lammina-
hon johdolla käytiin läpi piiri-
hallituksen viralliset kokous-
asiat.

Viljo Määttä

Sotaveteraaniliiton ansiomitali ojennettiin toimitusjohtaja Kaj 
Åströmille Oulusta (oik.). Sotaveteraanien ansioristin saivat Erkki 
Marttila Haapavedeltä, Seppo Matilainen Kiimingistä, Pertti Han-
konen ja Anja Pöyhönen Haapavedeltä. Kultainen ansiomerkki 
ojennettiin Kärsämäen puheenjohtajalle Arvi Viitalalle.

Piirin varsinainen kokous 
25. marraskuuta teki 
monta tärkeää päätöstä. 

Ensimmäistä kertaa piirin his-
toriassa puheenjohtajaksi valit-
tiin henkilö, joka ei ole sotave-
teraani. Tämä on luonnollinen 
tapahtuma veteraanitoimin-
nassa.  Olavi Lösönen johti pii-
riä kahdeksan vuotta. Uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti Jorma Mikkonen 
Kontiolahdelta. Piirikokous 

kutsui entisen puheenjohtajan 
kunniapuheenjohtajaksi.

Toinen merkittävä päätös 
oli piirinsääntöjen muuttami-
nen. Tällä valmistaudutaan tu-
levaan perinneaikaan. Piirin 
naistoimikunta ilmoitti lopet-
tavansa toimintansa, koska yh-
distysten naisosastojen määrä 
supistui kahteen.

Teksti ja kuva: Vilho Malinen

Kunniapuheenjohtaja Olavi Lösönen (vas.) luovuttaa vetovastuun 
uudelle puheenjohtajalle Jorma Mikkoselle.

Sukupolvenvaihdos 
Pohjois-Karjalan piirissä

Lahden Upseerikerhol-
la järjestettyyn hyvän-
tekeväisyyskonserttiin 

”Hymyilevä Apollo” kokoontui 
6.10. satoja ihmisiä; veteraaneja 
omaisineen, ystävineen ja tuki-
jäsenineen. Tilaisuuden järjes-
täjänä toimi Lahden Sotavete-
raanit ry. 

Yhdistyksen puheenjohta-
jan Juhani Honkaniemen toi-
votettua konserttivieraat ter-
vetulleiksi kertoi Erkki Kau-
hanen ”Oi muistatko vielä sen 
virren” synnystä ja lauloi tuon 

Runon ja sävelen juhlaa 
Lahdessa

Etualalla vasemmalla Lasse Könönen ja edessä kukkien kanssa 
Erkki Kauhanen.

tälle yleisölle hyvin tutun lau-
lun. Lausunta ja laulu vuorot-
telivat. 

Toisen puoliajan aloitti Lah-
den Veteraanisoittokunta ka-
pellimestarinsa Jorma Alan-
teen johdolla. Monipuolista 
musiikkia olivat esittämässä 
myös Lasse Könönen, Harri 
Keinonen ja Aarne Harjukari. 
Konsertti päättyi yhteislauluun 
”Veteraanin iltahuuto”.

Jorma Hoviniemi

kuulumista ja puheenjohtaja 
Arto Mikkosen ja toiminnan-
johtaja Toivo Hartikaisen esit-
tämistä ajankohtaisista ja vuo-
den 2014 tapahtumista.

Teksti ja kuva:  
Roope Nieminen

Vanhustyön Keskusliitto Ry
Helsinki
www.vtkl.fi
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Junkersin viimeinen matka

Suomen ilmavoimien Jun-
kers Ju 88 -pommikone 
syöksyi kesän 1944 kii-

vaimpien torjuntataistelujen 
aikaan Liperin Rauvanlahteen. 
Nyt pommikoneen alumiini-
set osat muodostavat  Sotiem-

me Veteraanit -varainhan-
kintakampanjan selkärangan 
toistamiseen. Junkers-merk-
kejä myytiin vuonna 2011 ja 
nyt suuren kysynnän saaneita 
merkkejä tehdään toinen sar-
ja. Pommikoneen alumiinia oli 

jäljellä vuoden 2013 alussa vielä 
90 kiloa ja tästä määrästä val-
mistettiin Junkers-merkin toi-
nen erä – noin 12 000 merkkiä.

Pudonnut pommikone aut-
taa sotiemme veteraaneja tu-
houtuneenakin.

Lahden Rintamanaisten 
lippu Sotamuseolle

Lipun luovutuksessa vas. Sotamuseon edustajat, Marjaana Kivi, 
Ulla Thil lipun takana, Aino Laurila ja Elina Janhunen. 

massa tuonpuoleisiin men-
neiden rintamanaisten muis-
toa siunaustilaisuudessa. 
Lipun luovuttivat yhdistyksen 
perustajajäsen Elina Janhunen 
ja yhdistyksen viimeinen sih-
teeri Aino Laurila. Tilaisuu-
dessa olivat myös Rintamanais-
ten kerhon vetäjinä toimineet 
Ulla Thil ja Marjaana Kivi. 

Vierailun yhteydessä tar-
joutui mahdollisuus tu-
tustua Sotamuseon mie-
lenkiintoiseen näyttelyyn. 
Huikaisevan kauniina syyspäi-
vänä tapahtunutta luovutus-
matkaa osanottajat muistelevat 
kiitollisuudella.

Elina Janhunen

Lahden Seudun Rinta-
manaiset ry:n lippu his-
toriikkeineen luovutet-

tiin Sotamuseolle Helsingissä 
30. lokakuuta. Lippu vihittiin 
Lahden Ristinkirkossa tammi-
kuussa 1987, jossa kutsuvierai-
ta ja rintamanaisia oli kirkon 
täydeltä. Viimeisen kerran se 
oli käytössä Lahden Joutjärven 
kirkossa sotaveteraanien kirk-
kopäivänä helatorstaina 2011.

Lipun on suunnitel-
lut rintamanainen, tai-
teilija Elli Maria Korjula. 
Lukemattomia kertoja lippu 
on ollut Sotaveteraanien lip-
pulinnassa paraateissa, Rin-
tamanaisten kesäpäivillä ja 
toisissa vastaavanlaisissa ti-
laisuuksissa sekä kunnioitta-

www.tstopehkonen.fi
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Jalkaväkirykmentti 14:n Pe-
rinnekilta vietti rykmentin 
Uhtuan Hukarissa raken-

taman Honkapirtin 70-vuo-
tisjuhlaa Turun Ruissalossa 5. 
syyskuuta. 

Tervetulosanat esitti perin-
nekillan puheenjohtaja Rainer 
Leino. Juhlapuheen piti Turun 
Sotaveteraanien puheenjohtaja, 
sosiaalineuvos Pekka Paatero. 

Honkapirtin 70-vuotisjuhla

Turun kaupungin tervehdyk-
sen esitti valtuuston puheen-
johtaja Seppo Lehtinen. Sota-
veteraani Armas Hörkkö ker-
toi Honkapirtin historian. 

Tilaisuuden taiteellises-
ta puolesta huolehtivat Pertti 
Keihäs, laulu ja Eero Leppä-
nen, säestys. 

Armas Hörkkö (96) kertoi 
pirtin rakennustyön vaiheista. 

Honkapirtti rakennettiin Uh-
tualla Hukari nimisessä pai-
kassa Valkolammen rannalla 
harjakorkeuteen ja työn suo-
ritti turkulainen JR 14. 

Rykmentti oli onnistunees-
ti hyökännyt vaikeissa olosuh-
teissa Louhen suunnalla mar-
raskuussa 1941. Neuvostoliiton 
joukot suorittivat suurhyökkä-
yksen asemia vastaan kevättal-
vella 1942. Tämän jälkeen al-
koi vähän rauhallisempi kausi. 

Rykmentin esikunnassa 
mietittiin, mitä voitaisiin teh-
dä Turussa sotaleskien, sota-
orpojen, kaatuneiden omais-
ten ja sotavammaisten ase-
veljien hyväksi. Syntyi ajatus 
asevelitalosta. Aseveli, taitei-
lija Reino Riikonen sai teh-
täväkseen suunnitella talon. 
Kenraalimajuri Albert Ravila 
hyväksyi suunnitelman. 

Rykmentin aseveljiä ei enää 
ole elossa montaakaan. Perin-
nekillan jäsenistö muodostuu 
suurimmaksi osaksi toisen 
ja kolmannen polven väestä 
ja heidän puolisoistaan. Var-
sinais-Suomen Maakunta-
komppania valitsi JR 14:n pe-
rinnerykmentikseen. Killan 

JR 14:n muistomerkki Säkylän Huovinrinteen varuskunta-alueella

Sotaveteraani Armas Hörkkö kertoo Honkapirtin historiasta. Vas. 
Turun Sotaveteraanien puheenjohtaja Pekka Paatero, Armas Hörk-
kö, JR 14 Perinnekillan puheenjohtaja Rainer Leino, Turun kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen ja rouva Anja 
Miettula–Leino. 

Aseveljet rakensivat Honkapirtin
Tammikuun 3. päivänä 1943 

komppanioista irrotettiin mie-
hiä ja hevosia kaatamaan ja 
kuljettamaan kelohongat Val-
kolammen rannalle lähelle ryk-
mentin komentopaikkaa. Ra-
kennuspuiksi kelpasivat vain 
hyvin kookkaat kelohongat. 

Talon pystyttäminen alkoi 
ja samalla Turussa jo kotiute-
tut aseveljet kävivät Turun kau-
pungin edustajien kanssa neu-
vottelua asevelitalon paikas-
ta. Aseveljien neuvottelua johti 
kapteeni, varatuomari Aaro E. 
Kari. Neuvottelujen tuloksena 
Turun kaupunki vuokrasi puo-
len hehtaarin suuruisen alueen 
Ruissalosta. 

Kun talo saatiin Hukarissa 
harjakattovaiheeseen, merkit-
tiin osat, talo purettiin ja kulje-
tettiin Hyrysalmen kautta Tur-
kuun. 

Turussa talo pystytettiin lä-
hes talkoovoimin. Liikelaitok-
silta saatiin 72 000 markkaa sil-
loista rahaa ja rykmentin edel-
linen komentaja, eversti L.W. 
Hanelius lahjoitti 10 000 mark-
kaa. Honkapirtti saatiin käyt-
tökuntoon 1943. 

Reino Riikonen on suunni-
tellut lisäksi pirttikaluston, vit-
riinissä olevan lipun, JR 14:n 
hihamerkin, viirin, pöytälipun, 
solmion, rintamerkin, kenraa-
lin tuolin ja Säkylän Huovin-
rinteen varuskunnan alueella 
olevan muistomerkin. 

Vaikka talo oli jo hinnoiteltu 
sotakorvauksissa, tuli valvon-
takomissio ja vaati taloa pu-
rettavaksi tai rahalla korvatta-
vaksi. Purkamisen jälkeen talo 
olisi siirretty Neuvostoliittoon. 
Turun JR 14:n Aseveliyhdistyk-
sellä ei ollut varoja käydä neu-

Perinnekilta vaalii JR 14:n perinnettä

votteluja mistään rahallises-
ta korvauksesta. Turun kau-
punki tuli apuun, osti talon ja 
omistaa sen edelleen. 

Rakennuksen vihkiäisiä ei 
ehditty pitää, sillä aseveli- ja 
lottayhdistykset lakkautettiin. 

Talon sisääntulo-oven pie-
lessä on pronssinen muisto-
laatta. Se muistuttaa jälkipol-
via niistä miehistä ja naisista, 
jotka jatkosodassa taistelivat 
Suomen itsenäisyyden säilyt-
tämisen puolesta ja rakensivat 
Honkapirtin. 

Vitriinissä olevan lipun 
alla on luettavissa: ”Tämän 
lipun on Jalkaväkirykmentti 
14:n Perinnetoimikunta teet-
tänyt keväällä 1986. Se on vi-
hitty Rykmentin muistojen, 
aseveljeyden ja uskollisuuden 
ulkoiseksi symboliksi.” 

jatkuminen on tätäkin kaut-
ta turvattu. Komppanialle on 
myönnetty oikeus käyttää ryk-
mentin lippua juhlavammissa 
tilaisuuksissa. Näin tapahtuu 
mm. rykmentin perustamisen 
muistoksi pidetyssä vuosittai-
sessa tilaisuudessa 17.6. 

