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a ja n ko h ta i s ta
Pääkirjoitus

Ledare

Kansakunnan muisti
Kahtena viimeksi
kuluneena vuonna on maassamme puhuttu paljon kansakunnan
yhteisestä, kollektiivisesta muistista. Vuosi sitten
oli valtiollisen itsenäisy ytemme
juhlavuosi vielä
hyvässä menossa.
Tänä vuonna on muisteltu vuoden 1918
moninaisia vaiheita. Vaikka noiden kahden vuoden tapahtumia omakohtaisesti
muistavia ei juuri enää ole keskellämme,
ovat ne kuitenkin piirtyneet väkevästi kollektiiviseen muistiimme. Sen ovat lukuisat
juhlat, muistelmat ja julkaistu historiantutkimuksemme osoittaneet.
Muistaminen on ollut tärkeätä. Se kaikki, mikä on ollut kansamme historiaa, on
yhteistä perintöämme. Sen yhteinen tunnistaminen on hyvä perusta lujan ja yhteisen tulevaisuudenkin rakentamiseen. Kipeät muistothan voivat puhdistaa ja parantaa, hyvät muistot voimaannuttaa.
Kansakuntamme muistiin on sittemmin piirtynyt monia uusia jälkiä. Merkittävimmät niistä koskevat Suomen kohtalon
ja vaaran hetkiä. Sieltä löytyy myös se perintö, joka nimenomaan voi vahvistaa kansamme moraalista ja henkistä selkärankaa.
Veljeys, vastuuntunto, oikeudenmukaisuus
olivat muun muassa niitä arvoja, joilla sotavuosien jälkeenkin rakennettiin yhteiskuntaa ja kansaa. Kansaa, jota nyt YK:n tutkimusraportin mukaan pidetään jo maailman onnellisimpana.

Helsingissä 19. joulukuuta 2018

Folkets minne

Tätä muistijälkeä tulee vaalia. Sitä ei ole
varaa jättää historian unohduksiin. Sotaveteraaniliittomme keskeisin tehtävä juuri nyt on huolehtia vielä elossa olevien rintamaveteraanein sekä heidän puolisoidensa
ja leskiensä tarpeellisesta tuesta ja hoidosta.
Hyvä yhteistyö yhdessä muiden järjestöjen
kanssa onkin tässä vaikuttamistyössä vienyt
asiaa kuluvana vuonnakin eteenpäin.
Sen hyväksi, että veteraanisukupolven
perintö säilyisi elävänä, on tehtävä työtä.
Tulevina vuosina perinnetyö tuleekin nousemaan keskeiseksi. Jo nyt ollaan monin
paikoin sitä toteuttamassa ja kehittämässä.
Todella arvokasta on, että meillä on sellaisia tapahtumia ja paikkoja, jotka vahvistavat kansakunnan muistia. Itsenäisyyspäivän
viettoon kuuluvat veteraanit juhlavieraina
itseoikeutetusti.
Tasavallan presidentti on kiitettävällä tavalla huomioinut heidät myös linnan juhlissa. Kaatuneiden muistopäivä, kansallinen veteraanipäivä sekä vielä esimerkiksi
veteraanien läsnäolo kutsunnoissa painavat
vuosittain oman jälkensä uusienkin sukupolvien muistiin. Hyvin hoidetut sankarihautausmaat ja muistomerkit ovat kohteita,
joiden luona käymiseen on nuorimmillekin
ikäpolville järjestettävä tilaisuuksia.
Kansakunnan yhteinen kollektiivinen
muisti on yksi sen vahvuuksista. Veteraanien ja heidän sukupolvensa paras perintö on
siinä keskeinen, voimaannuttava osa. Nykypolven tehtävä on pitää huolta, ettei se himmene.
Jukka Paarma
Sotaveteraaniliiton valtuuston
puheenjohtaja

Under de två senaste åren har man i vårt
land talat mycket om landets gemensamma, kollektiva minne. För ett år sedan firades vårt lands nationella självständighets jubileumsår med god fart.
Detta år har vi ihågkommit olika skeden under år 1918. Fastän det inte bland
oss just finns sådana som själv minns
händelserna från dessa två år, har dessa
dock kraftigt inpräntats i vårt kollektiva minne. Detta har påvisats genom en
mängd festligheter, minnesskrifter och
publicerad historieforskning.
Att komma ihåg har varit viktigt.
Allt det, som utgjort vårt folks historia, är vårt gemensamma arv. Att tillsammans ihågkomma detta är en god
grund för att bygga en fast och gemensam framtid på. Onda minnen kan ju
rena och hela, goda minnen stärker.
I vårt folks minne har senare inpräntats många nya hågkomster. De mest betydande av dessa berör tillfällen angående Finlands öde och faror. Däri återfinns också det arv som definitivt kan
stärka vårt folks moraliska och andliga ryggrad. Broderskap, ansvarskänsla,
rättvisa var bland andra sådana värden,
med vilkas hjälp man också efter krigsåren byggde upp samhället och folket.
Ett folk, som enligt en forskningsrapport från FN redan anses vara världens
lyckligaste.
Detta minnesspår bör befrämjas. Vi
har inte råd att låta det falla i historisk
glömska. Vårt krigsveteranförbunds
mest centrala uppgift just nu är att ta
hand om de ännu levande frontveteranernas jämte deras makors och änkors

Itsenäisyyspäivän paraati Mikkelissä

behov av stöd och omvårdnad. Ett gott
samarbete tillsammans med övriga organisationer har också jämte detta påverkningsarbete fört saken framåt även
under detta år.
Till förmån för, att veterangenerationens arv skulle bibehållas levande,
bör vi utföra arbete. Under kommande
år kommer traditionsarbetet att erhålla
en central roll. Redan nu håller man på
många ställen på att förverkliga och utveckla det samma. Det är verkligen värdefullt, att vi har sådana händelser och
platser, som stärker nationens minnen.
Veteranerna hör som hedersgäster självskrivet till firandet av självständighetsdagen. Republikens president har på ett
berömvärt sätt ihågkommit dem i samband med balerna på slottet. De stupades minnesdag, den nationella veterandagen samt till exempel veteranernas
närvaro under uppbåden avsätter sitt
eget spår även i de nya generationernas
minnen. Väl skötta hjältegravar och
minnesmärken utgör objekt, hos vilka
besökstillfällen kan anordnas även för
de yngsta generationerna. Nationens gemensamma kollektiva minne är en av
dess styrka. Veteranernas och deras generations bästa arv har däri en central,
kraftgivande roll. Det nuvarande släktets uppgift är att se till, att detta inte
förbleknar.
Jukka Paarma
Ordförande för krigsveteranförbundets
fullmäktige.
Svensk översättning: Anders Knip

A

rviolta 15 000 ihmistä kokoontui seuraamaan tänä vuonna
Mikkelissä pidettyä valtakunnallista itsenäisyyspäivän
paraatia.
Mikkelin torilla suoritetun paraatikatselmuksen jälkeen ohjelmassa oli ohimarssi, johon osallistui noin 700
henkilöä, 51 ajoneuvoa ja 18
ilma-alusta.
Ohimarssin otti vastaan
Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko seuranaan sotaveteraani
ja Sotaveteraaniliiton kunniajäsen Kalevi Raatikainen
sekä Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija
Kuikka.
Kuva: Puolustusvoimat
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Kolumni

Kolmen yhdessä vietetyn vuoden jälkeen
eräänä iltana menimme kaveriporukalla
ravintolaan. Kun palasin naistenhuoneesta, poikaystäväni oli polvillaan lattialla.
Ajattelin, että nyt on tainnut ukko juoda
liikaa olutta, kun ei enää tolpillaan pysy.
Mutta se olikin kosinta. Vastasin myöntävästi. Seuraavana aamuna lähdimme ostamaan kihlasormusta vain minulle, sillä
mies ei oikein sormuksen käytöstä innostunut.
Asuimme Etelä-Englannin Southamptonissa, kävelykadulta löytyi kultakauppa.
Katselin ensin huolestuneena vain hintoja, sitten näin sen ihanuuden: kuusi pikkuruista timanttia ja keskellä sininen safiiri, kohtuuhintainen. Mutta kultakauppias
suorastaan pöyristyi: eihän tuo ole kihlasormus! Tuo on anniversary ring, juhlapäiväsormus. Kihlasormuksessa pitää olla iso
timantti. Kaikki naiset haluavat ison timantin!
Myyjälle ja minulle tuli asiasta riita!
Tuleva aviomieheni seurasi huvittuneena vierestä, hän oli jo tottunut siihen, että
tein asioita toisin kuin britit. Lopulta hap-

pamin, paheksuvin ilmein kultakauppias
suostui myymään sormuksen.
Kesän 1939 kääntyessä syksyyn sodan
uhka alkoi käydä entistä todennäköisemmäksi, mutta Suomi oli siihen huonosti varautunut. Lokakuun 20. päivä julkaistiin
Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa kirjoitus, jossa ehdotettiin, että suomalaiset kävisivät vaihtamassa kultaiset sormuksensa rautasormuksiin, jotta Suomi
saisi hankittua kipeästi kaivattuja sotavarusteita.
Sormuksia saatiin kerätyksi noin 315
000 kappaletta. Sen lisäksi keräykseen annettiin 19 100 muuta kultaesinettä. Yhteensä Puolustusministeriö sai kerättyä yli
1 750 kiloa kultaa. Sillä määrällä olisi saanut hankituksi jopa 30 hävittäjäkonetta.
Minäkin olisin vaihtanut sen rakkaan, riidalla hankitun sormukseni rautasormukseen, hetkeäkään miettimättä.
Tänä päivänä ei tarvita enää hävittäjiä, vaan paljon konkreettisempia asioita.
Käymme edelleen sotaa, mutta ei naapurivaltion kanssa vaan veteraaniväestön hyvinvoinnin puolesta. Tärkeänä apuna toi-

mii Sotiemme Veteraanit –keräys, jonka
varat ohjataan veteraanijärjestöjen paikallisyhdistysten kautta apua eniten tarvitseville veteraaneille, heidän puolisoilleen ja
leskilleen sekä sotaleskille.
Moni yritys lahjoittaa joulukortteihin
varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Veteraanikeräyksen kautta voi lahjoittaa vanhukselle esimerkiksi silmälasit, taksimatkan, lounaan tai korvata vaikka lääkekuluja. Keräyksen kautta voi lahjoittaa myös
apua yksinäisyyteen. Pääkaupunkiseudulla Seurana Oy etsii yrityksiä, jotka haluaisivat tukea sen toimintaa ostamalla veteraaneille lahjaksi aikaa: asiointiapua sekä
seuraa jutusteluun ja yhteiseen tekemiseen.
Joulun syvin ydin on viettää aikaa läheisten kanssa. Valitettavasti monelle vanhukselle joulu on jälleen vaikea, yksinäinen ja hiljainen. Joko omaisia tai läheisiä
ei enää ole, he asuvat kaukana tai heillä ei
ole kiireisessä elämässään aikaa. HelsinkiMissio on jo vuosia herättänyt keskustelua erityisesti vanhusten yksinäisyydestä
ja taistellut sitä vastaan monin eri tavoin.
Arviolta 300 000 yli 70-vuotiasta kärsii

Kuva: Otava/Jouni Harala

Lahjaksi aikaa

Toimittaja,
kirjailija
Eve Hietamies
toimii Sotaveteraani-lehden
kolumnistina.

Suomessa yksinäisyydestä usein tai jatkuvasti.
Kenenkään ei pidä jäädä yksin. Auttavat puhelimet tarjoavat myös joulupyhinä
yksinäiselle kuuntelevan korvan ja esimerkiksi seurakunnat järjestävät joulun aikaan erilaisia tilaisuuksia. Jouluaattona ja
-pyhinä on tarjolla hartaushetkiä, yhteislaulutilaisuuksia sekä jumalanpalveluksia.
Sotiemme Veteraanit-keräyksen kautta
voi myös ostaa alkuperäisiä, vuonna 1940
taottuja rautasormuksia. Joululahja, joka
vetää monen mielen nöyräksi.
Toivotan Teille kaikille rauhaisaa joulua.
Eve Hietamies

Kunniamerkkejä itsenäisyyspäivänä

S

otaveteraani-lehti julkaisee Vapaudenristin Ritarikunnan kunniamerkkien saajat sekä liiton esityksestä annettujen Suomen Leijonan ja Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan kunniamerkkien saajat.
Sotaveteraaneille esitetyt SVR M1 -kunniamerkit
annetaan kansallisen veteraanipäivän aikaan.

Vapaudenristin kunniamerkit

3. luokan Vapaudenristi miekkoineen
Kelloniemi Esa Tuomo, everstiluutnantti

Lehtimäki Matti Johannes, insinööri
Siukosaari Timo Reino Kustaa, ekonomi

3. luokan Vapaudenristi
Järvinen Heikki Juhani, valtiotieteiden maisteri
Lahtinen Hannu Aimo Antero, maanviljelijä
Porvali Martti Veikko, varatuomari

Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali
Reini Leena Kaisa, sotilaskotisisar

2. luokan Vapaudenristi miekkoineen
Kukkonen Martti Juhani, eversti

4. luokan Vapaudenristi miekkoineen
Hakala Timo Heikki Samuel, toiminnanjohtaja
Loukkola Rauno Markku Olavi, toiminnanjohtaja

2. luokan Vapaudenristi
Henriksson Kirsi Mirjam, johtaja
Kari Mika Pekka, kansanedustaja
Lammi Risto Reino Tapio, osastopäällikkö

4. luokan Vapaudenristi
Erwes Erik Kalevi, puheenjohtaja
Koponen Pirjo Marjatta, koulusihteeri
Kähkölä Raija Helena, puheenjohtaja

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
Ritarikunnan kunniamerkit
SVR R
Knip Anders Wilhelm, ingenjör, Mustasaari
Ylinen Markku Juhani, rovasti, Seinäjoki
SVR Ar
Arnkil Anja Maria, sihteeri, Asikkala
SL Ar
Koivu Jouko Tapani, rehtori, Ylämylly
Liimatta Heimo Juhani, lehtori, Ruokolahti
Lemmetty Matti Kyösti, varatuomari, Rovaniemi
SVR M1 kr
Kanerva Sirkka Terttu Marjatta, johdon sihteeri, Pori
Kakkonen Kyösti Mikko Juhani, rakennusmestari, Kotka
Kangastalo Risto Yrjö Sakari, sotilasmestari, Siikajoki
Komppa Esko Antero, maanviljelijä, Hirvensalmi
Pietarila Anssi Urho Juhani, isännöitsijä, Siikajoki
Riekki Seppo Kalevi, toimitusjohtaja, Kuusamo
Suoanttila Riitta Liisa, varainhankinnan assistentti, Espoo
Tapanainen Tarja Kaarina, yrittäjä, Kauhajoki

Sotaveteraaniliiton lähiyhteisöjen edustajat yhteiskuvassa 3. joulukuuta Pääesikunnassa (vas.) Erik Erwes on Helsingin Miinanraivaajakillan puheenjohtaja VR 4, Rauno Loukkola on Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja VR 4 miekoilla, Raija Kähkölä on Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin Naistoimikunnan puheenjohtaja VR 4 ja
Heikki Järvinen Sotaveteraaniliiton edunvalvonta-asiamies VR 3.

SVR M1
Harju-Villamo Anja Aleksandra, talouspäällikkö, Isojoki
Kannisto Aino Annikki, pankkitoimihenkilö, Siikajoki
Karhu Eero Juhani, maanviljelijä, Ruukki
Kiesilä Pirjo Anneli, palvelumyyjä, Hirvensalmi
Kinnunen Matti Mauno, koneenhoitaja, Siikajoki
Käkelä Tuula Anneli, kirjanpitäjä, Iitti
Mustonen Salme, perhepäivähoitaja, Joensuu
Roppola Rauha Maria, myymäläesimies, Siikajoki
Taipale Saini Tuulikki, myyntineuvottelija, Isojoki
Vilmusenaho Tauno Johannes, autoilija, Siikajoki
Vuotari Riitta Maarit, talousasiantuntija, Parkano
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Toiminnanjohtajalta

Verksamhetsledaren har ordet

Helsingissä 19. joulukuuta 2018

Veteraanilaki haastaa meidät
Tämän
lehden ilmestyessä eduskunta
on päättämässä ensi vuoden
talousar viota,
johon myös sisältyy syksyn
aikana valmistelu veteraanilaki. Lain myötä kaikki veteraanit pääsevät samanarvoiseen asemaan
kunnallisissa kotipalveluissa, joihin sotainvalidit ovat jo olleet oikeutettuja.
Laki sinällään ei ratkaise mitään. Se ainoastaan mahdollistaa, että kunta saa korvauksen Valtiokonttorilta, kun se järjestää
veteraaneille niiden tarpeita vastaavat kotipalvelut.
Osalla kunnista on tähänkin asti ollut vaikeuksia käyttää nykyiset, vähäiset
määrärahat. Kunnat ja kuntien johto tarvitsevat herätyksen – nyt veteraanien palveluasia laitetaan kunnassamme kuntoon.
Herättäjinä toivon jokaisen sotaveteraanipiirin ja -yhdistyksen toimivan. Se edellyttää kuntaväen, niin päättävässä asemassa
olevien kuin työntekijöiden tapaamista ja
heidän kanssaan keskustelua ja heidän sitouttamistaan. Nyt meidän kunnassamme
veteraanien palveluasiat laitetaan kuntoon.
Kunnissa vaihtuu toimihenkilöitä ja

Veteranlagen utmanar oss

monille voi olla rintamasotilastunnus
outo termi. Tällöin pitää asiat avata alkutekijöistä lähtien.
Laki tulee voimaan 1.11.2019, mutta veteraanit tarvitsevat samoja palveluita
jatkuvasti. Ensi vuoden kymmenelle kuukaudelle on aikaisempaa enemmän varoja
ja todennäköisesti myös mahdollisuus lisärahan anomiseen.
Liitossa on valmisteilla koulutusta, ensiksi hallinnolle ja myöhemmin yhdistysja kuntatasolle.
Veteraanilain syntyyn vaikuttivat kaikki eduskuntaryhmät oppositiosta hallitukseen. Kansanedustajat kokivat asian merkittävänä ja tärkeänä. Meidän tulee hoitaa
oma osuutemme yhtä sitoutuneesti.
Monet kiitokset yhteistyöstä
Sotaveteraani-lehden päätoimittajana kirjoittamani kirjoitus on 88. Kiitän lehden
avustajia, yhteistyökumppaneita, liiton,
piirien ja yhdistysten luottamushenkilöitä,
sotaveteraanityön tukijoita ja ystäviä avusta ja yhteistyöstä. Olemme puhaltaneet
yhteen hiileen ja sitä kautta sotaveteraanit,
heidän puolisonsa ja leskensä ovat osallistuneet yhdessäolo- ja virkistystilaisuuksiin
ja saaneet apua ja tukea.
On ollut etuoikeus saada työskennellä
kanssanne.
Markku Seppä

När den här tidningen utkommer besluter riksdagen angående budgeten för nästa år, till vilken även ansluter den under
hösten beredda veteranlagen. I och med
denna lag uppnår alla veteraner samma
status beträffande kommunal hemservice, som krigsinvaliderna redan har varit
berättigade till.
Lagen i sig avgör ingenting. Den gör
det endast möjligt, att kommunen får ersättning från Statskontoret, när den ordnar sådan service i hemmet som veteranerna är i behov av.
För en del kommuner har det även hittills varit svårt att utnyttja nuvarande,
minimala anslag i budgeten. Kommunerna och dessas ledning är i behov av ett
uppvaknande – nu skall servicen för veteranerna i vår kommun sättas i skick. Jag
hoppas att varje krigsveterandistrikt och
-förening skall verka som initiativtagare.
Detta förutsätter att folket i kommunerna, såväl i beslutande ställning varande
som anställda skall träffas och att diskussioner förs med dem och att de förbinder
sig härtill. Nu skall servicen för veteranerna i vår kommun iståndsättas.
I kommunerna får man nya tjänstemän och för många kan emblemet som
frontveteran vara ett okänt begrepp. I så
fall bör sakernas förhållande klargöras i
minsta detalj.
Lagen träder i kraft den 1.11.2019,

Eduskunnalle Sotaveteraaniliiton
korkein huomionosoitus

K

iitos eduskunnan yksimielisyyden, on veteraaniliittojen viime vuosien
edunvalvonnan ykköstavoite vihdoin toteutumassa. Veteraaniliittojen laatima, Rintamaveteraanit
ja sotainvalidit samalle viivalle
asettava lakialoite on hyväksytty ja tullee voimaan ensi vuoden
marraskuussa.
Uuden lain myötä rintamaveteraaneille turvataan samat kotija avopalvelut, jotka sotainvalideille on sotilasvammalain puitteissa taattu.
- Eduskuntaryhmät haluavat näin osaltaan huomioida sotiemme veteraaneja, maamme
kunniakansalaisia, eduskuntaryhmien puheenjohtajat sanoivat
syyskuussa antamassaan yhteislausunnossa.
- Veteraaniasioita on eduskunnassa perinteisesti pyritty hoitamaan yli puoluerajojen. Tämä
onnistui tälläkin kertaa, ja ratkaisulle saatiin laaja tuki.
Sotaveteraaniliiton edustajat
kävivät marraskuun lopulla vierailulla eduskunnassa, missä he
tapasivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Kiitollisuudenosoituksena heidän lakialoitteelle ja
veteraaniliittojen pyrkimyksille
osoittamastaan tuesta heille luo-

men veteranerna är i behov av samma service även före det. För de tio första månaderna nästa år återfinns större anslag än
tidigare och förmodligen också möjlighet
att anhålla om tilläggsanslag.
I förbundet förbereds skolning, först
för förvaltningen och senare på förenings- och kommun-nivå.
I förverkligandet av veteranlagen deltog alla riksdagsgrupper från opposition
till regering. Riksdagsmännen upplevde
ärendet som betydande och viktigt. Vi
bör sköta vår egen andel på samma engagerade sätt.
Stort tack för samarbetet
Min artikel som chefredaktör i Krigsveteranen-tidningen är den 88:de. Jag tackar tidningens medhjälpare, samarbetspartners, förbundets, distriktens och föreningarnas förtroendemän, personer som
stöder veteranarbetet och vänner för all
hjälp och samarbete. Vi har blåst på samma kol och därigenom har krigsveteranerna, dessas makor/makar och änkor/
änklingar deltagit i gemensamma träffar
och rekreationstillfällen och därigenom
erhållit hjälp och stöd.
Det har varit en förmån att få arbeta
tillsammans med er.
Markku Seppä
Svensk översättning Anders Knip

Sotaveteraaniliittoon
Reserviläisliiton tunnustuksia

P

uolustusministeri Jussi
Niinistö myönsi itsenäisyyspäivän alla kolme Reserviläisliiton Ansioristiä soljen
kera sekä 24 Ansioristiä. Lisäksi
liiton hallitus myönsi 60 Reserviläisliiton Kultaista, 102 Hopeista ja 98 Pronssista ansiomitalia.
Reserviläisliiton arvokkaimman huomionosoituksen, vuonna 1982 perustetun Ansioristin
soljen kera tänä itsenäisyyspäivänä saaneiden joukossa olivat
Suomen Sotaveteraaniliiton toi-

minnanjohtaja Markku Seppä
Mäntsälästä sekä Suomen Sotaveteraaniliiton Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja
Osmo Suominen Kaarinasta.
Reserviläisliiton
ansioristi myönnettiin liiton puheenjohtajalle Erkki Heikkiselle ja
kultainen ansiomitali aikaisemmin tänä vuonna eläkkeelle jääneelle liiton pitkäaikaiselle sihteerille Marja Riukalle.
Kuva: Olli Alho

Liiton valtuuston puheenjohtaja Jukka Paarma (vas.) ja liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen (kesk.) luovuttivat huomionosoituksen eduskuntaryhmien puheenjohtajille Antti Kaikkoselle (kesk.), Krista Mikkoselle (vihr.),
Kalle Jokiselle (kok.), Aino-Kaisa Pekoselle (vas.) , Antti Lindtmanille (sdp),
Ari Jaloselle (ps.), Thomas Blomqvistille (rkp) sekä Peter Östmanille (kd.)

vutettiin Suomen Sotaveteraaniliiton korkein huomionosoitus, Sotaveteraaniliiton pienoislippu Vapaudenristin tunnuksin.
Huomionosoitusta olivat luovuttamassa liiton puheenjohtaja
Erkki Heikkinen, valtuuston puheenjohtaja Jukka Paarma, edunvalvonta-asiamies Heikki Järvinen, toiminnanjohtaja Markku
Seppä, ensi vuoden alussa toiminnanjohtajaksi siirtyvä Sakari Mar-

timo sekä Rintamaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja Heikki Karhu.
Eduskunnan puolesta huomionosoituksen otti vastaan puhemies Paula Risikko, joka nosti
kiitospuheessaan esiin veteraanien
tasa-arvoisen aseman lisäksi maanpuolustahdon tärkeyden.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuva: Markku Seppä

Reserviläisliiton arvokkaimman huomionosoituksen saivat Markku
Seppä (vas.) ja Osmo Suominen
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Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja ja sosiaalisihteeri
eläkkeelle lämpimissä tunnelmissa

S

otaveteraaniliiton
perinteisillä
joulukahveilla
12.12.2018 oli tänä vuonna
tavanomaista juhlavampi ja haikeampi tunnelma, sillä samalla
vietettiin myös eläkkeelle siirtyvien liiton pitkäaikaisten työntekijöiden läksiäisiä.

Niin toiminnanjohtaja Markku Sepällä kuin sosiaalisihteeri
Anni Grundströmillä on takanaan yli 20 vuoden ura veteraanien palveluksessa. Toiminnanjohtajana aloittaa ensi vuoden alusta
kommodori Sakari Martimo, sosiaalisihteerin tehtävät ottaa puo-

lestaan hoitaakseen sosionomi
(amk) Leena Seppälä.
Pidettyjä ja arvostettuja työntekijöitä kerääntyi Veteraanitalolle juhlistamaan yli satapäinen
vierasjoukko. Seppä ja Grundström tunnetaan molemmat veteraanityön parissa aikaansaavi-

Markku Seppää onnittelemassa veteraanitalon väkeä. Vasemmalta Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen, Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki
Karhu, Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale, Veljesliiton pääsihteeri Seppo Savolainen sekä RVL:n puheenjohtaja Matti Louekoski.

na puurtajina, mikä näkyi myös
vieraiden pitämissä lämpimissä
puheenvuoroissa.
- En nyt halua pelotella ketään,
aloitti eräs juhlavieras osoittaen
sanansa viestikapulan pian vastaanottaville työntekijöille.
- Mutta sen voin sanoa, että

isot ovat jalkineet, johon te nyt
astutte!
Teksti ja kuvat: Ariela Säkkinen

Anni Grundström sai osakseen paljon lämpimiä halauksia, vuorossa Sotaveteraaniliiton edellinen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström

Nokialaiskoululaiset veteraaniasialla
Nokianvirran koululaisten
vuotuisessa Sotaveteraanikalenteri- hankkeessa paitsi opitaan yrittäjyydestä,
myös tuetaan paikallista
veteraanityötä.

K

oulussa järjestetään vuosittain yrittäjyyskurssi,
jossa oppilaat perustavat
oman, ”oikealla rahalla” toimivan
mikroyrityksen. Jo neljän vuoden
ajan kunkin ikäluokan oppilaat
ovat tehneet Nokian Sotaveteraanikalenterin.
– Yrittäjyyskurssia on valinnainen oppiaine erikseen 8.- ja
9.- luokkalaisille. Se, kummalla
vuosiluokalla joku ryhmä oppilaita kalenterin tekee, on katsottu

aina erikseen. Tehtävään on haettu vapaaehtoisina ja tänä vuonna valinta osui 8.-luokkalaisiin
poikiin. Aikaisempina vuosina
kalenteriryhmissä on ollut myös
tyttöjä. Tärkeimpinä kriteereinä
valintaan on ollut oppilaan motivaatio ja kyky toimia ryhmässä,
kertoo opettaja Tomi Lähde.
Yhteistyössä Nokian Sotaveteraanit ry:n kanssa tehty tyylikäs
kalenteri on kuvitettu nokialaisilta sotaveteraaneilta saaduin kuvin ja jokaisesta myydystä 10€:n
hintaisesta kalenterista lahjoitetaan 2€ sotaveteraaniyhdistyksen toiminnan tukemiseen, Lähde kertoo.
– Kalenterissa käytetyt valokuvat koottiin nokialaisilta sota-

Vuoden 2019 veteraanikalenterin tekivät (takana vasemmalta) Ville
Uotila, Lassi Ilomäki, Otto Matikainen, Eero Asikainen, (edessä vasemmalta) Elias Hämäläinen, Kasperi Kylä, Samuli Myllyniemi ja Waltteri
Valkama. Kuvasta puuttuu Lauri Pääkkönen. Seinällä menneinä vuosina kalentereissa käytetyt valokuvat toiston välttämiseksi.

veteraaneilta ja heidän perikunniltaan vuosikymmenen alussa
osana kulttuurihanketta, jonka
tavoitteena on koota tietoa Jatkosodan aikaisen Raskas Patteristo 26:n sotapolusta. Nokialaiset
mieltävät tämän yksikön ”omakseen” siinä palvelleiden miesten
nokialaisten juurien vuoksi.
Näkyvyyttä hyvälle asialle
Lähde oli itse mukana hankkeessa kokoamassa valokuvia.
– Koulumme oppilaiden kautta tavoitimme heidän perheensä
ja saimme hankkeelle näkyvyyttä. Näin nämä muutoin pian unholaan vaipumisen vaarassa olleet
valokuvat saatiin koulullemme
kopioitaviksi. Kuvat ovat olleet
siitä lähtien hallussani digitaalisiksi muutettuina.
Myöhemmin Lähde keksi, että
seinäkalenteri voisi olla keino
paitsi saada kuville enemmän näkyvyyttä, mutta myös tukea paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen
toimintaa.
–Sotaveteraanit ovat olleet jo
vuosia kunniavierainamme koulumme itsenäisyyspäivän aaton
lipunnostossa ja tämä on ollut
sopiva hetki luovuttaa edellisen
vuoden kerätyt varat veteraanitoiminnan tukemiseen, Lähde
iloitsee.
Kalenterinteko vaatii työtä ja
tarkkuutta ja se onkin Lähteen
mukaan ollut oppilaille varsin
opettavainen prosessi.
– Oppilaat ovat itse valinneen valokuvien joukosta itselleen mieluisat kuvat, irrottaneet

ne perhealbumeista skannatuista
suuremmista kuvaryhmistä, siivonneet kuvien reunat digitaalisesti kunnioittaen niissä esiintyviä ”sahalaitareunoja” ja katsoneet tietysti, että talvikuukausien
valokuvissa on lunta ja niin edelleen. Tänä vuonna kuvien alle lisättiin myös viitetekstit, joista osa
saatiin suoraan albumien sivuille
kirjoitettuina.
Kalenterierän valmistuttua
pojat jalkautuvat myyntitöihin
Nokian keskustaan ja omiin kaupunginosiinsa Tottijärveltä Tampereen rajalle asti.
Mitään erityisiä tavoitteita kalenterin myynnille ja painoksen
suuruudelle ei ole asetettu.
– Kalenterit tehdään käsityönä hyvälle paperille koulumme
kopiokoneilla, oppilaat lisäävät
sivuihin kammat ja rei’ittävät
jokaisen kalenterin ripustusreiän paikan erikseen mitaten. Se,
kuinka monta kalenteria kunakin vuonna on valmistunut, on
riippunut oppilaiden huolellisuuden ja nopeuden herkän tasapainon suhteen, heidän rohkeutensa
ja myyntitaitojensa suhteen sekä
kalenteriryhmän koon suhteen.
Tänä vuonna kalenteria on ollut työstämässä ennätyssuuri ryhmä: yhdeksän poikaa. Lähde uskookin myyntituoton ylittävän
edellisen ennätyksen. Tarkkaa
summaa hän ei voi ”liikesalaisuuteen” vedoten vielä paljastaa, hän
nauraa. Itse hän kiittelee saavansa hankkeesta aina hyvän mielen.
– Oppilaiden tekemä taloudellinen voitto jää ansaitusti heille

itselleen. He työskentelevät Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti opiskellen myöhemmin työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Ehkäpä
tämä kokemus saa jonkun heistä innostumaan tulevaisuudessa
oman yrityksen perustamisestakin?
Jatkoa luvassa
Tämän vuoden ryhmä on ollut
tehokas ja saanut kalenterinsa
valmiiksi aiempaa aikaisemmin
valmiiksi. Nuorukaiset ovat myyneet sitä innolla.
– Mikäs siinä – nokialaiset
ovat ottaneet kalenterin hyvin
vastaan. Kaupungin ulkopuolella
en ole kuullut kalenteria myytävän, joten kyseessä on todellakin
paikallinen ilmiö, jonka toki soisin leviävän Suomeen laajemminkin, sillä jokaisella paikkakunnalla on varmasti oma tarinansa
vielä kerrottavanaan. Sotaveteraaneja, joita tämä kalenteri kunnioittaa, ei ole enää montaa jäljellä, Lähde muistuttaa.
Kalenteria myydään noin vuodenvaihteeseen asti. Ensi kevääksi pojat keksivät itselleen uuden
liikeidean, sillä kurssi jatkuu aina
lukuvuoden loppuun asti.
– Ensi vuonna kalenterityöhön tarttuvat sitten ihan uudet
oppilaat. Kalentereita tullaan tekemään niin kauan kuin kuvia
riittää ja Nokialla on sotaveteraaniyhdistys, Lähde lupaa.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuva: Tomi Lähde

6

6/18 j o u lu k u u n 19. pä i vä n ä 2018 | s o ta v e t e r a a n i • k r i g s v e t e r a n e n

Sotaveteraaniliitto onnittelee
Mainilan veteraani Martti Mäkinen 100 vuotta

Jaakko Estola 100 vuotta

Mainilan todelliset laukaukset kokenut veteraani Martti Mäkinen täytti 100 vuotta
15.10.2018.
Äänekoskella syntynyt Mäkinen sai Äänekosken yhteiskoulusta keskikoulutodistuksen keväällä 1936 ja meni samana syksynä töihin Tikkakoselle
ja sieltä kesällä 1937 Helsinkiin
Metos Oy:n palkkalistoille.
Varusmiespalvelukseen hän
astui 6.5.1939 Hämeenlinnassa
KTR l:n viestipatteriin.
Marraskuun 26. päivänä
1939 patteristo, johon Mäkinen
oli sijoitettu, oli asemissa Viipurin tien varressa Mainilan kylää vastapäätä 10 km:n päässä
rajalta. Aamulla tuli tieto, jonka mukaan suomalainen tykistö olisi ampunut Mainilan varuskuntaan, missä oli kuollut ja
haavoittunut sotilaita.
Aamulla 30. marraskuuta
Martti Mäkinen koki todelliset
Mainilan laukaukset lähietäisyydeltä. Koululla, missä Mäkinen oli majoittuneena, rysähti
pihapiirissä. Koulun ulkorakennus, jossa oli myös navetta, oli
saanut täysosuman.

