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Helsingissä 21. helmikuuta 2007

Liiton juhlavuosi tuodaan
lähelle veteraania
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden vietto alkoi pääkaupungissa
vuoden alkupäivinä Finlandia-talossa
pidetyllä juhlalla. Sotien veteraanit olivat satoihin nousevana kutsuvieraiden
joukkona mukana tuossa laadukkaassa
tilaisuudessa.
Tapahtumassa julkistettu juhlavuoden logo sanallisine tunnuksineen herätti huomiota. Vieraat ehkä muistivat
tunnussanat kymmenen vuoden takaa:
rohkeasti suomalaisina. Suomalaiset olivat silloin – 1990-luvun puolivälin jälkeen – koko jalalla astumassa yhdentyvään Eurooppaan. Rohkaisua ja ohjetta tarvittiin. Nyt tunnuslogon sanat
ovat ytimekkäästi ME!/VI!. Niillä meitä
muistutetaan siitä, että tässä vääjäämättömästi globalisoituvassa maailmassa
suomalaisia ovat kantaväestön ja vanhojen vähemmistöjen ohella myös uussuomalaiset ja ulkosuomalaiset. Me-hengellä halutaan nostattaa perinteiseen yhteiskuntaan kuulunutta yhteisöllisyyttä.
Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlavuodella ei ole sanallista tunnusta. Se voisi olla vaikkapa pian ilmestyvän
historiakirjamme nimi: VETERAANIA
EI JÄTETÄ. Juhlavuotemme pyrkimysten luonnetta kuvaisi hyvin toinenkin ilmaisu: LÄHELLE VETERAANIA.

Mukana arjessa …
Pyrimme juhlavuoden tapahtumilla lähelle kaikkia yhdistystemme veljiä ja sisaria. Jo viime vuoden puolella kymmenien tuhansien veteraanikotien oviluukku kolahti. Järjestölehden mukana
tullut sinivalkoinen kuvakalenteri kertoi
liittomme tavoitteista ja toimista. Se oli
samalla viesti liitolta: olemme edelleen
mukana ehtoovuosienne arjessa.
Vireillä olevat sääntömuutokset suuntaavat huomion toimien kohdentamiseen myös puolisoiden ja leskien tukeen
entistä painokkaammin. Voimistamme
– yhdessä veljes- ja sisarjärjestöjen kanssa – varainhankintaa, jotta pystyisimme
vastaamaan ikääntymisen mukanaan
tuomiin lisääntyviin haasteisiin. Kannattajajäsenkuntamme kartuttaminen
vielä nykyiseltä 23 000:n tasolta on osa
liiton ehtoovuosien ”selviytymisen strategiaa”. Piirien sosiaalineuvojien verkkoa tiuhennamme avuntarvitsijoiden etsinnän tehostamiseksi.

… ja juhlassa
Juhlavuosi tulee lähelle kentän veteraania myös piirien järjestämissä lukuisissa
alueellisissa juhlissa, joissa liiton 50-vuotistaival on huomion kohteena. Ensimmäiset aluejuhlat ajoittuvat jo maaliskuisen järjestöviikkomme, Sotaveteraaniviikon, tietämiin. Viikon avaus tapahtuu

Hyvinkäällä, vanhimman kotimaisen
yhdistyksemme 50-vuotisjuhlassa. Viikon päätösjuhla on Tampereella, liiton
syntysijoilla. Varsin monet aluejuhlista
ovat paikallisiin sotaveteraanikuoroihin
tukeutuvia juhlakonsertteja. Esimerkiksi
Pohjois-Pohjanmaa järjestää kolme konserttia – Kuusamossa, Oulussa ja Oulaisissa – Oulun Sotaveteraanikuoron ja
pohjoisten sotilassoittokuntien voimin.
Maininnan ansaitsee juhlavuoden huipennuksiin kuuluva sotaveteraanikuorojen ja niiden perinnekuorojen yhteinen tuhannen laulajan valtakunnallinen
laulujuhla Turussa 3. marraskuuta.