Perinnekilta viettää komp-

panian jäsenten kanssa yh-
teisiä tilaisuuksia. Osa komp-
panian väestä on liittynyt 
myös perinnekillan jäseneksi. 

Kilta järjestää kesäisin 
myös retkiä erilaisiin kohtei-
siin. Perinnekilta kokoontuu 
vuosittain neljä kertaa lounas-
kokoukseen Honkapirtillä.

TUNISIA
SOUSSE 3.1.
alk. 879€

 Kanta-huoneistot DDDD, 
keittomahd., ei aterioita

Tai

esim.1029€
Hotelli KaiserDD+, 

2h-huone, aamiainen

siellä missä aurinko paistaa !

detur.f i
Parhaat tarjoukset netistä

P. 0207 850 850
ma-pe klo 9-21

la-su 10-19
Lankapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min, 

matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min, myös jonotus.

Kesto: 6 vkoa

Sydäntalvi 
Välimerellä:

www.meka.eu
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OR-Wellness Oy
Ii

Iittalan Putki ja 
Korjauspalvelu Oy

Iittala

Velarium Oy Ab
Imatra

Maalausliike E. Heiskanen Oy
Imatra 

www.e-heiskanen.fi

Rakennus ja Maalaus 
K. Tiippana

Imatra

Imatran Kone Oy
Imatra

Kuusitunturi Oy
Imatra

Charterbus 
R. Lundström Ky

Inkoo

Karjalan Louhinta ja 
Lujitustyö Oy

Joensuu

Asesepänliike 
BR-Tuote Oy

Joensuu, www.brtuote.fi

Metsäkoneurakointi 
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Kuljetusapu Kimmo Taipale Oy
Jyväskylä 

www.kuljetusjyvaskula.fi

Nuohous ja Puhdistus 
Soikkeli Oy

Jyväskylä

Maajukka Oy
Jyväskylä

Palokan Kuljetus ja 
Kiinteistö Oy

Palokka

Rakennusliike Seiska Oy
Jyväskylä

Erka Oy
Järvenpää

Kaarinan 
Suodatintekniikka Oy

Kaarina

Ourex Oy
Kangasala

LV-Keinoset Oy
Kangasala

Liikenne Helminen Oy
Kangasala

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala

PR-Trukit Oy
Kemi

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille! Toivottaa

Merta Logistic Oy
Kalatalo, Kerava

Linja-autoliikenne 
Helander ja K:nit Oy

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

Kiuruveden Konetyö Ky
Kiuruvesi

www.nordstar.fi Kometko Oy
Konnevesi

Kotkan Talohuolto Ky
Kotka

Insinööritoimisto 
H. Eskelinen Oy

Kotka, www.heske.fi

AK-Consulting
Utti, Kouvola

PVK-Kaivu Oy
Elimäki

Rakennusliike 
PK-Insinööritoimisto Oy

Kouvola

Kronoby Elverk 
Kruunupyyn Sähkölaitos

LYYTISEN RAK-välinevuokraus Oy
Poijutie 6, Kuopio, puh.04 248 441

Alakatu 28, Iisalmi, puh.017-824 005

Betola Oy
Kuopio

Maanrakennuspalvelu 
Mikko Lyytinen Oy

Kuopio

Suonentieto Oy
Kuopio

”palvelua iloisella mielellä”

Puijon Kiinteistöpalvelu Oy
Kuopio

Rakennussuunnittelutoimisto 
Sormunen&Timonen Oy

Kuopio

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Kokkolasta!

Nro:109

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Keuruulta! 

Nro:112

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Keravalta!
Nro:118

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Joensuusta!

Nro:114
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Kuopion Talokeskus Oy
Kuopio

Pohjois-Savon 
Autoalanliikeiden Yhdistys ry

Kuopio

NRG International Ltd Oy
Lahti

Ipa-Pesu Oy
Lahti

Kasit Oy
Laihia

Amitec Oy
Laitila

Etelä-Saimaan Sähkötyö Oy
Lappeenranta 

www.esst.fi

Automaalaamo 
Jukka&Hytti Oy

Lappeenranta

Conexpress Oy
Lappeenranta

Liedon PK-Metalli Oy MLB Electronics Oy
Lohja

Asianajotoimisto Tuomanen 
ja Kreander Oy

Lohja

Rakennus Tammi Oy
Lohja

J. Kaitainen Ky
Miehikkälä

Autokorikorjaamo 
P. Silosaari

Mikkeli

Etelä-Savo 
Laskenta ja Konsultointi Ky

Mikkeli

Mäntän Rengaspiste Oy
Mänttä

P. Dahlin Oy
-eristysliike-

Naantali

Päijänne Sähkö Oy
Nastola 

www.paijanne-sahko.fi

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Nurmijärven 
R. S Rakennus Oy

Nurmijärvi

Hinaus&Kuljetus 
R. Oksman Oy

Nurmijärvi

Orimattilan 
Lämpöasennus Oy

Jukrak Oy
Orimattila

Insinööritoimisto 
Erkki Heinonen Oy

Oulu

OMP-Konepaja Oy
Oulu

Sähkö-Arktia Oy
Oulu

Katterla Oy
Oulu

Directio Oy
Paimio

Byggnads Ab 
Nynäs Rakennus Oy

Pietarsaari

Tiilimäen Romuliike Oy
Pori

Porvoon Vaihtokaluste Oy
Porvoo

JP Automaalaamo Oy
Pudasjärvi

Kuljetus Taponen A. Oy
Pusula

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Pertunmaalta!

Nro:106

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille 
Naantalista! 

Nro:123

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Nurmijärveltä!

Nro:105

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Mynämäeltä!

Nro:110

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Porvoosta!

Nro:101

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Tesjoelta!
Nro:100

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Lahdesta!

Nro:99

Kurikkatie 14, 90440 Kempele
Puh. 08-882 8300

Rouskutie 1,90650 OULU
Puh. 08-530 7068,
Fax. 08-530 6679
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Mannerheim pulpah-
taa julkisuuteen 
kuukausittain. Äs-

kettäin Juhani Suomi julkaisi 
teoksen ”Mannerheim- viimei-
nen kortti? Siinä suhtaudutaan 
hyvin kriittisesti vanhan Man-
nerheimin viimeisiin palvelus-
vuosiin. Pekka Visurin kirja, 
Mannerheimin ja Rytin vaikeat 
valinnat, käsittelee taidokkaas-
ti jatkosodan suurhyökkäyksen 
vaikeita vaiheita. Antti Tuuri 
kertoo Mannerheim-ristin rita-
reista uudessa kirjassaan kun-
nioittavalla otteella.

 Mannerheimista on julkais-
tu ainakin 300 kirjaa ja ainakin 
15 eri kielellä. Hänen henkilöl-
lään on myös helppo rahastaa.

Paavo Friman on tietokir-
jailija ja pitkän linjan Man-
nerheim-harrastaja, tutkija 
ja keräilijä. Hänen asenteen-
sa Mannerheimiin on – kuten 
arvattavissa – kunnioittava ja 
tiedoillaan hän tukee Manner-
heimin historiakuvan muotou-
tumista. Tämän päivän rää-
päisyuutisoinnissa sillä onkin 
paikkansa.

Ainutlaatuiset 
postikorttikokoelmat
Frimanilla on yli 1000 Man-
nerheim-aiheista postikorttia 
käsittävä kokoelma. ”Postikor-
teissa on sanoma ja symboliik-
kaa”, Friman tähdentää. ”Tai-
teilijalla on ollut korttia teh-
dessään tiettyjä ajatuksia. Hän 

näyttää talvisota-aiheista kort-
tia, jossa on pieni tyttö, ratsas-
tava marsalkka, voikukkia ja 
valkoisia palloja.” Mekossa on 
punaista, se symbolisoi talvi-
sodan verta, valkoinen esilii-
na talvista sotaa, valkoiset pal-
lot lunta, voikukat sitkeyttä, 
jota kansa osoitti talvisodassa”. 
Näin on taiteilija Paavolle ker-
tonut. 

Paavo näyttää toista korttia. 
Tutussa sikarinpolttokuvas-
sa rintamamies antaa Syvärillä 
tulta Mannerheimin sikariin. 
”Sikarin polttaja sytyttää etike-
tin mukaan sikarinsa itse. Up-
seerilta, kenraaliltakaan, tulta 
ei olisi voinut ottaa, mutta so-
tamiehillä oli oma asemansa 
Mannerheimille. Mannerheim-
ristikin myönnettiin sotilasar-
vosta riippumatta.”

Paavo kaivaa laukustaan li-
sää kortteja: kortti Ritarihuo-
neen seinällä olevasta Manner-
heim-taulusta ja toisen ratsas-
tajapatsaasta sekä joulukortin. 
Sen hän sai muutama päivä sit-
ten. Se on Mannerheimin lä-
hettämä joulutervehdys, kirjoi-
tettu vanhahtavalla ruotsilla. 
Paavo mielestä Mannerheimin 
käsiala on kaunista ja hän tun-
nistaa sen. Tämän joulukortin 
Paavo osti eräältä rouvalta, joka 
oli tarjonnut sitä Mannerheim-
museolle. Museo antoi Paavon 
osoitteen. Alkuaikoina kortteja 
sai keräily- ja postikorttimes-
suilta, antikvariaateista jne. 

Myös tuttavat ovat niitä lähe-
telleet. Enää ei tahdo uusia löy-
tyä. 

Mistä keräilyharrastus syn-
tyi?

Paavo naurahtaa, että ”har-
voin keräämään ryhtyvä miet-
tii, miksi kerään.” Hän kertoo, 
kuinka otti päähän 1960-70-lu-
vuilla historian vääristely: pi-
mitettiin, valehdeltiin ja vää-
risteltiin. Ehkäpä se oli histo-
riasta kiinnostuneelle yksi syy. 
Kerääminen ei ole itse tarkoi-
tus, vaan kohteisiin liittyy ta-
rina, asioiden kulkuun liittyvä 
yhteys tai tiedon karttuminen.

Paavolla on lisäksi yli 700 
korttia sisältävä talvisotakort-
tien kokoelma. Kortteja käytet-
tiin mm. Lauri Haatajan ja Paa-
vo Frimanin laatimassa Talvi-
sotakirjassa. Korteista huokuu 
talvisodan henki.

Kun oli kulunut 70 vuot-
ta talvisodan päättymises-
tä, MTV teki ohjelman, jossa 
kunakin satanaviitenä päivä-
nä esitettiin lyhyt ohjelma ky-
seisen päivän tapahtumista ja 
kussakin ohjelmassa oli kortti 
Paavon kokoelmasta. 

Korteista oli myös näytte-
ly Postimuseossa. Vieraskirjan 
mukaan näyttelyssä kävi tu-
tustujia yli  20  maasta. Näyt-
telyn avasi puolustusminis-
teri Anneli Taina, Suomen 
äideille kunniamerkkiä ehdot-
taneen vänrikki Jussilan tytär. 
Nyt Mannerheimin myöntämä 

kunniamerkki on kirkoissam-
me. 

Marsalkka Mannerheimin 
Perinneseura
Paavon ystävät ovat perusta-
neet Marsalkka Mannerheimin 
Perinneseuran, jonka puheen-
johtaja Paavo on ollut monia 
vuosia. Seura on vapaamuo-
toinen, epävirallinen ja rekis-
teröimätön yhdistys. Se tekee 
mm. retkiä Mannerheim-koh-
teisiin kotimaassa ja ulkomail-
lekin kuten Ruotsiin, Sveitsiin 
tai Pietariin. Seuran perustajiin 
kuului mm. edesmennyt krei-
vi Carl Gustaf Mannerheim 
(Marsalkan veljenpojanpoika).