Hyvinkäällä syntynyt, mutta Helsingissä suurimman osan elämästään viettänyt sotaveteraani Jaakko Estola täytti 8.12.100 vuotta.
Asepalvelukseen liian hinteläksi
luokiteltu mies ei kelvannut, mutta
Suojeluskunnasta hänellekin löytyi tehtäviä. Loppuvuodesta 1939
hän sai yllätyksekseen kutsun ilmoittautua koulutuskeskukseen
Toijalaan ja tammikuussa hän astui vakinaiseen palvelukseen.
-Kun sota syttyi, lihoin hetkessä, Estola virnistää.
Sota vei Estolalta kolme vuotta Krivillä tapahtuneeseen haavoittumiseen saakka. 3. Prikaatin
tykistön tulenjohtajana Karjalan
kannas tuli tutuksi. Tammikuisena pakkasaamuna 1943 hänen
lähdettyä vartiopaikalleen lävisti vihollisen luoti hänen rintansa.
Estola evakuioitiin Karhumäen
sairaalaan kautta Helsingin kirurgiseen sairaalaan, jossa hän vietti
seuraavat puoli vuotta.
Estola valmistui agronomiksi
Helsingin yliopistosta 1948. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin
1978 Estola jäi eläkkeelle Hankkijalta johtajan tehtävistä. Eläkkeelle
jäätyään hänellä on ollut aikaa lempiharrastukselleen lentopallolle.
-Se on niin mukavaa hommaa ja
henkisesti erinomainen tapa. Miehet pääsevät keskustelemaan yleisistä asioista ja kaikesta hauskasta!
Veteraanien perintö on Estolalle sydämen asia. Hän kirjoittaa

Talvisodassa Mäkinen toimi
tulenjohtueen puhelinryhmänjohtajana ja oli mukana Kivenavan, Taaperniemen, Summan,
Leipäsuon, Lyykylän, Talin ja
Karisalmen taisteluissa.
Mäkinen muistelee kuoleman olleen todella lähellä.
Jatkosodan syttyessä Mäkinen määrättiin jäämään Tikkakoskelle tekemään ammattimiehenä konepistooleita. Sodan
jälkeen Mäkinen jatkoi teknisellä alalla ja valmistui koneteknikoksi Tampereen teknillisestä koulusta vuonna 1947. Mäkinen jäi eläkkeelle Tikkakoski
Oy:n henkilöstöpäällikön tehtävistä 1983.
Aktiivisen Mäkisen harrastuksiin ovat kuuluneet mm. kirjoittaminen, metsästys ja urheilu, etenkin pallolajit. Mäkinen
onkin Äänekosken Urheilijoiden ainoa elossa oleva perustajajäsen. Yhä nykyäänkin hän on
innokas penkkiurheilija.
Mäkinen viettää hyvävoimaisena aktiivista veteraanielämää. Hän kysytty ja suosittu
esiintyjä niin kouluilla, yleisötilaisuuksissa ja veteraanitoimin-

nassa. Jyväskylän Sotaveteraanit
järjesti kunnioitetulle veteraanijäsenelleen erillisen juhlatilaisuuden, johon oli kutsuttu 50 henkilöä käsittävä joukko Martin ystäviä vuosikymmenten varrelta.
Tasavallan presidentin vastaanotolle Mäkinen sai kutsun
vuonna 2015.
Teksti: Matti Krats
Kuva: Matti Hyvärinen

Osmo Uusi-Pietilä 100 vuotta
Lapin Kuolimaan kylässä syntynyt Osmo Uusi-Pietilä täytti
23.10. 100 vuotta.
Asevelvollisuutta Uusi-Pietilä lähti tammikuussa 1939 suorittamaan Valkjärvelle Jääkäripataljoona kakkoseen. Pakkaset olivat tuolloin niin kovat,
ettei torvisoittokuntakaan voinut antaa marssille tahtia, hän
muistelee.
Peruskoulutusjakson jälkeen
Uusi-Pietilä sai siirron aliupseerikouluun, jossa hänet koulutettiin polkupyörämekaanikoksi.
Jännitteiden kasvaessa vuoden edetessä lokakuun alussa
Uusi-Pietilän pataljoona siirrettiin rajalle Lipolan suojajoukoiksi. Marraskuun lopulla taivas repesi. Pataljoonan perääntyessä oli Valkjärven kirkonkylä
yhtä tulimerta.
Tammikuussa 1940 ylimääräiset upseerit ja aliupseerit lähetettiin koulutuskeskuksiin
alokkaita kouluttamaan, UusiPietilä heidän joukossaan. Nuorimpana hänet määrättiin Ilmajoen Kansanopistolle kouluttamaan konepistoolin käsittelyä.
Koulutus kesti kuukauden, jonka jälkeen koulutetut lähetet-

tiin rintamalla kaatuneiden ja
haavoittuneiden tilalle. Seuraavaa koulutuserää ehdittiin kouluttaa vain kaksi viikkoa, kun
ylemmältä taholta tuli määräys
kiireesti lähteä tositoimiin.
Uusi-Pietilä muistelee varustuksen olleen kehnoa, mutta
jonkinlainen ase jokaiselle oli
sentään saatu annettua. Käytössä oli jopa ensimmäisen maailmansodan aikaisia ranskalaisia
pikakiväärejä.
- Harvaan ne louskuttivat ja
häiriöitä oli usein.
Kaipiaisista alkoi marssi kohti Suomenlahtea ja Sippolan
Enäjärven kautta Mikkelin kasarmille. Elokuussa hänet kotiutettiin palveluksen kestettyä 18
kuukautta. Siviilissä oloa kesti kuitenkin vain 10 kuukautta, jonka jälkeen kutsu armeijan
harmaisiin koitti taas.
- Siitä jaksosta tulikin paljon
pidempi kuin ensimmäisestä molemmat jaksot yhteen laskien yli viisi vuotta. Kuusi juhannustakin meni peräkkäin, kun
jatkosotaan lähdettiin Vuojoen
asemalta juhannusaattona.
Huhtikuussa 1944 Uusi-Pietilä haavoittui Maaselän kan-

sodan ajan kokemuksistaan mm.
Helsingin piirin jäsenlehteen ja
käy mielellään kouluissa puhumassa. Hänen esiintymisiä ja haastatteluja on saatu myös ihailla kaikissa valtakunnan päämedioissa.
Estola juhlisti syntymäpäiväänsä kotonaan, laajan ystäväpiirin
käydessä häntä onnittelemassa. Estolalle tärkein asia on kuitenkin
oma perhe: lapset ja lapsenlapset.
Rauno Loukkola
Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Jaakko Estolan muistoja rintamalla vietetyistä jouluista löydät lehden sivulta 18.

Heimo Hämäläinen 100 vuotta

naksella tarkka-ampujan luodista
selkään ja kyynärvarteen. Hän ei
kuitenkaan muistele kokemaansa
pahalla.
- En ole katkera, vaikka paras
nuoruus näin menikin. Säilyihän
Suomi itsenäisenä, vaikka suuret lunnaat jouduttiinkin maksamaan. Lapin kirkkomaalla on
90 graniittilaattaa todistamassa
jälkipolville, kuinka kalliisti itsenäisyytemme on lunastettu. Korkein Isänmaatamme varjelkoon!
Paavo Valtanen
Kokemäen Sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja

Muistathan seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa!

Heimo Hämäläinen syntyi Kivennavan kirkonkylän Konnunkulmalla joulupäivänä 1918.
Lokakuussa 1939 Heimo kutsuttiin yleisiin kertausharjoituksiin, missä hän perehtyi puhelinkeskusten käyttöön ja päätyi keskuksenhoitajaksi. Yöllä 30.11.1939
päivystäessään keskuksessa Heimo
sai etuvartiosta hälytyksen hyökkäyksestä, ja välitti hätäpuhelun
JP 3 esikuntaan. Pääesikunnasta
vastauksena saatu käsky oli lyhyt.
”Maastoutukaa, taistelkaa”.
Heimon varsinainen asepalvelus
alkoi helmikuussa 1940 Viipurin
Vartiointipataljoonassa. Sotaväki
jäi kuitenkin lyhyeksi, kun Heimo
komennettiin Summan taisteluihin ja sieltä takaisin Viipuriin.
Viipurissa Heimo haavoittui
18.2. ja hänet passitettiin sotilassairaalaan Helsinkiin. Jatkosotaan
Heimo ohjattiin JR 45:n viestijoukkueeseen. Myöhemmin hän
oli yksi Kolmen Kannaksen Koukkaajia toimiessaan JR 4:ssä viestitehtävissä. Vaimonsa Mairen hän
tapasi jatkosodan viimeisenä keväänä 1944. 1951 he muuttivat
Kangasalan Ruutanaan.
Sattuma ohjasi Heimon taksiautoilijaksi, myöhemmin myös
kuorma-autoilijaksi.
Eläkkeel-

le hän jäi vuonna 1982. Avioliitto
Mairen kanssa kesti 65 vuotta, vaimon kuolemaan saakka.
Eläkepäivien ohjelmaan ovat
kuuluneet matkailu, kuntoilu, mökkeily ja kalastus. Rehellisyyttä ja
omatoimisuutta arvostava Heimo
on ollut veteraanityössä aktiivinen
ruohonjuuritason puurtaja osallistuen mm. romu- ja paperikeräyksiin.
Ja se pitkän iän salaisuus?
- Elämän säännöllisyys – sekä
ravinnon että liikunnan osalta,
Heimo uskoo.
Jouko Oksjoki
Kangasalan Sotaveteraanit ry:n
sihteeri
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Sotaveteraaniliitto muistaa

Vanhan ajan tervaskanto:
Helvi Jarva 104 vuotta
Eipä olisi Helvi Jarva (o.s. Ravi)
avioituessaan Einonsa kanssa
vuonna 1937 osannut arvata, mitä
kaikkea seuraavat vuodet toisivat
tullessaan. Kotitalonkin polttanut
talvisota, evakkotie, paluu kertaalleen menetetylle kotiseudulle, uuden elämän aloittaminen sodassa
jo kahteen kertaan haavoittuneen
miehen kanssa ja kesällä 1944
koittanut toinen ja tällä kertaa lopullinen lähtö.
Itse hän oli jo alle kaksikymppisenä mukana Väkevälän lottatoiminnassa. Talvisodassa hän oli
lottana Laihajärven ilmapuolustustehtävissä. Helvi ei ole haikaillut nykyään Venäjällä sijaitsevalle
Laihajärvelle katsomaan vanhaa
kotipaikkaa. Paluuta ei ole – ei
siellä ole mitään jäljellä, hän toteaa.
Helppoa ei elämä ole ollut,
mutta Helvi ei valita. Hän on ehtinyt saattaa hautaan jo molemmat poikansakin, joista ensimmäisen tämän elettyä vain kuukauden ja toisen hoidettuaan
häntä läpi tämän vaikean sairauden. Nyt Helvi seuraa ilolla silmäteriensä, kahden lapsenlapsen
ja viiden lapsenlapsenlapsen kehitystä.
Työtä elämään on mahtunut ja
Helvi myöntääkin, ettei vapaa-aikaa ole juurikaan ollut. Ei silloin
ollut puhettakaan mistään ulkomaanmatkoista, hän huudahtaa.
Karjatilanpidon ja metsänhoidon
päättymisenkin jälkeen vuonna
1972 leskeksi jäänyt Helvi emännöi suurta taloaan yksin vielä

Markus Aaltonen 1918-2018

90-vuotiaana kiikutellen kottikärryllä talven polttopuut metsästä liiteriin. Syksyllä 2016 oli
kuitenkin aika muuttaa Kosenkotiin Ylämään kirkolle.
Nyt on ulkona liikkuessa tukena rollaattori. Kädet pelaavat
yhä: tutinasta ei ole tietoakaan
ja villasukkia syntyy. Terveyden
kanssakaan ei ole suuremmin ongelmia ollut, hän kiittelee.
Jotenkin Helvi on kuitenkin
löytänyt aikaa myös yhteisölliseen toimintaan: lottien lisäksi
hän oli vuosikymmeniä mukana martoissa ja oli näissä piireissä myös innokas harrastajateatterilainen. Hetken hän ehti olla
mukana jopa kunnallispolitiikassakin.
Itselläni on Helvistä muistoja
jo 1930-luvulta lähtien – kaikki
niistä mieluisia.
Jaakko Jarva

Suomen Sotaveteraaniliiton kunniajäsen, sotaveteraani Markus
Aaltonen kuoli 4. joulukuuta
2018 Eurassa. Hän oli syntynyt
25.4.1918 Yläneellä.
Markus Aaltosen sotatie alkoi
varusmiespalveluksessa Turussa syyskuussa 1939. Talvisodan
taistelupaikkoina olivat Suomussalmi, Raattee, Uomaa ja Kollaa,
joissa hän oli taistelulähettinä.
Jatkosodassa hänet ylennettiin
kersantiksi ja hän toimi joukkueenjohtajana.
Markus Aaltonen oli yli viiden
vuosikymmenen ajan satakuntalaisten sotaveteraanien vankka ja
vastuuntuntoinen edusmies. Hän
oli Euran Sotaveteraanien perustajajäsen ja toimi yhdistyksen puheenjohtaja 1967-1992. Saman
ajan hän oli Satakunnan Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen ja
osan aikaa myös piirin varapu-

heenjohtaja. Liiton valtuuston jäsenenä hän oli 1982-1994.
Markuksella riitti järjestötyöhön voimia ja tarmoa tämän jälkeenkin. Hän toimi viime kuukausiin asti Satakunnan
Sotaveteraanipiirin ansiomerkkitoimikunnan jäsenenä ja oli toivottu vieras piirin ja yhdistysten
neuvottelupäivillä, kokouksissa ja
virkistystapahtumissa.
Parin viimeisen vuosikymmenen aikana Markus Aaltosen taidot puhujana koululaisille ja varusmiehille, esiintymiset laulaen
tai runonlausunnan keinoin nousivat arvoonsa. Markuksen inhimillinen ja omista kokemuksistaan koostuva esitys toi erityisesti nuorisolle konkreettisesti esiin
veteraanisukupolven merkityksen.
Markuksen lausuma runo
Kaivo taltioitiin DVD:lle hänen

täyttäessään sata vuotta. Kaivoruno sujui muistista ilman papereita.
Markus siunataan Euran kirkkomaahan 22. joulukuuta.
Erkki Heikkinen
Markku Seppä

Kaukopartiomies Niilo Aaltio 1924-2018
Orimattilassa 8.2.1924 syntynyt Niilo Aaltio kutsuttiin viimeiseen iltahuutoonsa Lahdessa 19.11.1924. Niilossa olemme
menettäneet isänmaan ystävän,
jota tulemme muistamaan taitavana, idearikkaana ja uutterana toimijana, joka tehokkaalla ja
hillityllä, mutta tarpeen vaatiessa
määrätietoisella otteellaan ohjasi
meitä sekä esimerkillisellä tavalla
toimi yhteisen isänmaamme parhaaksi.
Laaja-alaisesta yhteiskunnallisesta ja veteraanityön toiminnasta huolimatta pysyi Niilon
elämän johtotähtenä hänen oma
perheensä. Niinpä vaimon ja pojan samanaikainen hautaan siunaaminen aiemmin tänä syksynä
oli hänelle murskaava isku.
Niilo Aaltio oli luonteeltaan
avoin, rehti, perusluotettava, vakaa hämäläinen mies. Jo Talvisodan aikana hän suojeluskuntapoikana osallistui Lahden alueella lähetin, vartiomiehen ja
osittain vartiopäällikönkin tehtäviin sekä myös desanttijahtiin.
Jatkosodassa hänet koulutettiin sissin tehtäviin ja sijoitettiin Päämajan alaiseen kaukopartio-osastoon, Osasto Paatsaloon, jossa hän taisteli aina sodan
päättymiseen saakka. Sodanajan
ansioista hänet palkittiin 2. lk
Vapaudenmitalilla, Talvi- ja Jatkosodan muistomitalilla sekä

Päämajan muistoristillä. Sotilasarvoltaan hän oli korpraali.
Sodan päätyttyä Aaltio tarttui
aikalaistensa tavoin jämerästi jälleenrakentamiseen. Hän keskittyi
yritystoimintaan ja nimenomaan
kenttäsirkkelisahaukseen. Niilo
kierteli useilla kymmenillä siirtokarjalaisten uudisrakennustiloilla
suorittaen rakennushirsien ja -lautatarpeiden sahauksia. Tätä hän
jatkoi 2000-luvulle saakka, viljellessään samalla myös Lahden Ämmälässä sijaitsevaa kotitilaansa.
Aaltio toimi aktiivisesti myös
Lahden
kunnallispolitiikassa,
minkä johdosta tasavallan presidentti myöntänyt hänelle Suomen Valkoisen Ruusun 1. lk mitalin kultaristein. Niin ikään hän
oli sitoutunut maanpuolustus- ja
pelastuspalvelutoimintaan, minkä
puitteissa hänet on palkittu mm.
Sinisellä ristillä, Laskuvarjoristillä,
Sotilaspoikaristillä, Hämeen Pelastusliiton ansioristillä, Palokuntaliiton ansiomitalilla ja Kokoomuksen kultaisella ansiomerkillä.
Erityisen tärkeää Niilolle oli
työ veteraaniveljen parissa ja heidän hyväkseen. Tätä hän teki
kaukopartiomiehen väsymättömällä periksiantamattomuudella
ja päämäärätietoisuudella. Etelä
-Lahden Sotaveteraanien hallituksen varapuheenjohtajaksi hänet valittiin 1975 ja puheenjohtajana hän toimi 1984-2003, minkä

jälkeen hänet nimitettiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Lahtelaisten sotaveteraaniyhdistysten yhteenliittymän jälkeen
hän oli mukana uuden yhdistyksen hallituksessa aina kuolemaansa saakka. Tunnusomaista Niilon omakohtaiselle aktiivisuudelle ja idearikkaudelle olivat
hänen usein omalla kustannuksellaan järjestämät vuosittaiset
lettukestit sotaveteraanimajalla sekä Reserviläisten joulutulet
luonnon helmassa. Hän oli myös
yksi nimeään kantavan Kaukopartiokuoron perustajajäsenistä.
Juhani Honkaniemi
Lahden Sotaveteraanit Ry:n
kunniapuheenjohtaja
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Joulutervehdykset Sotaveteraani
Tasavallan presidentin
tervehdys
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, maamme kunniakansalaiset!
Joulun aikaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä on elämässä
tärkeää ja arvokasta.
Maamme itsenäisyys on perusta, jolle olemme voineet yhteiskuntamme ja hyvinvointimme rakentaa. Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys, se on edellyttänyt suuria uhrauksia. Näitä uhrauksia ja ihmisiä, jotka ovat itsenäisyytemme meille turvanneet,
muistamme hiljentyessämme joulun viettoon.
Kiitos teidän veteraanien ja lottien periksiantamattomuuden,
me suomalaiset saamme elää itsenäisessä isänmaassa.
Ilman tekojanne isänmaamme eteen emme saisi tänä päivänä
asua maassa, joka on lähes kaikissa hyvää mittaavissa kansainvälisissä tutkimuksissa maailman kärjessä.
Esimerkkinne kantaa ja kuuluu tänäkin päivänä. Meidän
nuorempien sukupolvien tehtävä on vaalia veteraanien vahvaa
perintöä suomalaisesta sisusta, ahkeruudesta, oikeudenmukaisuudesta ja vankasta yhteenkuuluvuudesta.
Tämän perinnön avulla voimme vakaasti viedä tätä yhteistä
maatamme eteenpäin.
Näiden sanojen myötä toivotan teille - veteraaneille ja lotille, omaisillenne ja kaikille Sotaveteraanilehden lukijoille rauhallista
joulunaikaa sekä hyvää uutta vuotta.

J

oulutervehdys eduskunnasta
Arvoisat veteraanit ja koko
sotasukupolven miehet ja
naiset, olette olleet väkeviä voimaihmisiä ja jätätte jälkeenne perinnön, joka on mittaamattoman
suuri. Sotasukupolven ja jälleenrakentajien suuruus ei kuitenkaan
ole fyysistä, vaan ennen kaikkea
henkistä.
Sanotaan, että kun ihminen
kokee, että hänen työllään on tarkoitus, niin hän voi hyvin. Sotaaikana tarkoitus oli kaikille selvä.
Ensin selviytyminen, sitten taisteleminen ja lopulta jälleenrakentaminen.
Nykyisin usein tuntuu siltä,
kuin olisimme kadottaneet yhteisen tarkoituksen yhteiskunnastamme. Sota-aikaa ei kannata
missään merkityksessä kadehtia,

mutta tarkoituksen puuttuminen
saattaa tehdä nykyisen yhteiskuntamme sosiaalisesti heikommaksi
kuin sodan vuosina.
Talkootyön määrä, hyväntekeväisyyteen osallistuminen, naapureiden auttaminen ja muut ihmisten keskinäistä luottamusta mittaavat sosiaalisen pääoman
mittarit ovat pitkään laskeneet
huolestuttavasti maassamme.
Sodan jälkeen tämä maa oli rakennettava uudeksi. Työtä oli paljon. Suomeen rakennettiin satoja
tuhansia uusia taloja, tiet ja sillat
korjattiin, pommitusten jäljet paikattiin.
Rintamamiesten ja jälleenrakentajien kestävin ja suurin rakennustyö ei ollut betonia ja rautaa vaan ajatuksia ja uskoa. Te rakensitte Suomen idean: ajatuksen
maasta, jossa kaveria ei jätetä, periksi ei anneta, koti on tärkeä, kukaan ei ole toista arvokkaampi,
yrittämällä pärjätään.
Minä olen oppinut teidän sukupolveltanne myös tärkeän opetuksen yhteiskunnan eheydestä.
Sodan olosuhteissa yhteisöllisyys
kasvoi, kuten myös välittäminen
muista ihmisistä.
Sota-ajan poliittiset päätöksentekijät yrittivät puolestaan omalla
toiminnallaan pitää huolta koko
kansakunnan eheydestä ja yhtenäisyydestä. Eduskunta etsi epätoivoisesti keinoja armeijan rahoit-

tamiseen, mutta samalla se teki
uutta sosiaalilainsäädäntöä.
Sota-aikana säädettiin lakeja
muun muassa vähävaraisten perheiden taloudellisesta avustamisesta, äitiysavustuksista, neuvolatoiminnan aloittamisesta, maaseudun
asunto-olojen parantamisesta, nuorisotyön laajentamisesta. Nämä
toimenpiteet synnyttivät tunteen,
että jokainen suomalainen on osallinen tämän maan kohtalossa: vastuullisena ja velvollisena.
Meille nykypäivän päättäjille
tämä on tärkeä opetus. Vain sellainen kansakunta kestää graniitin lailla, johon jokainen tuntee
kuuluvansa, jokaisella on tarkoitus, kaikki voivat uskoa ja luottaa
toisiinsa.
Hyvä yhteiskunta toimii perimmiltään aineettomien ja näkymättömien ominaisuuksien varassa: luottamuksen ja uskon.
Kiitän lämpimästi teitä kaikkia työstänne maamme parhaaksi.
Toivotan Jumalan siunausta, Rauhallista joulua ja Turvallista vuotta 2019.
Paula Risikko,
eduskunnan puhemies

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

A
Republikens presidents
hälsning
Ärade krigsveteraner, hedersmedborgare!
Inför julen är det bra att stanna upp och fundera över det som är
viktigt och värdefullt i livet.
Vårt lands självständighet är den grund på vilken vi har fått
bygga vårt samhälle och vår välfärd. Vår självständighet är ingen
självklarhet, den har krävt stora uppoffringar. Dessa uppoffringar och de människor som har tryggat vår självständighet minns
vi när vi stannar upp för att fira jul.
Tack vare den uthållighet ni veteraner och lottor har gett prov
på får vi finländare leva i ett självständigt fosterland.
Utan era bedrifter för vårt fosterland hade vi i dag inte fått bo
i ett land som placerar sig i världstoppen i internationella undersökningar av framgång och välfärd.
Ert exempel består och bär än i dag. Vi yngre generationer har
i uppgift att värna om veteranernas starka arv av finsk sisu, ihärdighet, rättvisa och okuvlig sammanhållning.
Med stöd av detta arv kan vi med fast hand föra vårt gemensamma land vidare.
Med dessa ord önskar jag er – veteraner och lottor, era anhöriga och alla läsare av Krigsveteranen – en fridfull jul och ett
gott nytt år.

Sauli Niinistö
Republikens president

rvoisat sotiemme veteraanit
Itsenäisyytemme satavuotisjuhlallisuuksia rakennettiin viime vuonna koko kansan
voimin – yli 600 000 suomalaista
kertoi osallistuneensa tapahtumien suunnitteluun. Tyytyväisimpiä
juhlavuoteen olivat maamme nuoret, mikä kertoo, että itsenäisyytemme juhlinta ja arvostus saavat
uusia muotoja perinteisten rinnalle. Ylpeys ja kiitollisuus kotimaatamme ja sen juuria kohtaan säilyvät läpi sukupolvien.
Merkittävä osa veteraaneista oli
sotiemme aikaan hyvin nuoria. He
näkivät jo tuolloin kansakuntamme voiman ja uskoivat vaikeuksista huolimatta parempaan huomiseen. Muita sota-ajan keskeisiä
arvoja olivat vastuullisuus, velvollisuudentunto, isänmaallisuus ja
lähimmäisistä
huolehtiminen.
Näiden arvojen pohjalta on syntynyt nykyinen hyvinvointiyhteiskuntamme, jonka rakentamisessa teillä, hyvät veteraanit, on ollut
merkittävä rooli.
Veteraaniveljet ja heidän sukupolvensa osoittavat vahvaa yhteisöllisyyttä vielä tänä päivänäkin. Veteraanien tukena toimivat
järjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötään entisestään, jotta kaikille yhteinen tavoite kunniakansa-

laistemme hyvinvoinnin turvaamisesta olisi yhä kirkkaampi.
Myös valtioneuvosto on ollut
yksimielinen siitä, että sotiemme
veteraanit ansaitsevat yhdenvertaisesti parhaan mahdollisen tuen.
Hallitusohjelman tavoitteena on
ollut uudistaa veteraanien palveluita vastaamaan heidän arkisia
tarpeitaan. Näihin tavoitteisiin on
varsin hyvin päästy. Veteraaneja
koskevat etuudet ovat ainutlaatuinen ja monimuotoinen kokonaisuus, joka on moraalisesti tärkeä ja
taloudellisesti merkittävä.
Veteraanien tukemiseen on
tällä hallituskaudella panostettu enemmän kuin koskaan aiemmin. Itsenäisyyden juhlavuosi toi
eduskunnan päätöksin lisää voimavaroja veteraanien hyvinvoinnista huolehtimiseen muun muassa mittavien määrärahakorotusten
muodossa. On tärkeää varmistaa
jatkossakin, että nämä voimavarat
hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla veteraanien arjessa
selviytymisen tukemiseen. Valtioneuvosto on hyväksynyt lakimuutosesityksen, jonka mukaan rintamaveteraaneille mahdollistetaan
saman sisältöiset kotona asumisen
tuen palvelut, jotka sotainvalidit
saavat sotilasvammalain perusteella. Lain on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2019 marraskuussa.

Pian hiljennymme viettämään
yhteistä joulun juhlaa. Muistamme silloin kiitoksella maamme
sotaveteraanien taivalta ja suhtaudumme tulevaan samanlaisella sinnikkyydellä ja yhdessä tekemisen perinnettä vaalien. Toivotan teille, kunnioitetut veteraanit,
omaisillenne sekä koko Sotaveteraani-lehden lukijakunnalle hyvää
ja rauhallista joulua sekä voimia
tulevalle vuodelle 2019.
Pirkko Mattila
sosiaali- ja terveysministeri
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Krigsveteranen -lehden lukijoille

K

unnioitetut sotiemme veteraanit
Viime vuosi oli maamme
itsenäisy yden 100-vuotisjuhlavuosi.
Läpi vuoden läsnä oli vahva kiitollisuuden tunne maamme historiaa
ja siinä merkittävässä roolissa ollutta veteraanisukupolvea kohtaan. Veteraanit olivat luomassa pohjaa tasaarvoiselle ja kansalaisistaan huolta
pitävälle yhteiskunnalle. Ilman periksiantamattomuuttanne maamme ei olisi sellainen, josta nykyiset
ja tulevat sukupolvet saavat nauttia.
Maamme veteraanit ovat kulkeneet lähes sadan vuoden mittaisen
matkan hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina. Haluamme vaalia tätä esimerkkiä sitkeydestä, sitoutumisesta.
Te, arvoisat veteraanit, teitte suurimmat uhraukset itsenäisyytemme
säilyttämisen puolesta. Olemme nyt
vaiheessa, jossa veteraanien arjen
toimivuus on noussut keskiöön. On
tärkeää huolehtia siitä, että kaikki veteraanit saavat ansaitsemansa

K

unnioitetut sotiemme veteraanit
Tämä vuosi on Suomen
Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuosi. Vuosi sitten saimme juhlia itsenäisen Suomen satavuotista
taivalta. Elämme arvokasta ajanhetkeä. Tästä kuuluu suuri kiitos
ja kunnia Teille, arvoisat sotiemme
veteraanit.
Suomesta on sadassa vuodessa
kehittynyt kansanvaltainen hyvinvointivaltio, maailman kärkivaltio. Yhteiskunnassamme vallitsee
yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä tekemisen arvostus. Maamme on kulkenut itsenäisyytensä ensimmäisen vuosisadan aikana tien,
joka hakee vertaistaan.
Kansakuntamme askel on vahva
ja suunta selvä. Näin ei kuitenkaan
aina ole ollut. Suomen tie ei ole ollut
suora ja sileä, vaan ajoittain mutkainen ja kivikkoinen. Reitille on osunut epämiellyttäviä ja raskaita koettelemuksia, joiden kanssa kansakunnan on ollut painittava. Näistä
vuosien 1939 - 1945 sodat olivat varmasti vaikeimpia.
Karvaiden sotavuosien aikana kansakuntamme viritti voima-

kunnioituksen ja huolenpidon elämänsä loppuun saakka. Tämä osa
sukupolvien välistä vastuuta.
Valtioneuvosto on hyväksynyt
esityksen, että vuosien 1939–1945
sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille korvataan kotona asumista tukevat palvelut. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuussa 2019. Esityksessä on huomioitu,
että määrärahoilla turvataan nämä
palvelut myös tulevina vuosina. Tällä linjauksella halutaan vastata veteraanien arjen nykyisiin tarpeisiin ja
parantaa veteraanien yhdenvertaisuutta. Linjaus asettaa sotiemme veteraanit samanarvoiseen asemaan –
veljet samalle viivalle.
Arvostus veteraaniväestöä kohtaan kulkee läpi yhteiskunnan. Veteraanijärjestöt ovat tehneet vuosikymmenien mittaan arvokasta työtä. Kiitän teitä veteraanit, samoin
tukenanne toimivia järjestöjä työstänne yhteisen isänmaamme hyväksi.

varansa äärimmilleen. Veteraanisukupolven ponnistelut pelastivat
Suomen. Sotien jälkeinen pitkä
jälleenrakentamisen kausi voitiin
luoda jykevän peruskallion päälle. Tämän peruskallion muodosti
veteraanisukupolvi. Yhteinen etu
asetettiin yksilön edun edelle. Suomi tahtoi elää.
Suomalainen maanpuolustus
on juurevaa. Se perustuu vahvaan
maanpuolustustahtoon. Veteraanisukupolven hyvinvoinnin ja perinnön vaaliminen on maanpuolustustyötä jaloimmillaan. Se on kunniatehtävä. On tärkeää, että myös
tulevat sukupolvet ymmärtävät,
millaisin uhrauksin maamme on
rakennettu.
Veteraanien perintö on osa kansallista identiteettiämme. On varmistettava, että siitä pidetään huolta. Maamme uskottavan puolustuksen turvaaminen on hyvä tapa
osoittaa arvostusta veteraanien perintöä kohtaan. Suomi vaalii perintöänne olemalla rauhan asialla, tekemällä oman osuutensa
kansainvälisen yhteisön rauhan ja
vakauden puolesta.
Kunnioitetut sotiemme veteraa-

R

AUHAN JA SOVINNON
JUHLA
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Luukas 2:14
Ensimmäisenä jouluyönä enkelit
lauloivat Jumalasta, rauhasta ja sovinnosta. He ylistivät Kaikkivaltiasta, joka suostuu syntymään pieneksi ja heiveröiseksi lapseksi ja
jakamaan kanssamme ihmisen elämän. Heidän laulunsa kertoi Luojasta, joka rakastaa ja arvostaa luomaansa ihmistä. He lauloivat rauhasta, jonka ihmiseksi syntynyt
Jumala maailmaan tuo.
Rauha ei ole koskaan itsestään-

K

ristus syntyy, kiittäkää!
”Tähtien palvelijat oppivat tähden kautta kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, ja tuntemaan Sinut, Koiton korkeudesta”.

Toivotan teille, omaisillenne
sekä kaikille Sotaveteraani-lehden
lukijoille rauhaisaa joulua sekä voimia ja terveyttä vuodelle 2019.

Juha Sipilä
Pääministeri

nit, Teitä on kiittäminen siitä, että
voimme tänään elää ja asua sekä
viettää joulua vapaassa ja rauhallisessa Suomessa.
Haluan osoittaa kiitokseni tekemäänne työtä kohtaan. Näiden
sanojen myötä toivotan sotiemme
veteraaneille ja heidän omaisilleen
rauhallista joulunaikaa sekä turvallista uutta vuotta.

Jussi Niinistö
Puolustusministeri

lähelle ja antautua vuorovaikutukseen – loukkaamisen ja loukatuksi tulemisen kokemuksista huolimatta.
Enkelten laulu muistuttaa, että
Jumala on tullut Jeesuksessa lähelle meitä. Hän haluaa elää rauhassa meidän kanssamme. Se kannustaa myös meitä elämään rauhassa
keskenämme, etsimään sovintoa ja
osoittamaan toisillemme arvostusta. Sitä maailmamme kaipaa.
Rauhallista ja siunattua joulujuhlaa.
selvyys. Sen hyväksi on nähtävä
vaivaa, ponnisteltava itsekkyyttä,
vihanpitoa ja katkeruutta vastaan.
Rauha edellyttää valmiutta tulla

Tapio Luoma
Arkkipiispa

Tässä Kristuksen syntymäjuhlan
hymnissä kuvataan Jumalan tulemista ihmiseksi. Tätä pelastushistorian ydintapahtumaa kuvataan
auringon koiton tavoin, joka tuli
taivaan korkeudesta.
Joulu on ennen kaikkea rauhan juhla, sillä Kristus, Rauhan
ruhtinas syntyy jouluyönä maan
päälle. Jouluna valo tuodaan pimeyden keskelle ja sydämemme
on täyttyvä ilosta ja toivosta.
Joulun keskeinen sanoma on
julistus lihaksi tulleesta Sanasta.
Tämä on tarkoitettu tapahtuvaksi
myös meidän kunkin kohdalla. Se
Jumalan sana, jonka kuulemme
luettavan Raamatusta tai luemme
itse, on tarkoitettu muuttumaan
meissä teoiksi, rakkauden teoiksi
lähimmäisiämme kohtaan.
Jos kykenemme osoittamaan
rakkautta ja laupeutta Jumalan
luomakunnassa lähimmäisillemme, tulemme näkemään aivan
uudenlaisen ilon. Tällöin meille
avautuu se Betlehemin keto, jossa
voimme olla paimenten kanssa ja
kuunnella enkeleiden julistusta:
”Jumalan on kunnia korkeuksissa,

maan päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa” (Luuk 2:14).
Apostolit lähtivät viemään
maailmaan rauhan tahtoa. Se ei
olisi ollut mahdollista, ellei tahtoa
olisi kirjoitettu heidän sydämiinsä samalla tavoin kuin paimenille
ensimmäisenä jouluna.
Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille Sotaveteraani-lehden
lukijoille siunattua ja rauhallista
Kristuksen syntymän juhlaa pelastuksen vuonna 2018,

Leo
Helsingin ja koko Suomen
arkkipiispa

P

uolustusvoimat on juhlinut tänä vuonna satavuotista taivaltaan. Puolustusvoimilla on ollut tärkeä tehtävä Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten
hyvinvoinnin turvaamisessa läpi
historian, niin rauhan kuin sotienkin aikana.
Tehtävien ja niissä menestymisen takana ovat lopulta aina ihmiset.
Teidän veteraanisukupolven
osana oli turvata itsenäisyytemme sen raskaimpina aikoina. Sotien jälkeen loitte työllänne perustan sille hyvinvoinnille, josta
kaikki saamme nyt nauttia. Me
sodanjälkeiset sukupolvet arvostamme uhrauksianne ja työtänne
suuresti.
Työ Puolustusvoimissa jatkuu veteraanisukupolven viitoittamalla tiellä. Ottaessamme pian
lähtöaskeleen toimintamme toiselle vuosisadalle säilyy työmme
perustana tarpeisiimme ja olosuhteisiimme rakennettu Suomen
malli. Asevelvollisuus, uskottava,
koko maan kattava puolustus ja
sotilasliittoihin kuulumattomuus
ovat sen kulmakiviä. Kaiken takana on kansalaistemme vahva
halu puolustaa maataan. Sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisy
ja tarvittaessa torjunta edellyttää
meiltä sekä moderniin teknologiaan perustuvia kärkikykyjä että
laajaa reserviä. Kahdenvälinen ja
monenkeskinen puolustusyhteis-

työ tukevat osaltaan kotimaan
puolustuksemme kehittämistä.
Joulu on rauhan ja kiitoksen
aikaa. Kiitämme itsenäisyytemme puolesta suurimman taakan
kantanutta veteraanisukupolvea.
Muistomme jo ikuisuuteen
siirtyneistä ei myöskään himmene. Kunniavartiot ja kynttilämeret hautausmailla joulun pimenevässä illassa kuvastavat kiitollisuuttamme jo poisnukkuneita
kohtaan.
Toivotan teille, sotaveteraanit
ja omaisenne, sekä kaikille muille
tämän lehden lukijoille rauhaisaa
joulua ja terveyttä tulevalle vuodelle.
Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Jarmo Lindberg
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Valtuustolla ensimmäinen kokous

K

auhavalla kesäkuussa valittu Sotaveteraaniliiton valtuusto kokoontui syyskokoukseen 7. marraskuuta Helsingissä. Kokous hyväksyi hallituksen
esittämän 44 500 euroa alijäämäisen talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Valtuuston I varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Mikkonen
Kouvolasta ja II varapuheenjohtajaksi Reijo Sallinen Oulusta.
Liiton hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Pasi Alho Tampereelta. Muut varsinaiset jäsenet
Pirkko Karjalainen ja Jaakko Valtanen valittiin jatkamaan
seuraavan kaksivuotiskauden.
Uutena varajäsenenä iltahuutoon
kutsutun Olli Kiviojan tilalle va-

littiin Esko Paakkala Hämeenlinnasta. Muut varajäsenet Pekka
Paatero ja Anne-Mari Väätäinen jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden.
Hallinnon rakenneryhmään
valittiin valtuuston puheenjohtaja Jukka Paarma ja varapuheenjohtajat Arto Mikkonen ja Reijo
Sallinen. Valtuuston nimeämänä
tositetarkastajana jatkaa ekonomi
Pentti Korpimies Lahdesta.