Lehti lähestyy nuoria
Myös lehtemme on mukana juhlavuodessa selkein teemanumeroin. Käsillä oleva lehden ensimmäinen numero sisältää
koulujen kahdeksasluokkalaisille suunnatun osion, joka tuo esille oleellisinta
tietoa sotavuosista 1939-45. Lehteä lähetetään kouluille niiden toivomusten mukaisesti. Huhtikuulla ilmestyvän lehden
kohderyhmänä ovat puolestaan varusmiespalvelustaan suorittavat nuoret naiset ja miehet.

Syntymäpäivä 29. syyskuuta
Juhlavuodella on tietysti pääjuhlansa.
Se järjestetään liiton syntymäpäivänä
29. syyskuuta Helsingissä jumalanpalveluksineen tuomiokirkossa ja päiväjuhlineen yliopiston juhlasuojissa. Pääjuhla
on pääkaupungissa, mutta olemme kyllä ”kentälläkin”. Samanaikaiset kunniakäynnit maamme sadoilla sankarihaudoilla tuon merkkipäivän aamuhetkinä
tulevat olemaan vaikuttava viesti nuoremmille sukupolville itsenäisyytemme vaatimasta uhrista taistelun vuosina
1939-45. Ruotsissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Virossa asuvat veljemme suorittavat vastaavan kunniakäynnin sinne
pystytetyillä sotiemme muistomerkeillä.

Veteraanipäivän ja
itsenäisyyspäivän
kunniakansalaiset
Itsenäisyyden juhlavuoden moniin tapahtumiin veteraanit osallistuvat kutsuttuina kunniakansalaisina. Näin tapahtuu etenkin kansallisena veteraanipäivänä 27. huhtikuuta sekä tietenkin 6.
joulukuuta, itsenäisen Suomen 90-vuotispäivänä. Iloitsemme vapaasta isänmaasta muun kansan mukana. Samalla
kuitenkin muistamme uhrin, jonka vapauden turvaaminen vaati, samoin kuin
jo poisnukkuneiden veljien ja sisarten
uurastuksen isänmaamme sotien jälkeisessä rakennustyössä.
Aarno Strömmer

Juhlavuoden lehdet
Sotaveteraani–Krigsveteranen lehdellä on liiton 50-vuotisjuhlavuonna merkittävä tehtävä. Lehdissä julkaistavat erityisartikkelit esittelevät
sotaveteraanityötä laajemmin ja syvällisemmin. Kun lehti yleensä jaetaan lähinnä jäsenille ja lähimmille sidosryhmille, juhlavuonna lehteä
jaetaan runsaasti myös uusille kohderyhmille. Näillä toimilla Sotaveteraani–Krigsveteranen lehti pyrkii edistämään kansalaisten tietoisuutta sotaveteraanityöstä ja sen tavoitteista.
Lehden ensimmäisessä numerossa esitellään Suomen sotia 1939–45.
Osan toimittamisessa on ajateltu erityisesti nuoria lukijoita. Lehti lähetetään kaikille peruskouluille toivomuksin, että aineistoa käytettäisiin
oheismateriaalina koulun kahdeksannen luokan historianopetuksessa. Artikkelin on kirjoittanut sotahistorian dosentti Eero Elfvengren ja kuvatoimittajana on toiminut Arto Kotro.
Hankkeessa ovat olleet mukana Opetushallituksen sekä Historian- ja yhteiskuntaopin opettajien liiton edustajat. Aineistoa voi hyödyntää myös
kouluille julkistetussa kirjoituskilpailussa.
Huhtikuussa ilmestyvän lehden
erityisosa laaditaan Ruotuväki-lehden
varusmiestoimittajien toimesta. Aiheet käsittelevät tämän päivän varusmiestä ja sotaveteraania. Lehti toimi-