Tietokirjoja 
Mannerheimista
Paavo Friman on yksin tai yh-
teistyössä toisen kirjoittajan 
kanssa kirjoittanut  kahdek-
san  Mannerheim-aiheista kir-
jaa. Ensimmäinen oli Sodan 
Marsalkka - rauhan president-
ti, kirjoitettu vuonna 1995. Li-
säksi Paavo oli toimittamassa 
mm. Valittujen Palojen Man-
nerheim-kirjaa sekä ollut yh-
teistyössä lukuisissa muissa 
teoksissa.

Parhaana Mannerheim-
kirjana Paavo pitää äskettäin 
edesmenneen ystävänsä, tohto-
ri J.E.O.Screenin teosta. Screen 
osasi suomea ja oli arvostettu 
brittiläinen sotahistorian tun-
tija. Screen esitti myös (v. 2000) 

uusia tulkintoja Mannerhei-
min persoonasta ja ajatusmaa-
ilmasta. Tämänkin kirjan teos-
sa Paavo oli mukana.

Friman naurahtaa, että 
Mannerheim on hänen elä-
mässään päivittäin. Hän on 
intohimoisesti kerännyt Man-
nerheim-aiheita 1970-luvulta 
saakka.

- Mihin Mannerheimin suo-
sio ja valtaisa kiinnostus hä-
neen oikein perustuu?

”Hän ei ollut yli-ihminen 
mutta ylitse muiden.” Ymmär-
rettävästi Friman ei hyväk-
sy esimerkiksi Juhani Suomen 
kirjan väitteitä Mannerheimin 
hermojen pettämisestä. Siitä 
hän luettelee useita päinvastai-
sia esimerkkejä. ”Onneksi sota-
vuosina meillä oli kolme suur-
miestä: Mannerheim, Ryti ja 
Tanner.”

Kirjoja, mitaleita ja 
postimerkkejä 
Frimanin Mannerheim-kiin-
nostus ei rajoitu postikorttei-
hin. Hänellä on yli 50 mitalia 
Mannerheimista eksoottisim-
pia ehkä venezuelalaiset mita-
lit ja liberialainen raha. Hän 
kertoo, että Mongoliassa ilmes-
tyi äskettäin kolme kultarahaa 
Mannerheimista.

Miten Mannerheim kiinnos-
taa noita kaukaisia maita?

”Hän suoritti kaksi vuotta 
kestäneen tutkimus- ja tiedus-
telumatkan ratsain ja osallistui 

Pitkä tie Mannerheimin matkassa

Taiteilija Anna Kaarina Nenosen öljymaalaus vuodelta 1997 ”Äiti 
ja Marsalkka Mannerheim”. Isokokoinen postikortti, josta kerrot-
tu tekstissä.

Maakuntien vaakunoilla ja suojeluskuntajär-
jestön käsivarsikilvillä koristetun postikortin 
ensimmäinen versio julkaistiin ensi kerran it-
senäisyytemme 10-vuotismerkeissä 1928. Tätä 
korttiversiota käytettiin talvisodan aikana. Kortti 
on taiteilija John Michailoffin työ vuodelta 1927.

Göteborgilaisen koulutytön piirtämä postikort-
ti Suomen hyväksi. Ruotsalainen avustusposti-
kortti.
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Venäjän - Japanin sotaan”, Paa-
vo selvittää. 

Frimanilla on myös yli 260 
Mannerheimista kirjoitettua 
kirjaa eri kielillä. Kirjoja hän 
metsästää mm. ulkomailla kir-
jakaupoissa ja antikvariaateis-
sa. Harvinaisimmista hän mai-
nitsee kiinan- ja japaninkieliset 
teokset.”Ensimmäisen kirjan 
Mannerheimista kirjoitti ken-
raali Hannes Ignatius v. 1918  
eli 95 vuotta sitten.”  

Paavon kokoelmista löy-
tyy postimerkkejä Mannerhei-
mista. Hän kerää myös Man-
nerheim-valokuvia ja aika-
kauslehtiä, joissa oli kansikuva 
Mannerheimista. ”Talvisota-
aikaisessa ranskalaisessa leh-
dessä oli erittäin hieno kuva 
Mannerheimista, kuvattu Vii-
purissa.” Tulitikkuaskeissa ja 
suklaarasioissakin on ollut 
Mannerheim-kuvia.

Friman kertoo, että venäläi-
sestä kirjakaupasta Rusticasta 
Bulevardilla löytyy kaksi tuli-
tikkurasiasarjaa, joissa on ku-
vattu Mannerheim-ristin rita-
reita.

Venäläiset arvostavat Man-
nerheimia.” Keisarillisen Ve-

Paavo Friman, tietokirjailija
– Marsalkka Mannerheimin Perinneseuran perustajajäsen 

ja pitkäaikainen puheenjohtaja
– Pääesikunnan TK-tiedotuskillan aktiivinen jäsen
– Champion of Liberty, jäsen
– Noin 30 näyttelyä mm. Marsalkka Mannerheimista, 

Talvisodasta, Suomen presidenteistä ja heidän puoli-
soistaan

– Useita vuosia oppaana Marsalkkamme saappaanjäljillä 
Suomessa ja Pietarissa

– Kirjoittanut lukuisia Mannerheim-aiheisia kirjoja
– Harrastaa maanpuolustustyötä ja ruusujen kasvatusta

Tietokirjailija Paavo Friman esitteli suurta Mannerheim-näyttelyään jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
roothille ja ministeri Aatos Erkolle 1993. Ministeri Erkko oli näyttelyn suojelija ja tukija.

näjän eliitti- ja valiojoukos-
ta, Chevallierkaartista, kohosi 
vain yksi mies marsalkaksi ja se 
on teidän suomalaisten Man-
nerheim”, ovat venäläiset sa-
noneet Frimanille. ”Keisarinna 
Maria Feodorovna, tanskalai-
nen prinsessa Dagmar ja Ve-
näjän viimeisen keisarin Niko-
lai II:n äiti, oli Chevallierkaar-
tirykmentin kunniakomentaja. 
Hänestä ja Mannerheimista 
tuli hyvät ystävät, ja keskenään 
he puhuivat ruotsia.” Kaar-
tin tiloissa, Spalernaja-kadul-
la, toimii nyt hotelli-ravintola, 
jonka nimi on Marshall – siis 
Marsalkka.

Vuonna 2005 oli laaja Man-
nerheim-näyttely Pietarissa. 
Siellä oli esillä myös Paavon 
kortteja. Paikka sijaitsee ai-
van Pietarin keskustassa, en-
tisen keisarillisen armeijan 
pääesikunnan tiloissa, Palat-
siaukiolla, joka on kaupungin 
keskusaukio. Friman muis-
taa nähneensä venäläisen leh-
den otsikon: Mannerheim – 
kahden kansakunnan sankari. 
Näin siitä huolimatta, että vuo-
det 1939-40 ovat venäläisille 
vaikeita esiteltäviä.

Utelen toistuvasti Frimanin 
kantaa nykyisin Mannerhei-
min ympärillä poriseviin ilmi-
öihin. Hän ei halua ryhtyä niis-
tä puhumaan. ”Niiden perässä 
ei kannata juosta eikä tuhlata 
aikaa”, Paavo kiteyttää.

Juhani Suomen teokseen pa-
laamme keskustelussa toistu-
vasti ja Friman torjuu lukuisin 
esimerkein väitteitä Manner-
heimin loppuvuosien pelok-
kuudesta, turvamiestarpeis-
ta, ja – kävelytyylistä. Suomen 
väitteeseen, että Mannerheim 
vaali imagoaan muiden asioi-
den kustannuksella, Friman to-
teaa, että maamme kriisiaikoi-
na Mannerheimin arvovaltaa 
tarvittiin toistuvasti. Kenraali 
Airon kerrotaan sanoneen, että 
kyllä hänkin olisi voinut sotaa 
johtaa, mutta kun hänellä ei ol-
lut samaa arvovaltaa kuin Mar-
salkalla. 

Paavo Friman on Suomen 
parhaita Mannerheim-tutkijoi-
ta. Mies tuntuu tietävän kaiken 
Mannerheimista”, kirjoittaa 
eversti, sotatieteen kunniatoh-
tori Sampo Ahto  Paavo Frima-
nin Mannerheimin matkassa –
kirjasta.

Teksti: Pekka Lehtonen 
Kuvat: Paavo Frimanin 

kokoelmat

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua ja 
turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f i

Joulutervehdyksiin tarkoitetut varat lahjoitamme 
Uusi Lastensairaala 2017 -keräykseen.

Diakonialaitos Lahti • Vuorikatu 4, 3. krs, 15110 Lahti • www.dila.fi

Hyvän elämän puolesta

Apua ja tukea arkielämään!
Tarjoamme monipuolisesti apua, tukea ja turvaa 

ikääntyville ihmisille. Palveluihimme kuuluvat 
mm. asumis-, ateria-, kotihoito- ja kuntoutus-

palvelut. Katso: www.dila.fi/palvelut

Täyden palvelun autotalo. Kallantie 11, avoinna ark. 8-17, la 10-14, puh. 017 364 2211

Arkisin klo 7.30-15.30

Edullinen
auton-
vuokraus
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Julen står redan för dörren och det nya året tit-
tar fram bakom julgranen.

Julen är traditionellt andaktens och gläd-
jens fest för såväl barnen som för de fullvux-
na. Vår tid med dyrkandet av materialismen 
har kunnat föra med sig förändringar i våra 
seder att fira julen, men i grunden finns även 
en andaktsfull feststämning. Kyrkorna kanske 
inte fylls som fordomdags till julottorna, men 
fylls på julaftonen med sångare, som deltar i de 
vackraste julsångerna. Miljoner julhälsningar 
går längs gamla och nya kommunikationsleder 
från hem till hem. Förhoppningsvis finner de 
vägen också till varje ensam människa. Julen 
är alltfort jul – åtminstone skall vi önska att så 
vore.

Vi veteraner från våra krig återkommer 
i våra julminnen under korta stunder till-
baka till tiden för sju decennier sedan. Vi fi-
rade många jular i löpgravarna och korsurna 
i främsta linjen och våra hemmavarande fi-
rade sina jular i ett mörklagt Finland under 
många faror och tusentals evakuerade famil-
jer trångt i många främmande hem eller dra-
giga samlingslokaler och på golven i många 
skolor. Julpsalmerna skallade dock för full hals 
i de skumma kyrkorna och de trånga korsur-
na. Stjärnorna glimmade hoppingivande ovan 
kyrkvägarna och vaktpostställena. Tankarna 
och bönernas luftbro förenade fronterna och 
hemmafronten. Jag minns den skymningsful-
la aftonen i korsun bortom Svir julen 1943. I 
främsta linjen var det undantagsvis lugnt, det 
hördes endast något enstaka skott. Från Aunus 
radio började man höra andaktsfull musik och 
så redaktör Pekka Tiilikainens julkåseri. Det 
utvecklades andligen och stämningsmässigt 
till ett varmt jultal, som nådde varje lyssnare. 
Jag förnimmer hans lugna röst alltfortfarande i 
min inre hörsel. Orden minns jag inte, men väl 
stämningen. Utsändningen arkiverades knap-
past på band, varför det väl är omöjligt att lyss-
na på det på nytt. Det kunde ju också tänkas, 
att om man skulle höra det i ny omgivning, 
skulle det inte mera påverka på samma sätt Det 
hörde till just den stunden och till den då rå-
dande situationen. Fast vem vet – nog berikar 
ju de tvåtusenåriga händelserna alltfort våra 
jular. Traditionerna har bärande kraft. 

Så är det också i vår veteranverksamhet, som 
vår förbundsordförande i senaste nummer av 
vår tidning i ledande artikeln så utomordent-
ligt belyste. Läs den, ifall det skulle gått så, att 
det blev taget två blad på en gång i misstag.