Valtuuston jäsenet olivat tyytyväisiä veteraanille saatuun lakiin, jonka mukaan kaikki veteraanit pääsevät samanarvoiseen
asemaan kunnallisissa kotipalveluissa sotainvalidien kanssa.

Kokouksen alussa vuoden 2019
alusta toiminnanjohtajaksi valittu
Sakari Martimo esittäytyi.
Teksti ja kuvat: Markku Seppä

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
toimikausi 2019-2020
Jaakko Valtanen
Esko Paakkala
Pirkko Karjalainen
Anne-Mari Väätäinen
Pasi Alho
Pekka Paatero

Pasi Alho valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hän toimii Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana.

toimikausi 2018-2019
Paula Takala
Tarja Tapanainen
Pertti Suominen
Jorma Mikkonen
Rauno Loukkola
Reijo Inget

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Arto Mikkonen puheenjohtaja Jukka Paarman kanssa

Liiton toimintasuunnitelman keskeiset osat
Sotaveteraaniyhteisöjen painopistealueet 2019
1. Jokainen veteraani saa tarvitsemansa kuntoutuksen ja palvelut
2. Puoliso- ja leskijäsenten tukitoiminnan laajentaminen yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa
3. Liitto tukee piirejä ja yhdistyksiä jäsenistössä sekä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvissa muutoksissa
4. Sotien 1939-1945 alueellinen perinneyhdistysverkosto on kattava
5. Veteraanijärjestöjen yhteistyön laajeneminen kaikille tasoille

Hallituksen varajäsen Esko Paakkala Hämeenlinnasta

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Reijo Sallinen Oulusta

1. Jokainen veteraani saa tarvitsemansa kuntoutuksen ja
palvelut
1.1. Kenttäverkosto on tietoinen uuden lain mukanaan tuomista eduista veteraaneille
1.2. Veteraanit ovat tietoisia heille kuuluvista eduista
1.3. Lain voimassaoloon on valmistauduttu yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa
1.4. Varmistetaan palvelumäärärahojen käyttö ennen lain voimaantuloa
1.5. Yhteistyön tiivistäminen kaikilla tasoilla muiden veteraanijärjestöjen kanssa
2. Puolisoiden ja leskien tukitoiminnan laajentaminen
yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa
2.1. Selvitetään veteraanijärjestöjen yhteisehdotus puolisoiden
ja leskien mahdollisiin tukiin
2.2. Varmistetaan, että piirit ja yhdistykset ovat tietoisia vanhuspalvelulain sisällöstä ja sen mahdollisuuksista auttaa
puolisoita ja leskiä

3. Liitto tukee piirien ja yhdistysten tehtäviä
jäsenistössä sekä erityisesti sosiaali- ja
terveyspalveluissa tapahtuvissa muutoksissa
3.1. Liitto suunnittelee piirien ja yhdistysten kanssa yhteistyöneuvottelut kuntien ja kuntayhtymien kanssa alueellisesti
3.2. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksiin maakunta tai kuntayhtymäpohjalta
3.3. Korostetaan yhdistysten tarvetta säännöllisiin tapaamisiin kuntien veteraaniasioista vastaavien kanssa.
4. Sotien 1939-1945 alueellinen perinneyhdistysverkko
on kattava
4.1. Sotaveteraanipiirien alueilla on suunnitelma koko maan
kattavasta sotien 1939-1945 perinneyhdistysverkostosta
4.2. Liiton piirien ja yhdistysten rakennemuutos on valmisteltu osana perinneaikaan siirtymisen suunnitelmaa.
5. Veteraanijärjestöjen yhteistyön laajeneminen
kaikille tasoille
5.1. Rintamaveteraaniliiton kanssa yhteistyön edelleen syventäminen liitto-, piiri- ja jäsenyhdistystasolla
5.2. Lisätään veteraanijärjestöjen yhteiskannanottoja veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään koskeviin
etuusasioihin.

Kansallisarkiston Suomen ritarikunnat 100 vuotta- näyttely esittelee
Suomen valtiollisten ritarikuntien historiaa ja nykyisyyttä

P

hD Antti Matikkalan kuratoimassa näyttelyssä on esillä
todellisia harvinaisuuksia, kuten
savukerasia, jonka kanteen Gallen-Kallela Haapamäen asemalla helmikuussa 1918 hahmotteli luonnoksen Suomen Ruusun
kunniamerkistä.
- Sen lisäksi näytteillä on
muutakin esineistöä sekä dokumentteja, jotka eivät aikaisemmin ole olleet julkisesti näytteillä – näiden joukossa mm.
ensimmäinen Vapaudenristin
prototyyppi vuodelta 1918, Matikkala kertoo.
Näyttely luo kiehtovan katsa-

uksen valtiolliseen kunniamerkkijärjestelmään, joka on vuosisadan saatossa muotoutunut

suomalaisuutta hyvin kuvaavan
demokraattiseksi.
- Se ei ole vain eliittiä varten,

Kansallisarkistoon on koottu todella vaikuttava kokoelma

vaan tavoitteena on, että jokaisella ihmisellä on erilaisissa tehtävissä mahdollisuus saada tunnustusta työstä, joka ylittää sen normaalin, Kansallisarkiston pääjohtaja,
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri Jussi Nuorteva kertoo.
100 vuoden aikana on ritarikuntien kunniamerkkejä myönnetty kaikkiaan liki miljoonalle henkilölle, näistä valtaosa sotien aikaan. Nykyiselle tasolleen
myönnettyjen kunniamerkkien määrä vakiintui 1950-luvulla.
Viime vuosikymmenien suurin
piikki tilastoissa ajoittuu viime ja

tähän vuoteen ja selittyy kunniakansalaistemme veteraanien palkitsemiseen.
- Viimeisten neljän vuoden
aikana on veteraanipäivänä palkittu noin 7000 sotiemme veteraania; naista ja miestä, joilla ei
muita virallisia kunniamerkkejä ole. Tämä työ jatkuu – uskon,
että ensi keväänä mennään jo yli
10 000, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien vanhempi sihteeri, kontra-amiraali Antero Karumaa
vahvistaa.
Teksti ja kuva: Ariela Säkkinen
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Yli 150 jutun jälkeen Anssi Vuorenmaan
kirjoittajanura on tullut päätökseen
Anssi Vuorenmaan nimi
on Sotaveteraanilehden
lukijoille tuttu jo pitkälti yli
20 vuoden ajalta, mutta nyt
on tullut aika ripustaa kirjoittajanhanskat naulaan.

S

otaveteraanilehden avustajana 1990-luvun alussa
aloittanut Vuorenmaa on
lehden sotahistoriatyöryhmän
pitkäaikainen jäsen, jonka nimi
on ehtinyt ilmestyä yli 150 Sotaveteraanilehdessä julkaistun artikkelin perässä. Tässä lehdessä
se nähdään viimeistä kertaa, sillä
terveyssyyt ovat pakottaneet hänet astumaan syrjään.
- Nivelrikko. Se on sukuvika.
Kuukausiin en ole mitään pystynyt enää kirjoittamaan, hän toteaa.
Sodat tuttuja myös omasta
elämästä
Puolustusvoimissa erilaisissa tehtävissä uransa tehneen Vuorenmaan kipinän sotahistoriaan herätti Sotakorkeakoulun jälkeinen
tutkijan pesti Sotatieteen laitoksen sotahistorian toimistossa.
Hänen erikoisosaamistaan on nimenomaan talvisota, joka on samaa perua.
- Aloittaessani laitoksella siellä tehtiin parhaillaan neliosaista
talvisodan historiaa ja siitä se sitten jäi.
Talvisodan syttyessä Vuorenmaa oli viisivuotias, joten hänellä on sodista myös omia muistikuvia.
- Sellaisia yksittäistapauksia talvisodastakin on säilynyt. Etenkin
se, kun venäläiset kävivät ampumassa, nimenomaan maaliskuussa, kun he olivat jo voiton päässä
kiinni. He kävivät siinä Utin kentälläkin ja ampuivat tuleen niin
sanotun takahallin. Sen muistan.

Anssi Vuorenmaa
• s. Kouvolassa 22.10. 1934
• Ylioppilaaksi Kouvolan
lyseosta 1956
• Varusmiespalvelus Kymin
jääkäripataljoonassa
• Kadettikoulu 1957-1959
• Ura Puolustusvoimissa,
yleisesikuntaeverstiluutnatti
evp 1989
• Perheeseen kuuluu vaimo ja
kaksi lasta. Seitsenkertainen
isoisä.
• Harrastukset: sotahistoria,
on Sotahistoriallisen seuran
kunniajäsen

Hetken kuluttua Vuorenmaa
korjaa arviotaan sodan voittajasta.
- Tai no, jonkinlainen tasapelihän siitä tuli. Me menetimme
vähän, mutta toisaalta he eivät
myöskään saaneet kovin paljoa.
Jatkosota sujui Vuorenmaan
kohdalla rauhaisasti.
- Utissa oli niin voimakas ilmatorjunta, että suomalaiset olivat
niskan päällä. Venäläiset eivät juurikaan päässeet Uttiin, joten koko
sodasta on jäänyt mieleen vain
ihan muutama yksittäistapaus.

Sotahistoria on myös
nuoremmille
Vuorenmaan isä säästyi rintamalta huonon näkönsä vuoksi, mutta jokainen hänen viidestä veljestään oli sodassa jossain tehtävissä.
Yhtä lukuun ottamatta hekin selviytyivät kuitenkin kotiin.
Vuorenmaa kiittelee sitä, että
Suomessa sotia ei ole ymmärretty
väärin. Hän muistuttaa myös siitä, että tutkimus aiheesta jatkuu
yhä eikä kaikkea ole vielä missään
nimessä kerrottu.
- Ainahan sieltä löytyy jotain
uutta ja jokaisen uuden teoksen
myötä yksityiskohdat jo tunnetustakin tarkentuvat.
Vuorenmaan omiin lapsiin sotahistoriainnostus ei ole juurikaan tarttunut, mutta ei hän sitä
minään pelkkien vanhojen miesten alueena pidä.
- Ilman muuta nuoretkin on
mahdollista saada innostumaan
sotahistoriasta, hän huudahtaa.
- Näkeehän sen jo siitä, että
kirjastoissakin näkee nuorempia,
etenkin miehiä, lukemassa joko
Sotaveteraanilehteä tai sotahistoriallista kirjallisuutta.
Vuorenmaa on vuosien varrella kerännyt kiitosta hänen artikkeleidensa selkeydestä ja tämä on
miehen mukaan aina ollut hänen
tavoitteensakin.
- Siitä läksin, että kaikki tekstini ovat suurin piirtein samaa
tasoa, historiallisesti paikkansa
pitäviä ja helppolukuisia. Pyrkimykseni on nimenomaan saada
tekstit helppolukuisiksi. Minä
olen työni tehnyt ja jos ihmiset
ovat niihin tyytyväisiä, niin minäkin olen tyytyväinen.
Anssi
Vuorenmaan
viimeisen
Teksti
ja kuva: Ariela
Säkkinen
artikkelin "Suomi ei 'joutunut
jatkosotaan', se halusi sotaan"
löydät sivuta 29.

Liiton neuvottelukunta pohti lehteä ja viestintää

S

Neuvottelukunnan jäsenet seurasivat kiinnostuneina Sakari Martimon esitystä lehtien yhdistämissuunnitelmista.

otaveteraaniliiton neuvottelukunta kokoontui 5. marraskuuta Helsingissä. Liiton
puheenjohtaja Erkki Heikkinen totesi kuluneen vuoden olleen tapahtumarikas. Siihen sisältyi liittokokous, yhteistyön tiivistyminen Rintamaveteraaniliiton
kanssa, veteraanilain aikaansaaminen sekä tulevat henkilövaihdokset.
Vuodenvaihteessa liiton toiminnanjohtajaksi siirtyvä Sakari Martimo sai kiitokset ansiokkaasta puheenvuorosta koskien
Sotaveteraani-lehden ja Veteraani-lehden yhdistämisestä ja toimituksellisista periaatteista. Lehti ja tiedottaminen kirvoittivat
keskustelun viestinnän monipuolistamisesta, menetelmistä kohderyhmien laajentamiseksi sekä
lehden ulkoasusta. Veteraania
koskevat asiat ja sotahistoria ovat

edelleenkin lehden sisällön merkityksellisempiä kokonaisuuksia.
Neuvottelukunta muodostuu
eri alojen asiantuntijoista, joten
heillä kaikilla on arvokkaita näkemyksiä kehitettäessä liiton toimintaa ja veteraanityöhön liittyviä asiakokonaisuuksia. Heillä on
myös vaikuttamismahdollisuuksia veteraanityön eteenpäin saattamiseksi.
Prikaatikenraali Kim Matsson vakuutti puolustusvoimien
olevan vankka tuki monipuolisessa yhteistyössä myös tulevina
vuosina. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jukka Paarma kiittikin jäseniä heidän antamasta
ajasta ja panostuksestaan veteraanityön hyväksi
Teksti: Anni Grundström
Kuva: Markku Seppä

Joulu alkaa
uuden ajan

SANA

A

dventti on odotusta. Aikaa katsellaan kalenterin luukuista.
Neljä viikkoa kysyy malttia. Päiviä lasketaan, kunnes niitä on
vain muutama ja lopulta ei yhtään.

M

itä tapahtuu, kun odotus päättyy? Vietetään juhlaa. Jaetaan
lahjoja ja lauletaan. Levätään, syödään ja iloitaan. Mutta entä
sitten, kun kuusi kuihtuu ja koristeet kootaan? Onko kaikki ohi?
Jäikö juhlasta jälkiä? Muuttiko viime joulu mitään? Muuttaisiko
tämänvuotinen?
***
uonna 2018 ovat mielessä olleet Suomen synnytystuskat. Sisällissodan arvet siirtyivät sukupolvelta toiselle. Satakaan vuotta
eivät parantaneet kaikkia haavoja. Muistoissa on vaiettuja veritekoja ja vääryyksiä. Maa on muuttunut monella tapaa, mutta ihmisissä
on vanhoja vammoja.

V

T

änä syksynä on muistettu myös I maailmansodan päättymistä sata vuotta sitten. Eurooppa oli juuttunut taisteluhautoihin tapattamaan nuorisoaan. Oma sisällissotamme oli lyhyt konflikti suuren katastrofin reunalla, mutta verisyydessään se oli yksi
pahimmista yhden kansan koettelemuksista. Tänä jouluna sisällissotia käydään Syyriassa ja Jemenissä. Miten syvät haavat piirtyvät
noihin maihin? Herra armahda, anna rauha.

***
oulun salaisuus ei ole siinä, että laskeminen loppuu ja päästään
juhlaan. Joulu on uuden ajan alku. Sen sisältönä on odottamaton muutos: Jumala syntyy ihmiseksi, kaikkivaltias alentuu heikoksi. Majesteetti pukeutuu pienuuteen, kaiken Luoja köyhyyteen. Joulu on aikain käänne. Jouluna katsellaan tulevaisuutta uusin silmin.
Ehkä mikään ei näytä erilaiselta, mutta jotain on tapahtunut, mikä
muuttaa kaiken.

J

K

un Maria synnytti esikoisensa, hänen elämänsä muuttui. Muutoksen syvyys oli hänelle salaisuus. Ei hän arvannut, mitä Pojan tielle oli varattuna, vielä vähemmän, mihin Poika hänetkin
johtaisi. Vasta vähitellen selvisi, miten perinpohjaisesti kaikki oli
muuttunut.

M

ieti seimen lapsen voimaa. Vähäinen vauva voi muuttaa maailman, sillä hänellä on voima muuttaa ihmisiä. Joulun jälkeen
asiat ovat toisin. Jeesus Kristus johtaa maailman kohti rauhaa ja sovintoa. Mutta siihen hän tarvitsee sinua. Hän aloittaa muutoksen
syntymäjuhlansa viettäjistä.
Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta 2018!
Matti Repo
Tampereen hiippakunnan piispa
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Retki Salpalinjalle toteutti
kuusamolaisveteraanin unelman
Meillä kaikilla on unelmia.
Kuusamon kaupunki
halusi 150 - vuotisjuhlansa
kunniaksi mahdollistaa 150
kuusamolaisen ikäihmisen
unelman toteutumisen.

K

uusamon reserviläiset saivat kunnian päästä toteuttamaan sotaveteraani
Veikko Aittakummun unelman
käydä tutustumassa Kuusamon
kaupungin hienosti entisöimään
Salpalinjan osaan Lahtelassa.
Attendo Haapolan hoitokodissa meitä oli vastassa hyväkuntoinen, ryhdikkäästi ja hienossa puvussa keinutuolissa istuva
herrasmies, joka kertoi kotitalonsa olleen Nuorusentunturin vieressä ja jääneen rauhan jälkeen
rajan toiselle puolelle. Ei jäänyt
epäselväksi, että tämä Kannaksella taistellut ja autoilijana elämäntyönsä tehnyt mies on todellakin odottanut päivän retkeä.
Hoitokodista kerrottiin Aittakummun olleen lähdössä Salpalinjan avajaisiin elokuussa 2017,
mutta tuolloin sateinen ja kylmä

ilma oli estänyt hänen osallistumisensa.
Rajajääkäriksi Kannakselle
Aamukahvin lomassa jutustellessamme virkeä veteraani muisteli
terävästi taistelupaikkoja ja niiden tapahtumia.
- Armeijaan lähdin 17-vuotiaana ja siellä koulutuksen saatuani suoraan sotaan Kannakselle ja
Karhumäkeen.
Rajajääkäritapaljoona 4:ssä
palvelleen Aittakummun sota
kesti yli kaksi vuotta. Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista sattui heti rintamalle joutumisen jälkeen.
- Jouduin maataistelukoneen
hyökkäyksen kohteeksi. Niitä ei
kuule, kun tulevat niin matalalla,
hän tarkentaa.
- Ihmettelen edelleen tienvarteen pystytettyjen telttojen suojatonta sijaintia ja sitä, että selvisin
tulituksesta ja pommituksesta ilman naarmuakaan.
Hänen välittömässä läheisyydessä olleet teltat olivat silpoutuneet täysin hänen istuessaan

kannon päällä täyttämässä lippaita.
- Siinä meni monta hyvää
miestä, hän kertoo hiljaisella äänellä.
Osansa sodasta sai toki Aittakumpukin: noin kolmen metrin
päässä räjähtänyt kranaatti vei
kuulon toisesta korvasta, mutta
se kaikista kallein eli henki säilyi,
hän iloitsee.
Muistelut jatkuivat Rukan
Taksi- ja huoltopalvelun tarjoaman kyydin alkaessa. Seuraan
liittyivät myös pikkulotta Saara Sulasalmi sekä hoitajat Tarja
Luukkonen ja Paula Poussu.
Sodassa pelottaa kaikkia
Aittakummun sotapolku vei hänet vielä Lapin sotaankin, josta
hänet kotiutettiin nuorempien
saapumiserien jatkaessa saksalaisten ajamista pois Suomesta. Saksalaisten ruokailutavat ovat jääneet hänen mieleensä: he käyttivät haarukkaa ja veistä, kun taas
suomalaisilla oli käytössään vain
hyväksi havaittu lusikka-haarukkayhdistelmä.
- Kuivamuonaa se ruoka pääsääntöisesti oli, mutta aina kun
näkyi poro tai hirvi, niin pataan
se päätyi, hän paljastaa nauraen.
Salpalinjalle saavuttaessa ensimmäisenä oli vastassa isoista kivistä tehty kaksirivinen panssarieste. Kaikki aluetta kunnostettaessa on tehty juuri niin kuin ne
olivat sodan aikana.Juoksuhautojen näky sai veteraanin taas hiljaiseksi.
- Karhumäessä ne olivat erilaisia: juoksuhaudat olivat vain
maahan kaivettuja ojia, joissa täytyi pitää pää alhaalla koska naa-

Salpalinjaan kuuluva Lahtelan linnoitusaluetta on huolella kunnostettu alkuperäisasuunsa

Retkeläiset (vasemmalta lukien) Janne Korva, Veikko Aittakumpu, Susanna Veteläinen ja Sanna Kivelä

purikin osasi ampua. Niiden välit olivat lyhimmillään vain 70 m,
joten toisen puolen huudot kuuluivat hyvin. ”Teille suomalaisille
tulee lähtö!” hän muistelee erästä
kuulemaansa.
- Muistan yhä ensimmäisen
vartiovuoron, kun pelotti niin
paljon, mutta ketäpä siellä ei olisi
pelottanut – sota on niin julmaa.
Päivä oli antoisa meille kaikil-

le. Jo ennen hoitokotiin paluuta alkoi Aittakumpu innoissaan
jo kysellä, josko voisimme tehdä
seuraavaksi retken Kuntivaaran
huipulle. Ehkäpä pääsemme toteuttamaan tämän haaveen ensi
kesänä!
Teksti: Janne Korva ja
Jarmo Käkelä
Kuva: Jarmo Käkelä

Salpalinja-Lahtela

S

alpalinjan Lahtelan linnoitusalueen rakentaminen aloitettiin
maaliskuussa 1940 heti Talvisodan jälkeen Suomen itärajan
turvaamiseksi. Työ jatkui kesäkuun 1941 loppuun. Rakentajina
toimivat mm. Jalkaväkirykmentti 40 sekä J. Kovorin työryhmä
561.
Vanttajankannaksella juoksuhautojen pituus oli n. 4,4 km, johon kuului myös 5 teräsbetonikorsua, 15 katettua konekirväärikorsua sekä teräsbetoninen konekiväärikupukorsu.
Majoitustiloja tässä kooltaan 20 m x 20 m olevassa korsussa
oli 30 miehelle. Lisäksi korsusta löytyi oma kaivo sekä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä.
Panssariesteiden kivet oli pääsääntöisesti louhittu Vanttajavaarasta ja niitä oli 3 - 4 rivissä. 500m päässä oli tykkikorsu ja 4
km päässä linnoitustykkiasemat.
Syyskuussa 1944 Puna-armeija miehitti Kuusamon. Poistuessaan marraskuussa 1944 he räjäyttivät kaikki Kuusamon betonikorsut. 1945 Neuvostoliitto esitti koko Salpalinjaa tuhottavaksi,
mutta muut suurvallat eivät siihen suostuneet.
Vuosina 2016-2017 Kuusamon kaupunki entisöi Salpalinjaan
kuuluvan Vanttajakankaan linnoitusalueen tehden mm. 137
metriä uutta juoksuhautaa, satametrisen kaksirivisen panssarikiviesteen sekä neljä katettua konekiväärikorsua.
Kaikki entisöintityöt tehtiin Museoviraston ohjeiden mukaisesti samoille paikoilleen missä ne olivat 1940-1941. Vuonna 2017 kohde valittiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden maisemateoksi.
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Väsymättömät vapaaehtoiset etsivät
kentälle jääneitä sotilaita
Viime lehdessä kerroimme rajan takaisille taistelukentille
jääneiden sotavainajiemme vuotuisesta hakureissusta
Viipurista Suomeen. Vapaaehtoisista muodostuvien
ryhmien etsinnät ovat jatkuvat kuitenkin vuosittain ihan
marraskuulle saakka.

Y

ksi näistä ryhmistä on
työstään aktiivisesti myös
Facebook-sivulleen päivittävä Karjalan valli. Venäjällä Karjalan Vallina tunnetun Vammelsuun-Taipaleen puolustuslinjan
mukaan nimetty, pietarilaisista
sotahistoriaharrastajista koostuva ryhmä alkoi tutkia taistelukenttiä vuonna 1997.
- Ilman mitään välineitä, vain
sotahistoriakirja kädessä, Vjatseslav Skokov, toinen ryhmän perustajajäsenistä naurahtaa nyt.
- Alkuun toimimme yhdessä
muiden etsintäryhmien kanssa.
Meillä on erityiskiinnostus jatkosotaa kohtaan ja vuonna 2004 perustimme oman ryhmän etsintäluvan saadaksemme
Ryhmään kuuluu nyt kahdeksan jäsentä, joista puolella
on mahdollisuus jatkaa etsintöjä joka viikonloppu toukokuusta
marraskuuhun.

Kannaksella kiinnostusta
sotahistoriaan
Skokovin mukaan kiinnostus
sotahistoriaan on Kannaksella
suurta.

- Maastossa näkyy yhä paljon
jälkiä sodasta. Isoimmat raudat
on jo viety metsästä mm. metallinkeräykseen, mutta sotilaiden
jäänteitä löytyy vielä.
Pietarin eteläpuolella sijaitsevat taistelukentät tunnetaan jo
hyvin, mutta Kannaksen sodista
on kuulemma vähemmän tietoa.
- Sieltä löytyy ehkä vähemmän
vainajia, mutta pidämme Kannaksesta ja siitä, miten suomalaiset kunnioittavat omia kaatuneitaan. Omalla kohdallani kiinnostus suomalaiseen sotahistoriaan
lähti ehkä siitä, että ukkini oli
syntyisin inkeriläiskylästä Pietarin lounaispuolelta, Skokov miettii.
- Etsintämme ovat nyt keskittyneet Kannaksella pääasiassa Talin ja Ihantalan maastoon,
Vuosalmeen,
Kuuterselkään,
Kämärään, Kääntymään ja Äyräpäähän. Viipurinlahden saariston tutkiminen kiinnostaisi
myös, mutta veneen vuokraaminen tuollaiselle alueella on vaikeaa. 2008-2012 teimme etsintöjä
myös Aunuksen Karjalassa, mutta virallisen etsintäluvan saami-

Jäänteiden yhteydestä löytyvät irtaimisto auttaa tunnistamisprosessissa

nen sinne on nykyään hankalaa.
On liian aikaavievää ja kallista
joutua ajamaan sinne sopimaan
asioista paikallishallinnon kanssa, hän pahoittelee.
Vainajia ryhmä on löytänyt yli
400, näistä 77 suomalaista.
Tietoa, taitoa… ja tuuria
Skokov kuvailee prosessin olevan
samaan aikaan tiedettä ja taidetta; yhdistelmä kokemusta ja intuitiota.
- Etukäteen ei voi koskaan tietää lopputulosta. Löytöpaikat
vaihtelevat poteroista juoksuhautoihin ja kranaattikuopista korsuihin. Joskus niitä löytyy pienistä vajoamista siiirtolohkareiden
ja kallioiden äärestä, joskus ihan
maanpinnalta sammalpeitteen
alta.
Maaperän ja luiden kunnon
sen salliessa kaivetaan ne esiin arkeologisesti.
- Luuranko raivataan esiin käsin kokonaan niin, että luut ja
niiden mukana löydetty esineistö ovat täysin näkyvissä. Sitten
kaikki dokumentoidaan ja kerätään pusseihin. Huolellinen dokumentointi on tärkeää erityisesti, jos samassa kuopassa on
useamman vainajan jäänteet. Jos
jäänteet ovat liian huonossa kunnossa, kaikki kerätään yhteen
pussiin, hän selventää.
Jäänteet viedään varastoon,
etsintävihkoon täytetyt löydökset kirjataan etsintälomakkeille ja niistä ilmoitetaan niin
paikallishallinnolle kuin Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle. Suomessa niille suoritetaan DNA-tutkimus, mutta vainajan yhteydessä yleensä löytyvä
irtaimisto on sekin tärkeässä roolissa tunnistamisessa.
- Suomalaissotilailla tärkein
on tietenkin tuntolevy. Joskus
löytyy myös kihlasormus tai nimikirjaimet kenttäpakissa. Myös
asepuvun napit tai aseiden patruunat auttavat selvittämään,
kumman puolen pojasta on kyse.
Etsintöjä tehdään sään salliessa. Mitä pidemmälle vuotta mennään, sitä haasteellisemmaksi sääolosuhteet ja lyhenevät
päivät etsinnät tekevät. Syksyllä
sateet tekevät maastossa liikkumisen vaikeaksi, talvella routaista maata on mahdotonta kaivaa.
Tämäkin aika käytetään kuitenkin hyödyksi.

Vjatseslav Skokovin ryhmä on etsinyt suomalaissotilaiden jäänteitä yli
20 vuoden ajan

- Talvi on pitkä, jolloin meillä on runsaasti aikaa lukea sekä
venäläisiä että suomalaisia sotapäiväkirjoja, peitepiirroksia ja selostuksia. Olemme myös käyneet
Kansallisarkistossa hankkimassa
tietoa kentälle jääneistä 12. ja 13.
KEKin (kaatuneiden evakuointikeskus) asiapapereista.
Suomalainen tapa
on hyvä tapa
Skokov arvostaa suuresti suomalaista tapaa tuoda sankarivainajansa kotiin, vaikka tiedostaakin,
että heitä, jotka muistavat vielä
vainajan elävinä, on enää vähän.
- On aina iloinen yllätys tehdä
uusi löytö. Joskus niitä löytyy sellaisiltakin paikoilta, jonne on jo
tehnyt monta tyhjää reissua.
Hänen harmikseen aina ei löydy mitään tuntoesineitä. Pääosin
tämä koskee kuitenkin neuvostosotilaita – suurimmalta osalta suomalaissotilaista tuntolevy
löytyy. Suurimmaksi haasteeksi

ja suruksi hän mainitsee sen, että
osan kohdalla on jo liian myöhäistä.
- On vaikeaa, kun tietää, ettei mitään ole tehtävissä. Joillain
paikoilla etsintämahdollisuudet
ovat jo ohi ja sotilaat ovat nyt sorakuopissa tai talojen alla.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Vjatseslav Skokov

Sen jälkeen, kun kesän
2018 etsintäkauden aikana
löydetyt sotavainajat tuotiin
Suomeen, on Skokovin ryhmä löytänyt ainakin kahden
suomalaissotilaan jäänteet,
jotka pääsevät kotiin ensi
vuoden hakumatkan yhteydessä. Näistä löydät jutun
nettisivultamme osoitteessa
www.sotaveteraanit.fi. Jos
olet Facebookissa, kannattaa Karjalan Valli ehdottomasti laittaa seurantaan!

Rouskutie 1, 90650 Oulu, puh. 08 - 530 7068
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J. O Söderhjelm – mies, joka olisi
voinut muuttaa historian kulun
tämään myös Kekkosta paremmin.
- He olivat toistensa kanssa niin paljon tekemisissä, että
kirjassa käsitellään paljon myös
Kekkosen tekemisiä. Kekkosta
on arvosteltu paljon Neuvostoliiton liiallisesta myötäilystä ja kyllä
Söderhjelm peesasi Kekkosta siinä monessa asiassa, tietyllä tavalla peläten sitä, että edes jonkinlaisen itsenäisyyden säilyttämiseksi
meidän oli pakko sopeutua Neuvostoliiton sodanjälkeisiin vaatimuksiin.
Vuorisjärvi hymähtää olevansa itsekin varmaan hieman suomettunut, mutta toteaa Suomen
olleen valitettavassa pakkoraossa, jossa YYA-sopimus oli välttämätön.

Esko Vuorisjärven kirja on vuosikymmenten työn tulos

Monessa mukana ollut poliitikko on jäänyt suurelle
yleisölle varsin tuntemattomaksi, mutta Esko Vuorisjärven uutuuskirja aikoo
muuttaa tämän.

A

lkuvuodesta 2019 julkaistaan Esko Vuorisjärven J.O. Söderhjelmistä
kertova kirja, joka on 10 vuoden
työn tulos. Päivänvalon näkemistä se on kuitenkin odottanut
jo huomattavasti pidempään:
Vuorisjärvi tutustui aiheeseen jo
1990 ilmestyneessä väitöskirjassaan, jonka niin ikään vuosikymmenen kestäneen tutkimuksen
aikana hän tuli tavanneeksi myös
Söderhjelmin itse.
- Tein väitöskirjani Petsamon nikkelin poliittisesta merkityksestä ja hän oli yhtiön toimitusjohtaja koko sen olemassaoloajan. Opin, että Söderhjelm
oli niin merkittävässä asemassa
niin monessa paikassa, että silloin päätin, että mikäli kukaan ei
kirjoittaisi hänestä elämänkertaa
siihen mennessä, kun jään eläk-

keelle, niin minä tekisin sen, hän
kertoo.
Kiinnostamaton
taustavaikuttaja
Söderhjelm oli merkittävä taustavaikuttaja Kekkosen vuosina,
mutta kiinnostusta ei häntä kohtaan ole juurikaan ollut.
- Kekkosesta on kirjoitettu
kymmeniä ellei satoja hyllymetrejä, mutta Söderhjelmistä ei kukaan ole tehnyt tutkimusta. Hänen omat muistelmansa ovat
ainoa lähde, joka kertoo edes pikkuisen hänen elämästään, Vuorisjärvi ihmettelee.
Syyksi hän epäilee miehen
ruotsinkielisyyttä.
- Ei ruotsinkielisellä puolella ole samanlaista elämänkertojen perinnettä kuin suomenkielisillä. Lisäksi hän oli monen
mielestä vähän pystynokka ja riitaantui elinaikanaan usean ihmisen kanssa, hän lisää nauraen ja
myöntää itsekin löytäneen miehen sattuman kautta.
Kirjansa vahvuudeksi hän arvioi sen, että se auttaa ymmär-

Söderhjelmin yhdeksän
vuoden sota
Kolmasosa kirjasta käsittelee sotavuosia, näistä viitisenkymmentä sivua talvisotaa.
- Talvisodan paradoksi on siinä, että puhutaan yksimielisestä
kansasta. Kyllä kansa sitä olikin,
mutta toista oli Suomen poliittisen johdon laita. Jopa pääministeriä oli joulukuun alussa 1939
vaikeaa saada valituksi. Talvisodan rauhaa oli tekemässä kaksi hyvin erilaista puolta toisten
kannattaessa pikaista rauhaa,
toisten kannattaessa sodan jatkamista länsivaltojen avulla, hän
huomauttaa.
Söderhjelmin kohdalla Vuorisjärvi sanoo sodan venyneen
liki yhdeksänvuotiseksi.
- Kun suomalaisen rintamamiehen sotapalvelus kesti enimmillään viitisen vuotta vuodesta
1939 vuoteen 1944 tai 1945, niin
Söderhjelmillä se alkoi lokakuussa 1939 hänen tultuaan nimitetyksi hallitukseen ja päättyi vasta
vuonna 1948 YYA-sopimukseen.
Oli kova vääntö, että sopimuksesta saatiin edes sellainen, kuin saatiin, hän muistuttaa.
Söderhjelmin rooli Petsamon
Nikkelissä kasvatti hänen merkitystään myös muualla.
- Hän putosi vuoden 1939 vaaleissa eduskunnasta, mutta vielä saman vuoden syksyllä hänet
valittiin ministeriksi. Petsamon
Nikkelin toimitusjohtajana hänellä oli hyvät läntiset yhteydet
Englantiin ja jossain määrin Yhdysvaltoihin, Ruotsista puhumattakaan ja ministerinä hänen
arveltiin varmistavan läntisen
avun, Vuorisjärvi arvelee.

- Mutta niin kuin nyt tiedämme, eihän sitä ehtinyt tulla siinä määrin kuin täällä toivottiin.
Talvisodan aikaan ulkomaalaiset
vapaaehtoiset kuuluivat hallinnollisesti oikeusministerin eli hänen toimialaansa. Söderhjelm kävi
myös monta kertaa Ruotsissa kiirehtimässä vapaaehtoisten saamista. Heitä ei kuitenkaan tullut missään vaiheessa siinä laajuudessa
kuin erityisesti ylipäällikkö Mannerheim - Söderhjelmin muistiinpanojen mukaan - oli toivonut.
Kekkonen, Söderhjelm ja
KBG
Vuorisjärvi arvioi Söderhjelmin
kuusinkertaisen oikeusministerin
pestin tuoneen Kekkosen vuosiin
jonkinlaista laillisuusvalvontaa.
Nimenomaan YYA-neuvottelut
kuitenkin hänen mukaansa osoittavat, kuinka luottamukselliset
miesten välit olivatkaan.
- Söderhjelm vaikutti Kekkosen taustalla todella paljon. Kun
Kekkonen oli Moskovassa 1948
yhteyksissä KGB:n miehiin, hän
jostain syystä paljasti sen myös
Söderhjelmille. Heistä tuli yhteisen salaisuuden vankeja – ei Kekkonen sitä elinaikanaan paljastanut kenellekään muulle.
Kekkonen tapasi Moskovassa Mihail Kotovin, joka oli tullut
Helsinkiin heti rauhan jälkeen
1944 ja toiminut siitä lähtien
Kekkosen yhteysmiehenä, jonka
kautta hän presidenttinä idänsuhteitaan hoiti.
- Tapaamista seuraavana päivänä hän kertoi Söderhjelmille
kuulleensa Kotovilta, ettei Neuvostoliitto aikoisi tulla enää yhtään vastaan. ”Ottakaa tai jättäkää – YYA-sopimus on tässä”.
Suomi oli jo siihen mennessä saanut paljon myönnytyksiä vaikka
Romaniaan, Unkariin ja Bulgariaan verrattuna, joiden kanssa tehtyjen sopimusten kautta Neuvostoliitto tunkeutui hyvin syvälle
heidän yhteiskuntaansa, Vuorisjärvi muistuttaa.
Söderhjelm ei myöskään paljastanut kuulemaansa elinaikanaan eteenpäin, Vuorisjärven
mukaan lojaaliudesta. Hänen velvollisuutensa se olisi ehkä ollut,
mutta seuraukset olisivat muuttaneet maan historian kulkua huomattavasti.
- Jos tuolloinen presidentti
Paasikivi olisi 1948 kuullut asiasta, ei olisi Kekkosesta tullut myöhemmin pääministeriä. Eikä presidenttiä.