tetaan kaikille tämän vuoden ensimmäisen saapumiserän varusmiehille.
Kesäkuun Sotaveteraani-lehti esittelee Sotaveteraaniliiton alueellisia 50-vuotisjuhlia, joita alkukesään
mennessä järjestetään 16 paikkakunnalla.
Syyskuussa ilmestyvä Sotaveteraani-lehti on liiton 50-vuotisjuhlanumero. Lehdessä esitellään sotaveteraanipiirien ja Naisjärjestön toimintaa.
Tulevina vuosina sotaveteraanityön
tekijöiksi tulee yhä enemmän veteraaneja nuorempia kannattajajäseniä.
Sotaveteraaniliiton vaikuttavuuden
runko on hyvin toimiva kenttäverkosto, joka edelleen koostuu 22 sotaveteraanipiiristä ja 398 sotaveteraaniyhdistyksestä sekä Naisjärjestöstä naistoimikuntineen ja naisjaostoineen.
Marraskuun numerossa käsitellään
veteraaniperinteen vaalimista.
Joulun alla ilmestyvä lehti käsittelee sotaveteraanityön tukemista. Koska sotaveteraaniyhteisöillä itsellään
ei ole merkittäviä varoja, joudutaan
edelleen turvautumaan kansalaisten,
yritysten ja yhteisöjen tukeen jotta
työtä sotaveteraanien hyväksi voitaisiin tehdä niin kauan kuin tukitarve
jatkuu.
Markku Seppä

Naisjärjestön XIX valtakunnalliset
sisarpäivät
Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön XIX valtakunnalliset sisarpäivät ovat
15-16.5.2007 Lahden messuhallissa (messukeskus), Salpausselänkatu 7.
Alustavan ohjelman mukaan ilmoittautuminen alkaa tiistaina 15.5. klo 11.00
Ruokailu Hennalan varuskunnassa 13.00-14.30. Sisarilta klo 18.00
Keskiviikkona 16.5. klo 10.00 ovat jumalanpalvelukset. Pääjuhla alkaa Messuhallissa klo 14.00. Se on samalla Lahden Sotaveteraanipiirin juhla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisen toiminnan merkeissä.
Lopullinen ohjelma julkaistaan Sotaveteraani-lehden seuraavassa numerossa.
Majoitusvaraukset tehdään suoraan hotelleihin. Piirien naistoimikunnat lähettävät
ilmoittautumislomakkeet kentälle.
Toivottavasti mahdollisimman suuri joukko sisaria ja veljiä suuntaa kevätmatkansa
Lahteen!

Sotaveteraaniliiton historian tilaaminen
Jäsenet voivat ennakkotilauksella hankkia Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotishistorian Veteraania ei jätetä. Kirja on B5 kokoinen ja siinä on 375 sivua. Kirjan hinta posti- ja
lähetyskuluineen on 10 euroa. Kirjan voi tilata Sotaveteraaniliiton toimistosta puhelin
(09) 612 6200. Tilatut kirjat lähetetään maaliskuun puolivälin jälkeen. Historiakirjan
tekijä on valtiotieteen tohtori Kaarle Sulamaa.
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Hyvinkäältä se alkoi 50 vuotta sitten
Sotaveteraaniliiton vanhin yhdistys Hyvinkään
Sotaveteraanit ry viettää
50-vuotisjuhlaansa Hyvinkäällä 10. maaliskuuta 41.
Sotaveteraaniviikon avaustilaisuuden yhteydessä.

T

ammikuun 16. päivänä Hyvinkään Sotaveteraanit ry:n aktiivitoimijoita kokoontui puheenjohtaja Esko Sarvikkaan johdolla
Veteraanitalolle kertomaan yhdistyksestään. Muistelemassa
olivat varapuheenjohtaja Jalo
Vainio, sihteeri Olavi Kurko ja
hallituksen jäsenet Irja Mäkelä, Niilo Sipilä ja Sulo Sorvali
sekä ainoa elossa oleva perustajajäsen Vilho Jyrinki, joka 7.
maaliskuuta täyttää 90 vuotta.