Nästa år är som förbundsmötesår för oss ett 
viktigt framtidens planeringsår. Åldersklasser-
na och generationerna växlar, men våra uppgif-
ter med veteranernas omsorgs- och stödarbete 
fortsätter ända till den sista veteranen och vete-
ranänkan. Samtidigt fortsätter parallellt  och i 
sinom tid i dess ställe till veterantraditionerna  
hörande  värnandet av de sanningar, som gi-
vit styrka åt samlevnaden sida vid sida. Dessa 
till arv överförda värden är bland annat offer-
vilja, uthållighet, högaktande av och givande 
av hjälp åt nästan, pliktkänsla, framtidstro och 
landsförsvarsvilja. Alla dessa egenskaper, som 
man under kriget under hårda förhållanden 
upplevt och funnit bestående, behövs för beva-
rande av vårt folks självständighet även under 
fredens tid.

Vår ordförande påminde om, att vårt för-
bund har framför sig utmanande förändring-
arnas år, vilka vi bör behärska med gemensam-
ma krafter och genom oegennyttigt samarbete, 
vid behov även över de invanda distrikts- och 
föreningsgränserna. Planeringen är utmanan-
de eftersom in på 2020-talet skall anpassas så-
väl intressebevakningen för den allt mer gles-
nande veteranskaran och stödverksamheten 
för den, som därefter förberedelsearbetet för 
ett fortlöpande och effektivt traditionstidevarv. 
I planeringsarbetet och i förverkligandet av de 
planer, som skall fastställas under de närmas-
te åren fordras uppbyggande samarbete av ve-
teranfältets alla ålderskategorier. Att stöda det-
ta arbete är våra, de sista veteranårsklassernas 
hedersuppdrag. Vi kan berika samarbetet med 
vår livserfarenhet.

När vi skapar något nytt på gammal grund, 
hedrar vi samtidigt det förgångna. Ett gammalt 
ordspråk säger att morgondagens bröd bakas av 
gårdagens mjöl.

God jul och ett nytt år, fyllt av framtidsanda.

Antti Henttonen 
Översättning 

Holger Strandberg

God jul och gott framtidsår
Under hösten har jag haft till-
fälle att delta i av flere distrikt 
anordnade rådplägningsda-
gar. Diskussionerna har läm-
nat mycket positiva intryck. I 
medlemsföreningarna är ären-
dena i kunniga och motivera-
de händer. För att låna förbun-
dets tidigare ordförande Simo 
Kärävä:”Såväl de andliga som 
de materiella kraftresurserna i 
krigsveteransamfunden är allt-
fort tillräckliga för en resultat-
rik verksamhet på alla sektorer, 
där det behövs vilja och förmå-
ga att utföra arbete till förmån 
för veteranerna från våra krig 
och deras anhöriga”. Även om 
det snart gått ett decennium se-
dan denna Simo Käräväs kom-
mentar, kan man fortsättnings-
vis uttala sig på samma sätt.

Beslut om anslagen i 
december
Om anslaget för rehabilitering 
av frontveteranerna och  om 
servicetjänster till veteraner-
nas hem fattas beslut före jul i 
anslutning till behandlingen av 
statsbudgeten för år 2014. Un-
gefär vid samma tid gör Pen-
ningautomatföreningens sty-
relse framställning till Social- 
och hälsovårdsministeriet om 
allmänna bidrag för nästa år 
bl.a. till Finlands Krigsveteran-
förbund.

Beträffande nivån för ansla-
get för rehabilitering och för 
servicetjänster till veteraner-
nas hem råder två från varan-
dra avvikande uppfattning-
ar. Den ena är ministeriernas 
tjänstemannauppfattning och 
den andra är veteranorganisa-
tionernas.  Tjänstemännen be-
dömer sänkningen av anslaget 
på grund av det minskade an-

talet veteraner. I veteranorgani-
sationerna bedömer man situa-
tionen ”inte från kartan, utan 
från terrängen” och om de skil-
jer sig från varandra, så visar 
terrängen rätt.  Organisationer-
na beaktar alltså även andra på-
verkande faktorer. 

Med förtröstan, vi stöder oss 
på de motiveringar vi fått av 
våra vänner, litar vi på att ären-
det skall framskrida till ett po-
sitivt beslut. Om det ändå inte 
skulle gå så väl, tar vi till andra 
delen av vår plan.

Penningautomatföreningens 
allmänna bidrag har traditio-
nellt utgjort grunden för för-
bundets verksamhet. Även om 
verksamhetsbidraget i euron 
räknat under årtiondenas lopp 
minskat ungefär 40 %, utgör 
det alltfort den betydelsefulla 
grundfinansieringen. Förverk-
ligandet av våra nya planer er-
fordrar också tilläggsresurser.

Till slut tillönskar jag krigs-
veteranerna, deras makor/ma-
kar och änkor/änklingar samt 
alla våra understödjare och 
vänner en fridfull jul och ett 
framgångsrikt nytt år. Ytterli-
gare framför jag en vädjan och 
lovar själv följa den: Låtom oss 
nästa år fortsätta att hålla på 
krigsveteranernas rätt åtmins-
tone lika intensivt, som vi gjort 
i år.

Markku Seppä 
Översättning 

Holger Strandberg   

Jule-tid

JR1:n historia on nyt saatavana kirjana

VALKEASAARESSA LÄPIMURTO –
Jalkaväkirykmentti 1 Jatkosodassa

JR1:n historian jatkosodassa on kirjoittanut evl, ST Janne  
Mäkitalo. Osa tekstistä on maj (evp) Jukka Vainion käsialaa.  
Kirjan kustantaja on Docendo Oy.
Kirjoittajat ovat pitäneet lukuisia taistelupaikkaesittelyjä  
Kannaksella ja haastatelleet JR1:n sotilaita. Neliväripainoksen  
noin 370 sivua kertovat rykmentin sotatien perustamisesta aina  
v. 1944 kotiuttamiseen. Kuvat, kartat ja Veteraanien haastatte-
lut valaisevat mielenkiintoisella tavalla kesän 1941 tapahtumia, 
asemasotaa ja suurhyökkäyksen torjuntavaihetta. Kirja on julkais-
tu 29.8. ja sitä voi tilata hintaan 54 € + postikulut 9 €. Ykkösen 
Veteraanit saavat kirjan veloituksetta. Yhteydenotot Perinnekillan 
sihteerille jarmo.tolski@pp2.inet.fi, puhelin 040 153 8973.

JR1:n Perinnekilta ry

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA 
OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖ 

 
Tarjoamme veteraaneille 

laitos- päivä- ja avokuntoutusta. 
 

Tervetuloa  
Oulunkylän kuntoutussairaalaan!  

 
 

Käskynhaltijantie 5, 00640 HELSINKI 
Puhelin (09) 752 712 

etunimi.sukunimi@okks.fi, www.okks.fi 
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Ärade krigsveteraner, landets hedersmedborgare

Krigsveteranernas försvarsvilja och starka tro på det ge-
mensamma fosterlandet tryggade Finlands självständighet 
under krigets svåra år. Återuppbyggnadstiden och Finlands 
utveckling till ett av världens rikaste länder har ytterligare 
stärkt värdet av Ert arbete.

Må Era prestationer utgöra en grund för det arbete och de 
beslut genom vilka vi tryggar det finländska samhällets 
starka sidor långt in i framtiden. Nu om någonsin behöver 
vi den starka gemensamma viljan som präglade kriget och 
återuppbyggnadstiden. Ni visade att om bara nationen har 
en gemensam och stark vilja kan till synes omöjliga hinder 
övervinnas.

Jag önskar Er krigsveteraner, Era anhöriga och Krigsvetera-
nens läsare en fridfull jul samt krafter och hälsa i vårt kära 
fosterland.

Sauli Niinistö 
Republikens president

Borgånejdens veteran- 
och försvarsorganisatio-
ner samlade under åren 

2010-12 in c. 1800 minnesföre-
mål från våra senaste krig. Fö-
remålen har alla anknytning 
till Borgånejden och en del be-
skriver nöden på hemmafron-
ten. Initiativet till insamling-
en togs på försvarsförening-
arnas samarbetsorgans möte 
och primus motor för insam-
lingen var den dåvarade ord-
föranden för Borgå Reservof-
ficersklubb Pekka Kunnas. I 
insamlingen deltog aktivt föl-
jande organisationer: Krigs-
invalidernas Brödraförbunds 
Borgåavdelning-Sotainvalidien 
Veljesliiton Porvoon osasto rf, 
Borgånejdens Krigsveteraner 
rf, Porvoon Rintamaveteraa-
nit ry- Borgå Frontveteraner rf, 
Porvoon Seudun Sotaveteraa-
nit r.y., Helsingin Rintamanai-
set ry/Porvoon kerho, Itä-Uu-
denmaan Maanpuolustuskil-
ta-Östra Nylands Försvarsgille 
r.y., Nylands Brigads Gille i Öst-
nyland, Porvoon Reserviläiset 
ry, Porvoon Reserviupseeriker-
ho- Borgå Reservofficersklubb 
r.y., Porvoon Seudun Rauhan-

turvaajat ry, Itä-Uudenmaan 
Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen 
Perinnekilta ry, Traditionsgil-
let för Östnylands Soldatgossar 
och Flicklottor TÖSF rf.

Under tiden för insamling-
en och katalogiseringen hade 
vi ett rum till vårt förfogande 
i WSOY-huset. Katalogisering-
en och fotograferingen av före-
målen utfördes på talko och en-
ligt museets direktiv. I augusti 
2012 överlämnades samlingen 
till Borgå museum, som ord-
nade den första utställningen 
i Konstfabriken samma höst. 
För tillfället finns i Konstfa-
briken redan den andra utställ-
ningen omfattande 45 föremål 
ur samlingen. Borgå museum 
har byggt upp utställningen 
och bakgrundsorganisationer-
na står för guidningen. På bil-
den är Raili Korpiluoma guide.

Vi hyser ännu hopp att få ett 
permanent utställningsutrym-
me i Borgå.

Christer Sundman

Utställning med 
minnesföremål i Borgå

Borgå svenska 
domkyrkoförsamling Ekenäs församling

Mariehamn församling

Vörå församling

Med Tack för gott samarbete.
En Välsignad Julhögtid och  

Ett Gott Nytt År 2014

Vanda svenska  
församling, Vanda

Malax församlingFridfull Jul!
Rauhallista Joulua!

Pernå församling
Pernajan seurakunta

Fridfull Jul!

Terjärv församling

KÄRCHER OY

Oy Puhois Ab

KTA-Yhtiöt Oy
Espoo
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Auran seurakunta

Euran seurakunta

Harjavallan seurakunta Hartolan seurakunta Hattulan seurakunta

Akaan seurakunta

Evijärven seurakunta

Enontekiön seurakunta

Hangon 
seurakuntayhtymä

Forssan seurakunta

Heinäveden 
seurakunta

Herttoniemen 
seurakunta,

Helsinki
Hollolan seurakunta

Hyvinkään 
seurakunta

Hämeenkosken 
kappeliseurakunta

Hämeenlinnan seurakunta-
yhtymä: Hauho, Hämeenlinna-

Vanaja, Kalvola, Lammi ja 
Tuulos

Iin seurakunta

Ikaalisten seurakunta Imatran seurakunta

Inarin seurakunta

Isojoen seurakunta

Jalasjärven seurakunta

Janakkalan seurakunta

Juupajoen seurakunta

Jyväskylän seurakunta Kajaanin seurakunta Kalajoen seurakunta
Kallion seurakunta,

Helsinki

Kangasalan seurakunta
Kangasniemen 

seurakunta
Kannuksen seurakunta Karstulan seurakunta

Kauniaisten  
Suomalainen seurakunta

Kemin seurakunta Kempeleen seurakunta

Lähelläsi arjen 
aherruksessa 
ja juhlan hetkellä
www.keravanseurakunta.fi

Kihniön seurakunta Kiteen seurakunta
www.konnevesi.fi/seurakunta

Hyvää        joulua! Kontiolahden 
seurakunta

Kuopion 
ev.lut.seurakunnat Kuortaneen seurakunta Kuusamon seurakunta

Kyyjärven seurakunta Kärkölän seurakunta Kärsämäen seurakunta
Lahden 

seurakuntayhtymä



456/13 j o u lu k u u n  11.  pä i vä n ä  2013

Sotaveteraaneja tervehtien ja Siunattua Joulunaikaa
 ja Uutta Vuotta 2014 toivottaen

Laitilan seurakunta
Langinkosken 

seurakunta
Lapinlahden seurakunta

Lappajärven seurakunta 
www.lappajarvenseurakunta.info

Lapuan 
Tuomiokirkko- 

seurakunta
Laukaan seurakunta Lempäälän seurakunta

Leppävaaran 
seurakunta, 

Espoo

Siunattua joulujuhlaa! 