Johan Otto
Söderhjelm
(1898 – 1985)

• P.E. Svinhufvudin henkilökohtainen avustaja tämän
käydessä tapaamassa
Saksan keisari Vilhelm II:a
elokuussa 1918
• Eduskuntaan 1933, kansanedustajan yhteensä yli 15
vuotta
• Oikeusministerinä kuudessa
hallituksessa neljällä vuosikymmenellä
• Hänen välirauhan aikana
käymillään nikkelineuvotteluilla suuri merkitys sille,
ettei NL yrittänyt tunkeutua
sotilaallisesti Suomeen
• Sodan jälkeen valittiin sotakorvaustoimitukset valmistelleeseen ja hoitaneeseen
komiteaan
• Moskovan YYA-neuvottelujen toinen pääneuvottelija
Urho Kekkosen rinnalla
keväällä 1948
• 1950-luvulla aktiivinen toimija kommunismin vastaista taistelua rahoittaneessa
Suomalaisen Yhteiskunnan
Tuki- säätiössä
• Vankkumaton suomenruotsalaisen kulttuurin ja
pohjoismaisen yhteistyön
puolestapuhuja

Molemmat miehet hyötyivät
heidät yhteen sitoneesta salaisuudesta.
- Kun Kekkosesta sitten 1956
tuli presidentti, tuli Söderhjelmistä seuraavana vuonna ministeri.
Teksti ja kuva: Ariela Säkkinen

Sun Chemical Oy

Hovila Oy

Vesijohtoliike J. Laitinen Oy

Espoo

Espoo

Espoo
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Tervetuloa Kenttäpostia!

Itsenäisyystaistelu 1918
Uusi DVD kuvaa dokumentoi sisällissotaa molemmilla puolin

M

aanpuolustuskorkeakoulun juuri myyntiin
tullut DVD kokoaa yhteen Suomea 100 vuotta sitten koetelleesta sodasta säilyneet filmit.
Kaikkiaan 12 tallennetta käsittävän DVD:n materiaali on peräisin mykkäfilmiaikakauden ajalta
ja niihin alun perin sisältyneet välitekstit ovat säilyneet vain osassa.
DVD:n mukana tulee kuitenkin lehtinen, joka listaa kunkin
pätkän tapahtumat minuutilleen,
minkä ansiosta katsoja pysyy kartalla näkemästään ja pystyy halutessaan hakemaan lisätietoa verkosta tai sotahistoriakirjallisuudesta.
Koko DVD:n kesto on 1 h 48
minuuttia. Nauhoitusten kesto
vaihtelee reilusta kolmesta minuutista 17 minuuttiin, minkä
ansiosta se soveltuu erinomaisesti vaikka historianopettajan työkaluksi.
Suomessa eri kokoonpanojen kuvaamien filmien lisäksi siltä löytyy myös Saksassa kuvattu,
Suomessa harvinainen taltiointi Preussin armeijan jääkäripataljoonan oppiin matkanneista
suomalaisjääkäreistä ennen heidän lähtöään ensimmäisen maailmansodan rintamalle toukokuussa 1916 sekä hellyttävä koos-

te siitä, millaisena 100 vuoden
takainen Suomi näyttäytyi saksalaismatkailijalle.
Nykyaikaiseen viestintäteknologiaan ja sen tehokeinoihin tottuneelle katsojalle DVD tarjoaa
kiehtovan ikkunan historiaan.
Säilyneet - ja paikoin koomisetkin - välitekstit avaavat mennyttä
aikaa siinä missä filmitkin: mm.
keisari Nikolai II:n ainoaksi jääneen Helsingin-vierailun taltiointi paljastaa sen kuvaajan piileskelleen neljä päivää venäläisviranomaisilta välttääkseen heidän
etsimänsä elokuvan päätymisen
Venäjälle sensuroitavaksi.

Jääkäripataljoonan päivällisen yhteydessä annetun ”älä nuolase ennenkuin tipahtaa” – kommentin jälkeen taas joutuu oikein
muistuttamaan itseään, että formaatin tahattomasti luomista assosiaatioista huolimatta kyseessä
ei ole Charlie Chaplin- komedia,
vaan ainutlaatuinen historiallinen dokumentti.
Itse sisällissotaa ja niihin osallistuneita joukkoja kuvaavissa
filmeissä vilahtaa mm. Mannerheim. Filmejä löytyy molemmilta
puolin, mikä tarjoaa puhuttelevaa ajankuvaa. Hieno kulttuuriteko DVD on myös siksi, että tässä, digitaalisessa muodossa säilyy
näin myös tuleville sukupolville.
Vaikka DVD:n julkaiseminen saattaa olla mediana jo hieman aikansa elänyt, sen sisältö ei
sitä missään nimessä ole. Hyvä ja
ajankohtainen hankinta vaikka
pukinkonttiin!
Itsenäisyystaistelu 1918 – Vallankumous ja vapaussota aikansa
dokumenttifilmeissä – DVD on
ostettavissa Suomenlinnan Sotamuseosta. Hinta: 20€.
Tiedustelut: www.sotamuseo.
fi tai p. 0299 800

Paula Penttilä Etelä-Karjalan
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajaksi

E

telä-Karjalan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajaksi on 1.1.2019 lukien
nimitetty puutarhaopettaja Paula Penttilä (74). Päätyönsä merikarvialaissyntyinen Penttilä
teki K-ryhmän palveluksessa sekä
puutarhaopettajana Harjun oppimiskeskuksessa. Vuosina 19962018 hän toimi lisäksi eri tehtävissä Säkkijärvi-säätiössä.
Sotainvalidi-isä sai sodan jälkeen kylmän tilan Valkealasta,
jonne perhe asettui.
- Siellä nuorikin oppi tekemään työtä! Siksi maatalousammatin valinta oli luonnollinen ratkaisu, vaikka muitakin vaihtoehtoja oli mielessä, Penttilä kertoo.
Oppikouluvuosien jälkeen Penttilä jatkoi opintojaan Virolahden Harjussa ja Mustialassa, mistä hän valmistui maatalousteknikoksi.
- Työelämässä olen ollut neuvojana martta- ja 4H-järjestöillä.
Pisin päätoiminen ura ollut Kryhmän palveluksessa. Siellä viimeisenä alue-Keskon vastuualueena oli puutarha- ja rehukauppa.
Työn ohessa Penttilä on jatkanut opintojaan mm. puutar-

hatieteen, neuvontaopin, kasvatusopin sekä kaupallisen alan parissa. Järjestötyössä hän on ollut
mukana jo 1960-luvulta ja luottamustehtävien lista on pitkä.
- Etelä-Karjalan karjalaisseurojen
piirin hallitus ja piirin puheenjohtajuus, Karjalan Liiton hallitus, Rajaseutuliiton hallitus ja
Säkkijärvi-säätiön hallitus, hän
luettelee.
- Tällä hetkellä olen keskittänyt toimintani Ylämaan Sotaveteraanit ry:n hallitukseen, missä
toimin heidän sihteerinään.
Viime vuosikymmeninä hän
on ollut mukana monissa kotiseutuhistorian hankkeissa ja mm.
kirjoittanut lukuisia kirjoja.
- Veteraanityön kannalta merkittävin on Ylämaan Sotaveteraanien historiikki, johon on tulossa
vielä toinenkin osa, hän paljastaa.
Sotaan liittyvät asiat ovat olleet sydäntä lähellä jo perhesyidenkin ansiosta.
- Suvun asuinpaikka jäi rajan
taakse ja isällä sekä monilla hänen ystävillään oli sotavamma.
Vuosikymmeniä sitten minulla
oli mahdollisuus olla sotainvalidien ystäväpalvelussa ystävänä.

Lehtijuttuja tehdessäni olen saanut lukuisilta veteraaneilta ainutlaatuisia tarinoita. Samoin voisin
sanoa olleeni onnekas, että olen
voinut käydä monilla taistelupaikoilla, hän kiittelee.
Teksti: Ariela Säkkinen

Pidät tällä hetkellä kädessä viimeistä tässä muodossa
julkaistavaa Sotaveteraani-lehteä. Helmikuussa postiluukkuun kolahtava ensi vuoden ensimmäinen numero
tervehtii lukijakuntaansa paitsi uudella nimellä ja ulkoasulla, myös entistä laadukkaammalla sisällöllä.

S

otaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton lehtien
yhdistyminen on yksi konkreettisimpia esimerkkejä liittojen
vuosien saatossa tiiviiksi hitsautuneesta yhteistyöstä.
- Edunvalvontahan meillä on
jo vuosikymmenen verran ollut
yhteistä, muistuttaa Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja
Heikki Karhu.
Suomen ykkössisältöä
Uusi lehti tulee nykyisen Sotaveteraanilehden tavoin ilmestymään kuusi kertaa vuodessa.
- Tavoitteena on pysyä maan
johtavana veteraaniasioiden ja sotahistorian ammattilehtenä, Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja
Erkki Heikkinen linjaa.
- Edunvalvontaa unohtamatta, jatkaa Rintamaveteraaniliiton
puheenjohtaja Matti Louekoski.
Liitot jatkavat itsenäisinä ja
yhteistyö veteraaniemme etujen
puolesta tulee vain vahvistumaa
entisestään. Varsinaisen sisällön
tematiikka pysyy siis yhä samana, mutta koska lehti edustaa nyt
kahden liiton kenttää ja tapahtumia, joudutaan joitain osuuksia
tilanpuutteen vuoksi luonnollisesti hieman supistamaan.
- Pääkirjoituksiin ja järjestöteksteihin tulee selkeä merkkiraja. Sama koskee avustavilta kirjoittajilta tulevia tekstejä. Tämä
helpottaa kirjoittajien työtä ja
auttaa osaltaan selkeyttämään
lehden rakennetta, lehtiuudistusta valmistellut työryhmä kertoo.
Uuden lehden päätoimittaja
ja toimituskunnan kokoonpano
on vielä vahvistamatta. Näissäkin
ollaan siirtymässä ammattimaiseen suuntaan, liiton ihmisiä kuitenkaan unohtamatta.
- Tähän halutaan ”kentän
ääni” eli edustaja niin Sotaveteraaniliiton kuin Rintamaveteraaniliiton alueorganisaatioista, työryhmä vahvistaa.

Perinteikkäästi uuteen
aikaan
Syksyllä veteraaniliitot järjestivät
nimikilpailun, jossa yleisöllä oli
mahdollista antaa ehdotuksensa
uuden yhteisen veteraanilehden
nimeksi. Ehdotuksia tuli kymmeniä, mutta yksi oli ylitse muiden.
- Uuden lehden nimeksi tulee
Kenttäpostia. Nimellä on selkeä
yhteys perinteeseemme, mutta se
toimii myös nykyajassa – mehän
viestimme kentältä ja kentälle,
muistuttaa työryhmä.
- Kenttäpostilla oli sotavuosina suuri merkitys paitsi yhteydenpidossa, myös taistelutahdon
ylläpitämisessä. Nimi tuntui sopivalta siksikin, että sotavuosina
rintaman ja kotiväen välillä kulkeneen postin merkinnyt leima
antoi inspiraation myös lehden
ulkoasuun. Leima on graafisuudessaan yllättävänkin ajankohtainen.
Raikkautta ja selkeyttä
Lehtien yhdistyminen koettiin
veteraaniliittojen parissa myös
otolliseksi ajankohdaksi uudistaa
lehden ulkoasu. Yleisilmettä raikastetaan ja lehden rakenteesta
pyritään tekemään paitsi näyttävämpi, myös selkeämpi ja helppolukuisempi. Myös kuvajournalismiin tullaan panostamaan.
Joistain tutuksi tulleista asioista pidetään kuitenkin yhä kiinni:
lehden koko (tabloid) sekä paperilaatu tulevat pysymään samana.
Teksti: Ariela Säkkinen
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Peurungan kuntoutuskeskus 50 vuoden ikään

K

aksikymmentä vuotta sotien päättymisestä saivat
sotainvalidit ansaittua lakisääteistä hoivaa ja tukea, mutta
muut rintamapalveluun osallistuneet oli unohdettu. Veteraanien
tärkeimmät asiat liittyivät asuntoihin, mutta omasta hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta käytiin
keskusteluja.
Jyväskylässä järjestettiin aseveli-ilta 23.4.1967. Vaatturimestari Ahti Hännisen puheenvuoro käsitteli lomanviettopaikan
saamista Keski-Suomeen, jossa
voisi kuntouttaa ja joka toimisi ukkokotina. Esitys sai laajan
kannatuksen ja siltä paikalta perustettiin 10-henkinen toimikunta ja aloitteentekijä valittiin
puheenjohtajaksi. Toimikunta
sai tehtäväkseen etsiä ukkokodil-

le sopivaa paikkaa järven rannalta. Aikaa oli lokakuuhun.
Laukaan kunnan lastenkoti oli
jäänyt tyhjäksi ja se sijaitsi Peurunkajärven rannalla. Kaupanteko alkoi heti, mutta pian huomattiin,
että heidän rahkeensa eivät riittäisi – tarvittaisiin taustaksi laajempi järjestö. Aluksi perustettiin
kannatusyhdistys 22.1.1968. Esivalmistelluissa säännöissä yhdistyksen tarkoitukseksi hyväksyttiin työskennellä sotien 1939-1945
rintamavastuussa olleiden rintamamiesten ja -naisten sekä sotainvalidien terveyden ja kunnon edistämiseksi Keski-Suomessa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
Ahti Hänninen. Lisäksi valittiin
toimikuntia, mm. rakennustoimikunta ja sen puheenjohtajaksi varatuomari Erkki Rutanen.

Kannatusyhdistys ja Laukaan
kunta solmivat noin 13,5 ha:n
alueen maanvuokrasopimuksen
60 vuodeksi 12.11.1968.
Korsuveljesten kuntosäätiö
perustetaan
Jo kesän 1968 aikana yhdistyksen hallintoelimet totesivat laitoksen tarvitsevan taustaksi laajempialaisen valtakunnallisen
taustavoiman. Säätiö perustettiin
25.11.1968. Säädekirjan allekirjoittajina olivat kannatusyhdistys
ja Laukaan kunta. Laukaan kunta
lahjoitti säätiön peruspääomaksi 13,5 ha:n maa-alueen, kannatusyhdistys 100 mk ja lisäksi keräysvaroja 3600 mk. Hallituksen
puheenjohtajaksi ja asiamieheksi
valittiin Erkki Rutanen. Myös rakennustoimikunnan puheenjoh-

tajana jatkoi Rutanen. Laitoshanke siirtyi näin Rutasen vastuulle.
Säätiön perustamalla laitoksella oli aivan uusi toimintamalli; ei paranneta pelkästään sairaita
vaan pyritään estämään sairauksien aiheuttamien vammautumien
ja fyysisen toimintakyvyn aleneminen mahdollisimman pitkään.
Lisäksi harjoitteiden kautta tulisi
saada omatoimisen terveysliikunnan harjoitteet elämäntavaksi.
Alkuvaiheen rahoituksen hankinta jäi melkein kokonaan lyhytaikaiseksi ja paikallisesti hoidettavaksi. Ainoastaan opetusministeriö myönsi 1 milj. mk:n lainan
uima-altaan rakentamiseksi.
Laitoksen urakkasopimus allekirjoitettiin keväällä 1973,
harjakaiset vietettiin 21.8.1973.
Laitoksen avajaisia vietettiin
7.6.1974. Silloinen tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli ensimmäisen kurssin 1. asiakas.

Kansaneläkelaitos mukaan
Säätiön nimeksi muutettiin Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka. Laitos tarvitsi lisää taustavoimia. Säätiön hallintoon tuli
voimallisesti mukaan Kansaneläkelaitos, joka oli säätiössä edustettuna 2010-luvulle asti.
Peurungan alun takana
vahvat persoonat
Alkuvaiheesta lähtien mukana
hallinnossa ja keskeisinä taustavaikuttajina olivat:
Ahti Hänninen, Erkki Rutanen, Eero Ervasti, Eino Veistola,
Taito Lampinen, Otto Tiihonen, Urho Kekkonen, Richard
Sotamaa ja Jaakko Pajula.
Teksti: Hannu Koskinen
Kirjoittaja on säätiön
hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja

Peurunka tänään

P

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan 50-vuotisjuhlan hallintoväkeä vas. Heikki Karhu, säätiön hallituksen jäsen, Jaakko Krogerus, säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, Seppo Virta Peurunka Oy:n toimitusjohtaja, Pekka Toivonen, säätiön hallintoneuvoston jäsen (RVL), Hannu Koskinen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Minna Nirkkonen, säätiön asiamies, Markku Seppä, säätiön hallituksen varapuheenjohtaja,
Matti Louekoski, säätiön hallituksen jäsen (2009-2018), Matti Puhakka säätiön puheenjohtaja, Matti Krats,
säätiön hallintoneuvoston jäsen (SVL).

Bitrac Oy
Espoo
www.bitrac.fi

Espoon Sähköasennus Ky

Vallikallion Laatoitus Oy

Espoo

Espoo

E. M. Pekkinen Oy

Jokamuovi Oy

Espoo

Evijärvi

Haminan Vesijohtoliike
Penttilä Oy
Hamina

eurunka on nykyaikainen hyvinvointi-, kuntoutus- liikuntaja sekä elämys- ja tapahtumakeskus. Peurungan vuonna 2011
valmistunut kylpylä on yksi Suomen suosituimmista ja kylpylässä on vuosittain 200 000 kävijää.
Alueella on 750 majoituspaikkaa, 5 ravintolaa, 3 kuntosalia,
jää- ja curlinghalli, golfkenttä. Alueella toimii myös parikymmentä elämyspalvelujen tuottajaa täydentäen Peurungan palvelutarjontaa.
Peurungassa on ensi vuonna mm. talviuinnin EM kisat sekä
hiihdon Elitloppetin osakilpailu. Peurunka on vuodesta 1974
kuntouttanut sotiemme veteraaneja lähes 2 miljoonaa vuorokautta. Tänä päivänä kuntoutuksen osuus Peurungan liikevaihdosta on 30%.
Nykyään liiketoimintaa harjoittaa säätiön kokonaan omistama tytäryhtiö Peurunka Oy. Liikevaihtoa yhtiölle kertyy vuosittain 16 M€ ja Peurunka työllistää 150 henkilöä.

Hyvää Joulua
Sotaveteraaneille Summasta!

Haminan Maansiirto Oy
Hyvää Joulua Sotaveteraaneille
Haminasta!

Linjaporaus Lehtinen Oy

Kuljetus Simo Iitti Ky

Kara Trans Heinävesi Oy

Virolahti

Hartola

Heinävesi

Sähkö-Jussi Oy

OPR-Vakuus Oy

Tiori Kuljetus Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Arkkitehdit Q4 Oy

Terramare Oy

Cont-Service Oy/Ab

Helsinki

Helsinki

Helsinki
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Uusi sotilaan virsikirja kuvaa muuttuvia aikoja

Kirjaa olivat julkistamassa Pääesikunnassa kenttärovasti Janne Aalto
(vas.) sekä kirjan kuvittanut majuri Lassi Piirainen

Pääesikunnassa julkaistiin
uusi Sotilaan virsikirja.
Edellisestä kerrasta on
kulunut 16 vuotta ja uusin
painos heijastaa muuttuneita aikoja enemmän kuin
koskaan aikaisemmin.

T

ämä vuosi on ollut juhlavuosi monelle maanpuolustuskentän toimijalle.
Niin Puolustusvoimat kuin
Sotilaskotiliitto viettävät molem-

mat 100-vuotisjuhlaansa. Tänä
vuonna tuli myös kuluneeksi 120
vuotta ensimmäisen suomalaisen
sotilaan virsikirjan julkaisusta.
Virsiä, raamatun kohtia ja rukouksia sisältävä vihreäkantinen kirjanen jaetaan jokaiselle varusmiehelle. Se on laadittu
ennen kaikkea luterilaisille sotilaille. Ortodokseilla on omansa ja vuonna 2014 julkaistiin ensimmäinen saamenkielinen ekumeeninen kirja.

Sotilaskotiliiton kustantama
virsikirja tarkastetaan noin kerran vuosikymmenessä vastaamaan muuttuvia tarpeita. Edellinen painos on vuodelta 2002 ja
nyt, marraskuun lopulla, julkaistu painos kuvaakin muuttuvia aikoja ehkä selkeämmin kuin koskaan.
Uusin versio on kasvattanut kokoaan 30 lisäsivulla, joilla huomioidaan suomalaisuuden
ja sen myötä suomalaisten varusmiesten alati kasvava kulttuurinen monimuotoisuus. Sisältöä on
tuotettu paitsi englanniksi, myös
muista uskonnoista.
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
kertoi julkistustilaisuudessa tämän heijastavan sitä, että keskuudessamme on yhä enemmän ihmisiä myös muista uskonnoista ja
kulttuureista.
- Heitä on myöskin varusmiehissä lisääntyvin määrin. Sen
vuoksi tässä virsikirjassa on ensimmäistä kertaa osuus ortodoksisesta uskosta sekä roomalais-katolisia rukouksia, islamilaisia rukouksia ja juutalaisia rukouksia.

K

autta vuosien Sotilaan
virsikirja on tuonut kantajilleen tukea ja lohtua vaikeina hetkinä, mutta sen tiedetään myös kirjaimellisesti pelastaneen henkiä, kun
esim. kranaatin sirpaleen tie
onkin pysähtynyt sotilaan
rintataskussa olleen kirjaan.
JR 64:ssa Talvisodassa taistellut toholampilainen Antti Mäntylä ei ollut näin onnekas.
Tammikuussa 1940 Suomi
aloitti hyökkäyksensä Raatteessa. Raatteen tien taistelut ovat jääneet suomalaiseen sotahistoriaan: miehet taistelivat
suorastaan epäinhimillisen kovissa olosuhteissa. Pakkasta oli pahimmillaan yli 30 astetta. Kovat olivat tappiotkin: 9. Divisioonan, johon JR 64 kuului, arvioidaan menettäneen viikon kestäneissä taisteluissa kolmanneksen 6000 miehen vahvuudestaan.
Yksi näistä oli korpraali Mäntylä, jonka yksikkö siirtyi Raatteeseen 3.1. Myöhemmin samana päivänä hän sai osuman rintaansa. Luoti meni suoraan hänen sydämeensä rintataskussa olleen virsikirjan reunasta.
Mäntylä jätti jälkeensä 8 lasta, joista nuorin ei koskaan ehtinyt isäänsä tavatakaan. He lahjoittivat isänsä virsikirjan Toholammin Sotaveteraaniyhdistykselle ja se on tänään näytteillä Toholammin kunnantalolla.

Teksti: Ariela Säkkinen
Kuva: Joni Määttä/ Ruotuväki

Rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta!

Lahjoitamme tänä vuonna joulutervehdyksiin varatut rahat Tampereen Lastenklinikan tuki ry:lle
uuden lasten ja nuorten sairaalan varustamiseen.

www.millog.fi

(Kuva: Aaro Marjakangas)
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Sekahedelmäsoppaa, sököä ja saksalaishumppaa
Helsinkiläisveteraani Jaakko Estolalla on edessään hänen
elämänsä 100. joulu. Kaksi niistä on jäänyt ihan erityisesti
mieleen, sillä ne hän vietti rintamalla.

A

lkuun näytti, ettei Estola
rintamalle edes kelpaisi.
- Rintakehän mitta oli
kauhean huono - minä olin laiha
kuikelo, joka hylättiin kutsunnoissa. Olin Kruunun raakkina,
ja kun sota sitten alkoi, menin
uudelleen lääkärille ja se näkikin
minussa harteikkaan miehen!
Niin minä sitten pääsin, Estola
kertaa tyytyväisenä.
- Jos en olisi lähtenyt vapaaehtoisena, niin en tiedä, olisiko
minusta sittenkin myöhemmin
tehty sotakelpoinen. Mutta ei se
kunniakasta olisi ollut. Kyllä se
olisi painanut, kun toiset olivat

siellä, henkensä kaupalla.
Kesän 1941 Estola oli joukkonsa kanssa Miehikkälän suunnalla.
- Meidän osuutemme oli aika
vähäinen, kun Karjalan kannakselta vain se Imatran puoleinen
osa lähti hyökkäämään. Me pysyttelimme rajalla levossa elokuuhun saakka. Sitten lähdettiin Viipuriin, joka näkyi jo siinä 12 kilometrin päässä, hän muistelee.
- Kämärässä jouduttiin jo vähän perääntymäänkin, mutta sen
jälkeen mentiin kauhealla kyydillä Rajajoelle. Vammelsuussa oli ensimmäiset taistelut. Piti

Rintamajoulut ovat jääneet helsinkiläisveteraanin mieleen

Töölön Pianokeskus Oy

mennä yli joen ja venäläiset olivat siinä vastapäätä. Silloin tarvittiin tykistön apua ja minä olin
se, joka teki tulisuunnitelman;
kellonajat, jolloin tykistö ampui
ja koska se lopetti. Sitten lähtivät
meidän hyökkäysvaunut ja niiden
päästyä sillalle ryssä karkasi. Se
pelästyi niin paljon niitä meidän
iankaikkisen vanhoja Vickersejä,
hän virnistää.
Joulu 1941
Rajajoen ylityksen jälkeen ensimmäinen tulenjohtopaikka kaivettiin hienoon hiekkaan, mitä oli
aina Terijoelle saakka. Estolaa
suojasi hänen ja Siestarjoen välinen hiekkadyyni.
- Se oli hyvin hiljainen paikka.
Ainut, joka häiritsi, oli 7 kilometrin päässä oleva venäläisten linnake. Pääsuunta oli tietysti Suomenlahdelle ja pohjoiseen, mutta yhden tykin siinä Kronstadtin
päädyssä opimme tuntemaan hyvin mekin, kun se muistutti aina
olemassaolostaan. Ei se meitä ampunut, vaan pitkin sitä joenvartta.
Joulun tullen Estolan joukot
päästettiin Rajajoen alueelta lepoon Ollilan Seuratalolle.
- Tyhjillään olevana talona se
piti totta kai lämmittää, mutta siitä tuli ilmeisesti sen verran
savua, että Kronstadtin linnoituksesta huomattiin. Kuinka ollakaan, kun olimme jouluaattona menneet petiin, se rupesi ampumaan. Oli kauheaa, kun koko
ajan tiesi, että sieltä on tulossa taas toinen. Toistakymmentä
ammusta sieltä tuli, mutta kaikki
menivät hiukan ohi.
Yksi Estolan tovereista oli
päästetty jo lomille, mutta hänet
komennettiin jouluaatoksi takaisin rintamalle. Mukanaan hän
toi öljylampun.
- Koskaan ei armeija antanut
etulinjaan mitään valonlähdettä ja illalla kävimme ihailemassa
lamppua heidän torpassaan siinä
sadan metrin päässä, Estola kertoo.
Jouluaterialla armeija muisti
rintamalla olevia miehiään sekahedelmäsopalla.
- Ei meillä ollut astioita, meillä
oli vain se pakki ja sen lautasena

toimiva kansi. Mutta nämä miehet keksivät, etteivät söisikään
soppaa heti. He repivät kypärästä täytteet pois, kaatoivat sopan
siihen, kattoivat kypärän sen hienosti valaistun tupansa pöytään
ja jäivät odottamaan puoltayötä,
Estola muistelee ilkikurisesti hymyillen.
Mutta sitten oli Tothlebenin
linnakkeen 12-tuumaisen tykin
vuoro yllättää.
- Se pamautti ammuksen sen
mökin kivijalan alle. Räjähtäessään nosti koko mökin ilmaan
ja taas maahan. Sahajauhot vain
pöllysivät, kun pojat tulivat meitä
keskellä yötä herättämään kysyäkseen, olisiko meillä tilaa jouluyönä heillekin! Aamulla käytiin
katsomassa ja olihan se surkean
näköinen. Siellä pöydällä oli se
kypärä ja sen päällä viiden sentin
kerros sahajauhoa. Jäi sopat syömättä, Estola nauraa.
- Ja mikä surkeinta, siellä lattialla makasi se uusi lamppu!
Joulu 1942
Kaksi kuukautta joulun jälkeen
Estolan joukot siirrettiin Kriville, Muurmannin radan pohjoisimpaan osaan, jossa he olivat vielä seuraavan joulunkin tullessa.
Tykistön tulenjohto pysyi samalla paikalla kuukausia ja ympärillä
muu miehistö vaihtui.
- Jalkaväki oli juuri vaihtunut
ja sinne oli tullut Lapin miehistä
koostuva divisioona. Moni heistä
oli Sodankylästä, missä oli tehty
tuntemattoman sotilaan paketteja. Sehän juhlisti joulupäivää,
kun posti toi niitä meille tykistön
miehillekin, hän iloitsee.
Ventovieraiden ihmisten rintamalla joulua viettävien sotilaiden tunnelmia nostattamaan kokoamat paketit tuottivat ilon lisäksi myös hämmennystä.
- Parissa paketissa oli ketsuppia, mutta maalaispojat eivät olleet koskaan sellaista nähneet ja
kovasti kyselivät, että mitäs tällä
nyt sitten maalataan? Käyttämättä jäivät, Estola hymähtää.
Korsun joulutunnelmat nosti
kuitenkin kattoon Estolan saama lahja.
- Minä olin saanut Keravan lo-

tilta radion. Se oli ihan uusi, joten
totta kai sitä soitettiin! Viihdykkeenä oli Saksan radion humppa, jota huudatettiin niin kovaa,
että jalkaväen miehet toisessakin
päässä kuulivat. Siellä iskettiin
sököä, hävittiin, kiroiltiin ja radio soi!
Illanvieton ollessa kiivaimmillaan patterin päällikkö Niilo
Tarvajärvi asteli sisään, tarkoituksenaan pitää pieni hartaushetki.
- En tiedä, mitkä tuoksut oven
avatessa oli vastassa, mutta pahinta oli se hirveä ääni. Hän oli
kai ajatellut, että siellä lauleskeltaisiin enkelitaivaasta tai ainakin
hymistäisiin, mutta ei sinne päinkään! Hän haukkoi henkeään ja
katseli miehiä pitkään.
Sitten Estola kertoo Tarvajärven asettautuneen miesten asemaan.
- Miehiä, jotka viikosta ja kuukaudesta toiseen ovat tässä samassa tilassa – mitä niille joulu
merkitsee? Ja niin hän pisti lakin
nätisti, ei tehnyt minkäänlaista
numeroa, toivotti meille hyvää
joulua ja lähti pois.
Hänen mukanaan oli kuitenkin lehden toimittaja, joka oli lähetetty rintamalle kertomaan sen
joulunvietosta.
- Hän ei pystynyt kirjoittamaan totuutta, Estola paljastaa
huvittuneena.
- Hän kirjoitti juttunsa loppuun, että ”niin piti Tarvajärvi
hartaustilaisuuden”. Se on pikkuisen minua aina kiusannut,
mutta en ole toimittajalle soittanut. Paljon parempi, että suomalaiset luulevat, että tämä on kristillinen ja harras kansa vielä tuollaisinakin hetkinä, Estola iskee
silmää.
- Ei pilata joulun tunnelmaa;
ei siinä saa kiroilla ja korttia pelata… vaikka tämä onkin totuus!
Yli 70 vuoden takaiset joulumuistot saavat veteraanin yhä
nauramaan.
- Taisi siellä olla sitä sekahedelmäkeittoakin, mutta sen olimme
oppineet, ettemme ainakaan kypärään sitä pistäneet!
Teksti ja kuvat: Ariela Säkkinen

Asianajotoimisto Saares Oy

S. Eklund-Consulting Oy Ab

Helsinki

Helsinki

Rakennus Oy Isotalo

Urheiluopistosäätiö

SV Vacuumservice Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki
www.pianokeskus.fi

www.atplukkari.fi

M&T Engineering Oy
Helsinki

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

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

KTA-Yhtiöt Oy
Espoo

Estola palveli rintamalla mm. toimittajalegenda Niilo Tarvajärven kanssa (radion vieressä oikealla)

id g-tools.c o m

Estola muistelee lämmöllä rintamalle saatuja tuntemattoman sotilaan paketteja (kuva: SA-kuva)
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Valtiokonttorin määrärahojen palautukselle saatava loppu
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri otti aktiivisen
roolin ongelmakohtien
kartoittamisessa ja ratkaisemisessa.

E

dellisessä Sotaveteraanilehdessä julkaistiin selvitys
siitä, miten kunnat käyttivät vuonna 2017 Valtionkonttorin niille myöntämät veteraanityön määrärahat. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä Siun Sote erottui
joukosta sillä, että sen kunnat palauttivat myönnettyjä määrärahoja Valtiokonttorille aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon.
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jorma
Mikkonen kutsui Siun Soten
toimitusjohtajan Ilkka Pirskasen
sekä ikäihmisten palveluiden vastuualueen johtajat Marke Variksen ja Ansa Tuovisen keskustelemaan, mistä suuri palautusmäärä
johtui ja ennen kaikkea miten palautukset saataisiin loppumaan.
Sotaveteraaniliiton lisäksi pöytään kutsuttiin Rintamaveteraaniliiton piirin puheenjohtaja
Paavo Harakka.

Hyvän yhteistyön jatkuvuuden takaamiseksi päätettiin järjestään seuraava johdon tapaaminen noin vuoden kuluttua.
Keväisin järjestettäviä neuvottelupäiviä, joihin kutsutaan myös
kuntien vastuuhenkilöt, jatketaan entiseen tapaan.
Palvelutarpeen kartoitus
kaiken A ja O
Siun Soten edustajien mukaan
palvelutarpeen kartoitus mahdollistetaan kaikissa PohjoisKarjalan kunnissa kaikille veteraaneille.
- Rintamaveteraaneille lähetetään kirjeet ja jos kirjeeseen ei
vastata, palveluohjaaja ottaa yhteyttä rintamaveteraaniin muilla keinoin. Palvelutarpeen kartoituksia voidaan tehdä myös aina
palvelutarpeen muuttuessa.
Pääosassa kuntia kartoitukset tehdään erittäin hyvin. Rahaa
palveluihin ei kuitenkaan jaeta tasaisesti, vaan kunkin veteraanin
tarpeen mukaan. Ongelmaksi todettiin, että kaikki veteraanit eivät halua kartoitusta tai ainakaan
ottaa vastaan tarjottuja palveluja.
Haastavaa Itä-Suomen harvaan asutulla alueella on myös se,

Yhteenveto ja sovitut
toimenpiteet
On ensiarvoisen tärkeää, että
• Ikäihmisiä kohdellaan edelleen samanarvoisesti kaikissa
Pohjois-Karjalan kunnissa
• Palvelutarpeen kartoitus tehdään kaikille, joille se kuuluu
tehdä, ja kartoitus on jatkuva prosessi eli se uusitaan säännöllisesti
• Prosessissa palveluohjaaja ei ole yksin, vaan arviointiin osallistuvat keskeiset asiantuntijat ja mahdollisuuksien mukaan
veteraanin läheiset
• Sotaveteraaniyhdistysten ja -kerhojen sekä perinnetoimikuntien edustajien tuntemusta hyödynnetään erityisesti palvelutarpeen kartoituksen alkuvaiheessa
• Huolehditaan yhdessä siitä, että asiakkaat ottavat vastaan
tarjotut palvelut
• Varmistetaan Siun Soten ja kuntien toimenpitein, että veteraanien asioita hoitavaa henkilöstöä on niissä riittävästi ja sen
vaihtuvuus saadaan minimoitua

että palvelujen tuottajien määrät vaihtelevat kunnittain erittäin paljon. Esille tuli myös se,
että kunnat ovat turvanneet palveluja veteraaneille omista varoistaan, eikä kaikkia ei ole osoitettu
Valtiokonttorin maksettaviksi.
Kun palveluihin käytettiin koko
Suomessa keskimäärin 2 187 euroa veteraania kohti, on PohjoisKarjalan käyttämä summa koko
maan pienin: 1 549 euroa.
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin sosiaalivastaavan Risto
Alangon kokemuksen mukaan
palvelutarpeen kartoitusta ei valitettavasti tehdä kaikille.
- Ne eivät ole myöskään kaikissa tapauksissa riittävän yksityiskohtaisia, koska paikalla ei ole läheskään aina veteraanin läheisiä
tai muita tukihenkilöitä, hän pahoittelee.
Ilomantsin Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo
Strandman teki esityksen palvelumäärärahojen käytöstä myös veteraanien henkiseen huoltoon ja
virkistystoimintaan. Hän ehdotti, että rahaa tulisi saada käyttää
matkakuluihin ja ruokailukustannuksiin ainakin retkillä ja erilaisissa veteraanitapahtumissa. Siun
Soten teki esitykseen viikkoa myöhemmin seuraavan päätöksen:
”Siun soten alueen järjestöjen
järjestämät jouluateriat marrasjoulukuussa 2018 veteraanitunnuksen omaaville sotainvalideille
ja rintamaveteraaneille korvataan
Valtiokonttorin kautta myönnettävästä määrärasta. Korvattava
summa on 20€/ ateria.”
Muista palveluista ja
asioista käyty keskustelu
Hoidollisiin palveluihin PohjoisKarjalan kunnissa käytetään hyvin erilainen määrä rahaa veteraania kohti, ja se vaihtelee muutamista sadoista euroista jopa
20 000-30 000 euroon/vuosi,
koska henkilökohtaista ”määrärahakattoa” ei ole asetettu. Erot
määrissä johtuvat mm. asiakkaiden palvelutarpeista sekä palveluverkon erilaisuudesta kunnittain
- siitäkin huolimatta, että niissä
voidaan tehdä maksusitoumuksia.