Veteraanitalo–
yhteistyön suursaavutus
Hyvinkään Sotaveteraanien,
Hyvinkään Rintamaveteraanien, Sotainvalidien Veljesliiton
Hyvinkään osaston ja Hyvinkään seudun Rintamanaisten
aloitteesta kaupunginhallitus
perusti 1985 veteraanitoimikunnan selvittämään veteraanien olosuhteita Hyvinkäällä.
Sitä seurasi uusi toimikunta,
jonka tehtävänä oli ehdotuksen
tekeminen palvelutalon rakentamisesta. Keskeisinä puuhamiehinä olivat Sotainvalidien
Risto Vilkka ja Sotaveteraanien Esko J. Koppanen. Kaupunki lahjoitti tontin Asemakadulta, jonka varrelle ensimmäinen
rakennusvaihe valmistui 1993
ja lopulta kolmas, viimeinen
vaihe 2001 käsittäen yhteensä 61 asuntoa. Veteraanitalossa asuu nyt noin 80 veteraa-

nia, puolisoa ja leskeä. Talon
omistaa Hyvinkään Veteraanisäätiö, jonka perustivat Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään
seurakunta ja hyvinkääläiset
veteraanijärjestöt.
Veteraanitalosta tuli nopeasti kaiken veteraanitoiminnan keskus viihtyisine asuntoineen ja ruoka- ym. palveluineen. Säätiö toimii yhteistyössä
Hyvinkään kaupungin perusturvan sekä muiden vanhus- ja
vammaistyötä tekevien tahojen
kanssa. Talon uimahalli, sauna
ja kuntosali ovat veteraanien
ahkerassa käytössä. Veteraanitalon päiväkuntoutuksesta pääsee vuosittain osalliseksi noin
110 veteraania – tärkeää niille,
jotka eivät enää jaksa lähteä laitoskuntoutukseen. Talon ruokala tarjoaa tilaisuuden tuttujen tapaamiseen ja ”maailman
parantamiseen”. Veteraaneilla
on omat kantapöytänsä. Tunnettua on, että talon ”esikuntapöydästä” – jossa haastattelukin tapahtui – aina saa nopeasti selville ”tilanteen rintamilla”.
Täällä sodatkin pannaan välillä uusiksi, veteraanit naurahtavat.

Merkittävimmät
tukipilarit
Merkittävimpinä tukipilareinaan Hyvinkään sotaveteraanit pitävät Veteraanitalon ohella, Hyvinkään kaupunkia, seurakuntaa ja veteraanikeräystä.
Kaupunki on käyttänyt veteraaneille myönnettävät valtion
kuntoutusmäärärahat kiitettävästi. Seurakunta tarjoaa vapaat kokous- ym. tilat ja on aina
suhtautunut myönteisesti juhlien järjestelyihin. Seurakunta

tarjoaa veteraaneille ilmaiset
hautapaikat ja hautajaiset.
Esko Sarvikas kiittää uusiutunutta veteraanikeräystä.
- Siinä missä vanhalla systeemillä saimme kokoon vähän
toista tuhatta euroa, oli viime
vuoden tulos yli kymmenkertainen.
- Pidän suurena asiana liiton
sääntömuutosta, jonka puitteissa myös huoltajina vuosikymmenet toimineet puolisot
tahi lesket voidaan ottaa tukitoiminnan piiriin, Sarvikas tiivistää.
Tulevaisuuden toiveena Hyvinkään sotaveteraaneilla on
oman sosiaalineuvojan saaminen Pohjois-Uudellemaalle. Uudenmaan sotaveteraanipiirin ahkeran neuvojan Raili
Mankin aika ei vilkkaan kysynnän vuoksi riitä koko piirin
alueen hoitamiseen.

Veteraanikuoro ja
perinnekuoro
Noin 20 vuotta toiminut Hyvinkään-Riihimäen yhteinen
veteraanikuoro on ollut näkyvä ja kuuluva osa alueen veteraanitoimintaa. Esiintymisiä
on ollut parikymmentä vuodessa. Laulajia oli aiemmin 25,
tämän juhlavuoden alussa 15.
Veteraanikuoro on luovuttanut
standaarinsa Hyvinkään Mieslaulajille, perinnekuorolle joka
tulee esiintymään 50-vuotisjuhlaan.