Lieksan seurakunta Limingan seurakunta Liperin seurakunta

Lumijoen seurakunta Luvian seurakunta
Malmin seurakunta, 

Helsinki

23, 32, 34, 53

10, 100, 30, 15

Warm Gray 9 C

207 C

116, 105, 98

161, 0, 87

45 %

100 %

CMYK RGB Harmaasävy 1-värinen (musta)

Merimaskun seurakunta Muhoksen seurakunta Multian seurakunta Muonion seurakunta

Muuramen seurakunta Mynämäen seurakunta Mäntsälän seurakunta

Nakkilan seurakunta Nokian seurakunta
Nurmijärven 
seurakunta

Orimattilan seurakuntaOriveden seurakunta Oulaisten seurakunta

Iloista Vapahtajamme syntymäjuhlaa  
ja armorikasta vuotta 2014

Oulunkylän seurakunta, 
Helsinki

Outokummun seurakunta
Paavalin seurakunta, 

Helsinki
Padasjoen seurakunta

Pakilan seurakunta,  
Helsinki

Parikkalan seurakunta Parkanon seurakunta Perhon seurakunta

Pietarsaaren
Suomalainen 
seurakunta

Pihtiputaan  seurakunta Pirkkalan seurakunta Pomarkun seurakunta

Pornaisten seurakunta
Porvoon 

Suomalainen 
seurakunta

Posion seurakunta Pudasjärven  
seurakunta

Pyhäjoen seurakunta Raahen seurakunta Ranuan seurakunta Rauman seurakunta
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Rautjärven seurakunta
Riihimäen seurakunta 

www.riihimaenseurakunta.fi Rovaniemen seurakunta Ruokolahden seurakunta

Ruoveden seurakunta

Saarijärven seurakunta,  
Kannonkosken, 

Kivijärven ja Pylkönmäen 
kappeliseurakunnat

Sallan seurakunta Sastamalan seurakunta

Siikalatvan seurakunta Siilinjärven seurakunta
Sipoon seurakuntayhtymä 

Sibbo kyrkliga samfällighet Someron seurakunta

Sotkamon seurakunta Sulkavan seurakunta
Suomussalmen 

seurakunta
Säkylän seurakunta

Sääksmäen seurakunta Taipalsaaren seurakunta Tammelan seurakunta
Tampereen 

ev.lut.seurakunnat

Tarvasjoen seurakunta Tervolan seurakunta
Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä

Tuusulan seurakunta Tyrnävän seurakunta Urjalan seurakunta
Rauhallista joulua ja 

siunausta vuodelle 2014 

Vesilahden seurakunta Vimpelin seurakunta Virtain seurakunta Vähänkyrön seurakunta

Äänekosken seurakunta

Koneyhtymä 
Makkonen Alpo ja Aaro

Pyhäntä

NC-Taso Oy
Pyhäsalmi

Rakennusliike 
Raktek Kukkia Oy
Luopioinen, puh. 040-540 9305

Kajomer Oy
Pälkäne

www.kajomer.fi

S-Taroil Oy
Raisio

Komtek Oy
Riihimäki

Maanrakennus 
Javanainen Ay

Riihimäki

Asianajotoimisto 
Lukkarila&Ahola Oy

Rovaniemi

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Riihimäeltä!

Nro:115

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Raumalta!

Nro:96

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Raisiosta!
Nro:104
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Joulukuun ristikko

Virkistä muistiasi
1. Iso härkä rankaselkä, somerolla surmattuna, sarvet maa-

han kaivettuna, veri viety kaupunkihin, nahka syöty pii-
män kanssa, liha poltettu tuhkaksi?

2. Kaikkein pienin on talossa, kaikkein suurin valta on?
3. Mikä on siputiputin?
4. Iho päällä, paita alla, paidan päässä päivänpaiste?
5. Ei niin pieniä pitoja, ettei kuokkavierahia?
6. Pitempi kuin pisin puu, matalampi kuin maan ruoho?

Oikeat vastaukset  sivulla 55

Sanakilpa
Lehdessä 5/2013 kilpailusanamme oli ”Joululahja”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi 23 kpl, jotka ovat:

Ahjo, alho, aula, (3)
Haju, halla, halu, hula, hullu,(5)
Jaala, jalo, jauho, jolla, joulu, juhla, juju, (7)
Lahja, laho, lauha, laulu, lulla, luoja, luola, luulo (8)
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme kirjaa ”Veteraanit kirkkotiellä”. Palkinnon saa-

vat Maini Aakula, Nousiainen, Jorma Nieminen, Kausala ja Matti Tamminen, Kyyjärvi. Seu-
raava kilpailusanamme on ”PAKKASUKKO”.  Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 24.1.2014 
mennessä kirjeessä tai postikortilla: PL 600, 00521 HELSINKI, faksilla numeroon (09) 6126 2020 
tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän 
nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme 
hopeista kirjanmerkkiä.

Insinööritoimisto 
Matti Vaarala Oy

Rovaniemi

Maanrakennusliike 
Manninen Ky

Ruovesi

Rakennusliike 
T. Rauman Oy

Salo

Pohjoismainen 
Solumuovi Oy

Muurla

Dragon Mining Oy
Sastamala

Puutavaramyynti 
Sami Koivu

Sastamala

T. Rusi Oy
Sauvo

SuurSavohalli
Rantasalmi

www.suursavohalli.net

Kiinteistöpalvelu 
Savotek Oy

Savonlinna
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Kirjat

Jarkko Kemppi, Albert 
Puroma – Huutolaispojasta 
kenraaliksi
Docendo Jyväskylä.  
ISBN978-952-291-026-4, 
Saarijärvi offset 2013

Mannerheim- ristin ritari nro 96 
kenraaliluutnantti Albert Alek-
sander Puroma (ent. Bäckman) 
syntyi Tuusulassa 21.2.1895 ja 
kuoli Helsingissä 8.4.1987. Hän 
oli seppä Magnus Bäckmannin 
ja Hanna os. Strömbergin toi-
nen poika jääden orvoksi äidin 
kuoltua 1898 ja isän 1904. Al-
bert Bäckman joutui huutolais-
pojaksi. Nuori Bäckman ”myy-
tiin” Hyökkälän Saksa-nimiseen 
taloon, jota pitivät Johan ja Emi-
lia Blomqvist. Nämä talonpojat 
– vaikka pitivätkin nuorta Al-
bertia ”työvoimana” – sallivat 
hänen käydä kansakoulua, mis-
tä oli suuri hyöty. 

Myöhemmin Albert Pu-
roma suunnitteli merille me-
noa tai jopa siirtolaiseksi lähtöä 
Amerikkaan. Hän lähti meril-

le, mutta pahaksi onneksi puh-
kesi Maailmansota ja Puroman 
ollessa Saksassa, hänet vihol-
lismaan kansalaisena pidätet-
tiin ja passitettiin kaivostyö-
hön. Täältä hänet pelasti Jääkä-
ripataljoona 27, jonka riveihin 
hän liittyi 6.11.1915. Aktiivinen 
nuori mies kunnostautui ja alku 
jopa sotilasuralle oli mahdol-
lista. Seurasi koulutusta ja rin-
tamapalvelusta, kunnes paluu 
Suomeen  tapahtui  helmikuus-
sa 1918. Jääkäriliikkeen alussa 
siinä olivat mukana kaikki suo-
malaiset vasemmalta oikealle. 
Nyt kansa oli jakaantunut kah-
tia ja he sotivat keskenään. Ku-
ten professori Seppo Zetterberg 
sanoo, 1918 lähdettiin Vapaus-
sotaan tarkoituksena häätää vie-
lä maassa olevat 22 000 venäläis-
sotilasta pois, kun kävikin niin, 
että sodasta tuli sisällissota suo-
malaisten sotiessa keskenään. 
Tämä oli valtava pettymys Sak-
san jääkäreille. Nuori vänrikki 
Bäckman-Puroma osallistui so-
tatoimiin Karjalassa. Tilanne oli 

uusi ja tarjosi ammatin nuorelle 
miehelle. Alkoi palvelus Suomen 
asevoimissa. Ylennys luutnan-
tiksi tuli 30.5.1918 ja kapteeniksi 
16.5.1920. Puroma suoritti yksi-
tyisoppilaana oppikoulukurssin 
Vaasan suomalaisessa lyseos-
sa 1925. Pitkäaikainen työsar-
ka tuli RUK:sta 1927 - 1934, jos-
sa hän palveli sekä komppanian 
päällikkönä että koulun johtaja-
na vs. 1927 - 1937 käyden välil-
lä jatko-opintoja suorittamassa. 
Tämän jälkeen hän palveli sk-
järjestössä mm. talvisodan ajan. 

Jo välirauhan aikana hänet 
nimitettiin 12. Pr:n komentajak-
si ja tästä hän lähti jatkosotaan 
JR 12 komentajana. ”Jänkäjää-
kärit” lähti Kainuusta osana 6. 
Divisionaa kohden Muurman-
nin rataa yhdessä saksalaisten 
kanssa. Taistelut Alakurtissa, 
Kiestingissä ym. Vienan Karja-
lassa tulivat tutuiksi, mutta niin 
myös ”Reikärauta”- Puroman 
taistelun johtamistaito. 

Puroma määrättiin Panssa-
ridivisioonaan kuuluvan Jääkä-

riprikaatin komentajaksi. Puo-
len vuoden kuluttua 10.6.1944 
alkoi NL:n suurhyökkäys Karja-
lan Kannaksella ja JPr joutui tu-
leen Kuuterselässä, Vuosalmella 
ja Ihantalassa. 

Puromalle tuttu 6. Divisioona 
oli menettänyt ensimmäisen ko-
mentajansa eversti Verner Viik-
lan joulukuussa 1941. Nyt toi-
nen komentaja kenraalimaju-
ri Einar Vihma kaatui elokuun 
alussa 1944. Uudeksi komenta-
jaksi määrättiin Albert Puroma. 
Viikla, Vihma ja Puroma olivat 
Mannerheim-ristin ritareita. 

Sotien jälkeen Puroma oli Tais-
telukoulun johtajana 1945-46. 
Tätä seurasi ylennys kenraalima-
juriksi ja siirto Puolustusvoimi-
en komentopäälliköksi 1946-49. 
Viimeinen tehtävä oli Rajavartio-
laitoksen päällikön tehtävä 1949-
56. Kenraaliluutnantiksi hänet 
ylennettiin 4.6.1953. 

Luin tämän kirjan suurella 
kiinnostuksella. Olihan Puroma 
legenda ja eläessään. Kaikkea, 
mitä hän teki, on mahdotonta 

toistaa. Hän oli myös Upseeri-
liiton puheenjohtajana 1947–53 
ja Jääkäriliiton puheenjohtajana 
1982-87. 

Sotilaana ja johtajana hän oli 
tietorikas ja taitava upseeri. Yk-
sityisihmisenä alaisia ymmärtä-
vä, ällistyttävän koreilematon, 
sympaattinen, kuten itse olen 
voinut todeta hänet pari kertaa 
tavattuani.

Huutolaispojasta kenraaliksi 
jo sinänsä kertoo paljon. Ilmei-
sesti on niin, että vanha suoma-
lainen sanonta ”Työ tekijään-
sä opettaa”, pitää edelleen paik-
kansa. 

Suosittelen tätä elämänker-
taa ja onnittelen tekijää samoin 
kuin Taistelukoulun Perinneyh-
distystä ansiokkaasta elämän-
kerrasta. 