Neuvottelupöydässä (vasemmalta lähtien) Ansa Tuovinen, Marke Varis, Ilkka Pirskanen, Jorma Mikkonen. Paavo Harakka, Anni Grundström,
Risto Alanko ja Teuvo Strandman.

Anni Grundström Sotaveteraaniliitosta muistutti, että aivan
keskeistä veteraanin arjessa olisi,
että kuntoutus ja muut palvelut
tukisivat toisiaan.
- Siksi palvelutarpeen kartoituksessa on tärkeää olla mukana
ohjaajan lisäksi riittävä muu osaaminen, kuten lääkäri tai fysiote-

rapeutti. Korjausneuvojakin tulisi ottaa mukaan kartoituksiin.
Myös tehostetussa palveluasumisessa tarvitaan kuntoutusta ja
muita palveluja. Niiden määrää
tulisikin siellä lisätä merkittävästi.
Teksti ja kuva: Jouni Mattila

Siun Sote

S

iun Sote perustettiin 1.1.2017, jolloin Pohjois-Karjalan kunnat
antoivat sille palvelujen järjestämisvastuun. Siksi vuosi 2017
oli myös ikäihmisten palveluiden vastuualueella vielä uuden oppimista ja erilaisten käytäntöjen yhteensovittamista, Siun Sotesta
myönnetään.
- Koska Siun Sotessa on erittäin paljon uusia toimijoita ja useassa kunnassa ikäihmisten palveluohjaus on uusi palvelumuoto, yhtenäistäminen ei ole tapahtunut hetkessä. Haastavaa oli myös se,
että määrärahan seuranta Siun Soten alueella ei ollut yhtenäistä,
vaan kunnat hoitivat vielä vuoden 2017 Valtiokonttorin määrärahan käyttöä kuntakohtaisesti.
Kaikki yllä mainitut selittävät pääosin sen, että valtion jakamia
määrärahoja ei osattu käyttää riittävän tehokkaasti ja niitä palautui takaisin Valtionkonttorille. Vuoden 2018 alusta rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotiin annettavien palvelujen määrärahan käytön seuranta, palvelujen myöntäminen ja koordinointi on
keskitetty.

Molkentin Oy

Kuusitunturi Oy

JK-Kanava Oy

Imatra

Imatra

Joensuu

Ylä-Karjalan Koneraivaus Oy

Metsä-Karvinen Oy

Joensuu

Metsäkoneurakointi
Veljekset Eronen Ky

Joensuun Laivaus Oy

Jyvässeudun
Johtokartoitus Oy

Kiihtelysvaara

Vaajakoski

Kontiolahti, Lehmo

KES-Siltaykköset Oy
Jämsä
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Itänaapuri ja ilmastonmuutos
huolettavat veteraaneja

Taloudellista tukea
veteraaneille,
heidän puolisoilleen ja
leskille liiton kautta

S

otavahinkosäätiö, Eileen
Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun
Säätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö, Me-Säätiö ja Sotaveteraanien Tuki- ja Perinnesäätiö
ovat edelleen merkittäviä tukijoita avustettaessa taloudellisesti veteraaneja, heidän puolisoitaan ja
leskiään arkipäivän vaikeuksissa.
Taloudellista tukea voidaan
myöntää lääke- ja hoitokulujen
omavastuuosuuksiin,
apuvälineisiin ja pieni muotoisiin kodin
muutostöihin. Avustukset ovat
kertaluontoisia ja ne perustuvat
hakemukseen, jossa on oltava liitteenä selvitys aiheutuneista kustannuksista sekä hakijan tulotiedot. Tulorajat ovat noin 1200 euroa bruttona kuukaudessa.
Veteraaneista yli puolet saa yli-

määräistä rintamalisää, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että eläke on n. 1 200 euroa kuukaudessa, leskien eläketulot ovat yleensä
huomattavasti pienempiä. Liitto ei voi ottaa hoito- eikä toimeentulovastuuta vaan voimme auttaa silloin kun hätä on
suurin.Tunnuksen omaavia veteraaneja oli liitossa jäseninä 6 982,
puolisojäseniä 1648 sekä leskijäseniä 7 677.
Hakemuslomakkeita
saa
omalta sotaveteraaniyhdistykseltä, sotaveteraanipiiristä ja piirien
sosiaalineuvojilta tai liiton nettisivulta. osoitteesta www.sotaveteraanit.fi Sieltä löytyy myös tarkempi ohjeistus.
Anni Grundström

Säätiöiden tuella maksetut
avustukset piireittäin 2018
Piiri

Yht. EUR Yht. KPL

01 ETELÄ-KARJALAN SOTAVETERAANIPIIRI

6700,00

16

02 ETELÄ-POHJANMAAN SOTAVETERAANIPIIRI

55600,00

103

03 HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI

28150,00

59

4700,00

11

10300,00

22

04 KAINUUN SOTAVETERAANIPIIRI
05 KANTA-HÄMEEN SOTAVETERAANIPIIRI
06 KESKI-POHJANMAAN SOTAVETERAANIPIIRI

13350,00

44

07 KESKI-SUOMEN SOTAVETERAANIPIIRI

44000,00

108

08 KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI

24600,00

54

09 LAHDEN SOTAVETERAANIPIIRI

19100,00

43

10 LAPIN SOTAVETERAANIPIIRI

10800,00

37

11 PIRKANMAAN SOTAVETERAANIPIIRI

27600,00

64

12 POHJOIS-KARJALAN SOTAVETERAANIPIIRI

23950,00

46

13 POHJOIS-POHJANMAAN SOTAVETERAANIPIIRI

25950,00

64

14 POHJOIS-SAVON SOTAVETERAANIPIIRI

28450,00

69

15 SATAKUNNAN SOTAVETERAANIPIIRI

16550,00

35

16 SUUR-SAVON SOTAVETERAANIPIIRI

18550,00

38

3400,00

11

17700,00

53

8350,00

19

23000,00

71

600,00

1

61850,00

142

473250,00

1110

17 SÖDRA FINLANDS KRIGSVETERANDISTRIKT
18 UUDENMAAN SOTAVETERAANIPIIRI
19 VASA KRIGSVETERANDISTRIKT VAASAN SOTAVETERAANIPIIRI
20 VARSINAIS-SUOMEN SOTAVETERAANIPIIRI
21 FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUNDS
DISTRIKT I SVERIGE
51 Erikoisryhmät
Yhteensä

Erikoisryhmään kuuluvat me-Säätiön Sotainvalidiliiton ja Rintamaveteraaniliiton varsinaisille-, puolioso ja leskille jäsenille maksetut avustukset.
Keksimääräinen avustus oli 426,35 euroa avustuksen saaja.

Suunnittelutoimisto
Plaanari Oy
Jämsä

Metallikoneistamo
E. Moilanen Ky
Kajaani

Lahtelaisveteraanit kokoontuvat maanantaisin
ja torstaisin aamukahville.
Samalla parannetaan yksinäisyyttä ja maailmaa.

K

eskimäärin kaupungintalolla sijaitsevassa Antellin
kahvilassa on paikalla nykyään kymmenkunta veteraania.
Vuosien saatossa tässä on tapahtunut ymmärrettävä pudotus.
- Meitä oli niin paljon alkuunsa, ettei meinattu aina sopia tänne.Silloin oltiin lisäksi joka arkipäivä. Mutta kun edelliseltä
kerralta jäi aina niin paljon puhuttavaa, niin lauantaisin mentiin johonkin toiseen kuppilaan.
Sanan rieskoo täällä on nautittu ja kovasti, julistaa 93-vuotias
Yrjö Torikka.
Torikka on ollut kahviringissä
mukana eläkkeelle jäämisestään,
97-vuotias Jouko Eräkorpi taas
on vähän uudempia tulokkaita.
- Kun tuo lottatyttö on aina
keittänyt niin hyvät kahvit, niin
ei ole tullut tarvetta kotoa lähteä,
hän hymyilee.
- Ja nyt alkaa olla jo liikkumisenkin kanssa vaikeaa, vieressä istuva lottatyttö eli hänen vaimonsa Milja Eräkorpi toteaa.
Apua yksinäisyyteen
Suurin osa käy paikalla joka kerta.
- Asun ihan vieressä, joten
tämä on mitä sopivin tapa aloittaa aamu, tavata kavereita ja käydä läpi päivän uutiset, kertoo jo
1970- luvulta veteraanitoiminnassa mukana ollut Jaakko Heikinheimo.
- Parasta tässä onkin se, että
on aamulla herätessä johonkin
meno. Sillä pääsee hyvin päivän
alkuun, pohtii Lehtonen.
Aikojen saatossa aamukahviryhmä on tarjonnut jäsenilleen
monenlaista tukea.
- Kun aloin täällä käydä niin
osa veteraaniveljistä oli tullut jo
puoli tuntia aikaisemmin. He
kun olivat leskimiehiä niin täällä he tapasivat muitakin ihmisiä,
kertoo Eräkorpi.
Eivätkä aktiviteetit maanantaisin aamukahviin pääty.
91-vuotias Kalle Väänänen alkaa jo kiirehtiä, sillä häntä, niin
kuin muitakin, odottaa veteraanien vesijumppa.
- Hyvin tässä on selvitty, kun
hengissä ollaan, heittää Jukka Si-

Jaakko Heikinheimo (vas.) ja Jukka Simola uskovat tulevaisuuteen.

mola, 92, porukan ainoa syntyperäinen lahtelainen. Eräkorpien
juuret ovat Karjalassa, Eero Lehtonen, 91, puolestaan on Tampereelta, jossa hän sota-aikaan hoiti
ilmapuolustusta.
- Ilmeisen menestyksekkäästi,
kun se Tampere siellä yhä on, hän
kuittaa jäyhästi.
Ilmastonmuutos ja
itänaapuri huolettavat
Miltä nykymaailma veteraanien
silmiin näyttää?
- Se on aika kehno tänä päivänä. Ei ole ihme, että lapsemme ja
lapsenlapsemme ovat huolestuneita, lataa Väänänen.
Mikä veteraaneja sitten huolettaa?
- Siitä ilmastonmuutoksesta
on paljon puhuttu ja tosiasiahan
se on. Kyllä se meitä veteraanejakin huolettaa, miettii Lehtonen.
- Ja maailmanpolitiikka, jatkaa Heikinheimo.
- Kyllä sitä ihmetellään aina
vaikka sitä, mitä USA:n puolelta
kuulee ja tätä vastakkainasettelua
yleensäkin. Ja nämä uutiset mitä
on pohjoisesta kuultu, että häiritään lentoliikennettä.
- Vaikka ilmastonmuutos huolettaakin, niin sitäkin arvaamattomampi on poliittisen ilmaston muutos. Hurjia, mielipuolisia
johtajia on ihan liikaa, painottaa
Torikka.
Koettu elämä on jättänyt jälkensä: itänaapuri huolettaa yhä.
- Minä olen Terijoen poikia.
Kun on siinä Venäjän rajalla kasvanut sitä Kronstadtin tykistön
jyrinää kuunnellen, niin edelleen sisimmässä on sellainen pelko ja kammo että mitä sieltä vie-

lä tulee. Ei siitä pääse minnekään,
tunnustaa puolestaan Eräkorpi.
- Itätuuli on kylmempi kuin
pohjatuuli, virkkoo myös Simola.
Usko tulevaisuuteen on luja
Voisiko maailmansota syttyä vielä uudestaan?
- Aivan varmasti, toteavat veteraanit liki yhdestä suusta. Mutta yhtä varmoja he ovat myös siitä,
olisiko Suomen nuorista vielä tarpeen sitä vaatiessa puolustamaan
maataan.
- Kyllä. Ihan varmasti, kuuluvat painokkaat vastaukset ympäri pöydän.
Vaikka veteraanit eivät aina
ymmärrä, miten Suomi tai maailma on nykytilanteeseensa päätynyt, niin uskoa tulevaisuuteen se
ei ole vienyt.
- Ei se helppoa ole, mutta kyl
mie luotan siihen, että Suomi
pärjää. Ja onhan se Suomen tilanne kaikesta huolimatta hyvä,
miettii Eräkorpi.
- Meillähän on kutsuntatilaisuuksissa mahdollisuus tavata noita varusmiehiä, samoin Sotiemme
Veteraanit-keräyksen
kautta. Kun on henkilökohtaisesti keskustellut näiden nuorten
kanssa on se ainakin minulle ollut kerta kaikkiaan iloinen tapahtuma nähdä, kuinka reipashenkisiä ja maanpuolustushenkisiä he
ovat, iloitsee Heikinheimo.
Pessimismillä ei ole paljoa elintilaa, muistuttaa Simola. Torikka
on samaa mieltä.
- Pessimistit ovat oikeassa, mutta optimistit rakentavat
maan.
Teksti ja kuva: Ariela Säkkinen

Erka Oy

Kaarinan Suodatintekniikka Oy

Järvenpää

Kaarina

Ourex Oy
Kangasala

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala
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Eläkkeelle jäävän sosiaalisihteerin viimeinen vetoomus:
järjestötyössä peiliin katsomisen paikka

K

unnat odottivat tarvitsemiaan ja hakemiaan lisämäärärahoja poikkeuksellisen kauan. Vuosi sitten
lisämäärärahat maksettiin Valtiokonttorin kautta lokakuussa ja
suunnitelmien mukaiset palvelut
jatkuivat keskeytyksettä.
Tänä syksynä kuitenkin määrärahojen maksatus on odottanut valtion lisätalousarvion vahvistusta ja määrärahat maksettiin
kunnille joulukuun alussa. Tämä
aiheutti jopa sen, että osissa kuntia veteraanit saivat tyrmistyttävän kirjeen palvelujen muuttumisesta väliaikaisesti maksulliseksi.
Tällaista lisärasitetta arjessa selviytymiseen veteraanit eivät todellakaan tarvitse.
Palvelujen kustannukset olisivat olleet kohtuuttomat maksaa
omakustanteisina ja palvelujen
katkeaminen olisi vaikeuttanut
arkipäivässä selviytymistä. Sekavassa tilanteessa veteraanipalveluita hoitavat kuntatyöntekijätkin ovat kuitenkin siinä asemassa, etteivät voi ylittää palveluihin
kohdennettua määrärahaa ilman
kunnan päättäjien lupaa siihen.
Mutta oliko kaikilla kuntapäättäjillä edes tietoa tästä kaaoksesta?
Ainakin jossakin kuntapäättäjät ilmaisivat julkisesti olleensa tietämättömiä asioiden kehittymisestä näin tukaliksi. En siis
usko, että paikallisilla yhdistyk-

Liiton pitkäaikainen sosiaalisihteeri Anni Grundström jää vuoden vaihteessa eläkkeelle

silläkään oli tietoa kuntien todellisesta tilanteesta.
Julkisuudessa käytiin keskustelua siitä, miksi veteraaniliitot eivät hoida asiaa ja ota vastuuta pal-

veluiden toteuttamisesta sekä saatavuudesta. Veteraaniliitolla ei ole
mahdollisuutta ottaa taloudellista hoito- ja toimeentulovastuuta.
Järjestön tehtävä on edesauttaa

sitä, että valtio hoitaa tarpeen mukaiset määrärahat. Kuntien tehtävä taas on pitää huoli siitä, että veteraanit saavat tarvitsemansa palvelut ilman katkoksia ja viiveitä.
Edunvalvonnan suhteen voidaan olla montaa mieltä siitä, miten järjestöt ovat tässä onnistuneet.
Tämä on varmasti keskustelun
ja peiliin katsomisen paikka järjestötyössä mukana oleville ja asioita seuraaville kansalaisille. Totta on, että puhutaan kunniavelan
maksamisesta, mutta kun keskustellaan tarvittavasta budjetista,
niin kunniavelan maksaminen
muuttuu valitettavan usein juhlapuheeksi, jota kyllä arvostetaan,
mutta pelkät kauniit sanat eivät
kanna veteraania arkipäivässä.
Keskustelu liiton miljoonista
on ”sota” jota ei voiteta. Ihmetellä toki sopii, että kun niin moni
tuntuu ”tietävän” niistä, niin
miksi kellään ei kuitenkaan ole
tullut mieleen tulla selvittämään
asiaa kanssamme?
”Haukkuva koira ei pure”, sanoo vanha sananlasku, mutta
kyllä se joskus satuttaa. Veteraanit ovat itse olleet perustamassa
liittoa 61 vuotta sitten ja saamme
olla kiitollisia siitä, että he jaksavat olla mukana vieläkin. Työntekijöinä olemme karaistuneet
nämä puheet kestämään, mutta
mielipahaa kokee varmasti veteraani, joka tuntee järjestönsä.

Hän odottaa valtion ja kuntien huolenpitoa, ei varmasti sitä,
että syy näiden epäonnistumisesta sysättäisiin liitoille. Hän toivoo, että oma järjestö olisi äänitorvena, kun omien aseveljien äänet eivät enää kanna.
Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus kokea tämä pitkä matka Suomen Sotaveteraaniliitossa,
yhdessä veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä kaikkien niiden lukemattomien vapaaehtoisten kanssa, jotka toimivat Sotaveteraanipiireissä ja
yhdistyksissä erilaissa vapaaehtoistöissä. Ei sovi unohtaa myöskään kuntien edustajia ja vastuuhenkilöitä, jotka työnsä puolesta
ovat antaneet asiantuntijuutensa
toimintamme tueksi.
Veteraanien oma viesti ”veljeä
ei jätetä” olkoon myös meidän
nuorempien ohjenuora. Lain voimaantulo vuoden päästä ei yksinään hoida asioita kuntoon. Meitä kaikkia tarvitaan siihen, että
laki myös toteutuu. Ehkä me yhdessä saamme vuosien juhlapuheet tulemaan toteen niin, että
veteraania ei jätetä, eikä myöskään heidän puolisoitaan ja leskiään.
Teksti: Anni Grundström,
liiton sosiaalisihteeri
Kuva: Markku Seppä

Veteraanien kuntoutukseen haetut määrärahat kunnittain 2018
Kunta/kuntayhtymä
Espoo
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelu
jen kuntayhtymä
Eura

Lisamäärä
raha €
190 000,00
386 210,56
87 800,00
3 000,00

Kunta/kuntayhtymä
Kotka
Kristinestad

Lisamäärä
raha €
15 000,00
4 900,00

Kunta/kuntayhtymä
Ranua

30 000,00

Rovaniemi

98 000,00
40 000,00

Kuusamo

100 600,00

Salo

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveys
kuntayhtymä

10 200,00

Samkommun för folkhälsoarbetet
i Jakobstadsnejden

220 000,00

Hyvinkää

18 000,00

Laitila

Hämeenlinna

15 430,00

Lapinlahti

2 500,00

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
treveyspalvelujen kuntayhtymä

Härkätien sosiaali- terveyspalvelut

7 000,00

Lempäälä

5 000,00

Sodankylä

20 000,00

Inari

10 000,00

Lohja

38 000,00

Somero

18 000,00

Loimaan kaupunki

9 200,00

SoTe Kuntayhtymä Saarikka

5 000,00

Suupohjan peruspalv.liikelaitos Isojoki
ja Karijoki

40 000,00

Janakkala

8 000,00

Miehikkälä

Juupajoki

5 351,40

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen
terveyskeskus

126 946,00

4 200,00
52 580,00

46 824,72

Nykarleby

10 000,00

Oulainen

15 000,00

Siikalatva

22 000,00

Helsinki

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Ky

Kärsämäki

Lisamäärä
raha €

Taivalkoski
Tampere-Orivesi-Sote-Yhteistoimintaalue

6 750,00
273 800,00

10 000,00
4 373,60
4 480,00
120 000,00

Kalajoen kaupunki

59 000,00

Oulu

150 000,00

Kallio Peruspalvelukuntayhtymä

32 500,00

Teuva

3 669,66

Perusturvakuntayhtymä Karvinen

24 000,00

Kangasalan seudun Ky

10 000,00

Tornio

30 000,00

Pieksämäki

15 000,00

Tuusula

5 000,00

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä

5 000,00

Urjala

1 125,00

Kauhajoki

17 856,15

Kemi

73 375,58

Kemijärvi

8 000,00

Pohjois-Savcn sairaanhoitopiiri/Kysteri

11 465,00

Keminmaa

4 000,00

Porin perusturvakeskus

10 000,00

Kerava

5 000,00

Porvoo

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveys
palvelu kuntayhtymä Soite

150 000,00

Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS

16 000,00

Kittilä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Pöytyän kansanterveystyön Ky

20 000,00

Raahen seudun terveydenhuollon Ky
Rantasalmi

20 000,00
158 000,00
8 500,00
15 000,00
3 265,42

Utsjoki

3 000,00

Vaasan ja Laihian Yhteistoiminta-alue

37 000,00

Vantaa

113 700,00

Virolahti

6 000,00

Ylitornio

14 500,00

Ylöjärvi

6 000,00

Äänekoski
Pyöristyserot:

41 880,00
3 161 983,09
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Veteraanien palveluihin haetut määrärahat kunnittain 2018
Kunta / Kuntayhtymä

Palveluihin
haetut
lisämäärärhat

Kunta / Kuntayhtymä

Palveluihin
haetut
lisämäärärhat

Kunta / Kuntayhtymä

Palveluihin
haetut
lisämäärärhat

Akaan kaupunki

45 700,00

Kittilän kunta

64 600,00

PPKY Selänne

Espoo kaupunki

200 000,00

Kolarin kunta

10 000,00

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Etelä-Savon sos.- ja terv.palv. kuntayhtymä

1 947 367,10
100 000,00

Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä
Haapaveden kaupunki

14 000,00

Konneveden kunta

5 000,00

Korsnäs kommun

13 000,00

Kouvolan kaupunki

200 000,00

Kuopion kaupunki
110 496,44

Hailuodon kunta

6 000,00

1 087 106,81

Kuusamon kaupunki

11 500,00

Pöytyän kunta

150 000,00
8 000,00

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

500 000,00

Ranuan kunta

30 000,00

Rauman kaupunki

82 000,00

859 740,00

Rautalammin kunta

20 000,00

90 400,00

Riihimäen kaupunki

50 000,00

Haminan kaupunki

69 300,00

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Hammarlands kommun

14 124,00

Kärsämäen kunta

6 000,00

Hangon kaupunki

24 000,00

Laitilan kaupunki

53 400,00

Hankasalmen kunta

42 500,00

Lapinlahden kunta

6 000,00

Heinolan kaupunki

95 000,00

Lapuan kaupunki

Helsingin kaupunki

400 000,00

Hyvinkään kaupunki

175 000,00

Rovaniemen kaupunki

230 000,00

Sallan kunta

17 300,00

Salon kaupunki

215 000,00

Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut

204 000,00

40 000,00

Siikalatvan kunta

102 799,00

Lempäälän kunta

42 000,00

Siilinjärven kunta

131 907,00

Leppävirran kunta

92 326,46

Sipoon kunta

20 000,00

Hämeenlinnan kaupunki

10 000,00

Limingan kunta

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

60 000,00

Lohjan kaupunki

482 000,00

Siun-sote - Pohjois-Karjalan sos. ja terveyspal. kuntyht.

Iin kunta

30 000,00

Loimaan kaupunki

241 340,00

Someron kaupunki

11 000,00

SoTe kuntayhtymä Perusturvaliikelaitos
Saarikko

75 000,00

Ikaalisten kaupunki

7 000,00

1 612,89

Lopen kunta

Inarin kunta

13 862,00

Mariehamns stad

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

60 000,00

Marttilan kunta

18 500,00
5 000,00

Jakobstads Social- och hälsovårdsverk

40 000,00

Miehikkälän kunta

Janakkalan kunta

10 000,00

Muonion kunta

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

35 000,00

Joutsan kunta

15 202,85

Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupunki

1 020 000,00

Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveyst.
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus
Kaarinan kaupunki

5 000,00
28 000,00
200 162,00

12 500,00

Sottunga kommun

20 000,00

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

5 500,00

Naantalin kaupunki

86 236,00
105 000,00

Nykarleby Stad

2 000,00

Oulaisten kaupunki
Oulun kaupunki

716 000,00

3 249,84
16 082,00

Taivalkosken kunta

7 200,00

Taivassalon kunta

22 000,00

Tampere-Orivesi-sote-yhteistoiminta-alue
Tornion kaupunki

128 000,00
23 000,00

15 000,00

Turun kaupunki

1 772 134,00

988 453,10

Tuusulan kunta

15 000,00

Utajärven kunta

43 024,00

Kaavin kunta

46 724,61

Oulunkaaren kuntayhtymä

Kalajoen kaupunki

25 000,00

Paimion kaupunki

25 000,00

Utsjoen kunta

Kangasalan kunta

163 500,00

Parkanon kaupunki

39 000,00

Uudenkaupungin kaupunki

10 000,00

Valkeakosken kaupunki

40 000,00

10 000,00

Vantaan kaupunki

32 400,00

40 000,00

Vehmaan kunta

15 525,00

129 000,00

Vesannon kunta

30 000,00

Kaskisten kaupunki

1 385,00

Keiteleen kunta

21 000,00

Kemin kaupunki

162 041,60

Keminmaan kunta

4 000,00

Kempeleen kunta

50 000,00

Keravan kaupunki

3 000,00
515 000,00

Keski-Pohjanmaan sos.- ja terv. palv.kuntayht. Soite
Keski-Satakunnan terv.huollon kuntyht.
Keuruun kaupunki

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Petäjäveden kunta

20 000,00

223 484,20

6 530,00

41 500,00

Viitasaaren kaupunki

Pielaveden kunta

14 000,00

Virolahden kunta

20 000,00

Pihtiputaan kunta

2 500,00

Virtain kaupunki

16 000,00

Pieksämäen kaupunki

Porin kaupunki
100 000,00

9 000,00

160 000,00

8 000,00

Vörå kommun

10 700,00
10 000,00

Porvoon kaupunki

30 000,00

Ylitornion kunta

POSA peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

60 000,00

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Äänekosken kaupunki

223 050,00
46 460,00

YHTEENSÄ

16 298 425,90

Karjaan Lasiverstas

Karstulan Lämpöverkko Oy

Kuljetus Risto Kauppila Oy

Bruna Byrån Ab

Pohjaset Oy

ProfeCons Oy

Kauniainen

Keminmaa

Kerava
www.profecons.fi

Lautta-Sähkö Ky

Kuljetusliike E. Kärkkäinen Ky

Asplund Oy

Kirkkonummi

Kiuruvesi

Kälviä

BEST-HALL

Kokkolan Traktorihuolto
Sillanpää Oy

Rakennusliike
PK-Insinööritoimisto Oy

Kokkola

Kouvola

Kälviä

Kauhajoki
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s o ta h i s to r i a

Maanpuolustus kuuluu kaikille… vai kuuluuko?
Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuoden slogan on
”maanpuolustus kuuluu
kaikille”, mutta ei asia ihan
noin ole.

Y

leisen asevelvollisuuden
roolista Suomen maanpuolustuksen perustana
onkin muistutettu juhlavuoden
aikana useaan otteeseen. Erityisesti tämän tärkeys korostuu Suomen kaltaisessa tilanteessa, jossa
maa ei kuulu mihinkään sotilasliittoon.

Yleinen aselvelvollisuus
kansallisen yhtenäisyyden
rakentajana
Suomen itsenäistyttyä vuonna
1917 ajoi se ensitehtävänään ulos
maassa olleet venäläisjoukot. Varsinaista armeijaa ei Suomella tietenkään tuolloin vielä ollut.
Perustan Suomen armeijalle
loivat tuolloisen hallituksen ylipäällikkö kenraali Mannerheim
sekä Saksassa salaisen sotilaskoulutuksensa saaneet jääkärit, jotka muodostivat uuden armeijan
päällystön. Sisällissodan jälkeen

Lottia auttamassa evakkoja, 1941

Sotilasvalaa annetaan jatkosotarintamalla, 1941

asevelvollisuudesta
säädettiin
ajanmukaisempi, väliaikainen
laki vuonna 1919. Pysyvä laki saatiin vuonna 1922.
Tuolloinen asevelvollisuuslaki
edellytti varusmieheltä kansalaisluottamusta. Kuritushuone- tai
vankeusrangaistukseen tuomittu rikollinen menetti ne pysyvästi tai määräajaksi, minkä jälkeen
hän ei myöskään saanut kutsua
kutsuntoihin. Näin mm. vuoden
1918 sotaan punaisten joukoissa
osallistuneet jätettiin ilman sotilaskoulutusta.
1930- luvulle tultaessa taloudellinen lama näkyi myös kutsunnoissa: terveydellisistä syistä
myönnettyjä vapautuksia jaettiin
säästösyistä varsin vapaalla kädellä. 110 000 vapautetusta todettiinkin talvisodan aikaisissa
uusintatarkastuksissa palvelukelpoiseksi yli 70 000.
Kaikkia kansanosia ja yhteiskuntaluokkia yhdistävänä yleistä asevelvollisuutta on kiitelty
myös kansakunnan yhteisöllisyyden rakentajana, mille etenkin itsenäisyyden dramaattisten alkuvuosien jälkeen oli tarvetta.
Yleinen asevelvollisuus on
kustannustehokas ratkaisu
Yleistä asevelvollisuutta on perusteltu kustannustehokkaana
tapana tuottaa maa-, meri- ja ilmavoimille riittävän suuri ja toimintakykyinen reservi, jonka varassa toimia mahdollisissa konflikti- ja sotatilanteissa.
Asevelvollisuus
koskee
18–60-vuotiaita
miespuolisia
Suomen kansalaisia, syntyperästä riippumatta. Asevelvollisen
täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Käsky kutsuntoihin tulee miehen täyttäessä 18 vuotta ja itse palvelu suo-

ritetaan, ellei vapautusta asiaan
tule, elämäntilaanteesta riippuen 18-29-vuotiaana. Velvollisuus
ase- tai siviilipalveluksen suorittamiseen päättyy sen vuoden lopussa, jolloin henkilö täyttää 30
vuotta.
Varusmiespalvelus kestää aselajista ja koulutuksesta riippuen
165, 255 tai 347 päivää. Siviilipalvelus on 347 päivän mittainen. Vuosittain siviilipalveluksen
valitsee noin 2 500 asevelvollista,
mikä vastaa noin 7 % koko miesikäluokasta. Siviilipalveluksenkin
hylkääviä totaalikieltäytyjiä on
Suomessa vuosittain 35-55 tapausta.
Vaikka Suomessakin on vuosien varrella käydyssä keskustelussa väläytelty eri vaihtoehtoja, aina
vapaaehtoisuudesta tai palkka-armeijasta lähtien, on yleisen asevelvollisuuden suosio pysynyt vakaana: nykyjärjestelmän kannalla on
viime vuoteen saakka ollut yli
70% kansasta. Viime kuussa julkaistu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS)
tutkimus paljasti kuitenkin
maanpuolustustahdon romahtaneen alhaisimpiin lukemiin liki
30 vuoteen. Kysyttäessä, tulisiko
suomalaisten puolustautua aseellisesti kaikissa tilanteissa, mikäli Suomeen hyökättäisiin, vaikka tulos näyttäisikin epävarmalta, vain kaksi kolmasosaa vastasi
myöntävästi.
Suomessa perustuslain §127
säätää, että jokainen Suomen
kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. Mutta velvoittaako pykälä todella
kaikkia Suomen kansalaisia samalla lailla?
Naiset Suomen sodissa
Vaikka naiset eivät Suomen 19391945 sodissa palvelleetkaan rintamalla miehiä koskeneiden kutsuntojen kautta, oli heillä maanpuolustusvelvol lisuuden k in
myötä merkittävä roolinsa sodissa. Kotirintaman asema oli tärkeä, mutta eivät naisten tehtävät
pelkästään sinne rajoittuneet.
Sotaan osallistuneista naisista
ei pidetty miesten kantakorttia
vastaavaa henkilörekisteriä. Niinpä tiedot sodassa mukana olleesta
naisväestöstä ja heidän kärsimistään tappioista ovat hyvin hajanaisia. Lääkärinä sodassa- teos arvioi kuitenkin rintamilla ja sotatoimialueilla palvelleiden naisten
määräksi viime sodissamme noin
100 000.
Naisten eri sodanaikaiset tehtävät vaihtelivat hallinnollisista tehtävistä muonitukseeen,
varustehuollosta viestintään ja
lääkinnällisistä tehtävistä ilmavalvontaan. Kaikki heistä eivät

suinkaan olleet lottia, mutta pelkästään lukuisissa maanpuolustusta tukevissa tehtävissä toimineiden lottien on arvioitu vapauttaneen rintamalle noin 25 000
miestä.
Naisten kiinnostus maanpuolustukseen on nykyäänkin jatkuvassa kasvussa, mikä näkyy mm.
naisten lisääntyneenä osuutena
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kouluttajista ja koulutettavista. Vuonna 2017 MPK:n toimintaan osallistuneista 52 000
henkilöstä noin 10 300 oli naisia, mikä oli kaikkien aikojen ennätys.
Sääntöön löytyy
poikkeuksia
Ensimmäinen yleisestä asevelvollisuudesta lailla säädetty poikkeus ovat Krimin sodan jälkeisissä
rauhanneuvotteluissa demilitarisoidulla Ahvenanmaalla pysyvästi asuvat. Halutessaan hekin voivat suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti, mutta käytännössä
tätä tapahtuu harvoin.
Myös naiset on rajattu yleisen
asevelvollisuuden ulkopuolelle,
mutta 1995 voimaan tulleen lain
ansiosta myös naiset voivat nykyään halutessaan suorittaa asepalveluksen missä tahansa aselajissa.
Naisten asepalveluksen suosio onkin huimassa kasvussa: viimeisten
kahden vuoden aikana hakijoiden määrä on tuplaantunut. Tänä
vuonna hakijoita oli 1516.
Naisten kohdalla pätevät samat säännöt kuin miehilläkin:
asepalvelukseen kelpuutetaan 1829 vuotiaat; fyysisesti ja psyykkisesti terveet Suomen kansalaiset.
Viime aikoina tosin on – ehkä
ensi vuoden vaaleja ennakoiden
– virinnyt keskustelu siitä, tulisiko Suomessa siirtyä jonkinlaiseen
molempia sukupuolia velvoittavaan kansalaispalvelukseen.
Asevelvollinen voi saada vapautuksen terveydellisistä syistä, mutta mielenterveysongelmien ohella käytännössä merkittävin syy vapautukseen on nykyään
ylipaino. Lisäksi palveluksesta vapautetaan oman vaarallisuutensa
vuoksi ns. T-luokituksen saaneet.
Vuonna 2008 käyttöön otetun
luokituksen jokainen tapaus arvioidaan erikseen.
Yhdysvaltojen kaltaista, julkihomot palveluksen ulkopuolelle rajaavaa ”don’t ask, don’t
tell”- käytäntöä ei Suomessa ole
ollut. Tässä yhteydessä täytyy tosin muistaa, että vuoteen 1981
homoseksuaalisuus luokiteltiin
Suomessa sairaudeksi. Puolustusvoimat on julkisesti irtisanoutuneet kaikenlaisesta häirinnästä ja
syrjinnästä, joskin viime vuonna
valmistunut tutkimus osoittaa,
että käytännön tasolla tehtävää
vielä riittää.
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Hyvinvointia,
kuntoutusta ja hoivaa
Jehovan todistajat –
haaste yhdenvertaisuusperiaatteelle
Kiistanalaisin vapautuksen saanut ryhmä on Jehovan todistajat,
jotka uskovat, että kristittyjen
tulee pidättäytyä väkivallasta ja
aseellisen puolustuksen harjoittelemisesta. Vuosittain n. 150 aselvelvollista vapautetaan tämän perusteella.
Vuoteen 1996 saakka he kieltäytyivät myös asevelvollisuuden
korvaavan siviilipalveluksen suorittamisesta, minkä seurauksena
heitä käsiteltiin totaalikieltäytyjinä ja tuomittiin vankeusrangaistuksiin.