Selkeä tehtävänjako
säästää paljolta
Yhdistystoiminnassa selkeällä työnjaolla saadaan parhaat
tulokset. Hyvinkään Sotaveteraaneissa puheenjohtaja vastaa

Hyvinkään Sotaveteraanit ry:n aktiiveja Veteraanitalolla: vasemmalta Sulo Sorvali, Niilo Sipilä, Jalo Vainio, Ville Jyrinki, Irja Mäkelä, Olavi Kurko, Esko Sarvikas.

myös yhdistyksen juhlajärjestelyistä ja historiikin laatimisesta
sekä veteraanikeräyksestä Pohjois-Uudellamaalla. Vilho Jyrinki ennätti olla varapuheenjohtajana 44 vuotta, saaden
joulujuhlassa 2006 vastaanottaa Sotaveteraanien kultaisen
ansioristin. Hänen jälkeensä
varapuheenjohtajaksi tulleella
Vainiolla on neljäs vuosi menossa. Yhdistyksen sihteerinä
toimiva Kurko valittiin hallitukseen reserviläisistä 2003.
Hän toimii myös alueensa veteraanikeräystoimikunnassa.
Irja Mäkelä valittiin hallitukseen 2004 naisjaoston puheenjohtajana ja käytännöllisten
toimintojen osaajana. Jäsenasioita hoitava Sorvali ylläpitää
mm. merkkipäivälistaa, on ansiomerkkitoimikunnan jäsen ja
vastaa yhdistyksen lipusta. Kirkollisen toimikunnan jäsenenä hän vastaa myös havuseppeleen toimittamisesta poistuneille. Myyntitykkinä tunnettu
Sipilä pyytää Joululehteen ilmoitukset ja myy irtonumerot
hyvin tuloksin.
Hyvinkään Sotaveteraanien miehet antavat tunnustusta
naisten tuloksellisesta toiminnasta varsinkin yhdistyksen
varainhankinnassa, virkistystoiminnassa monenlaisten tilaisuuksien järjestelyistä.
Yhdistyksessä on nyt runsaat 300 jäsentä. Piirin hallituksessa ovat Sarvikas, Kurko
ja Sipilä.

Alussa oli asunto- ja
maansaantiasiat

Veteraanitalon sisäänkäynti Asemakadulta katsottuna.

Hyvinkääläiset sotaveteraanit
perustivat 20.5.1957 ensimmäisen Rintamamiesten Maanhankintayhdistyksen Matti Laa-

masen aloittaessa puheenjohtajana. Muillekin paikkakunnille
alkoi syntyä yhdistyksiä, joiden
tarkoituksena oli edistää niiden
rintamamiesten ja heidän leskiensä ja lastensa maansaantia,
jotka olivat jääneet osattomiksi
sotien jälkeisistä rintamamiestonteista.
Syksyllä 1957 Hyvinkään,
Helsingin ja Tampereen maanhankintayhdistykset
solmivat Tampereella liiton, jota pidetään Sotaveteraaniliiton alkusoluna.
Hyvinkääläisten
puolesta perustamiskirjan allekirjoittivat 29.9.1957 pj. Paavo Mikkola ja sihteeri Pauli
Mäki.
Hyvinkään Rintamamiesten
maanhankintayhdistys ryhtyi
heti rakennustoimintaan. Veljesapua koottiin ahdinkoon
joutuneille perheille. Kaikkiaan yhdistys ennätti rakentaa
kolme asuntoyhtiötä käsittäen 96 asuntoa. Yhdistys muutti maanhankintalain aikana
nimensä Hyvinkään Sotaveteraanit ry:ksi. Maan hallitus ei
rintamamiesten maansaannille lämmennyt. Lopulta heidät
saatiin ensisijaisiksi asuntolainan saajiksi 14.10.1966, jolloin
alkoi todella vilkas asuntorakentamisen kausi.
Markku Rämö
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41. Sotaveteraaniviikko 10.–18. maaliskuuta
Avausjuhla Hyvinkäällä