Kirjaa voi tilata Docendo 
Oy:stä osoite: Ylistönmäentie 
24, 40500 Jyväskylä tai puhe-
linnumerosta 044 727 0250 sekä 
info@docendo.fi

Tapio Skog

Huutolaispojasta kenraaliksi

Hämeenlinnan 
ortodoksinen seurakunta

Joensuun
ortodoksinen seurakunta

Lieksan
ortodoksinen seurakunta

Kristus syntyy - kiittäkää
Riemullista Joulunaikaa ja

 Jumalan Siunaamaa Vuotta 2014

Haminan
ortodoksinen seurakunta

Helsingin 
ortodoksinen seurakunta

Jyväskylän 
ortodoksinen seurakunta

Iisalmen ortodoksinen 
seurakunta

Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta

Lapin  
ortodoksinen seurakunta

Kuopion
ortodoksinen seurakunta

Lappeenrannan 
ortodoksinen seurakunta

Nurmeksen 
ortodoksinen seurakunta

Oulun 
ortodoksinen seurakunta

Taipaleen 
ortodoksinen seurakunta

Turun 
ortodoksinen seurakunta

Varkauden ortodoksinen seurakunta
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Toimituskunta: Heikki 
Lindroos, Tarja Sievänen, 
Pekka Hänninen, Julkaisija 
ja kustantaja: Järvenpään 
Sotaveteraanit ry, Kirjapai-
no: Seroprint Oy Järvenpää 
2013, 125 sivua

Juhlakirja ”Sotasavottaa ja Ve-
teraanitoimintaa” kertoo moni-
puolisella ja lämminhenkisellä 
tavalla Järvenpään sotaveteraa-
neista - miehistä ja naisista - ja 
kotirintaman toimijoista maam-
me kohtalon vuosina yhden yh-
distyksen ja paikkakunnan nä-

Päivi Tapola & Mikko Kar-
jalainen: Mannerheimin 
haastaja, Kenraali Harald 
Öhquist, Otava 2013, ISBN 
978-151-1-26880-2, 378 s. 
378

Joulua 1939 vietettiin monessa 
suomalaiskodissa murheellisissa 
tunnelmissa. Sota oli jatkunut jo 
kolme viikkoa ja Suomen armei-
ja oli joutunut perääntymään 
kaikilla rintamanosilla. Taval-
listen suomalaisten arkea liikut-
tivat vielä enemmän etulinjasta 
tulevat surusanomat; isä, puoli-
so, poika oli kaatunut isänmaa-
taan puolustaessaan. Juuri jou-
lun aikaan tuollaisen viestin on 
täytynyt tuntua vielä raskaam-
malta ja viestejä tuli silloin pal-
jon. 

Suurimmat joulun ajan tap-
piot aiheutuivat II Armeijakun-
nan Kannaksella suorittamasta 
epätoivoisesta vastahyökkäyk-
sestä etenevän puna-armeijan 
kimppuun.

Hyökkäystä johti AK:n ko-
mentaja, kenraaliluutnantti Ha-
rald Öhquist. Huonosti suun-
niteltu, vajavaisin voimavaroin 
ja ilman painopistettä toteutet-

tu hyökkäys päättyi katastro-
fiin. “Hölmön tölväys”-nimen 
saaneen hyökkäyksen hinta oli 
kova; 400 suomalaissotilasta 
kaatui ja vielä useampi haavoit-
tui. - Epäonnistunut hyökkäys 
leimasi Öhquistin loppuiäkseen, 
ehkä hän haki myös hyvitys-
tä koko loppuelämänsä tuolloin 
kärsimälleen takaiskulle.

Harald Öhquistin elämäker-
ran kirjoittajat Päivi Tapola ja 
Mikko Karjalainen eivät kaih-
da tuomasta kohdehenkilöstään 
esiin myös vähemmän mairitte-
levia piirteitä. Toisaalta Öhqvist 
nähdään kyllä velvollisuuden- ja 
kunniantuntoisena, joskin pik-
kutarkkana herrasmiesupseeri-
na. Päällimmäiseksi jää mieli-
kuva siitä, että hän ei ollut tyy-
tyväinen oikein mihinkään eikä 
milloinkaan, ei edes niihin kah-
teen ajanjaksoon, jolloin hän 
toimi sentään armeijakunnan 
komentajana. Öhqvist olisi ha-
lunnut olla mukana vielä jossa-
kin suuremmassa, vaikka korke-
ampia virkoja ei enää juuri ollut 
tarjolla. 

Öhquist ei malttanut olla ar-
vostelematta Mannerheimia 
eikä sekään tietenkään lisännyt 

Kenraali ja marsalkka - molemminpuolista epäluuloa

Pekka Visuri: Manner-
heimin ja Rytin vaikeat 
valinnat, Suomen johdon 
ratkaisut jatkosodan kään-
nekohdassa, Docendo Oy, 
ISBN 978-952-291-008-0, 
Saarijärvi 2013

Mannerheim ja hänen sotilaal-
liset ja poliittisetkin ratkaisun-
sa ovat olleet menneenä syksynä 
suosittu tutkimuskohde histori-
antutkijoiden keskuudessa. Asi-
alla on ollut myös valtiotieteen 
tohtori, eversti Pekka Visuri, 
jolla onkin taustastansa johtu-
en ollut tavanomaista paremmat 
lähtökohdat tutkimukselleen. 
Se käsittelee ylipäällikön ja pre-
sidentin valintoja “jatkosodan 
käännekohdassa”.

Kirjassa sana “käännekoh-
ta” käsitetään varsin laajasti al-
kaen Saksan Stalingradin tap-
piosta päättyen puna-armeijan 
hyökkäyksen pysäyttämiseen 
Kannaksella kesä-heinäkuun 
vaihteessa 1944. Teos perustuu 
ensisijaisesti alan tutkimuskir-
jallisuuteen ja arkistolähteitä on 
käytetty vain vähäisessä mää-
rässä. Uusia tutkimustuloksia 
on tästä syystä niukasti, uusia 
tulkintoja jatkosodan ratkai-
suun vaikuttaneista tekijöistä on 
kyllä sitäkin enemmän.

Visurin tutkimuksen raken-
ne on selkeä, ensin kuvataan so-
tilaallista kehitystä, sitten po-
liittisen johdon ratkaisuja esille 
nouseviin kysymyksiin. Merkit-
tävin päätös tehtiin kesäkuun 
26. päivänä 1944, kun president-
ti Risto Ryti ylipäällikkö Man-
nerheimin ja pääministeri Lin-

Oliko Suomi jatkosodassa 
Saksan liittolainen?

komiehen neuvosta ja toiveesta 
allekirjoitti Hitlerille osoitetun 
kirjeen, jossa ilmoitti Suomen 
taistelevan Saksan rinnalla lop-
puun asti.

Visuri nostaa kirjassaan kes-
keiseksi teemaksi sen, että hä-
nen käsityksensä mukaan Suo-
mi oli koko sodan ajan Saksan 
liittolainen ja kävi yhteistä ja sa-
maa sotaa Neuvostoliittoa vas-
taan. Yleisemmän tulkinnan 
mukaan Suomi kävi erillissotaa 
ja vasta viimeisenä keinona, sel-
vitäkseen venäläisten 9.6.1944 
Kannaksella aloittamasta suur-
hyökkäyksestä, antoi Rytin ni-
missä edellä mainitun poliitti-
sen sitoumuksen. Se puolestaan 
mahdollisti Saksan sotilaallisen 
avun jatkumisen. - Yksiselitteis-
tä vastausta asiaan tuskin löytyy, 
mutta voidaan ainakin kysyä, 
miksi Saksa vaati sodan aikana 
useampaankin kertaan erilaisia 
poliittisia sitoumuksia, jos maat 
kerran olivat jo liitossa?

Visurin kirja on hyvä yhteen-
veto sotavuosien 1943-44 so-
tilaallisesta ja poliittisesta ke-
hityksestä. Vaikka siinä ky-
seenalaistetaan monia tehtyjä 
päätöksiä ja valintoja, yhtä kä-
sitystä se ei pyri muuttamaan. 
Suomalainen sotilas pysäytti ke-
sä-heinäkuun vaihteessa 1944 
vihollisen hyökkäyksen Tali-
Ihantalassa ja vähän myöhem-
min monella muullakin rinta-
manosalla. Se mahdollisti poliit-
tisen ratkaisun ja itsenäisyyden 
säilymisen.

Esko Vuorisjärvi

Sotasavottaa ja veteraanitoimintaa – 
Järvenpään Sotaveteraanit ry 45 vuotta

Antti Tuuri: Mannerheim-
ristin ritarit. Kustannusosa-
keyhtiö Paasilinna, 2013. 
401 s. ISBN 978-952-299-
009-9

Tuotteliaana kirjoittajana tun-
nettu kirjailija Antti Tuuri on 
saanut loppuvuoden markki-
noille kaksikin teosta, toisen al-
kemisteista ja toisen Manner-
heim-ristin ritareista. Aivan 
uutta tuotantoa Tuurin ritari-
kirja ei ole, sillä se on päivitet-
ty versio aiemmin ilmestyneestä 
valikoidulle kohderyhmälle tar-
koitetusta tilaustyöstä.

Kirjassaan Tuuri kuvailee ai-
kajärjestyksessä kaikkien 191 
Mannerheim-ristin saaneen so-
tilaan vaiheita heinäkuussa 1941 
palkitusta eversti Ruben Laguk-
sesta toukokuussa 1945 ritarik-
si nimitettyyn everstiluutnantti 
Viljo Laaksoon. Kunkin henki-
lön osuus koostuu tiiviistä ”pie-
noiselämäkerrasta” sekä viralli-
sista ritarimerkin myöntämisen 
perusteluista.

Kertomukset Mannerheim-
ristillä palkitsemiseen johta-

Ritarit Ruben Laguksesta Viljo Laaksoon
neista saavutuksista ovat vai-
kuttavaa luettavaa.  Puhuttele-
via kaikessa lyhyydessään ovat 
myös kuvaukset kunkin ritarin 
palkitsemista seuranneista vai-
heista. Oli niitä, joiden kohta-
loksi tuli kaatua ennen kuin tie-
to kunniamerkin myöntämises-
tä saavutti heidät; oli niitä, jotka 
kokivat sankarikuoleman myö-
hemmissä taisteluissa.   

Kirjoittajan mukaan tärkein-
tä hänelle itselleen oli näkökul-
man löytäminen ihmisiin: mil-
laisia ihmisiä olivat he, jotka sai-
vat korkeimman kunniamerkin 
Suomessa. ”Hämmästyin sitä, 
miten hurjat teot olivat, jois-
ta heidät palkittiin kunniamer-
killä. Mitkään amerikkalaiset 
Rambo-elokuvat eivät ole mi-
tään sen rinnalla, mitä tavalliset 
miehet joutuivat tekemään ja te-
kivät”, Antti Tuuri on tiivistänyt 
kokemuksensa ritarikirjan teos-
ta.

Tuurin kirja on sujuvaa luet-
tavaa. Eräin paikoin tosin tun-
tuu, että ”viimeinen silaus” on 
jäänyt puuttumaan. Sotahisto-
riaa tuntevaa lukijaa saattaa häi-

ritä, että muutamissa kohdis-
sa joukkojen nimet on ilmaistu 
tavanomaisesta poikkeavalla ta-
valla, esimerkiksi 4. Divisioonan 
5. Jalkaväkirykmentti, kun ky-
seessä on Jalkaväkirykmentti 5. 
Pieni kiusallinen virhekin teks-
tiin on päässyt jäämään, kun ri-
tari numero 47, majuri Jouko 
Hynninen esitellään Jääkäripa-
taljoona 2:n komentajana. Rita-
rimerkkinsä Hynninen ansaitsi 
Jääkäripataljoona 3:n komenta-
jana.

Antti Tuurin teos ei ole en-
simmäinen, eikä ainoa, joka 
Mannerheim-ristin ritareista on 
kirjoitettu. Monet aiemmin teh-
dyistä kirjoista ovat kuitenkin jo 
pitkään olleet loppuunmyyty-
jä. Siksi suurelle yleisölle suun-
nattuna Tuurin kirjalla on eh-
dottomasti paikkansa syksyn ja 
joulun kirjamarkkinoilla. Ehkä 
siitä vielä saadaan nidottu ”kan-
sanpainoskin” entistä laajem-
man lukijajoukon tavoittami-
seksi. Sen ritarit ja heidän tari-
nansa ansaitsisivat.  