1987 Suomessa voimaan tullut laki vapautti Jehovan todistajat asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana. Käytännössä asevelvollisuusikäinen Jehovan
todistaja saa seurakunnan todistuksella lykkäystä kolme vuotta kerrallaan, kunnes täyttää 28
vuotta, jolloin hänet seurakunnan jäsenenä vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta. Yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta asia on kaikkea muuta kuin
ongelmaton ja asiaa onkin läpi
2000-luvun pohdittu eri työryhmissä, lainsäädännöllisiin muutoksiin kuitenkaan päätymättä.
Helmikuussa 2018 Helsingin

hovioikeus teki käänteentekevän
päätöksen, jossa se katsoi, että
”vakaviin omantunnon syihin vetoavan” totaalikieltäytyjän tuomitseminen vankeusrangaistukseen on perustuslaissa kiellettyä
syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden.
Huhtikuussa
puolustusministeriö asetti työryhmän arvioimaan Jehovan todistajia koskevan lainsäädännön muutostarpeet. Selvityksen valmistuttua
esitti hallitus syyskuussa, että siitä luovuttaisiin.

www.kitinkannus.fi

•

puh. 044-575 4523

•

info@kitinkannus.fi

Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: SA-kuva

www.dila.fi

LOTTAMUSEO

LOT TA
SVÄRD

KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA

SÄÄTIÖ

AVUSTUSTOIMINTAA

Elää tätä päivää,
ajan hengessä.
www.lottasaatio.fi

www.lottamuseo.fi

Kuntoutuksen kärjessä
yli 25 vuotta
Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja –veteraaneille, -leskille, puolisoille, lotille sekä
pikkulotille hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingissä.

Yleinen asevelvollisuus maailmalla

M

aailmanlaajuisesti käytäntö ei ole mikään itsestäänselvyys. Suurin osa siinä pitäytyvistä maista sijaitsee
joko Afrikassa, Lähi-idässä tai
Etelä-Amerikassa.
Euroopassakin siitä on kylmän sodan jälkeen laajalti luovuttu: yleinen asevelvollisuus
on Suomen lisäksi voimassa
vain Ruotsissa, Virossa, Krei-

kassa, Tanskassa ja Itävallassa.
Näistä kahdessa jälkimmäisessä
velvollisuudesta kieltäytyminen
ei tosin johda mihinkään rangaistustoimenpiteisiin.
Ruotsissa aselvelvollisuus lakkautettiin vuonna 2010, mutta
otettiin heikentyneen turvallisuustilanteen johdosta uudestaan
käyttöön vuonna 2017 ja siellä
sen piiriin kuuluvat myös naiset.

Maailmassa on vain kahdeksan valtiota, joissa (joko yleinen
eli pakollinen tai kutsuntojen
perusteella valittuun väestönosaan kohdistuva) asevelvollisuus koskee myös naisia: Ruotsi, Norja, Israel, Kiina, PohjoisKorea, Eritrea, Kap Verde ja
Tšad.

Kuntoutusjaksot, päiväkuntoutus, avokuntoutus, fysioterapia
(lymfaterapia, akupunktio)
intervallihoito ja laitoshoito.

Tiedustelut:
040-570 1439

TERVETULOA!

Käskynhaltijantie 5
00640 Helsinki

puh. 09 752 712
www.okks.fi

KORIAN PÖLKKY

Autosalpa Oy

Betola Oy

LYYTISEN RAK-välinevuokraus Oy

Kuopion Talokeskus Oy

Insinööritoimisto Makeplan Oy

Kuopio

Kuopio

Poijutie 6, Kuopio, puh.04 248 441
Alakatu28, Iisalmi, puh.017-824 005

Kuopio
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Siviiliväestö sotavankeina
– näin karjalaiset jäivät talvisodan jalkoihin
Talvisodan syttyessä tuhannet rajaseudun suomalaiset
joutuivat uuden tilanteen
panttivangeiksi. Evakuointiin ei oltu ryhdytty ajoissa
ja pakoonkaan ei enää
päässyt.

M

iltä tuntuu pakkolähtö
omasta kodista ja pako
kohti tuntematonta?
Millaisia jälkiä kotiseudun menettäminen jättää ihmisten mieliin? Miltä tuntuu lapsesta jatkuva pelko oman äidin tai isän menettämisestä vieraiden sotilaiden
miehittämällä alueella?
Kaikki nämä ovat kysymyksiä,
jotka olivat ajankohtaisia Suomessa 79 vuotta sitten ja jotka
ovat yhä ajankohtaisia tänä päivänä kaikkialla maailmassa. Vaikka
evakkoutta Suomessa on tutkittu
ja muisteltu erittäin paljon, moni
asia on vielä selvittämättä.
Tässä kuvaan yhtä talvisodan
aiheuttamaa evakkouden tapahtumasarjaa, joka alkoi 30.11.1939
klo 6 aamulla Suojärven Hyrsylän mutkassa ja jossa osallisena
oli tuolloin 18-vuotias tuleva äitini Maria Lampivuo.
Moni jäi evakuoimatta
Suojärven kuntaan kuulunut
Hyrsylän mutka muodosti poikkeuksellisen alueen itsenäisessä
Suomessa ennen talvisotaa, sillä
sitä ympäröi - luoteisosassa olevaa kapeaa kannasta lukuun ottamatta – Neuvostoliitto.
Alueella tehtiin 1920- ja
1930-luvuilla aktiivista neuvostotiedustelua ja sitä kautta lähetettiin agentteja Sisä-Suomeen.
Myös SKP:n salaiset työntekijät
liikkuivat sieltä rajan yli. Koko
rajaseudun väestö eli muuta maata tarkemman viranomaisvalvonnan alla.
Vanhentuneet
evakuointisuunnitelmat ja tiedonkulun hitaus koituivat itärajalla asuneen
siviiliväestön kohtaloksi talvisodan syttyessä. Evakuoinnin tarpeettomuutta perusteltiin mm.
sillä, että ”siviiliväestö ruuhkautti turhaan teitä” ja että ”venäläisiä ei saanut provosoida rajakylien
tyhjentämisellä”.
Talvisodan alettua Neuvostoliiton sotilaiden valtaamilla
alueilla jätettiin evakuoimatta
huomattava määrä siviilejä. Suojärvelle heitä jäi n. 1900, Suomussalmelle n. 1700, Suomenlahden
saarille n. 30, Karjalankannakselle ja Salmiin molempiin n. 80,
Kuhmoon 9 sekä Petsamoon ja
Sallaan yli 300 asukasta. Yhteensä noin 4000 itärajalla asuneen
suomalaisen kohtalona oli kokea
sotavankeus.
Kannaksen ja Suomenlahden
saarien väestö kerättiin pääsääntöisesti Terijoelle. Salmin, Suojärven sekä Kuhmon asukkaat
internoitiin Interposolkan ja

Kaimaojan keskitysleireille. Suomussalmelaiset siirrettiin Kintismän leirille Uhtuan piiriin, petsamolaiset ja sallalaiset Pullojärven (Pullozeron) lähelle.
Sovjet ”pelastaa”
suojärveläiset
Äitini asuinpaikan, Hyrsylän
mutkan, noin 1500 asukasta jäivät sodan jalkoihin heti sodan
syttymispäivän aamuna 1939.
Suojärven poliisi antoi lähtökäskyn asukkaille vasta puolenpäivän jälkeen. Kyläläiset yrittivät paeta kaaoksen vallitessa
kuka milläkin välineellä. Väestön omatoimista pelastautumista haittasi myös keli: lunta oli jo
niin paljon, että se esti liikkumista jalkaisin.
Suot eivät kuitenkaan olleet
vielä jäätyneet, joten hevosilla ei
niitä kautta voinut paeta. Maantie
taas oli puna-armeijan katkaisema
ja pakoa yrittäneet ammuttiin.
Esimerkiksi Naistenjärven tiellä
loppunsa kohtasi kauppias Viktor Pöppönen perheineen. Heidän tavoin puna-armeijan luoteihin katkesi sodan ensimmäisenä
päivänä 19 suojärveläisen elämä.
Koteihin tehtiin tarkistuksia.
Ilmiantajia värvättiin. Aseet ja
radiot takavarikoitiin. Miehiä ja
naisia kuulusteltiin armeijasta ja
suojeluskuntalaisista. Monet puhuivat.
Valtaukseen oli selvästi valmistauduttu, sillä uuden Suomen
hallinnon virkailijoiksi oli koulutettu kymmeniä suomen- ja karjalankielentaitoisia kommunisteja, joita ilmaantui Suojärvellekin.
Vieraiden johdolla perustettiin kyläkomiteoita eli työtätekevien kansanrintamakomiteoita. Hyrsylän mutkassa kaikkien
oli kättä nostaen vannottava vala
Kuusisen hallitukselle. ”Nyt olette sovjetin asukkaita”, he saivat
kuulla.
Kauppoihin jääneet tavarat
ja elintarvikkeet jaettiin. Kokouksissa kaikkia kehotettiin tekemään ”entistä enemmän työtä”.
Kansalle luvattiin hyvät olot, heidät ilmoitettiin pelastettavan ”nälästä ja orjuudesta”. Vakuutettiin,
että ketään ei vietäisi Siperiaan.
Maattomille luvattiin maata
ja heitä kehotettiin valmistautumaan viljelymaan kollektivisointiin. Lapsille avattiin kaksi koulua, ensimmäinen tammikuun
alussa 1940.
Sovjetin koulutuksen mukaiset uudet oppikirjat luvattiin suojärveläisille lapsille syksyyn 1940
mennessä. Historiaa, uskontoa ja
laulua ei saanut opettaa ja ”porvarillinen opetus piti korvata proletaarisella”.

(Neuvostoliiton salaisen poliisin)
määräyksestä vakoojavaaraan vedoten. Hyrsylänmutkalaiset siirrettiin 32 asteen pakkasessa ItäKarjalaan, Interposolkaan.
Vankileiri oli perustettu vanhan luostarin alueelle, joka oli
muutettu jo aiemmin metsätyömaaleiriksi. Evakuointi tapahtui pääosin naisia ja lapsia täynnä
olevilla kuorma-autoilla. Pikkulapsia paleltui tai tukehtui matkalla kuorma-autoissa. Moni sai
matkalla kuolettavan taudin ja
menehtyi leirillä. Naiset ja lapset pakotettiin tekemään metsätöitä.
Huhtikuussa 1940 leiriläiset
kirjoittivat ”Hyrsylän keisariksi”
kutsutun opettajan Matti Pajusen, aloitteesta Suomen tuolloiselle Moskovan suurlähettiläälle J.K.Paasikivelle anomuksen
päästä Suomeen. Se johti nuhteisiin ja varoituksiin. Kaikki eivät
anomusta edes allekirjoittaneet.
Toiset pelkäsivät joutuvansa Siperiaan, toiset halusivat jäädä kotiseuduilleen.
Etenkin lapsiperheitä houkuteltiin jäämään. Kiirettä ei pidetty, sillä Suomi halusi neuvotella
ehdoista sekä oloista luovutetuilla alueilla ja pyysi lykkäystä. Moskova puolestaan ryhtyi syyttämään Suomea luovutettujen tehtaiden koneiden poisviemisestä.
Taas kerran suojärveläiset olivat
tilanteen panttivankeina.
NKVD:n mielestä suomalaiset olisi tarkoituksenmukaista lähettää leiriltä Siperiaan, sillä
suurinta osaa vangeista pidettiin
neuvostovastaisina toivottomina
tapauksina.
Suomi taipui 25.4.1940 tehdaskiistassa. Takaisin Suomeen
hyrsylänmutkalaiset
pääsivät
vankien vaihdon yhteydessä kuukautta myöhemmin. Kaiken
kaikkiaan suojärveläisiä menehtyi sotavankeuden aikana 106
henkeä. Heti sodan ensimmäisenä päivinä kuoli 19, siirtoleireillä
Neuvosto-Karjalassa 62, paluumatkalla Suomeen 8 ja karanteerileirillä Helsingissä 17 henkeä.
61 suojärveläistä valitsi uudeksi asuinpaikaksi Neuvostoliiton,
kolmen kohtalo siirtoleirillä on
jäänyt selvittämättä.

Ilmiantajia ja hajonneita
perheitä
Palautetut internoitiin Helsinkiin ja heitä ryhdyttiin heti kuulustelemaan. Miten he jäivät vangeiksi? Antautuivatko he yhteistyöhön vihollisen kanssa? Mitä
he voivat kertoa toisistaan? Valpon papereiden mukaan kerrottavaa oli paljon, sillä ”melkein
kaikki mökkiläiset olivat ryssien
ystäviä”.
Poliittisen tilanteen
Yksi tytär ilmiantoi isänsä,
panttivankeina
jonka kertoi ”juosseen ehtimiseen
Helmikuun alussa 1940 sivii- venäläisten luona”. Kaikki kanliväestö evakuoitiin NKVD:n sanrintamakomiteoiden jäsenet

Suomalaisjoukot vetäytymässä Suojärveltä 2.12.1939 poltetun maan
taktiikkaa noudattaen

luetteloitiin. Kuusisen hallitusta kehuneet passitettiin suoraan
vankilaan. Joidenkin tunnustukset ja tehdyt synnit riittivät oikeuteen asti. Suurin ryhmä oli vakoilutehtäviä vastaanottaneet.
Osa perheistä hajosi vankeuden aikana. Kaimaojan leirillä
eräs suojärveläinen nainen rakastui miliisiin ja jäi lapsineen Venäjälle, vaikka hänen oma miehensä
oli Suomessa rintamalla. Lampi
selän perheessä puolestaan isä ja
alaikäiset lapset jäivät Interposolkaan perheen täysi-ikäisten
lasten palatessa muiden mukana

Suomeen. Heidän tiensä kuitenkin kohtasivat vielä: 1990- luvun
alussa myös Neuvostoliittoon jääneen perheen viimeinen eloonjäänyt poika palasi Suomeen.
Teksti: Tapio Hämynen
Kuvat: arkistokuvaa
Kirjoittaja on Suomen historian
professori (em.)

Luovutetun Karjalan alueelle jäänyt Suojärven kunta..
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Suomi ei ”joutunut jatkosotaan”,
se halusi sotaa
25.6.1941 alkoivat pommit
pudota Suomen suurimmissa kaupungeissa uuden
sodan alkua merkiten. Kulissien takana oli kuitenkin
tapahtunut jo pidempään.

S

uomen
osallistumisesta
Saksan kanssasotijana toiseen maailmansotaan on
kirjoitettu monia teoksia. Mielenkiintoista on, että uusimmat
tutkimukset suhtautuvat aina
edeltäjiään skeptisemmin termiin
”Suomi joutui sotaan”.
Näyttää nimittäin siltä, että
maamme oli varsin hanakasti liittymässä mukaan sotaan, nimenomaan talvisodassa menetettyjen
ja omiksi koettujen alueiden takaisinvaltaamiseksi.
Sillä, että se tapahtui Saksan
avulla, ei ollut merkitystä, eikä
kukaan muu Suomea tuossa tilanteessa olisi voinut avittaakaan.
Suullinen sopimus,
allekirjoittamaton
yhteisymmärrys
Suomella ja Saksalla ei näytä olleen mitään kirjoitettua sopimusta yhteisistä operaatioista. Syynä tähän ovat saattaneet Suomen
puolelta olla turvallisuussyyt sekä
se, että eduskunta ei todennäköisesti olisi moista ratifioinut. Sotilasjohdolla ei sellaisen tekemiseen
ollut taas valtuuksia. Suullisia sopimuksia sen sijaan tehtiin.
Jo kesäkuun puolivälissä eräille yksiköille ilmoitettiin vahingonlaukausten välttämiseksi saksalaisten ilmavoimien tunnukset
eli koneen runkoa ympäröivä keltainen vyö sekä sen tasojen keltaisiksi maalatut kärjet. Tiedon
saaneiden joukossa olivat mm.
Kouvolan ja Utin alueen ilmatorjuntayksiköt - syystä, jota ei montaa päivää tarvinnut odottaa.
Aamuyöstä 22.6. kymmenien lentokonemoottoreiden jyrinä herätti takuulla sikeäunisimmankin kymenlaaksolaisen.
Kouvolan ja Utin yli lensi Karjalan radan suunnassa ainakin
30 saksalaista pommikonetta. Jo
edellisenä iltana ilmavalvonta- ja
-torjuntajoukot olivat saaneet ilmoituksen ”omien koneiden lennosta mereltä kohti Uttia”.
Suomalaisjoukkojen sotapäiväkirjat kertovat hämmennyksestä, kun osassa koneista havaittiin
haarapyrstöjä, jollaisia ei tuohon
mennessä oltu nähty edes neuvostoliittolaisissa koneissa. Sama
yksityiskohta herätti huomiota
myös Viipurin läheisyydessä olleessa vihollishävittäjälaivueessa,
joka tunnisti ne heti saksalaisiksi Messerschmitt Bf 110- hävittäjiksi. Suomalaisten merkinnöistä löytyy mainintoja Junkers Ju
88- koneista, joiden raportoitiin
lentäneen Suomen yli kahta reittiä. Ensimmäinen johti saaristomereltä Turun seudun yli Hyvin-

Suomen Ilmavoimien jatkosodassa käyttämä Messerschmitt 109 Utin
kentällä huhtikuussa 1943

käälle, Lahden kautta Kouvolan
yli Uttiin ja sieltä edelleen itään,
toinen Suomenlahdelta Pernajan
kautta kohti Uttia ja sieltä itään.
Havainnot koneiden määrästä ja lentosuunnista ovat paikoin
ristiriitaisia. Utön linnakkeelta
ja Hyvinkäältä raportoitiin 16
Ju 88- koneesta, toisella reitillä tehdyt havainnot mainitsivat
niin ikään 15-16 konetta. Lappeenrannan eteläpuolen merkinnät puhuvat 16 koneesta kun taas
pohjoispuolella kerrotaan havaitun 19 konetta.
Neuvostoliittolaisten rajavartijoiden raportit Enson alueelta ilmoittavat 38 viholliskoneen
ylittäneen rajan ja poistuneen
selustaan Karjalan kannaksen
suuntaan.
Saksalaishyökkäystä
ennakoiden
Suomalaiskapteeni Ervi kertoo
professori Mauno Jokipiin ”Jatkosodan synty”- suurtutkimuksessa johtaneensa tuona yönä
14 Ju 88-konetta Itä-Preussista
Itämeren ja Suomenlahden yli
Suomen alueella käymättä suoraan Pietarin (vuoteen 1991 Leningrad) edustalla sijaitsevaan
Kronstadiin, missä koneet pudottivat merimiinoja neuvostoalusten käyttämille väylille. Leningradin suunnalla taistelleet kertovat em. koneiden lisäksi 16-18
saksalaiskoneen saapuneen matalalla Terijoen suunnasta ja pudottaneen myös miinoja.
Neuvostolähteet ovat yhteneväisiä tämän kanssa: saksalaiskoneiden kerrotaan poistuneen
tämän jälkeen Leningradin alueelta Suomen suuntaan. Suomalaistähystäjät vahvistivat myöhemmin noin 50 saksalaiskoneen
saapuvan Suomenlahdelta Haminan-Kotkan alueen kautta kohti
Uttia. Koneet pysähtyivät Uttiin
tankkaamaan ennen paluumatkaansa kotiin.
Näin ollen kolme saksalaista
lento-osastoa lensi lännestä itään
vain hetkeä ennen kuin Saksan
maavoimat aloittivat hyökkäyksensä Neuvostoliittoon. Sama
toistui seuraavanakin yönä. Isä-

ni hoiti lentoasemalla sijaitsevaa
Jykevän Osuuskauppaa ja muistan (tuolloin hiukan alle 7-vuotiaana) heränneeni sen vintillä noiden kymmenien moottoreiden
pauhun.

>> www.jatke.fi

www.forcit.fi

Mutta miksi?
Suomalaiskoneita ei näihin operaatioihin osallistunut. Mitä nuo
lennot sitten merkitsivät?
Muutamaakin asiaa.
Strategisena tavoitteena oli antaa Neuvostoliitolle kuva Suomen
ja Saksan yhteisestä sotaretkestä,
operatiivisesti ne taas merkitsivät
sitä, että yksi saksalainen lentoosasto sitoi Viipurissa ja Karjalan
kannaksen kentillä olleet neuJulkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien,
kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja
vostohävittäjät taisteluun, jolloin
toimenhaltijaa. Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.
niillä ei ollut mahdollisuuksia iskeä Leningradista kohti Suomea
WWWJYTYLIITTOFI
palaavien, tuossa vaiheessa enää
niukalti polttoainetta omaavien saksalaisten pommikoneiden
kimppuun sivustasta.
Jyty_lmo_HyvaaJoulua_pallot_20181012.indd 1
12.10.2018
Hitlerin pyrkimyksenä oli sulkea Itämeren neuvostolaivasto
toimettomaksi Suomenlahden
pohjukkaan mm. elintärkeiden
malmikuljetusten varmistamiseksi Ruotsista. Neuvostolaivaston väylien miinoittaminen ilmasta käsin nähtiin tähän yhtenä
www.bdo.ﬁ
keinona, mutta se ei olisi missään
nimessä voinut toteutua ilman
suomalaisten myötävaikutusta.
Suomalaiset eivät puolestaan
halunneet esiintyä maailman silmissä hyökkääjinä ja menettää täten Talvisodan koettelemusten
Suomea kohtaan synnyttämää
sympatiaa. Neuvostoliitto oli siis
pakotettava ”avaamaan peli”.
Ja siinä, kuten vain kolme päivää myöhemmin kesäkuun 25.
päivän aamun tunteina nähtiin,
onnistuttiin.

HYVÄÄ JOULUA!

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

Teksti: Anssi Vuorenmaa
Kuva: arkistokuvaa
Kirjoittaja on everstiluutnantti
evp ja sotahistorioitsija

Artikkeli on lyhennelmä kirjoittajan 22.6.1987 Kouvolan Sanomissa julkaistusta artikkelista
”Jatkosota alkoi Utista – vai alkoiko?”

8.48
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Reino Honkanen – tuntematon sankari
Heimopataljoona 3:n
miesten palauttamisesta
Neuvostoliittoon vastuussa
ollut Reino Honkanen päätti epäonnistua tehtävässään ja tuli pelastaneeksi
satojen heimosotureidemme hengen.

E

dellisessä Sotaveteraanilehdessä oli kirjoitus viimeisestä Suomessa asuvasta
heimoveteraanista, 93-vuotiaasta Juho Savolaisesta. Lehdessä ei
mainittu missä yksikössä hän oli
palvellut, mutta se toi mieleeni
omat kokemukseni.
Kotiutus vai kuolema?
Vuoden 1944 syksyllä tulin kohtalon oikusta tutustuneeksi Heimopataljoona 3:n vaiheisiin, joista olen myöhemmin saanut lisääkin tietoa.
Ikäluokkani oli kotiutettu
syksyllä 1944, jolloin palasin kotiini Raaheen. Raahen seudulla
oli tuohon aikaan useita joukkoja
menossa Lapin sotaan saksalaisjahtiin.
Heimopataljoona 3 oli ollut taisteluissa mm. Siiranmäessä, Vuosalmella ja Äyräpäässä.
Lapin sodan alettua pataljoona
siirrettiin Ouluun. Nurmeksen
Porokylän koulutuskeskukseen
matkannut kuljetusjunamme pysähtyi illalla Oulun asemalle ja
jatkoi matkaa seuraavana päivänä.
Oulusta Heimopataljoona 3
vietiin Ylitornioon. Tässä vaiheessa valvontakomissio puuttui asiaan ja vaati, että pataljoonassa palvelleet Neuvostoliiton kansalaiset on palautettava
Neuvostoliittoon. Tämä salattiin asianosaisilta, joille puhuttiin kotiuttamisesta. Ylitorniolla
kymmenkunta miestä teki ”kotiuttamisesta” omat johtopäätökset ja loikkasi Ruotsiin.
Syyskuun lopulla pataljoona
tuotiin laivoilla Raahen Lapaluodon satamaan. Iltaisin heimosoturit ja Raahen nuoret miehet kävelivät pitkin pääkatua Pitkäkatua ja poikkesivat osuuskaupan
kuppilaan juomaan korviketta
tai raahelaista limunaatia. Tällöin tutustuin yhteen minua vanhempaan heimosoturiin. Itse olin
tuolloin 18-vuotias.
Jutellessamme otin esiin mahdollisuuden, että venäläiset vaatisivat pataljoonan palautettavaksi Venäjälle. Hän oli sitä mieltä,
että suomalaiset eivät voi heitä
niin pettää. Olin sinnikkäästi eri
mieltä - olihan suomalaisetkin
pakotettu sotimaan saksalaisia
vastaan Lapissa.
Kerroin, että meillä on hyvä
merikelpoinen myrskyn kestävä
vene, johon mahtui ainakin viisi-kuusi miestä. Matka Ruotsin
rannikolle ei syksyisellä tuulella
kauan kestäisi. Sanoin, että olen
käynyt katsomassa Ruotsin rannikkoa. Heimoveli ei kuitenkaan
suostunut ehdotukseeni.

ka kanssa Zilliacuksella ei juurikaan ollut keskusteluyhteyttä.
Honkanen oli erikoislaatuinen
johtaja, joka ei alaisilleen räyhännyt. Hänellä oli oma johtamistapansa, johon kuului mm. se, että
hän pitäytyi tiukasti asiassa, paljastamatta itsestään juurikaan
mitään. Menneitä ei hänen kanssaan todellakaan muisteltu.
Käymässämme keskustelussa
ei Zilliacus kuitenkaan maininnut Honkasta sanallakaan, vaikka tiesi jo tuolloin tämän osallisuudesta Heimopataljoona 3:n
kohtalonhetkiin.
Tapasin Honkasen uudestaan
1960-luvulla Helsingissä. Hän
kertoi mm. viettäneensä pitkän
aikaa merillä. 1959 Puolustusvoimien palveluksesta eronnut Honkanen oli nyt kuin eri mies.
Vuonna 1969 kirjoitin suomalaisten
panssarijoukkojen
50-vuotishistoriikkiä. Sota-arkistossa osui käteeni Panssaridivisioonan arkistossa majuri Reino
Honkasesta laadittu kuulustelupöytäkirja.
Muistolaatasta löytyy Raahen asemarakennuksesta, kaupungin puoleiHonkanen oli palvellut 1944
selta seinältä.
pataljoonan komentajana 19.Prikaatissa. Hänet oli määrätty kuljetuksen johtajaksi junaan, joka
Koulut eivät olleen vielä alka- Elämän vaikeimpia
lähti viemään aseista riisuttua
neet, joten tein kellosepän töitä päätöksiä
isäni liikkeessä. Eräänä päivänä Vuonna 1952 olin Panssarikou- Heimopataljoona 3 NeuvostoliitPattijoen suunnalta katua mars- lussa panssarilinjan johtajana. toon. Zilliacuksen lailla ei annetsi Lapaluodon satamaa kohti pa- Ennen palveluksen alkua koulut- tu tehtävä ollut Honkaselle helptaljoona, joista melkein jokaisel- tajat kokoontuivat esikuntapara- po ja hän teki omat ratkaisunsa.
- Härkävaunujen ovia ei lukita
la oli konepistooli. Ihmettelin, kin kouluttajien huoneessa. Kerettä onpa saksalaisjahtiin menos- ran otin esiin Raahen heimopa- ulkopuolella eikä ketään junasta
karkaavaa ammuta, hän ohjeisti
sa kummallista porukkaa. Pian taljoonan tapahtumat.
meidänkin puhelin soi ja Raahen
Tällöin Jääkärilinjan johtaja miehiään.
Lopputuloksen tiedämmekin.
kautta tuli tieto, että Heimopa- kapteeni Aimo Zillacus kertoi
Pian Heimopataljoonan kuljetaljoona on riisuttu aseista Santa- palvelleensa kapteenina 19.Priholman sahan raiteella ja laitettu kaatissa, joka oli ollut Raahen itä- tuksen jälkeen Honkanen siirretjunaan Raahen asemalla. Lähdin puolella Pattijoella odottamassa tiin Panssaridivisioonaan, missä
heti sinne.
Lapin sotaan lähtöä. Hän sai käs- laadittiin kuulustelupöytäkirja
Kiertelin pitkin junan vartta, kyn muodostaa pataljoona. Kai- tapahtuneesta. ”Huonosti hoidekunnes löysin ystäväni. Kehotin kille aseeksi konepistooli ja teh- tun kuljetuksen” johtajana hän
häntä hyppäämään junasta ja et- täväksi riisua Heimopataljoona sai rangaistukseksi 7 vuorokautta
simään minut, jotta painuisimme aseista. Tämän jälkeen heidät oli- päävartioarestia, mitä varten hän
yhdessä Ruotsiin. Sen koommin si kuormattava junaan. Zilliacus pääsi matkustamaan Helsinkiin.
en soturia enää nähnyt.
kertoi tehtävän olleen hänen elä- Tämä oli ainoa hänen saamansa tunnustus satojen heimosotuKun juna lähti Raahesta mänsä vaikein.
3.11.1944, karkasi siitä jo asemalPanssarikoulun johtajana oli reidemme hengen pelastamisesta
la 14 miestä. Junamatkalla kar- tuolloin (1955-1957) everstiluut- – muuten ei häntä asian tiimoilta
kureita tuli ainakin 650 lisää ja nantti Reino Honkanen, jon- muistettu.
Naarajärven sotavankileirille saapuessa junassa oli jäljellä enää 200
miestä. Karanneista pääsi lopulta
pakenemaan Ruotsiin 172 miestä.
Karkureita laitettiin Pattijoella etsimään 19. prikaati ja Raahen eteläpuolella Saloisissa ollut
Jääkäripataljoona 1. Jotain etsijöiden innokkuudesta kertoo se,
että etsintöjen tulos oli nolla.
Kaikki
heimopataljoonien
miehet koottiin Naarajärvelle,
josta heidät kuljetettiin junalla
Neuvostoliittoon. Itärajan takana heimosotureittemme alkusijoituspaikka oli vuosien ajan Siperian orjatyöleirit. Monille se jäi
myös loppusijoituspaikaksi. Vain
harvat selvisivät hengissä.
YYA:n aikana kommunistinen Valpo (Suomen KGB) jatkoi
karkureiden etsintöjä Suomessa ja
Heimosotureita Kiimasjärvellä, marraskuu 1942
Ruotsissa vielä 1970-luvulla.

59 vuotta siitä, kun heimopataljoonaa kuljettanut juna lähti Raahesta, sen tarina kerrottiin
vihdoin kaikille. 3.11.2003 olin
mukana, kun Raahen asemalla paljastettiin aseman seinään
kiinnitetty Heimopataljoona 3:n
muistolaatta.
Tilaisuudessa puhuivat muistomerkkityöryhmän
puheenjohtaja, opetusneuvos Kauko
Hörkkö sekä professori Aarno
Strömmer, joka kertasi traagisen
junamatkan kulkua.
- Tällä laatalla kerromme nykypolville vapauden ja rauhan yhdestä ulottuvuudesta. Tämä ei ole
ilon aihe, Strömmer muistutti.
Raahen asemaan seinään kiinnitetty muistolaatta oli järjestyksessään toinen. Heimosotureista
koostuneen Erillisen Pataljoona
6:n muistolaatta oli paljastettu
Riihimäellä vuotta aikaisemmin.
Kaikkiaan Neuvostoliittoon
luovutettiin Suomesta noin 1600
heimosoturia, jotka saivat osakseen 10-25 vuoden tuomioita
pakkotyössä ja keskitysleireillä.
Noin 15% heistä menehtyi vankeudessa.
Heimopataljoona 3:n vaiheista on kirjoittanut Sotaveteraanilehdessä 5/98 Heimopataljoona
3:n pataljoonaupseeri, reservin
kapteeni Pekka Vaarala. Muistot
Raahen tapahtumista painoivat
yhä.
- Se oli hirvittävä hetki eikä
häviä mielestäni koskaan. Oli
kuin 600 villieläintä olisi päästetty irti. Silloin minä häpesin, että
olin suomalainen upseeri, ja häpeän loppuelämäni.
Junamatkustajaliikennettä ei
Raaheen enää ole ja vanha asemarakennus rapistuu nyt hylättynä.
Sen seinässä löytyvän laatan kunnioittamaa muistoa sen sijaan ei
soisi hylättävän koskaan.
Teksti: Pekka Kantakoski
Kuva: Mikko Kantakoski ja SAkuva
Kirjoittaja on everstiluutnantti ja
sotahistorioitsija
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Hyvinvointia, kuntoutusta ja hoivaa

Kauniala – sotiemme veteraanien
hoivan ja kuntoutuksen
lippulaiva jo yli 70 vuoden ajan.
Kaunialan Sairaala Oy, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Puh. 09 505 921 kaunialansairaala@kauniala.fi www.kauniala.fi

Tervetuloa
Härmän Kuntokeskukseen

Härmän Kuntokeskus järjestää
kuntoutusta sotaveteraaneille.
Monipuoliset ja laadukkaat
kuntoutuspalvelumme
takaavat viihtymisenne.
Tervetuloa!

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600 | www.harmankuntokeskus.fi

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

Toivotamme
Toivotammeasiakkaille
asiakkaille ja
ja yhteistyökumppaneille
yhteistyökumppaneille
Rauhallista
Rauhallista Joulua
Joulua ja
ja Hyvää
Hyvää Uutta
Uutta Vuotta
Vuotta 2016!
2019!

• 330 jäsenjärjestöä, joista lähes 200 tuottaa
palveluja: www.vtkl.fi/palveluhaku
• vaikutamme vanhuuspolitiikkaan
• tarjoamme ohjausta ja tukitoimintaa
ikääntyneille
• kehitämme ja tutkimme

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
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Kaupunkien Joulutervehdys Sotaveteraaneille

Forssan kaupunki

Haapaveden
kaupunki

www.jyvaskyla.fi

Kannuksen kaupunki

Kauhavan
kaupunki

Kiuruveden kaupunki

Paimion
kaupunki

Kuopion
kaupunki
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Kaupunkien Joulutervehdys Sotaveteraaneille

Pudasjärven
kaupunki

Hiukkasen parempi

Uudenkaarlepyyn
kaupunki

Rakennuspalvelu
Heikki Hiltunen Oy

Viitasaaren
kaupunki

Ipa-Pesu Oy

Renor Oy

Lahti

Lahti

Wellmatic Oy

HL-Elec Oy

Ekoisännät Ky

Lahti

Lahti

Lahti

Rakennus Järvenoja Oy

Kasit Oy

Lahti

Laihia

Laihia
www.laiteras.fi

VP-Kuljetus Oy

Automaalaamo
Jukka&Hytti Oy

Premekon Oy

Kuopio

Joutseno

Kartiopuu Oy

Lappeenranta

arkkitehtuuritoimisto
riitta ja kari ojala oy

Lai-Teräs Mäkinen Ky

Lappeenranta, Joutseno

IPRA Technologies Oy

Lappeenranta

Lappeenranta
https://eezykeyz.eu

www.meriturva.fi

Loimaan Tilipiste Ky

Lohkoasennus Oy

MH-Metalli Heikkonen Ky

Laattatyö Wikman Oy

Naantali

Nokia

Nokia

Hinaus&Kuljetus
R. Oksman Oy

Ojan Autosähkö Oy

Lappeenranta

FEMSy Oy
Lempäälä

Nurmijärvi

Oulainen

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Felox Finland Oy

HT-Maalaus Oy

Oulu, Helsinki

Oulu

Oulu

Moottero Oy

Pesupalvelu Hans Langh Oy

Tiilimäen Romuliike Oy

Parkano

Piikkiö

Pori
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PERINNE

Veteraaniperinnettä juurrutetaan
Länsi-Uudellamaalla yksi koulu kerrallaan
Länsi-Uudenmaan Kadettipiirin Jukka Alavillamo on
kiertänyt Läntisen Uudenmaan yläkouluja ja lukioita
sotiemme veteraanien
kanssa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

V

uosiin on mahtunut kymmeniä vierailuja, tuhansia
nuoria ja lukemattomia
tärkeitä kohtaamisia.
- Yleisesikuntaupseerikurssilla 1998-1999 tein sotilaan toimintakykyä käsittelevän diplomityön, jota varten tutkin yli 400
sotiemme veteraanin kokemuksia
taisteluista. Veteraaneja kohtaan
olen tuntenut kiitollisuutta jo
pienestä pitäen ja olen sitä mieltä,
että heidän perintönsä on saatava
siirrettyä nuoremmille polville.
Oma historia on tunnettava, Alavillamo pohtii.
Veteraaniperinteen
viimeiset hetket
Toisinaan kouluvierailut synty-

vät Alavillamon aloitteesta, toisinaan kouluista otetaan yhteyttä häneen. Vierailuja on tehty 2-4
vuodessa.
Merisotakoulussa Helsingissä palvelevan komentaja Alavillamon aisaparina kouluvierailuissa
toimii tällä hetkellä vihtiläisveteraani Hannes Tuovinen, joka
on järjestyksessään kolmas Alavillamon mukana kouluja kiertävä veteraani. Kaksi edellistä ovat
nyt jo edesmenneet, mikä omalta
osaltaan muistuttaa siitä tosiasiasta, että nyt on veteraaniperinteen siirtämisessä monella tapaa
käsillä viimeiset hetket.
Kouluvierailujen kohtaamiset
ovat olleet antoisia myös veteraaneille.
- He ovat pitäneet niitä mielenkiintoisina ja ovat kiitelleet
niiden tuovan kaivattua vaihtelua
arkeen, Alavillamo kertoo.
Lokakuun lopulla Alavillamo
ja Tuovinen vierailivat Espoon
Kaitaan lukiossa, jossa nelisensataa oppilasta ja 25 opettajaa sai-

vat kuulla Tuovisen kokemuksia
Jatkosodasta. Vierailu oli molempien mukaan mieleenpainuva ja
Alavillamo kiittelee opiskelijoiden innostuneisuutta.
- Niin oppilailla kuin opettajilla oli runsaasti kysymyksiä.
Erityisesti kiinnostivat sotakokemukset, samoin kuin elämänmeno 20-30- luvuilla sekä jälleenrakennuksen aika.
Veteraanit kiinnostavat
oppilaita
Vuosikymmenten saatossa Alavillamo arvioi koulujen ja oppilaiden muuttuneen vain veteraaneja
arvostavampaan suuntaan.
- On hienoa huomata, että
nuoriso todella arvostaa ja kunnioittaa veteraanipolvea.
Tuntuu kuin heitä pidettäisiin
oppilaiden keskuudessa kansallissankareina.
Alavillamo on myös hyvillään
siitä, että veteraanien jutut kiinnostavat yhtä lailla tyttöjä kuin
poikia.