Pertti Suominen

ylipäällikön luottamusta alai-
seensa. Hyvä, ettei luottamusta 
syntynyt, koska Öhquistin vi-
sioilla Suomelle olisi saattanut 
käydä todella huonosti. Hän ni-
mittäin kannatti sodan jatka-
mista maaliskuussa 1940 vielä 
silloin, kun etulinjan taistelijat 
putoilivat väsymyksestä puoli-
kuolleina poteroidensa pohjille. 
Öhquist näki tilanteen syyske-
sällä 1944 samalla tavoin; tais-
telua olisi pitänyt jatkaa parem-
pien rauhanehtojen toivossa. 
Mannerheimia kuultuaan halli-
tus teki rauhan maaliskuun 13. 
päivänä 1940 - viime hetkellä ja 
19.9.1944 solmitusta välirauhas-
ta hän oli presidenttinä itsekin 
päättämässä asiasta.

Öhquist toimi talvi- ja jatko-
sodassa niin merkittävillä pai-
koilla, että hän on elämäkertan-
sa ansainnut. Kirjoittajat ovat 
selvinneet urakastaan hyvin, 
joskin pääjuonen seuraaminen 
on välillä hukkua lukemattomi-
en yksityiskohtien suohon. 

Esko Vuorisjärvi

kökulmasta. Sotaveteraani-
yhdistyksen alkuvaiheita ja 
nykytoimintaa esitellään sattu-
vin välähdyksin. Kirja on hieno 
läpileikkaus 45 vuoden tapahtu-
mista sidottuna paikkakunnan 
ja maamme tapahtumiin. Kir-
jassa on vahva annos kotiseutu-
työtä.

Kirja on ulkoasultaan luke-
miseen houkutteleva. Hyvin va-
litut valokuvat täydentävät suju-
vaa tekstiä.

Finn-Göran Wennström
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Kirjat

Ville Kivimäki, Murtuneet 
mielet. Taistelu suomalais-
sotilaiden hermoista 1939 
-1945, WSOY 2013

Sairaalapappina sain usein ja-
kaa sodan kokeneiden miesten 
todellisuuden. Puhe ja sanava-
linnat veivät minut sodan to-
dellisuuteen, vaikka aikaa tais-
teluista oli kulunut muutama 
vuosikymmen. Kun elämän ra-
jallisuus todentui diagnoosin 
myötä, sain kuulla ilmaisuja, joi-
den alkuperä ei jäänyt arvailujen 
varaan. Kauhun kielikuvat välit-
tyivät sanoina ja tunteina, oma-
kohtaisena kokemuksena tais-
telujen keskeltä. Ville Kivimäen 
tutkimus kertoo, mitä ihmis-
mielessä on liikkunut, kun uhka 
olemassaolosta ja taistelutove-
rin kuolemasta on sielunmaise-
massa. Suomalaissotilaiden oma 
sota sisimmässä sai yliotteen, 
josta ei päässyt eroon.

Hoidon vajeet
Näköala suomalaiseen sotapsy-
kiatriaan on varsin karua to-

dellisuutta. Oikeastaan on pak-
ko kirjaa lukiessa koko ajan 
kysyä, kenen todellisuus saa hoi-
toa, heikoilla olevan sotilaan vai 
psykiatrin? Varsinainen diag-
nostiikka perustui vain kuvaa-
maan ”sielusyntyisen reaktion” 
ja sekavuustilan. Psyykkisen sie-
tokyvyn pettäminen ja rintama-
karkuruus kietoutuvat yhteen. 
Toista ei osannut lääketiede aut-
taa ja toinen olikin jo sotaväen 
rikoslain sisältöä. Syntyi todelli-
nen ongelma, jonka ratkaisuyri-
tykset perustuivat pelon ylläpi-
tämiseksi rangaistuksiin, joista 
karmein oli ehdottomasti tais-
telutoverien katsellessa teloitus. 
Tutkimus analysoi tapahtumia 
Talvisodasta Lapin sotaan. So-
tatilanne oli kaikille aivan outo 
lähtökohta. Kauhua ja pelkoa 
kokevalla ei ollut mahdollisuut-
ta purkaa, työstää kokemaansa. 
Monikaan ei ollut nähnyt kuol-
lutta puhumattakaan kranaatin 
ruhjomasta ihmisestä. Kenel-
le tahansa voimakas, elämälle 
vieras tapahtuma olisi käynnis-
tänyt mielentilan myllerryksen. 

Kun kyseessä oli tuttu mies sa-
masta ryhmästä, oli tilanne hy-
vin omakohtainen; minähän 
voisin olla tuossa. Pelko ei ai-
noastaan lamaannuttanut vaan 
synnytti pakoreaktion. Koke-
mus tunkeutui syvälle, loi pai-
najaisia unihäiriöineen ja her-
mot pettivät. Sotilas käpertyi si-
kiöasentoon eikä pystynyt enää 
toimimaan. 

Nykytietämys antaa selityk-
sen uupumukselle ja muistihäi-
riöille. Tykistötulen uhka oli 
kuulohavaintona myös näkymä-
tön uhka. Kuulomaisema jo sel-
laisenaan tuotti ”tärahtäneitä”. 
Psyyken vammoja yritettiin tor-
jua vetoamalla moraaliin, kos-
ka kyseessä ei ollut ruumiilli-
nen haavoittuminen. Ihmisen 
psyykkinen todellisuus oli vie-
ras ulottuvuus. Psykosomaat-
tisia oireita tulkittiin luistami-
sena velvoitteista. Psyykkisen 
ylikuorman sietäminen ei ol-
lut mahdollista sodan olosuh-
teissa. Hoitona oli kurinpalau-
tus ja sähköshokit. Taistelustres-
si tuotti myös itsemurhia, koska 

jatkuva vaara ”päällä” - tilanne 
ei mahdollistanut tarvittavaa le-
poa. Totalitaarinen määräysval-
ta ei huomioinut sotilaiden yksi-
löllisiä lähtökohtia. 

Tutkimus luotaa sotilaiden 
yhteiskunnallisia lähtökohtia ja 
niiden mukanaan tuomia rajoit-
teita. Otteet potilaskertomuksis-
ta antavat oivallisia samaistu-
miskuvia. Vertailu muiden sotaa 
käyneiden maiden käytäntöi-
hin avaa omia lähtökohtiamme. 
Sotatraumojen harmaa vyöhy-
ke näkyy vasta sodan jälkeen ja 
niistähän ei saanut puhua.

Sodan aikana syntyvillä ystä-
vyyssuhteilla oli hoitava vaiku-
tus. Henkinen kestävyys kasvoi, 
kun voi jakaa omaa sisintään. 
Pienryhmä, joukkue palveli ih-
misyyden perustarpeita, vahvis-
ti omaa identiteettiä. Kaikilla oli 
sama tuska. Jaettuna, avattuna 
oppi tuntemaan toisen ja luotta-
maan. 

Jatkosotaan mukaan tulleet 
nuoret miehet ottivat avukseen 
myös huumorin ja yhteiset ku-
jeet. Ehkä alkoholillakin saattoi 

olla myönteinen vaikutus yhtei-
söön, jossa miehet olivat toisil-
leen enemmän kuin omat veljet. 
Epähierarkkinen tasa-arvo oli 
sotilaiden keskuudessa todelli-
nen ilmiö. Uskonnolliset koke-
mukset, elämykset saavat kirjas-
sa myös oman sijansa, jos pappi 
osasi olla pappi eikä propagan-
disti. Yllättävää oli lukea, ettei 
rintamayhteisössä vihollista vi-
hattu, jos tämä noudatti sodan 
lakeja. Psyyken vammat eivät 
sodan loputtua olleet edelleen-
kään todellisia...

Koska tietokirjassa on paljon 
yksityiskohtia, saattaa niiden lu-
keminen puuduttaa. Ehkä tie-
teellisen tutkimuksen mukaut-
taminen ”kansanpainokseen” 
olisi luodannut syvemmältä 
kuin tarkka kuvaus sodanajan 
psykiatreista. Sotilaan todelli-
suus saa muodon.

Hannu Salonoja 
sairaalapappi evp. 

työnohjaaja

Hannele Wirilander, Kyyh-
kylän mailla. Kyyhkylän 
vaiheita esihistoriasta 
nykyaikaan.                         
256 s. Kyyhkylä-säätiö. 
Mikkeli 2013. ISBN 978-
952-93-2851-2

Monille sotiemme veteraaneil-
le ja heidän omaisilleen tuttu 
Kyyhkylän kuntoutuslaitos täyt-
ti viime lokakuussa 40 vuotta. 
Juhlan aattona julkaistiin laitok-
sen mielenkiintoinen historia, 
jonka on kirjoittanut filosofian 
maisteri Hannele Wirilander. 
Savon historian erikoistuntijana 
hän on liittänyt taitavasti teok-
seen Kyyhkylää ympäröivän 
Etelä-Savon historiaa kivikau-
delta lähtien. Hautalöydöt kerto-
vat Kyyhkylän seudun kuuluvan 
maakunnan vanhimpiin asu-
tusalueisiin. Vanhimmat ranta-
asutuksen jäljet löytyvät ylem-
pää Porrassalmen harjulta, sillä 
Saimaan pinta on aikoinaan ol-
lut 13 metriä nykyistä ylempänä. 
Etelä-Savo on myös ollut Novgo-
rodin Karjalan ja Ruotsin Karja-
lan raja-aluetta kaikkine siihen 
liittyneine kovine kokemuksi-
neen. 

Kahdesta talosta1600-luvul-

la yhdistetty Kyyhkylän lääni-
tysvoudin kartano on ollut pi-
simpään, mm. kartanon alueel-
la 1789 käytyjen Porrassalmen 
taistelujen aikana, von Fieand-
sotilassuvun omistuksessa, jol-
loin se oli usein vuokraisännän 
hoidossa. Vuonna 1838 tapah-
tuneen Mikkelin kaupungin 
perustamisen jälkeen kauppi-
as Jaakko Manninen osti tuon 
1000 hehtaarin laajuisen tilan 
ja rakensi 1856 tuntemattomak-
si jääneen arkkitehdin suunnit-
teleman päärakennuksen. Sen 
jälkeen omistukset vaihtuili-
vat. Ajan saatossa pienentyneen 
kartanon viimeinen yksityinen 
omistaja oli kauppaneuvos Da-
vid Pulkkinen. Vapaussodan In-
validien Liitto osti sen 1927 hä-
nen perikunnaltaan jäsentensä 
hoitokodiksi, jossa sen asukkaat 
tekivät kuntoutuksen ohella 
maataloustöitä.   

Raju tulipalo tuhosi kesäl-
lä 1935 kaikki pihapiirin raken-
nukset muun muassa neljän in-
validiperheen ja kahden kar-
janhoitajat kodit. Yksi isä paloi 
kuolettavasti pyrkiessään pelas-
tamaan poikaansa tietämättä, 
että tämä oli jo turvassa.   Uu-
det tilat saatiin vakuutuskor-

vausten ja maanpuolustusjärjes-
töjen ym. lahjoituksina jo mar-
raskuussa. Päärakennus pelastui 
savuttuneena tästä palosta, mut-
ta jäätyneiden vesiputkien sulat-
taminen sytytti sen tuleen 1945. 
Pakkasen aiheuttaman moot-
toriruiskujen lakkoilun vuok-
si tuli pääsi tekemään vahinko-
ja ja monet palomiehet saivat sa-
vumyrkytyksiä. Tulta enemmän 
vahinkoja aiheutti savu ja sam-
mutusvesi. Seuraavan kerran 
Kyyhkylä joutui luonnonvoimi-
en armoille 1957, jolloin tammi-
kuinen trombi repi pääraken-
nuksen peltikaton kesken lai-
toksen johtajan 60-vuotispäivän 
juhla-aterian. Kun tuuli nosti 
rakennuksen peltikaton ylös il-
maan, sanottiin, että talo nosti 
hattua juhlivalle isännälle.