Hannes Tuovinen herätti kuulijoissaan kiinnostusta. Häntä vastapäätä
Jukka Alavillamo, takana kuljettajana toiminut kaartinjääkäri Karhulahti

- Tyttöjen kysymykset kohdistuvat ehkä enemmän sosiaalisiin
asioihin kuten toveruuteen ja yhteishenkeen, poikien taistelukokemuksiin.
Tuoviselta löytyi vastauksia
molempiin. Sodassa hän oli kovissa paikoissa 14. Divisoonan 10.
Jalkaväkiprikaatissa raskaan konekiväärin ampujana. Lisäksi hän
osallistui lukuisiin kaukopartioreissuihin Rukajärven suunnalla.
Erityisesti hän kiitteli joukoissa
vallinnutta yhteishenkeä.
- Yhteishenki oli hyvä koko
pataljoonassa. Kaveria ei jätetty
kaukopartioreissuillakaan. Pataljoonan komentajana toimiva majuri sytytti yleensä sätkän
korsuun tullessaan ja katkaisi sen
puolesta välistä poikki ja tarjosi
miehistölle.
Myös 14. Divisioonan komentaja, kenraali Erkki Raappana oli
hänen mukaansa erittäin arvostettu Rukajärven joukkojen keskuudessa.

- Heti sodan jälkeen oli pulaaika ja kaikesta, elintarvikkeista
rakennusmateriaaleihin, oli puutetta. Kaikilla oli kuitenkin palava halu rakentaa elämä uudestaan sodassa menetetyn nuoruuden jälkeen.
Paluu ”normaaliin” ei ollut
aina helppoa, hän muistuttaa.
- Isolla osalla veteraaneista oli
haasteita sopeutua yhteiskuntaan
sodan jälkeen. Sota jätti monelle psyykkisiä traumoja ja fyysisiä
vammoja.
Tuovinen myös viihdytti
kuuntelijoitaan kertomalla omista kouluajoistaan 30-luvulla, jolloin kuri oli luokkahuoneissa hänen mukaansa erittäin kova.
Nykynuoria Tuovinen kehuu
aktiivisiksi ja fiksuiksi, yhdestä
asiasta muistuttaen.
- Isänmaan uhria ei kuitenkaan saa unohtaa - se pitää muistaa, kun suunnitellaan tulevaisuutta.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Kaitaan lukio
ja SA-arkisto

Suomi rakennettiin hyvällä
yhteishengellä
Hyvä yhteishenki oli Tuovisen
mukaan ratkaisevassa asemassa
myös sodan jälkeisinä vuosina.

Kenraali Raappana oli joukkojensa arvostama komentaja

Heikki Laiho Oy

Huoltopalvelu J. Holmberg Oy

AK-Raudoitus Oy

Noormarkku

Porvoo

Porvoo

Kuljetus Taponen A. Oy

Koneyhtymä
Makkonen Alpo ja Aaro

Pusula

NC-Taso Oy

Kajomer Oy

Pyhäsalmi

Pälkäne
www.kajomer.fi

Napapiirin Residuum Oy

Pyhäntä

RTK Palvelu Oy
Rauma

Laitepalvelu J. S. Ky

Metsä-Koskela Oy

Rovaniemi

Ruovesi

33

6/18 j o u lu k u u n 19. pä i vä n ä 2018 | s o tav e t e r a a n i • k r i g s v e t e r a n e n

Rakennusliike
T. Rauman Oy

Pertteli

www.lehmiranta.fi
www.elakeliitto.fi

Pensi Rescue Oy

Dragon Mining Oy

Savotek Oy

Sastamala

Sastamala

Savonlinna

KoneNeliö Oy
Siilinjärvi

Kuljetus Oy
Marko Saarinen

www.tunturiauto.fi

Tainan Lähimmäispalvelu Oy

Ugly Boy

Säkylä

Tammela

Livingood Oy

France-Moteur Oy

Vossi Group Oy

Tampere

Tampere

Tampere

H. Liljeroos Oy

Tolppa Oy

Tampere

Piharakentajat
Juha Moijanen Ky

Sukkamestarit Oy

Kassatieto Oy

Suomen Remotek Urakointi Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Korja-Kumi Oy

FT-Ideas Oy

Tampere

Tampere

Salo

Leon Hallit Salo

80-vuotta palvelua

Verokonsultointi Vesa Häkli Oy
Tampere

Sipoo

Tampere

Matti Tamsi Oy
Teuva
www.tamsin.fi

Hyvää Joulua Sotaveteraaneille
Tammisaaresta!

Tampere

Tampereen Messut Oy
Nikka Ky
Tornio

Directio Oy

Rannikkoseudun Asennus Oy

HIO-MEX OY

Geo-Work Infra Oy

Seepsula-Yhtiöt

Tuusula

Tuusula

Tuusula
www.hiom-mex.com

Paketo Recycling Oy

Turku

Mannlines Oy

www.parkettijuha.fi

Neteram Oy

Kuljetus Kervinen Oy

Kuljetus T. Lemström

Dincor Oy

Tuusula

Tuusula

Tuusula

Ilkka Hirvenoja Oy

Ruosteenesto Airport Oy

Rautarakenne S. Lipponen Oy

Tuusula

Tuusula

Kalanti

Oy Kontaktor Ab

Powernet Oy

Vaasa

Vantaa

Vantaa
www.logisticar.fi

Oy K. Juslin Ab

Meconet Oy

Korjaussuunnittelu T. Berg Oy

Vantaa

Vantaa

Vantaa

Tuusula

Tuusula

PR-Logisticar Oy
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k e n tä ltä

Varsinais-Suomen Sotaveteraanien
seminaaripäivä

Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin
syysneuvottelupäivä

P

Esko Laine avasi seminaaripäivän

V

arsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri vietti perinteistä
syysseminaariaan Maskussa Kiisan Pirtillä 15.11.
Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Anni Grundström luennoi
ajankohtaisista asioista tarkkaavaisille kuulijoille, joita paikalla
oli pyöreät 100.

Tapahtuman avasi piirin puheenjohtaja Esko Laine. Myös
perinneasiat olivat vahvasti esillä,
ja näitä suunnitelmia puolestaan
valotti piirin perinneyhteyshenkilö Pekka Paatero.
Teksti ja kuva: Osmo Suominen

Porin Sotaveteraanien
kunniajäsenjuhla

L

auantaina 10.11.2018 oli Porin Lyseosali täysi juhlaväestä, jolla oli sekä silmää että sydäntä 95 vuoden keski-iän saavuttaneen sotaveteraanipolven
kunnioittamiselle. Omat veteraaninsa, joita yhdistyksessä on 59,
oli Porin Sotaveteraanit r.y. kutsunut kunniajäsenikseen. Sitä olivat omaiset ja suuri ystävien joukko saapuneet heidän rinnallaan
juhlimaan.
Juhla oli puheiltaan ja musiikiltaan veteraanejamme kunnioittava, harras ja isänmaallinen. Juhlapuheen piti liittomme
liiton valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Jukka
Paarma.
- Teitä veteraaneja haluamme
palvella niin kauan kuin te olette meidän keskuudessamme, hän
kiitteli kunniajäseniä lämminhenkisessä puheessaan, joka kosketteli sotaveteraanityön merki-

tystä itsenäisyytensä säilyttäneelle Suomelle.
Veteraanien tervehdyksen esitti Heino P. Paavilainen.
Musiikkipuolesta huolehtivat Laivaston soittokunta, johtajanaan päällikkökapellimestari,
musiikkikomentajakapteeni Petri Junna, sekä Satakunnan Sotaveteraanikuoron perinnekuoro
Vaarinlaulu, jota johti Harri Keto. Komeana soi kuoron ja
soittokunnan ohjelman lopussa
yhdessä esittämä Sibeliuksen Finlandia- hymni.
Juhla päättyi monisatapäisen
yleisön, kuoron ja soittokunnan
yhteiseen Maamme-lauluun.
Juontajan tehtävät hoiti toimintansa lopettaneen veteraanikuoron johtaja Veikko Lehtonen.
Kosti Rasinperä
Porin Sotaveteraanit r.y:n
puheenjohtaja

Jukka Paarman kanssa Olavi Sandberg (vas.), Heino P. Paavilainen sekä Kosti Rasinperä.

Kotiseutuliiton Teppo Ylitalo

iirin paikallisyhdistykset kokoontuivat perinteiseen syysneuvottelupäivään Seinäjoella
17.10.2018. Päivän aiheista johtuen tilaisuus keräsi ennätyksellisen
osanottajamäärän.
Runsaasta asiamäärästä johtuen päivä oli erittäin tiivis. Mm
yhdistysten taakkaa kasvattanut
lehtijupakka aiheutti tiukkoja
kannanottoja. Päivän ulkopuolisena luennoitsijana vieraili geronomi Sarita Vihtonen EteläPohjanmaan muistiyhdistyksestä.
Toisena ulkopuolisena esiintyjänä oli tutkija Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja. Hän toi terveiset

Kotiseutuliiton kokouksesta, jossa oli äskettäin hyväksytty veteraaniperinne työ osaksi kotiseutuliiton toimintaa.
Kotiseutuliiton paikallisyhdistyksillä on paljon annettavaa
veteraanien perinnetyöhön.
Tiiviin päivän päätteeksi siirryttiin elokuvateatteri Bio Marilyniin, johon piiri oli tilannut erikoisnäytöksen Markku Pölösen
Oma Maa elokuvaan. Elokuva oli
katsojia koskettava ja se sai runsaasti kiittävää palautetta.
Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Maskussa juhlittiin Kekrijuhlaa

V

arsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin naisvaliokunta
kokoontui perinteiseen Kekrijuhlaan Maskun Kiisan pirtille
11.10.2018. Suosittu tapahtuma
keräsi lähes kaksisataa osallistujaa Varsinais-Suomesta ja EteläPohjanmaalta.

Vieraina olivat veteraanien
puolisot ja lesket saattajineen,
sekä joitakin naiskannattajajäseniä. Paikalle oli kutsuttu jopa
muutama mieskin, lähinnä esiintymään tosin.
Virkistävä tilaisuus koostui
runsaudesta, jota oli tarjolla oh-

jelman ja pitopöydän muodossa.
Puheenjohtaja Mirja Läärän tervetulotoivotuksen jälkeen ohjelma koostui yhteislauluista, musiikista ja runoesityksistä. Lausuja
Heikki Salomaa esitti toisen runonsa pohojanmaan kiälellä.
Salolaiset isännät esittivät
useita laulukappaleita Ossi Helinin johdolla. Eteläpohjalaisten
ohjelmasta vastasivat mm. yleisön
suosikki Retros Heavy Girls Kauhajoelta.
Tilaisuus päättyi sihteeri Katriina Mäntylä loppukiitoksiin.
Yli piirirajojen tapahtuva naisten
yhteistyö koetaan tarpeelliseksi ja
on osaltaan elvyttämässä vanhaa
kyläilyperinnettä.
Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Kiisan pirtin sali täyttyi ääriään myöten

Heikki Ristimäki kunnioitti setänsä muistoa
itsenäisyyspäivän kunniavartiossa

P

uolustusvoimain 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin
Lappeenrannan sankarihautausmaalla itsenäisyyspäivänä vapaaehtoisvoimin kunniavartiot.
Heikki Ristimäki seisoi setänsä Arvi Olavi Ristimäen
haudalla; sillä samalla, jolla viime
itsenäisyyspäivänä seisoi hänen
veljensä pojanpoika, 24-vuotias
Aleksi Ristimäki.
23. helmikuuta 1940 tilanne
Muolaassa oli tukala. Venäläisten
hyökkäykset olivat harventaneet
joukkoja ja vastahyökkäykseen
oli jouduttu keräämään kaikki mahdolliset voimat. Ristimäki oli irrotettu varsinaisesta viestiupseerin tehtävästään ja hänelle
oli uskottu uhatuimman lohkon
päällikkyys. Näin kirjoitettiin
omaisille lähetetyssä kirjeessä.
- Jos Ristimäki lähtee, niin
lähdemme mekin, kerrotaan hänen joukkojensa sanoneen.

Venäläiset ampuivat palavaa
naftaa bunkkeriin, jossa miehet
olivat. Miehet joutuivat pakenemaan palavasta bunkkerista, jolloin Ristimäkeä ammuttiin suorasuuntaustykillä.
Kun arkku tuotiin Lappeenrantaan, oli sen päällä viesti

omaisille, jossa pyydettiin ”teidän
itsenne vuoksi” olemaan avaamatta arkkua.
Teksti ja kuva: Raili Leino
Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja
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Alajärven kirkkopäivä

J

ärviseudun, Härmänmaan ja
Suomenselän yhdistysten kirkkopäivää vietettiin Alajärvellä
11.9.2018.
Kirkossa pidetyn viikkomessun johdantosanat lausui kirkkoherra Ari Auranen. Sotaveteraanipiirin pappi, rovasti Väinö
Reinilä saarnasi.
Ruokailun jälkeen kokoonnuttiin seurakuntatalolle päiväjuhlaan, jossa oli runsas ohjelmallinen osuus. Musiikista vastasivat

Suupohjan seutukunnallinen kirkkopäivä

Lauri Honkaniemi Aaro Laitisen pianolla säestämänä. Reijo
Vähälä lausui kuusi runoa.
Paikkakunnan tervehdykset
tilaisuuteen toivat kirkkoherra
Ari Auranen sekä kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.
Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

E

telä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin suurinta seutukunnallista kirkkopäivää vietettiin 17.5 Kauhajoella.
Kirkossa saarnasi kappalainen
Jouni Niemi. Jumalanpalveluksen avustajina toimi suuri joukko
Kauhajoen Sotaveteraanien kannattajajäseniä.
Päiväjuhlaa vietettiin seurakuntatalolla. Tervehdyssanat lausui pj Heikki Yli-Korhonen.
Nuorten puheenvuoron esitti
Henrietta Alakortes. Kaupunginjohtaja Linda Leinonen käsitteli juhlapuheessaan laajasti veteraanipäivää sekä sen merkitystä

levaisuudessa lapset ja nuoret otetaan mukaan juhlapäivän suunnitteluun. Tällä taataan se, että
veteraanien asia ei unohdu, hän
muistutti.
Ohjelmasta vastasivat kanttori Helena Ala-Prinkkilä laulu ja
Kauhajoen veteraanikuoro.
Päätössanat juhlassa esitti rovasti Väinö Reinilä.
Kaupunginjohtaja Linda Leinonen

Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

nykyihmisille ja erityisesti tuleville sukupolville.
- Kaupunginjohtajana ja nuorena äitinä toivon, että myös tu-

Eduskunnan puhemies juhlapuhujana
Ilmajoella kirkkopäivillä

S

Seppelepartiossa Eino Takala (vas.) ja Mauno Matila

Lahdessa vietettiin
kirkkojuhlaa jo 48. kerran

einänaapuriyhdistysten kirkkopäivää vietettiin Ilmajoen
kirkossa ja seurakuntatalolla. Jumalanpalveluksessa saarnasi pastori Asko Kantola, joka tilaisuuteen myös seurakunnan tervehdyksen.
Saarnassaan Kantola korosti
veteraaniväen osallistumis- tahtoa hengellisiin tilaisuuksiin ja
totesi, että osallistuminen on
omaehtoista. Jumalanpalveluksen päätyttyä lähetettiin seppelepartio, jossa toimivat Maiju
Välkkilä ja Juho Rintamäki.
Seurakuntatalolla
vietetyn
päiväjuhlan avasi puheenjohtaja
Matti Antila. Kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski.

- Veteraaneille puhuessaan
koen puhuvani väkeville voimaihmisille, jotka jättävät jälkeensä mittaamattoman suuren
perinnön, kuvaili eduskunnan
puhemies Paula Risikko juhlapuheessaan.
Ohjelmassa näkyi kulttuurikunnan kädenjälki. Tasokkaasta musiikki- ja runoesityksestä
vastasivat Kaarina Äijö ja Sirpa
Ojala Korsuveljien ja Reino Saranpään säestyksellä.
Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Tilaisuuden juhlapuhujana toimi eduskunnan puhemies Paula
Risikko

Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan
naistyö laajenee entisestään

Kirkko oli taas ääriään myöten täynnä

L

ahden alueen sotiemme veteraanit kokoontuivat veteraaniasiain ääreen pyhäinpäivänä
3. marraskuuta Lahden vanhimpaan kirkkorakennukseen Launeelle.
Tilaisuus alkoi messulla ja jatkui veteraaniyhdistyksen toimeliaiden naisten tarjoilemilla virkistävillä kahveilla. Puoliltapäivin
jatkettiin veteraanijuhlalla. Juhla
on vanhimpia, ellei jopa vanhin,
Lahden alueella yhtäjaksoisesti
järjestetty veteraanitapahtuma.
Juhlan ovat perinteisesti järjestäneet yhteisvoimin Lahden Sotaveteraanit ry (ennen liitoksesta
seurannutta nimenvaihdosta Etelä-Lahden Sotaveteraanit ry) sekä
Launeen seurakunta jo vuodesta
1970 lähtien. Järjestelyjen päävastuun ovat kantaneet Niilo Aaltio
ja Tauno Strengell.
Tämänvuotinen juhla oli siis
järjestyksessään jo 48. Yhtä poik-

keusta lukuun ottamatta juhlaa
on aina vietetty Launeen viihtyisässä kirkossa, joka on ollut lähes
aina viimeistä paikkaa myöten
täynnä.
Tänä vuonna juhlan ohjelmassa oli mm. eversti Pekka Joukon
Sotilaan sana, Oskar Merikannon musiikkia Seppo Hilskan
tulkitsemana sekä syvällinen kuvaelma Seitsemän veljeksen elämänkoulusta Lahden Rauhanturvaajien kuoron Killien esittämänä.
Tilaisuus päättyi kirkkoherra
Heikki Pelkosen päätössanoihin ja yhdessä laulettuun «Kotimaani ompi Suomi».
Juhani Honkaniemi
Lahden Sotaveteraanit ry:n
kunniapuheenjohtaja

Piirien naistoimen terävät päät. Vasemmalta Mirja Läärä, Terttu Näremaa, Maire Lammi, Pirjo Nummi ja Tarja Tapanainen

E

telä-Pohjanmaan naistyöryhmä vietti pikkujoulujuhlaa
Kauhajoella 9.12.2018 . Tilaisuus
kokosi yhteen 150 naista molemmista piireistä. Muutama veteraanimieskin oli päässyt mukaan.

Tilaisuus alkoi joululounaalla
Sanssin kartanossa. Lounaan jälkeen seurasi monipuolinen ohjelmallinen osuus molempien piirien toimesta. Varsinais-Suomi toi
jälleen pöytään runsaan katta-

uksen ohjelmaa puheenjohtajansa Mirja Läärän johdolla. Mirja
toimi myöskin ylimpänä joulupukin muorina lahjoineen.
Ohjelmallisen osuuden jälkeen
siirryttiin yläasteen auditorioon,
jossa Kauhajokinen Ne On teatteri esitti parisuhteiden koukeroita käsittelevän näytelmän ”Eila,
Rampe ja huonot keenit.”Koko
päivän kestänyt pikkujoulu tilaisuus toi molempien piirien naisille iloa ja hauskuutta.
Nämä virkistävät vierailut yli
piiri rajojen tulevat varmasti jatkumaan ja kehittymään.
Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja
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k e n tä ltä

Jyväskylässä juhlittiin pyöreitä vuosia
Jyväskylän Sotaveteraanit
ry viettivät lokakuun lopulla Laajavuoressa 60-vuotisjuhlaansa, Naisjaostolla
puolestaan tuli täyteen 50
vuotta.
uhlan 200 osanottajaa koostui
omien jäsenten lisäksi laajasta joukosta yhteistyökumppaneita ja yhdistyksen toiminnan tukijoita.
Jyväskylän Sotaveteraanien
puheenjohtaja Matti Krats toi
avauspuheessaan esiin yhdistyksen perustamisen vaiheet.
- Tuolloin pieni joukko sotaveteraaneja kokoontui päättämään yhdistyksen perustamisesta. Ennakkoluuloton tavoite oli
lähteä hankkimaan asuntoja veteraaneille, jotka olivat jääneet
maanhankintalain ulkopuolelle. Perustamisen jälkeen vuosien
voimannäyte todentui 13 talona
ja 454 asuntona jyväskyläläisille
veteraaneille, hän muisteli alkuvaiheita.
- Jatkossa perustettiin Naisjaosto, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen ”kylkiluuna”
täydet 50 vuotta!
Liiton tervehdyksen juhlaan
toi liiton puheenjohtaja, lehdistöneuvos Erkki Heikkinen.
Hän korosti puheessaan veteraanien tärkeintä tavoitetta: saada eduskunnassa päätetyksi laki,
jolla kaikille rintamaveteraaneille turvataan samat kotipalvelut
kuin sotainvalideille.
- Nyt tuo tavoite on toteutumassa hallituksen budjettiriihen
päätösten perusteella. Lakiesityksen ovat hyväksyneet kaikki
eduskuntapuolueet eduskuntaryhmien puheenjohtajien allekirjoituksilla, Heikkinen vahvisti.
- Alueellisesti ja paikallisesti
on tärkeä työmme valvoa, että jokainen veteraani saa hänelle kuuluvat edut, hän muistutti.
Edelleen puheenjohtaja Heik-

Rivit ovat harvenneet - mutta laulu
raikaa vielä sydämestä!

J

Martti Mäkinen nosti päätössanoissaan esiin veteraaniväestön yksinäisyyden

kinen kertoi Sotaveteraaniliiton
ja Rintamaveteraaniliiton tiiviin
yhteistyön kehittämisestä tulevina vuosina ja uusissa hankkeissa.
Erityisesti perinnetyö saa toiminnassamme yhä kasvavan merkityksen.
Jyväskylän kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Puolustusvoimien tervehdyksen esitti Keski-Suomen aluetoimiston
päällikkö everstiluutnantti Teijo
Oksanen, Jyväskylän seurakunnan tervehdyksen kirkkoherra
Arto Viitala.
Juhlapuheen piti eduskunnan
1. varapuhemies Mauri Pekkarinen, joka loi puheessaan katsauksen turvallisuustilanteeseen, niin
Suomen, Euroopan kuin suurvaltojen viimeaikaisten, huolestuttavienkin kehityssuuntien näkökulmasta.
Musiikista vastasivat Timo
Laakson luotsaama Jyväskylän
Sotaveteraanikuoro - jolla silläkin on takanaan jo 45-vuotinen
menestykäs taival -, Juha Ketolan johtaman Ilmavoimien soittokunnan säestämä Maria Tyyster sekä paikallista osaamista
edustava duo Kruuvaus.

Juhlassa palkittiin 25 ansioitunutta henkilöä, jotka ovat eri
tavoin toimineet pitkään esimerkillisesti Jyväskylän sotaveteraanit ry:n toiminnassa ja sen hyväksi. Juhlan yhteydessä julkaistiin
myös Matti K. Hyvärisen kirjoittama, yli 400-sivuinen yhdistyksen historiikki Sotaveteraanin
vierellä loppuun saakka.
Juhlan päätössanat lausui juuri 100 vuotta täyttänyt Mainilan
veteraani Martti Mäkinen, joka
kiinnitti kiitossanoissaan huomiota ajankohtaiseen aiheeseen.
- Veteraanien, puolisoiden ja
leskien elämä on kovin monen
kohdalla arjessa varsin yksinäistä.
Pienetkin tapaamiset, yhteydenotot ja tilaisuudet ovat aina odotettuja ja kiitollisuudella näitä arjen piristyksiä aina muistetaan ja
niistä saadaan voimaa jaksamiseen, hän muistutti.
Juhla päättyi yhdessäoloon
maittavan juhlapäivällisen äärellä vuosikymmenten mittaista yhteistä taivalta muistellen.
Teksti: Matti Krats
Kuva: Matti Hyvärinen

Kärkölän Sotaveteraanien vuosikokous

K

ärkölän Sotaveteraanit ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 8.11.2018.

Kokouksen aluksi nautittiin perinteinen joulupuuro ja joulukahvit. Puheenjohtajaksi kokoukselle

valittiin Petri Ollila ja sihteeriksi Tapio Kulmala.
Tilaisuuden aluksi Lahden
Sotaveteraanipiirin piirisihteeri
Hannu Rahkonen jakoi Sotaveteraaniliiton hopeiset ansiomerkit kymmenelle Kärkölän Sotaveteraanit ry:n toiminnassa ansioituneelle. Kokouksessa kutsuttiin
Kärkölän Sotaveteraanit ry:n
kunniajäseneksi yhdistyksen varapuheenjohtaja Tapio Kanerva.
Kunniajäsenyydestä Kanervalle
ojennettiin kunniakirja ja Veteraaniliiton mitali.
Kärkölässä asuu yhä kolme sotiemme veteraania, joista kaikki
kolme asuvat edelleen kodissaan.

Edessä kuoron vanhin 105-vuotias Salomon Altschuler, oikealla kuoron johtaja Reijo Pajamo

H

elsingin Sotaveteraanikuoron ja Viipurin Lauluveikkojen perinteistä itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlaa vietettiin
Temppeliaukion kirkossa. Enimmillään Helsingin Sotaveteraanikuorossa on ollut yli sata tammenlehvälaulajaa, enää paikalle
jaksoi tulla yhdeksän.

Laulu soi silti upeasti yksiäänisenä!
Rauno Loukkola
Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Kärkölän Sotaveteraanit ry:n
itsenäisyyspäivä

K

ärkölän Sotaveteraanit ry:n
Suomen 101. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkoivat aamuyhdeksältä seppeleen laskulla Seurakuntakeskuksen Muistokoivikon kivipaadelle. Seppeleen
laskivat puheenjohtaja Petri Ollila sekä hallituksen jäsen, Kärkölän seurakunnan eläkkeellä
oleva kirkkoherra Martti Myllärinen. Kunniavartiossa kivipaaden äärellä oli yhdistyksen varapuheenjohtaja Tapio Kanerva,
joka oli 2017 yksi Muistokoivikon perustajista.
Veteraanipuistosta siirryttiin
kuulemaan Itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelusta Kärkölän kirkkoon. Kirkonmenojen jälkeen
juhlaväki siirtyi ulkopuolelle sankarivainajien muistomerkille, jolle Kärkölän kunnan ja Kärkölän
Kappeliseurakunnan seppele las-

kettiin. Samoin seppele laskettiin
Karjalaan jääneiden muistomerkille. Puheen muistomerkillä piti
nuori Kärkölän Kärnäpää Topias Rauhamaa, joka herkistävässä puheessaan toi hienosti esiin
oman sukunsa sotahistorian.
Virallisten seremonioiden jälkeen siirryttiin Kahvila Tähkään
Kärkölän Sotaveteraanit ry:n ja
Kärkölän Kappeliseurakunnan
tarjomille kirkkokahveille. Sodat
kokeneita edustivat tilaisuudessa sotilaspoika Tapio Kanerva ja
sotaveteraani Eino Mörsky.
Lämminhenkisen tilaisuuden
jälkeen juhlaväki poistui odottamaan Itsenäisyyspäivän juhlakonserttia, joka pidettiin Vuokkoharjun koulun juhlasalissa.
Teksti: Tapio Kulmala
Kuva: Matti Myllärinen

Teksti: Tapio Kulmala
Kuva: Matti Myllärinen

Kärkölän Sotaveteraanien valitsi nykyisen hallituksensa ja toimihenkilönsä jatkamaan myös ensi vuonna

Kärkölän Sotaveteraanien itsenäisyyspäivä alkoi seppeleenlaskulla
Muistokoivikon kivipaadelle
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Sotaveteraanipiirien joululehdistä poimittua
Piirien joululehdet tarjoavat veteraanityön uutisia
vuoden varrelta, kiinnostavaa tietoa sekä koskettavia
tarinoita.

Satakunta
Heikki Silvolan pysäyttävä artikkeli Satakunnan Sotaveteraanin
Joulu 2018- lehdessä käsittelee sotalasten elämänmittaista ikävää.
Kyseessä on vähän tunnettu, mutta yli 50 000 sotaorvoksi jäänyttä
lasta koskettanut tragedia. Euralainen Erkki Teini on heistä yksi.
Teini oli vasta viikon ikäinen
hänen isänsä kaatuessa aivan talvisodan loppumetreillä maaliskuussa 1940. Hän on sisarineen
tallentanut huomattavan määrän
isänsä sankarikuolemaa edeltävää
ja sen jälkeiseenkin aikaan liittyvää aineistoa, jonka kautta isän
muisto elää yhä.
Koskettavin näistä on Einoisän joulukuun alussa rintamalta
kotiin saapunut kirje, jossa hän
lähettää perheelleen lämpimät
joulun toivotukset. Epäilemättä
enemmänkin rintaman jatkuvaa
epävarmuutta kuin minkäänlaista ennakkoaavistusta henkien on
isä jättänyt kirjeessä elämänohjeita lapsilleen, ikään kuin valmistaen heidät tulevaan.
”Säilytä, Aili, tämä lapsille”,
hän päättää kirjeensä.
Usko korkeampaan johdatukseen tai isänmaan asiaan ei Einolla huojunut hetkistä tiukimpinakaan.
”Ikävä on minun teidät jättää
tänne maailmaan orvoiksi, mutta tämä tilanne on nykyisin hyvin
vakava ja maamme siksi pieni, että
sen puolesta on jokaisen kykenevän miehen ja naisen seisottava.”

Lahti
Myös Sotiemme Veteraanien
Lahden piirin Jouluviesti kuljettaa lukijansa veteraanien muistoihin ja sotarintamalle.

Siitä palosta, jolla nuorikin
sukupolvi halusi päästä maataan
puolustamaan kertovat etenkin
jatkosodassa lottana toimineen
heinolalaislotan Eeva Kolehmaisen muistelmat.
Kaartin kasarmin muistomitalitoimistossa lottauransa aloittanut Kolehmainen marssi ystäviensä kanssa pelottomasti suoraan
lottajärjestön päällikön Fanny
Luukkosen puheille ja ilmoitti
haluavansa rintamalle.
”Sitten kun Pietari on vallattu, pääsette”, oli Luukkonen luvannut.
Vielä myöhemmin käymänsä
viestikurssinkin aikaan oli Kolehmainen liian nuori rintamalle
päästäkseen, mutta se ei häntä pysäyttänyt. Ikänsä väärennettyään
kutsu kävi ja tie vei Karhumäen
kautta Äänislinnaan kenraali Laguksen joukkoihin puhelinkeskukseen.
Perheelleen ei Kolehmainen
kuitenkaan uskaltanut totuutta kertoa ennen kuin vasta perille päästyään. Isänperintönä saamansa savolaisluonteen ilkikurisuudella hän kiusoitteli kotiväkeä
huolettomilla tarinoillaan siitä,
kuinka ei koskaan tiedä, milloin
miinaan astuisi, mutta siitäkös se
äiti pillastui, hän muistelee.
Lottapäämajaan marssinut äiti
hankki Kolehmaiselle lähtöpassit vain kahden kuukauden rintamalla olon jälkeen. Hän lähti
kuitenkin vielä mukaan Porkkalan evakuointiin ja karjantaluttamistaipaleelle Nikkilään.
”Kun ei sitä matkaa ollut kuin
50-60 kilometriä!”

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin Jouluviestistä löytyy lukuisten pysäyttävien veteraanihaastattelujen lisäksi myös ansiokasta
pohdintaa veteraaniperinteestä ja
sen tulevaisuudesta. Näitä käsittelevät niin reserviläisjärjestöjen
kirjoitus yleisen asevelvollisuuden eduista kuin Urpo Koposen
teksti Leppävirran Sotaveteraanien sankaritauluhankkeesta, jossa
jokaisen 422 talvi- ja jatkosodissa isänmaansa puolesta henkensä
antaneen leppävirtalaissotilaan
nimet koottiin Leppävirran kirkossa viime itsenäisyyspäivänä
paljastettuihin Pro Patria-tauluihin.
Hankkeen puitteissa jokaiselle
sankarivainajan haudalle hankit-

tiin lisäksi kestävä kynttilälyhty,
jotka pääsivät ensimmäistä kertaa
käyttöön tämän vuoden itsenäisyyspäivänä.
- Kaikilla Leppävirran kouluilla oli jo koulupiirin omistamat Pro Patria-taulut, mutta yhteistä, kaikkia leppävirtalaisia
sankarivainajia käsittävää taulukokonaisuutta ei ollut, Koponen
kertoo hankkeen taustasta.
Kansalaiskeräyksen turvin toteutetulla hankkeella saadaan toteutettua veteraanien kauan kaipaama huomionosoitus kaatuneille aseveljille, hän jatkaa.
- Me muistamme, me kunnioitamme.

Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen tuhti lukupaketti pitää sisällään kaksi kertomusta, jotka muistuttavat siitä,
miksi rajan takana yhä tehtävä,
kentille jääneiden kaatuneiden ja
kadonneiden etsintätyö on niin
tärkeää. Vaikka kotimatka saattaa vainajalla venähtää liki 80
vuoden mittaiseksi, on häntä silti
odottamassa paitsi sankarin vastaanotto, ennen kaikkea päätös
omaisten pitkälle epätietoisuudelle ja odotukselle.
9.6. Alastaron kirkossa saatettiin hautaan Sulho Heikola, jonka kotiinpaluuta oman kirkkomaan multiin oltiin saatu odottaa helmikuusta 1940 saakka.
Heikolan jäänteet löytyivät Kirvesmäen maastossa kesällä 2016
suoritetuissa etsinnöissä.
Neljä päivää myöhemmin samanlaisissa kaihoisan koskettavissa tunnelmissa oltiin Rymättylässä, jonka kirkkomaalle haudattiin sinne kadonneena jo vuonna
1944 siunattu sotamies Pentti
Lalla, jota oli saattamassa viimeiselle lepopaikalleen mm. hänen
sisarensa Kaija Saarinen.
- Keväällä Pentti kävi maatalouslomalla hoitamassa toukotyöt kotitilalla Kirjalassa. Loman
päätteeksi heitettiin hyvästit ja
Pentti palasi Maaselän kannakselle. Eikä koskaan palannut.
Lallan kohtalo kuitenkin
myös muistuttaa, kuinka monta
tarinaa vielä odottaa päätöstään.
Kukaan ei tiedä tätä paremmin
kuin Lallan etsintöihin osallistunut JR 35:n killan Hannu Vainio, jonka oma isä kaatui noin
tunti samaan joukko-osastoon
kuulunutta Lallaa ennen. Hänen
ja tuhansien muiden etsintä jatkuu edelleen.

Nuorten juhlaa Torniossa 6.12.2018

L

ähes 400 vuotta sitten tuolloin maailman pohjoisimmaksi kaupungiksi perustettu
Tornion kaupunki järjesti itsenäisyyspäiväjuhlan tyynessä auringonpaisteisessa säässä Joentalossa Tornionjoen rannalla. Juhla
kokosi noin 200 osallistujaa.
Perinteinen ja hieno ohjelma
korosti onnistuneesti nuoria ja
nuorten roolia. Partiolaiset hoitivat tukitehtävät tyylikäs lippuvartio mukaan lukien. Kaikkien
sydämet sulatti kutenkin tanssikoulu Stagen kuusivuotiaiden
lasten tanssiesitys Finlandian vaikuttavaan sovitukseen.
Toki juhlassa pidettiin myös
perinteiset puheet ja kuultiin komeaa soittoa sekä kuoro- ja duo-

laulua. Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Pekka Pelttari
sekä Sotaveteraaniliiton tuleva
toiminnanjohtaja Sakari Martimo korostivat puheissaan Suomen kansan tarinaa. Se on komea, mutta tarinan jatkuminen
vaatii meiltä kaikilta paljon työtä.
Juhla oli kuitenkin nuorten ja
lasten, jotka loistivat tähtinä juuri
niin, kuin usein kuulee puheissa
haluttavan, mutta harvoin näkee
toteutettavan. Tällä tavalla Suomen tarinan kerronta siirtyy sukupolvelta toiselle.
Sakari Martimo
Sotaveteraaniliiton tuleva
toiminnanjohtaja

Tanssikoulu Stagen kuusivuotiaat veivät yleisön sydämet
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Kirjat
Veteraani on elämänkertansa ansainnut

Matti Jalava: Erkki Luntamo
Vakkamedia Oy 2018
Sotaveteraaniliiton
taannoisista
hiihtomestaruuskilpailuistakin tutuksi tulleesta uusikaupunkilaisesta kansakouluopettaja ja reservin
majuri Erkki Luntamosta on valmistunut elämäkertakirja, jonka
julkistamistilaisuus pidettiin 19.11
Uudessakaupungissa.
Paikalla oivat kutsuttujen lehdistön edustajien lisäksi myös Luntamon pojat Olli ja Mikko, jotka
kirjan kirjoittajan lisäksi kertoivat
omakohtaisia muistoja isästään. Kysyttäessä, miltä tuntuu nähdä isän
tarina kirjan kansien välissä, he totesivat, että hyvältä, sillä vaikka hei-

dän kaikkien lasten (yhteensä 5)
elämän työt ja toimet laitettaisiin
yhteen, he eivät isälle pärjäisi. ”Hän
ei todellakaan ollut kotona kiikkustuolissa istuva perheenisä”.
Erkki Luntamo syntyi Kuusistossa (nykyisin Kaarinaa) autonomisessa Suomen Suuriruhtinaskunnassa 25.11.1914 ja kuoli suuresti rakastamassaan itsenäisessä
Suomessa puoli vuotta ennen sadan vuoden täyttymistä 26.5.2014.
Vain kahdeksan päivää aikaisemmin hän oli ollut mukana kunniavieraana suunnistusseura VakkaRasti järjestämissä 100 vuotisjuhlakilpailuissaan.
Erkki Luntamo osallistui rintamaupseerina sekä talvi- että jatkosotaan mistä ja myöhemmistä
siviiliansioistaan hänet palkittiin
kaiken kaikkiaan 6 kertaa Vapaudenristillä. Valtaosa kirjan 190 sivusta käsittelee nimenomaan hänen
sotavuosiaan, mutta mukana on
muutakin. On luvut hänen lapsuusja kouluvuosistaan sekä sotaväkiajasta, perheestä ja ystävistä sekä
työstä veteraani- ja perinneasioissa.
Erkki Luntamo on liikkuva ihminen, pääosassa oli suunnistus. Hän
oli myös ehdottoman raitis, ja myös
musiikki kuului tämän aktiivisen
kansalaisen harrastuspiiriin samoin

Lottaperinteen historiaa ja tulevaisuutta
kuin Lions-toiminta. Nämä kaikki
saavat osuutensa runsaan 200 valokuvan täydentäminä.
Luntamo tunnettiin taitavana
puhujana, mutta myös kirjoittajana ja piirtäjänä hän oli hyvä. Ennen
1934 alkanutta opiskelua Rauman
seminaarissa hän ehti olla muurari-isänsä kanssa silloisessa Kuusiston kunnassa myös muuraustyössä.
Niinpä hän asemasotavaiheenkin
aikana suunnitteli ja ohjasi muuraria mm. kanttiinin takan rakentamisessa.
Tämän kirjoittajalla oli kunnia tuntea Erkki Luntamo aina
1970-luvun alkuvuosista alkaen.
Minusta hänen siunauspuheensa
pitänyt rovasti Hannu Palmu kiteytti Erkin elämän hienolla tavalla: ”Vain ani harva meistä saa yhtä
terveen ja pitkän elämän, saa pitää ajatustensa selkeyden, säilyttää
muistinsa, pitää liikuntakykynsä,
näkönsä ja kuulonsa, jopa huumorintajunsa loppuun asti”.
Kirjaa voi tiedustella kirjakaupoista Uudessakaupungissa ja Laitilassa sekä tämän kirjoittajalta.
Teksti: Osmo Suominen
Kirjoittaja on VarsinaisSuomen Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

16-vuotiaana lottana etulinjassa

Riitta Liede, Kaija Pesonen:
Kaija Pesosen talvisota –
16-vuotiaan tytön päiväkirjat
Petsamon etulinjalta
Minerva 2018, 251 sivua
Sotahistoriakirjallisuuden syksyn
runsas sato on pitänyt sisällään
muitakin ”ihan tavallisten” rivisotilaiden kokemuksia luotaavia kirjoja, mutta Minerva-kustannuksen uutuus erottuu näistä sillä, että
kertoja ja kokija on nainen ja vielä
poikkeuksellisen nuorikin. Jälkimmäinen selittyykin sillä, että pikkulottana rintamaponnistuksiin liittynyt Pesonen oli tehtävässään alaikäisenä laittomasti.
Osasto Pennasen joukkosidontapaikalla Pesosen uutteruus osoittautui korvaamattomaksi. Kirjoittajan, turkulaistoimittajan Riitta
Lieteen tietoisuuteen Pesosen rintamalla kirjoittamat päiväkirjat nousivat hänen samalla joukkosidonta-

paikassa hoitajana toimineen äitinsä kautta.
Rintamalle Pesonen päätyi vahingossa, sillä alun perin hän suuntasi Petsamoon esikoistaan odottavan sisarensa tueksi, repussaan vain
menolippu ja upouusi kansallispuku. Vahvan sosiaalinen omatunto
hänellä oli kuitenkin jo nuoresta pitäen. Hänen lapsenlapsensa kertoi
myöhemmin hänen rukoilleen rippikouluikäisenä ettei ”Jumala antaisi hänelle helppoa elämää, vaan
sellaisen, jolla olisi merkitystä myös
muille”.
Jo 14-vuotiaana Pesonen oli hakeutunut apulaiseksi kulkutautisairaalaan, joka sytytti hänessä varmuuden elämänsä suunnasta: hän
halusi sairaanhoitajaksi. Sodan syttyessä hän seurasi kutsumustaan ja
pestautui Petsamon pataljoonan
lääkintäjoukkoihin.
Päiväkirjamerkintöjen (niin Pesosen kuin alueen sotilashenkilöstön) lisäksi teos käyttää tukenaan
valokuvia, karttoja ja mm. Petsamon historiaa ja eri termejä taustoittavia ”tietoiskuja”, joiden ansiosta myös vähemmän aihetta tunteva lukija saa sodan kulusta kattavan
kokonaiskuvan.
Pesosen yksityiskohtaiset päiväkirjamerkinnät hämmästyttävät poikkeuksellisesta kypsyydestä
kertovalla tarkkanäköisyydellään.
Väliin täytyy oikein muistuttaa itseään, että niiden takaa löytyy vain
16-vuotias, vasta ripille päässyt tyttö. Tätä vasten ei hänen luonteenlujuuttaan voi kuin ihailla, mutta selvää on, että sota toi hänenkin elämäänsä aivan liikaa sellaista, jota

moni ei kykenisi kohtaamaan koko
elämänsä aikana.
Kirjan keskiössä on nuori, joka
on samaan aikaan elämänsä alussa
mutta jatkuvana seuralaisenaan tietoisuus siitä, että se voi päättyä koska tahansa. Sen seurauksena entistä enemmän herkistää se, että miten
rintaman raadollisuutta kuvaaviin
päiväkirjamerkintöihin nivoutuu
vaivihkaa myös nuoren sankarittaren ensirakkaus, jonka kohtaloa
jännittää kirjan viimeisille sivuille
saakka.
Etulinjan arkea elävästi ja hellyttävästikin kuvaavista teksteistä
henkii se niin monesta veteraanikohtaamisesta tuttu järkähtämättömyys: tehtiin se, mitä piti. Teos
on erinomainen hankinta kenelle
tahansa, mutta aivan erityisen oiva
lahjaidea nuoremman polven edustajille, joille se epäilemättä avaa sodan todellisuutta ja veteraanipolven
heidän ikäisinään osakseen saamaa
elämää aivan uudella lailla lähelle
tulevalla tavalla.
Ariela Säkkinen

Aura Korppi-Tommola: Lottaperinne elää. Suomen Lottaperinneliitto 1992 – 2017
Korian Kirjapaino Alanko Ky,
Kouvola 2017. 140 sivua.
Teoksen kirjoittaja professori Aura
Korppi-Tommola on lastensuojelun ja naishistorian tutkija sekä
tietokirjailija, joka johti neljää tieteellistä tutkimusta tuottanutta
Lottien Suomi-historiaprojektia
1998–2009 ja oli mukana Tammenlehvän perinneliiton veteraaniaikakauden historiahankkeessa
2006–2014.
Kirjan julkaisijana on Suomen
Lottaperinneliitto, joka vuonna
syntyi vuonna 1991 tarpeesta keskustella sotavuosien 1939 – 1945
uurastuksesta. Ansiokas kirja kertoo, miten lottaperinnettä ryhdyttiin vaalimaan lottien ja pikulottina toimineiden naisten ryhtyessä
kertomaan kokemuksistaan. Lottien historiaa alettiin tutkia sekä valtakunnallisella että paikallistasolla.
Tällä hetkellä Lottaperinneyhdistyksiä on 28.
Kirjassa varsin kiinnostavia ovat
Isänmaallinen innostus- otsikon
alta löytyvät, historiallista näkökulmaa tuovat luvut. Suojeluskuntien
tuleva ylipäällikkö Lauri Malmberg määräsi 29. elokuuta 1919 perustettavaksi suojeluskuntien yhteyteen Lotta-Svärd -naisyhdistyksiä.
Tehtävänä oli auttaa suojeluskuntien varusteiden ja esimerkiksi lääkintätarpeiden valmistuksessa, kerätä varoja avustustoimintaan ja
toimia liikekannallepanon aikana
lääkintä- ja huoltoapuna.
Vapaaehtoisuuteen perustuvaan
järjestöön kuului vain naisia. Rekisteriin valtakunnallinen Lotta Svärd
-yhdistys merkittiin 9. syyskuuta
1920. Nimen järjestö sai Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden
runosta Lotta Svärd. Ensimmäisenä nimeä käytti Riihimäen Lotta
Svärd marraskuussa 1918.
Sotavuosien 1939–1945 aikana
lotat toimivat monissa maanpuolustusta tukevissa toimissa. Jatkosodan sytyttyä heinäkuussa 1941
Lotta Svärd – järjestö liitettiin
Suomen puolustusvoimien osaksi. Järjestö kasvoi sodan aikana väkilukuun suhteutettuna maailman
suurimmaksi vapaaehtoiseksi naisjärjestöksi.
Välirauhan sopimuksen ehtojen
tultua julkisiksi alettiin aavistella,
että suojeluskuntajärjestön kohtalo saattaisi sopimuksen 21. artiklan
nojalla olla vaakalaudalla. Artiklan
mukaan Suomi sitoutui ”heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset järjestöt”
jotka ”harjoittavat Yhdistyneille
kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa”. Koska Lotta Svärd -järjestö oli
toiminnassaan kiinteästi sidoksis-

sa suojeluskuntajärjestöön ja Puolustusvoimiin, päätyi myös se lakkautettavaksi.
Kirjassa kerrotaan, miten Suomessa suhtauduttiin Lotta Svärd
-järjestöön vuosikymmeniä. Tämä
näkyi esimerkiksi kirjallisuudessa,
kuten Väinö Linnan vuonna 1954
julkaistussa Tuntematon sotilas
-romaanissa ja Paavo Rintalan 1963
julkaistussa Sissiluutnantti-kirjassa.
Lotta Svärdin jäsenet olivat sitoutuneet puolustamaan kristillis-siveellisiä arvoja, ja heidän esittäminen
lottaihanteensa pettäneinä naisina
loukkasi lottia syvästi.
Lottien virallinen maineenpalautus tapahtui vasta syyskuussa 1991, jolloin Finlandia-talossa
järjestettiin Lotta Svärd-järjestön
70-vuotismuistojuhla. Pääministeri
Esko Aho puhui tilaisuudessa tuoden mukanaan valtiovallan tervehdyksen ja kiitoksen lottien tekemästä työstä, todeten Lotta Svärd -järjestön tulleen lakkautetuksi pakon
edessä.
Maailman turvallisuuspoliittisen tilanteen muututtua ja väkivallan uhan lisäännyttyä on Lottaperinneliitto ryhtynyt terävöittämään
arjen turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Myös henkisiin taitoihin
perustuva opetus on keskiössä. Lottaperinteen vaalimiseen kuuluu
olennaisesti suurelle yleisölle suunnattu kertominen.
Kirja kertoo aktiivisista naisista ja vapaaehtoisen työn voimasta.
Koosteesta saa hyvän käsityksen aktiivisuuden määrästä ja pakottavasta tarpeesta kertoa asioista. Lottaperinne elää. Lottia on elossa enää
noin 8000.
Lottien työ ja kokemukset ovat
tulleet osaksi kansallista perinnetyön ja sotahistorian ymmärrystä ja
kirja onkin välttämätön lähdeteos
jokaiselle Suomen historian vaiheista kiinnostuneelle lukijalle ja tutkijalle.

Oy Puhois Ab

Eero Mattila, VT
Kirjoittaja on Kymenlaakson
perinnevastaava
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Lapin sodan ensimmäinen taistelu

Syysmanöövereistä Lapin
sodaksi, Olhavan taistelu
29.9.1944
Kyösti Jäppinen
Omakustanne, 2018
Olhavalainen Kyösti Jäppinen on
koonnut sota-arkistotietojen ja aikalaishaastatteluiden perusteella
kertomuksen Olhavan taistelusta

29.9.1944. Kyseessä ei ole mikä tahansa kahakka, sillä tulitaistelu oli
ensimmäinen entisten aseveljien,
Suomen ja Saksan asevoimien kesken. Kaikki eivät jääneet taistelusta
jälkipolville kertomaan.
Lapin sodan sanotaan alkaneen
jo 15.9.1944, kun saksalaiset hyökkäsivät epäonnisesti Suursaareen
Suomenlahden itäpäässä. Pohjoisessa Suomessa taistelut kuitenkin
alkoivat juuri Olhavanjoella. Kirja antaa hyvän yleiskuvan, miksi ja
miten nämä kaksi aseveljeä päätyivät vastakkain ja lopulta kitkerään
Lapin sotaan. Itse Olhavan taistelu
kerrotaan varsin yksityiskohtaisesti.
Tekstissä onnistutaan myös kuvailemaan suomalaisen sotilaan
henkisesti hankalaa tilannetta, sillä
välirauhan astuttua voimaan joukot
olivat jo kotiutumassa eivätkä suinkaan aloittamassa uutta vaikeaa sotatoimea ja vieläpä haastavissa syksy
-ja talvioloissa. Velvollisuudentunto
ja viime kädessä johtajien esimerkki riittivät kuitenkin kääntämään
joukkojen aseet kohti Olhavanjoen

pohjoisrannalla puolustusasemissa
olleita saksalaisia. Siitä alkoi pitkä
taistelumarssi läpi poltetun Lapin.
Marssi päättyi vasta 27.4.1945 Kilpisjärvelle.
Teksti on kaiken kaikkiaan sujuvaa ja helposti luettavaa. Kerrontaa
elävöittävää kuvitusta on ilahduttavan paljon, ja sotatoimia kuvaavat
kartta- ja taulukkokopiot ovat riittävän selkeitä.On hienoa, että tällaisia paikallisia pieniä mutta historiallisesti merkittäviä tapahtumia
jaksetaan taltioida tuleville sukupolville muistin tueksi. Vieläkin
alueen vanhoista hirsitaloista löytyvät luodinjäljet saavat selityksensä. Helposti saavutettava taistelun
muistomerkki sijaitsee aivan valtatie 4:n vieressä Olhavajoen rannalla.
Kirja (20€) on saatavissa suoraan kirjoittajalta: kyosti.jappinen@gmail.com .
Sakari Martimo

Etsii etsii ja soisi löytävänsä

André Swanström: Hakaristin
ritarit. Suomalaiset SSmiehet, politiikka, uskonto ja
sotarikokset. Atena 2018,
300 sivua
Teologi André Swanström on
hankkinut uudelle kirjalleen runsaasti julkisuutta väitteellä, että
suomalaiset SS-miehet ovat luettavissa sotarikollisiin. Parasta kirjassa kuitenkin on - maallikolle sallittakoon tämä arvio - pohdinta
SS-miesten ja yleisemmin kansallissosialistien kristillisyydestä.
Swanströmin mainosteksti luokittelee aikaisemman tutkimuksen
poliittisesti värittyneeksi. Tämän
väitteen tueksi ei Swanströmillä
ole esittää mitään. Väritettyjen silmälasien läpi katsottuja kirjoja toki
on. Kokeneen tutkijan Mauno Jokipiin harkitun tekstin Sandström
katsoo saaneen vaikutteita siitä, että
Jokipii oli parikymmentä vuotta aikaisemmin tutustunut erääseen SSmieheen opiskelijayhdistyksen hallituksessa. Vastaavia esimerkkejä
menneisyyden heikosta hallinnasta
on Swanströmin kirjassa useita. SSpataljoonaan värväytyneitä luoki-

tellessaan intoutunut kirjailija tulee
lopulta rajanneeksi muut kuin sosialistit äärioikeistolaisiksi.
Itse aloin tutkia nelisenkymmentä vuotta sitten Swanströmin
käsittelemän kauden poliittista historiaa. Silloin oli käytettävissä jo
sellaista aineistoa, joka ei ollut Jokipiin saatavissa. Ehdottoman tärkeitä Swanströmille olisivat olleet huolellisesti ja ennakkoluulottomasti
käytettyinä Toivo Horellin, Risto
Rytin, Aaro Pakaslahden ja K.A.
Rantakarin arkistot sekä Walter
Hornin päiväkirja. Hyödyllinen
olisi ollut myös allekirjoittaneen
lähdeviittein varustettu artikkeli
SS-pataljoonan syntyvaiheista.
Valtion ryhdyttyä kohun takia
lisätutkimuksiin esitin Kansallisarkistoon hankittavaksi tiedot mm.
Moskovaan sotasaaliina saapuneesta suomalaispataljoonan kortistosta; Venäjän sota-arkistoista voi
olla vaikea suoranaisia lisiä löytää.
Mainittakoon, että venäläistutkijat
1990-luvun alussa pohtivat, miksi
Puolan alueelta oli löydytty suomalaisia Sakon patruunoita. Todennäköisesti ne olivat päätyneet Puolaan
jo ennen toisen maailmansodan
syttymistä. SS-miehillä oli todennäköisesti käytössä saksalaiskaliiperi.
Laiminlyöty aineisto olisi antanut kiinnostavaa tietoa yrityksistä
saada germaanisuudestaan ylpeitä
ahvenanmaalaisia laajemmin mukaan ss-projektiin. Olisi myös ilmennyt, että kirjassa käytännöllisesti katsoen kokonaan unohdettu
Bruno Aaltonen erotettiin Valpon
apulaispäällikön virasta yritettyään
kasvattaa
suomalaispataljoonan
rykmentiksi.
Olavi Karpalon ja hänen toveriensa sotilaspastori Kurkialalle lähettämän kirjeen viittaus juutalaisten ampumiseen saa Swanströmin
muutaman sivun kuluttua (s. 160)

väittämään näiden ampuneen juutalaisia! Käytettävissä oleva lähdeaineisto todistaa nähdäkseni, että
suomalaisia ss-miehiä, lähinnä ns.
rykmentin miehiä näki kesällä 1941
juutalaisia ammuttavan Ukrainassa
ja että ryhmä suomalaisia kieltäytyi
rangaistuksella uhattunakin ampumiseen osallistumasta.
Taustoitusta ei ole riittävästi,
kun kaksi mainintaa politrukkien
ampumisesta Ukrainassa yhdistetään yksi yhteen juutalaissurmiin.
Itse asiassa politrukit oli jo pitkään
- painotetusti talvisodan aikana katsottu Suomen päävihollisiksi.
Jo neuvostohallituksen perustamisesta lähtien oli puna-armeijan politrukeista leimaava osa ollut juutalaisia. Sitä ei Suomessa tiedetty, että
enin osa näistä menehtyi Stalinin
terrorissa 1930-luvun lopulla. Perusteetonta epäluuloa oli ollut juutalaisia liikemiehiä kohtaan, kun
muutamia heistä oli todistettu neuvostovakoojiksi. Nämä epäluulonaiheet eivät toki voineet vähentää
suomalaisten kauhua saksalaisten
toimeenpanemista massateloituksista. Se kertaantui unissa vuosikymmeniä myöhemmin.
On siis todettava, että historiantukimuksen kriittisyys- ja laatukriteerejä teos ei täytä. Tutkijan on
käytettävä kaikki saatavissa oleva
lähdeaineisto ja käytettävä sitä lähdekriittisesti. Kirjan ansioihin kuuluu, että se tuo julkisuuteen uusia
esimerkkejä ss-miesten kokemasta
vastenmielisyydestä ja kauhusta sotarikoksia kohtaan.
Ohto Manninen
Kirjoittaja on Suomen historian ja
sotahistorian professori emeritus

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

40

6/18 j o u lu k u u n 19. pä i vä n ä 2018 | s o ta v e t e r a a n i • k r i g s v e t e r a n e n

The 4x4 of the sea

Autojen varaosat, lisävarusteet, kemikaalit ja työkalut

Sotaveteraanipiirien myyntituotteet
Kävelykeppi

Veteraanivyö

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

Laadukas kotimainen kääntövyö,
nahkaa väri musta/viininpunainen.
Soljessa liiton tunnus, solkea
saatavana myös hopeanvärisenä.
Hinta 25 euroa

Tilaukset:
Loimaan Seudun Sotaveteraanien
Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa,
puh. 050 566 0456,
risto.jaakkola@saunalahti.fi
Toimitus postiennakolla.

Henkselit

Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.
Hinta 150 euroa
Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

T-paita tunnuksella

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

tummansininen,
koot L, XL ja XXL
Hinta 15 euroa

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

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.

41

6/18 j o u lu k u u n 19. pä i vä n ä 2018 | s o tav e t e r a a n i • k r i g s v e t e r a n e n

Poimintoja Suomen Sotaveteraani 6/1968 -lehdestä
Sotaveteraanit rakentavat – Veljesapua annetaan
Myös sotaveteraanit odottavat, ovat odottaneet jo kauan, vuosikymmeniä. Monen osalta ovat omakohtaiset
toiveet jääneet lopullisesti täyttymättä, mutta heidänkin perheensä toivovat yhä. Veteraanit kautta maan
odottavat yhteiskunnalta vain oikeudenmukaista ratkaisua liittomme ajamille asioille. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että valtiovalta on vihdoin herännyt näkemään veteraanien hädän ja on valmis ensi vuoden menoarvioonsa lisäämään aikaisempaa suuremman määrärahan ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten.
Kaarlo Lehtiö

**********
Kapteeni John Veranto tarkasteli veteraanien yhteistyö
ja yhteenliittymisasioita Turussa.

Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamamiesveteraaniliiton Varsinais-Suomen piirit ryhtyivät vuoden 1967
lopussa neuvottelemaan yhteistyöstä ja yhteenliittymisestä, koska liittymisasia liittojen tasolla näyttää toivottomalta.
**********
Vuosi on taas pian lopussa. Joten muistapas tarkistaa
oletko täyttänyt velvollisuutesi omaa yhdistystä kohtaan suorittamalla jäsenmaksusi. Mikäli et ole sitä vielä tehnyt, tee se viipymättä sillä yhdistykselle jokaisesta
jäsenestä on mm tämän lehden muodossa kuluja, vaikka
lehden toimittaakin Sotaveteraaniliitto sille suoritettavan liittoveron vastineeksi.
**********

Helsingin Sotaveteraanit ry:n naisjaosto tempaisi iloisten pikkujoulumyyjäisten merkeissä Vanhan ylioppilastalon aulassa 1.12. Pöydät notkuivat erilaisista elintarvikkeista, leivonnaisista, leikkikaluista, paperituotteista
ja koriste-esineistä. Myös taiteilijat olivat taideteoksillaan kantaneet oman kortensa kekoon sotaveteraanien
huoltotyön tukemiseksi. Jymymestyksen saavuttivat pika-arpajaiset, sillä arvat myytiin loppuun jo parissa tunnissa. Myyjäisten onnistumisesta koituu kiitos naisjaoston uutterille jäsenille, joita avustivat vapaapäivänsä uhraten eräät Helsingin Sotaveteraanit ry:n miesjäsenet.
**********
Toivotan kaikille tämän lehden lukijoille, sotaveteraaneille ja heidän perheilleen hyvää joulua ja rauhallista
tulevaa vuotta. URHO KEKKONEN.

Sanakilpa
31.10. ilmestyneen Sotaveteraanilehden kilpailusana oli ”korpraali”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi
kaikkiaan ennätykselliset 84 kpl, jotka on lueteltu alla olevassa luettelossa.
K
O
R
P
R
A
A
L
I

kaali
kapi
kola
olka
rako
paali
pari

koira
kilpa
kopra
opaali
railo
parka
pokaali

kaira
kilo
karpalo
olki
rapa
pora
poli

kara
karri
kiro
klapi
kalori kapalo
okra
okapi
ripa
rial
pako pala
porari poka

raki
palko palo
pila
pakora pakari para

poika
polo

pola

arka
alkio

airo
apro

arpi
alio

aari

arpa

alpi

arki

apila

arpoa

aikoa		

lika
laaki

laari
lako

loka
lapa

laki
lipoa

lari

laakio

lapio

lokari

liro

loki		

Joulukuun ristikko

kori
koala
kipa

kari
kopla
kaari

korpi kala
koraali kali

kalpa		
kilpaa		

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme kirjapalkintoa.
Arpaonni suosi seuraavia vastanneita: Pirkko Heimo, Hämeenlinna, Maria Kinttula, Valkeala, Inge-Maj Salonen, Lahti
Seuraava kilpailusana on ”ARMEIJA”.
Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 8.2.2019 mennessä
osoitteeseen Sotaveteraaniliitto, PL 600, 00521 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.
Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen lähettäjän nimi ja
osoite. Kuoreen merkintä ”sanakilpa”.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa.
Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen vakiintuneet Kielitoimiston sanakirjan hyväksymät substantiivit perussijansa yksikössä (esim. koti, sukka), ellei sana ole monikollinen (sakset) sekä
perusmuotoiset verbit, pronominit, konjunktiot ja adverbit. Emme
hyväksy erisnimiä tai apusanoja. Sanassa on oltava vähintään neljä (4) kirjainta.

RGB: 0/0/0
hex #: 000000
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CMYK:70/0/0/0
RGB: 0/192/243
hex #: 00C0F3

CMYK:100/55/0/0
RGB: 0/108/183
hex #: 006CB7
CMYK:55/0/100/0
RGB: 128/195/66
hex #: 80C342

Kuntien Joulutervehdys Sotaveteraaneille
CMYK:0/0/0/0
RGB: 255/255/255
hex #: FFFFFF
CMYK:100/55/0/0
RGB: 0/108/183
hex #: 006CB7

Askolan
kunta

CMYK:55/0/100/0
RGB: 128/195/66
hex #: 80C342

www.enonkoski.fi

Hailuodon
kunta

Euran kunta

CMYK:0/0/0/100
RGB: 0/0/0
hex #: 000000

CMYK:70/0/0/0
RGB: 0/192/243
hex #: 00C0F3

Hattulan
kunta

CMYK:100/55/0/0
RGB: 0/108/183
hex #: 006CB7
CMYK:55/0/100/0
RGB: 128/195/66
hex #: 80C342

Hirvensalmen
kunta

Hämeenkyrön
kunta

Ilmajoen
kunta

Inarin kunta

CMYK:0/0/0/0
RGB: 255/255/255
hex #: FFFFFF

www.isokyro.fi

Keminmaan
kunta
www.kimitoon.ﬁ | www.kemionsaari.ﬁ

Kempeleen
kunta

Kihniön kunta

Laihian
kunta

Leppävirran
kunta

LIPERIN KUNTA

Kirkkonummen kunta
Kyrklätts kommun

Lumijoen
kunta

www.liperi.fi

1.1 Tunnus

Mustasaaren kunta
Korsholm kommun

Maskun kunnan tunnus muodostuu tekstilogosta, joiden ympärille

symboloi meren ja maan yhtymäkohtaa. Tunnus viestii dynaamisesta,

kohoaa kaksi erikokoista kaarta. Tunnuksen muotoilussa on huomioitu

vuorovaikutteisesta ja luonnonläheisestä kunnasta, joka pitää hyvää

kolmen kunnan yhdistyminen uudeksi Maskuksi. Kaaret voi nähdä iloisena

huolta kuntalaisistaan. Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa. Tunnus

poutapilvenä, M-kirjaimena tai esimerkiksi kahtena yhteen liittyvänä

tulee toisintaa aina sähköisistä originaaleista.

Pielaveden
kunta

kätenä, jotka suojelevat kuntaa.Tunnuksen sinivihreä värimaailma

5/2009

Nousiaisten
kunta

Pihtiputaan
kunta
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Kuntien Joulutervehdys Sotaveteraaneille

Pöytyän kunta

Rautjärven
kunta

Rautalammin
kunta

Ristijärven
kunta

Simon kunta
SIILINJÄRVI

Sipoon kunta
Sibbo kommun

Sysmän
kunta
Taipalsaaren
kunta

www.taipalsaari.fi

Utajärven kunta

Tyrnävän kunta

Vörå kommun

Elementtiasennusliike
H. Tourunen Oy
Vantaa, www.h-tourunen.fi

Varkauden Aluelämpö Oy

Hyvää Joulua
Sotaveteraaneille Vihdistä!
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Sotaveteraaneja tervehtien ja Siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2019 toivottaen
Enontekiön seurakunta

Euran seurakunta

Hankasalmen
seurakunta

Forssan seurakunta

Hangon
seurakuntayhtymä

Hartolan seurakunta

Heinäveden
seurakunta

Herttoniemen
seurakunta,
Helsinki

Hollolan seurakunta

Hyvinkään
seurakunta

Iin seurakunta

Imatran seurakunta

Isojoen seurakunta

Joroisten
seurakunta

Joutsan
seurakunta

Jyväskylän seurakunta

Kallion seurakunta,
Helsinki

Kangasalan seurakunta

Kangasniemen
seurakunta

Karstulan seurakunta

Karvian seurakunta

Kauhajoen
seurakunta

Kauhavan seurakunta

Kempeleen seurakunta

KERAVAN
SEURAKUNTA

Evijärven seurakunta
HARJAVALLAN
SEURAKUNTA

Kauniaisten
suomalainen
seurakunta
Kihniön seurakunta

Kinnulan seurakunta

Kiteen seurakunta

JANAKKALAN SEURAKUNTA¤

Kajaanin seurakunta

Joulun rauhaa

Hyvää
joulua!

www.konnevesi.fi/seurakunta

Kuopion
ev.lut.seurakunnat

Kyyjärven seurakunta

Laihian
seurakunta

Kärsämäen seurakunta

LAPPAJÄRVEN SEURAKUNTA
www.lappajarvenseurakunta.info

Laitilan seurakunta

Lempäälän seurakunta
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Sotaveteraaneja tervehtien ja Siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2019 toivottaen

Lumijoen seurakunta

Mynämäen seurakunta

Oulunkylän seurakunta,
Helsinki

Parkanon seurakunta

Lieksan seurakunta

Limingan seurakunta

Luvian seurakunta

Malmin seurakunta,
Helsinki

Muhoksen seurakunta

Multian seurakunta

Mäntsälän seurakunta

Nakkilan seurakunta

Orimattilan seurakunta

Hyvää Joulua ja Siunausta v. 2019
Oriveden seurakunta ja
Juupajoen kappeliseurakunta

Paavalin seurakunta,
Helsinki

Pakilan seurakunta,
Helsinki

Parikkalan
seurakunta

Perhon seurakunta

Pielaveden
seurakunta

Pietarsaaren
suomalainen
seurakunta

Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymä

Pomarkun seurakunta

Porin Teljän
seurakunta

Pyhäjoen seurakunta

Riihimäen seurakunta
www.riihimaenseurakunta.fi
Saarijärven seurakunta,
Kannonkosken,
Kivijärven ja Pylkönmäen
kappeliseurakunnat

Sipoon seurakuntayhtymä
Sibbo kyrkliga samfällighet

PUDASJÄRVEN
SEURAKUNTA

Muonion seurakunta

Pyhtään seurakunta

Rautjärven seurakunta

Ranuan seurakunta

Rovaniemen seurakunta

Liperin seurakunta

Ruokolahden seurakunta

Ruoveden seurakunta

Siikalatvan
seurakunta
Sotkamon seurakunta

Sulkavan seurakunta
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Sotaveteraaneja tervehtien ja Siunattua Joulunaikaa
ja Uutta Vuotta 2019 toivottaen
Suomussalmen
seurakunta

Sääksmäen
seurakunta

Sysmän seurakunta

Tammelan seurakunta

Tohmajärven
seurakunta

Tervolan seurakunta

Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä

Toholammin
seurakunta

Urjalan seurakunta

Tyrnävän seurakunta
Rauhallista joulua ja
9
siunausta vuodelle 2015

Vimpelin seurakunta

Vähänkyrön seurakunta

Ähtärin seurakunta

Äänekosken seurakunta

Med Tack för gott samarbete.
En Välsignad Julhögtid och Ett Gott Nytt År 2019
Fridfull Jul!

Kimitoöns församling
Kemiönsaaren
seurakunta

Rauhallista Joulua!

Liljendals församling

Mariehamn
församling

Pernå församling
Pernajan seurakunta

Vanda svenska församling
Vanda kyrkliga samfällighet

Vörå församling
Vöyrin seurakunta

Skog Racing Service Oy

Via Feenix Oy

Vihti

Virrat

Eristepalvelu
Moilanen&Kamppinen Oy

JJ-Konehuolto Oy

E. T. Listat Oy

T:mi Rautakoski Joonas

Ylistaro

Ylivieska

Ylivieska

Maanrakennus Arska&Poika

AV-Palvelut Tykkimies Oy

Muovilami Oy

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Ähtäri

Ylistaro
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Haetaan yhteyttä

Ristikon ratkaisu

Lääkäriveteraania etsitään haastateltavaksi
Lääkäriportaalin toimitus etsii haastateltavaksi juttua varten sotaveteraania, joka on opiskellut sodan jälkeen lääkäriksi/hammaslääkäriksi tai toiminut jo sodan aikana lääkintätehtävissä.
Lääkäriportaali.fi on lääkärien ja hammaslääkärien oma sivusto.
Meillä julkaistaan paljon lääkärien haastatteluja, mutta yhtään sotaveteraania emme ole saaneet haastateltua. Toivomme voivamme kertoa lääkärikollegoille myös sotaveteraanin elämästä ja kokemuksista.
Ketä voisimme haastatella? Yhteydenotot: puh. 040 1951 556/toimittaja Sanna Tarvainen tai sanna.tarvainen@laakariportaali.fi

Kristus syntyy - kiittäkää

Riemullista Joulunaikaa ja
Jumalan Siunaamaa Vuotta 2019
Iisalmen ortodoksinen
seurakunta

Ilomantsin ortodoksinen
seurakunta

Jyväskylän ortodoksinen
seurakunta

Kajaanin ortodoksinen
seurakunta

Lapin
ortodoksinen seurakunta

Oulun
ortodoksinen seurakunta

Taipaleen
ortodoksinen seurakunta

Turun
ortodoksinen seurakunta

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset

Julkaisija

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

Toimitus

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

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

Lehden tilaukset ja hinnat

Sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata Sotaveteraani-lehden liiton
toimistosta puh. 09 6126 2015 /Riina Lillfors. Lehden vuosikerran
hinta on 15 euroa.
Irtonumero maksaa 4 euroa.
Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Nurmeksen
ortodoksinen seurakunta

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 liitto 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
Isto Valkeapää
Torikatu 3
59100 Parikkala
puh. 044 722 5926

Taitto

1/18: 21. helmikuuta • 4/18: 19. syyskuuta
2/18: 25. huhtikuuta • 5/18: 31. lokakuuta
3/18: 20. kesäkuuta • 6/18: 19. joulukuuta

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

Ilmoitushinnat

Painopaikka

Ilmestyminen 2018

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

Lehtisepät Oy
ISSN 0782-8543
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Suomen suurin tavaratalo toivottaa

Rauhallista joulua
ja onn ellista
uutta vuotta 2019
SUOMEN SUURIN TAVARATALO
VELJEKSET KESKINEN OY
OnnenTie 7, 63610 Tuuri | puh. 010 770 7000 | www.tuuri.fi