Jääkärieversti Matti Lauri-
lan johtaman Vapaussodan In-
validien Liiton jäsenet ja sa-
malla invalidikodin asukkaat 
alkoivat vähetä, jolloin Sotain-
validien Veljesliitto tuli sen rin-
nalle ja rakensi Kyyhkylän alu-
eelle sotavammaisten huoltolai-
toksen. Sen tilat osoittautuivat 
kuitenkin pian ahtaiksi ja niitä 
laajennettiin 1970- ja 1980-lu-
vulla. Kyyhkylä oli 5500 latti-

aneliömetreineen Veljesliiton 
suurin laitos siihen saakka, kun-
nes Kaunialan sairaala laajen-
nettiin. 

Historia toisti itseään. Laitok-
sesta oli aikanaan tullut Vapaus-
sodan Invalidien Liitolle sen jä-
senten vähetessä rasite.  Sotain-
validien Veljesliiton eteen tuli 
sama ongelma. Se alkoi etsiä 
kauaskantoista ratkaisua. Sen 
tulevaisuus kytkeytyi kuntalii-
tokseen. Mikkelin kaupungin 
ja maalaiskunnan sekä Antto-
lan yhdistyminen Suur-Mikke-
liksi avasi oven Kyyhkylän tule-
vaisuudelle. Mikkelin kaupunki 
ja Sotainvalidien Veljesliitto pe-
rustivat eräiden välivaiheiden 
jälkeen Kyyhkylä-säätiön, jonka 
omistukseen laitos 2003 siirtyi. 
Kaupunki sitoutui turvaamaan 
kuntoutuspalvelut sotainvali-
deille ja muille rintamaveteraa-
neille niin kauan kuin tarvetta 
on ja täyttämään vapaat paikat 
kaupungin omilla pitkäaikais-
asiakkailla. Kaikki osapuo-
let ovat ratkaisuun tyytyväisiä. 
Kyyhkylälle on alkanut kolmas 
elämä, jota rikastuttaa uusi ho-
tellirakennus palveluineen.

Olen ollut kahdesti kuntou-
tumassa Kyyhkylässä, eikä ole 

ollut aihetta katua.  Liikuntara-
joitteisia ilahduttaa se, että kaik-
ki palvelut ovat samassa tasossa. 
Käytävät ovat siitä johtuen pit-
kiä, mutta tuleepahan käveltyä 
sadepäivinäkin. 

Hannele Wirilanderin kevy-
ellä kynällä kirjoitettu vankan 
asiapitoinen ja moniulotteinen 
historiateos avaa lukijan silmiä 
talon ja sen sijaintiympäris-
tön mielenkiintoiseen elämään. 
Runsas kuvitus ja tekstin luet-
tavuutta palveleva taitto lisäävät 
lukemisen iloa. Kyyhkylän sää-
tiö ansaitsee kiitoksen julkaise-
mastaan kirjasta. Historiaa voi 
kirjoittaa näinkin.

Antti Henttonen   

Murtuneet mielet

Historiallinen matka Kyyhkylän maille
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 www.kimitoon.fi  | www.kemionsaari.fi 

Ilmajoen 
kunta

Heinäveden
kunta

Alavieskan 
kunta

Inarin kunta

Askolan 
kunta

Jämijärven kunta 

Kuntien Joulutervehdys Sotaveteraaneille

Eurajoen
kunta

Joroisten 
kunta

Asikkalan kunta

Hollolan kunta

Hailuodon 
kunta 

Hämeenkosken 
kunta

Juuan
kunta

Auran kunta 

www.isokyro.fi

Jokioisten 
kunta 
www.jokioinen.fi

Kempeleen
kunta
www.kempele.fi

Kihniön kunta
Kirkkonummen kunta
Kyrklätts kommun

Kivijärven 
kunta

Kontiolahden 
kunta

Kruunupyyn
kunta

Kuhmoisten 
kunta

Kyyjärven
kunta

Lapinjärven kunta
Lappträsk kommun

Iitin kunta
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Leppävirran 
kunta

Lempäälän kunta 

Muhoksen kunta

Punkalaitumen 
kunta 

Pyhäjoen 
kunta

Lemin 
kunta

Petäjäveden 
kunta 
www.petajavesi.fi

Lumijoen 
kunta

Lavian kunta

Lestijärven 
kunta 

Pyhännän kunta

Kuntien Joulutervehdys Sotaveteraaneille

5/2009

Maskun kunnan tunnus muodostuu tekstilogosta, joiden ympärille 

kohoaa kaksi erikokoista kaarta. Tunnuksen muotoilussa on huomioitu 

kolmen kunnan yhdistyminen uudeksi Maskuksi. Kaaret voi nähdä iloisena 

poutapilvenä, M-kirjaimena tai esimerkiksi kahtena yhteen liittyvänä 

kätenä, jotka suojelevat kuntaa.Tunnuksen sinivihreä värimaailma 

1.1 Tunnus

symboloi meren ja maan yhtymäkohtaa. Tunnus viestii dynaamisesta, 

vuorovaikutteisesta ja luonnonläheisestä kunnasta, joka pitää hyvää 

huolta kuntalaisistaan.  Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa.  Tunnus 

tulee toisintaa aina sähköisistä originaaleista.

Parikkalan 
kunta

Rautalammin 
kunta

Rautjärven 
kunta

Pyhtään kunta

LIPERIN KUNTA
www.liperi.fi

Luhangan 
kunta
www.luhanka.fi 

Muonion 
kunta

Mäntsälän 
kunta

Nousiaisten 
kunta

Mustasaaren kunta 
Korsholm kommun

Padasjoen  
kunta

Pihtiputaan 
kunta

Polvijärven kunta
www.polvijarvi.fi
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Sallan kuntaRuskon kunta
SIILINJÄRVI

Simon kunta

Tyrnävän kunta

Vieremän 
kunta

Taipalsaaren
kunta
www.taipalsaari.fi

Tervolan kunta
www.tervola.fi

Vörå kommun
Vesannon 
kunta

www.tuusula.fi

Tervon kunta

 

        www.teuva.fi 

Utajärven kunta

Sysmän 
kunta

Sotkamon kunta 
www.sotkamo.fi

Tarvasjoen 
kunta
www.tarvasjoki.fi

Sipoon kunta
Sibbo kommun

 Vehmaan kunta 
               www.vehmaa.fi 

 

Ypäjän kunta

Hyvää Joulua ja  
Onnellista  

Uutta Vuotta 2014!

www.respecta.fi

 
 
 
 
 
 
 
 

www.forcit.fi     
 

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu � 0200 11 22 33
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Maansiirto ja 
Raivaus Räsänen Oy

Kerimäki

Jamppeeri Oy
Seinäjoki

-sähköasennukset-, www.jamppeeri.fi
SIIKAJOEN NUORISOKOTI

Someron 
Laatta-asennus Oy

Somero

Ympäristöhuolto Sovi Oy
Sonkajärvi, Vieremä

Ugly Boy
Tammela

A. Berglund Oy
Tammisaari

Öljycenter Finland Oy
Tampere

Sukkamestarit Oy
Tampere

Tampereen 
Sähköpalvelu Oy

Arkkitehtiruutu Oy
Tampere

Maanrakennus Möller
Ylöjärvi

Maxstar Oy
Tampere

Tampereen 
KA-Remontointi Oy

Tampere

Juvenes-Yhtiöt Oy
Tampere

TK Tili ja Laskenta Oy
Tampere

Lean Ware Oy
Tampere

www.leanware.fi

France-Moteur Oy
Tampere

Lukkoluket Oy
Tampere

WSK-Sähkö Oy
Tampere

Matti Tamsi Oy
Teuva 

www.tamsin.fi

Kalvola Forest Oy
Toijala

Tornion Akut
Tornio 

puh.016-480 787, www.tornionakut.com

Nikka Ky
Tornio

Turun Varakonepalvelu Oy
Turku 

www.varakonepalvelu.fi

AA-Pintarakennus Oy
Turku

V-S Talopalvelut Ky
Turku

Yrityspalvelu Kreditte Ky
Tuusula

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

www.parkettijuha.fi PRISMA
Vaasa

Insinööritoimisto 
Hesplan Oy

Vaasa

Meconet Oy
PR-Logisticar Oy

Vantaa 
www.logisticar.fi

Mitrak Oy
www.mitrak.fi

Elementtiasennusliike 
H. Tourunen Oy
Vantaa, www.h-tourunen.fi

Skog Racing Service Oy
Vihti

Jita Oy
Virrat 

www.jita.fi

Via Feenix Oy
Virrat

Yllä-Äijän Majat Ky
Ylläsjärvi

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Vihdistä!
Nro:108

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Vantaalta!

Nro:111

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Turusta!
Nro:121

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
Virroilta!
Nro:98

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille  
 Viinijärveltä!

Nro:117
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Julkaisija
Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands 
Krigsveteranförbund rf

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku Seppä

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

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

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

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Jyrki Vesikansa
Jäsenet: Anni Grundström,  Antti Henttonen, Raija Hinkkala, 
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Markku Seppä, Aarno Strömmer, 
Eeva Tammi, Finn-Göran Wennström, sihteeri Marja Riukka

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2013
1/13: 20. helmikuuta	 •	 4/13: 11. syyskuuta
2/13: 17. huhtikuuta	 •	 5/13: 30. lokakuuta
3/13: 12. kesäkuuta	 •	 6/13: 11. joulukuuta

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

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

Ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 4 C rak. 3
71800 Siilinjärvi 
Isto Valkeapää 
puh. 040 735 7571

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

Painopaikka
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2013
ISSN 0782-8543

Ristikon ratkaisu

Virkistä muistiasi 
oikeat vastaukset
1. Mänty eli petäjä, sen latvat ja 

oksat, terva, kuoret ja halot
2. Pieni lapsi
3. Seula
4. Kynttilä
5. Kärpäset ruokapöydällä
6. Maantie

Kuljetukset 
Matti  

Nuuhkarinen Oy
Äänekoskiwww.huoltoykkonen.fi

PakkausÖhman 
Teerikukontie 10-12 | 00700 Helsinki 

puh. (09) 351 790 

www.pakkausohman.com

KaiKKi 
paKKauKseen

www.pakkausohman.com
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Ravintola OnnenKivi on avoinna normaalisti ma-la 10.30-17.30. 
Tiedustelut 010 770 7300. Tervetuloa nauttimaan herkullisesta lou-
naasta perinteitä kunnioittavaan ruokaravintolaamme. 

Kyläkauppa ja sen henkilökunta haluavat kiittää sotiemme 
veteraaneja työstä, jonka ansiosta me kaikki suomalaiset 
saamme tänään ja myös tulevaisuudessa nauttia vapaudesta.
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Veteraanin sukunimi

Etunimi

Syntymävuosi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh                                                                     

Seuralaisen nimi
Täten todistan tiedot oikeaksi ja vakuutan noutavani lahjan vain kerran. 
Noudettaessa näytettävä veteraanitunnus/jäsenkortti.

Veteraanin allekirjoitus
715

Kiitoksena tällä lahjakortilla

Päivän lounas
veteraanille ja seuralaiselle OnnenKivessä.

Lahjakortin käyttöohje:
1. Lahjakortti käytettävä yhdellä kerralla, veteraani ei voi käyttää seuralaisen lou-
nasta seuraavalla kerralla. 2. Seuralainen saa lounaan vain veteraanin läsnäollessa.  
3. Vain yksi lahjakortti/veteraani. 4. Lahjatkortin tiedot täytettävä huolellisesti.
5. Henkilöllisyys todistettava kupongin käytön yhteydessä.

Päivänlounas sis. keiton, salaatin, lämpimän ruoan, juomat, leivät ja jälkiruokakahvin pipareilla.

Lahjakortin voi lunastaa vain veteraani. 
Lahjakortti voimassa 1.1. - 31.12.2014.

SUOMEN SUURIN KYLÄKAUPPA 
VELJEKSET KESKINEN OY
OnnenTie 7, 63610 Tuuri  |  puh. 010 770 7000  |  www.tuuri.fi

Suomen Suurin Kyläkauppa toivottaa

Rauhaisaa Joulua ja
 OnneaVuodelle 2014