Päätösjuhla Tampereella

Vuoden 2007 Sotaveteraaniviikon avausjuhla järjestetään Hyvinkäällä lauantaina 10. maaliskuuta. Suomen Sotaveteraaniliiton vanhin yhdistys, Hyvinkään Sotaveteraanit ry viettää tuolloin 50-vuotisjuhlaansa. Tilaisuus on samalla Uudenmaan Sotaveteraanipiirin vuosijuhla ja Sotaveteraaniliiton 50vuotisjuhlavuoden Uudenmaan aluejuhla.
Lauantain ohjelma alkaa klo 10.00 messulla Hyvinkään kirkossa. Tervehdysten vastaanotto alkaa seurakuntakeskuksessa klo 11.30 ja pääjuhla kirkossa klo 13.00. Juhlapuheen pitää eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Musiikista vastaavat Hyvinkään rautatien soittajat ja Mieslaulajat.
Hyvinkään Sotaveteraanit julkaisevat historiikin 15 viime vuodelta. Juhlan järjestelytoimikuntaa on johtanut puheenjohtaja Esko Sarvikas.

Sotaveteraaniviikon päätösjuhla pidetään Tampereen yliopiston juhlasalissa sunnuntaina 18. maaliskuuta klo 14.00. Kahvitarjoilu on klo 13.00 alkaen.
Juhlaa isännöi Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri. Tervehdyspuheen pitää piirin
puheenjohtaja Matti Viitanen. Tilaisuuden juhlapuhujana on ministeri Elisabeth Rehn.
Juhlan musiikista vastaavat Panssarisoittokunta ja Akateemiset laulajat
Matti Eskon säestyksellä. Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuuden päätössanat
esittää Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer.

Tervetuloa alueellisiin 50-vuotisjuhliin
Juhlissa käytetään tummaa pukua ja kunniamerkkejä.

Sotaveteraaniliiton Uudenmaan
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Kutsumme Uudenmaan sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme
tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Hyvinkäälle 10. maaliskuuta 2007. Juhlatilaisuus on samalla 41. sotaveteraaniviikon avaustilaisuus,
Uudenmaan sotaveteraanipiirin vuosijuhla ja Hyvinkään Sotaveteraanit ry:n
50-vuotisjuhla.
Tilaisuus alkaa jumalanpalveluksella Hyvinkään kirkossa klo 10.00 ja jatkuu
pääjuhlalla kirkossa klo 13.00. Juhlapuheen pitää eduskunnan puhemies Paavo
Lipponen.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Uudenmaan Sotaveteraanipiiri ry
Hyvinkään Sotaveteraanit ry

Sotaveteraaniliiton Keski-Suomen
alueelliseen 50-vuotisjuhlakonserttiin
Kutsumme Keski-Suomen sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen Muistojen ilta 50-vuotisjuhlakonserttiin Jyväskylän Yliopiston juhlasaliin 13. maaliskuuta 2007 klo 18.00. Tilaisuus
on maksuton. Sisäänpääsy perustuu pääsylippuun, joita saa järjestäjiltä sekä
Jyväskylästä Nikolainkulman neuvonnasta.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlakonserttiin
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton
Keski-Pohjanmaan alueelliseen
50-vuotisjuhlakonserttiin
Kutsumme Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja
työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlakonserttiin Kokkolaan Snellman-saliin 18. maaliskuuta 2007 klo 14.00. Tilaisuudessa esiintyy
Pohjanmaan ja Satakunnan Sotilassoittokunta sekä Vetelin Korsukuoro.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Pirkanmaan
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Kutsumme Pirkanmaan sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme
tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Tampereelle yliopiston
juhlasaliin 18. maaliskuuta 2007 klo 14.00. Juhlatilaisuus on samalla 41. sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus.
Kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen. Juhlapuheen pitää ministeri Elisabeth Rehn.
Ilmoittautumiset omaan yhdistykseen tai sotaveteraanipiiriin.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kymenlaakson
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Sotaveteraaniliiton Kanta-Hämeen
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Kutsumme Kymenlaakson sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja
työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Kouvolan
kaupungintalolle 16. maaliskuuta 2007 klo 14.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 13.00.

Kutsumme Kanta-Hämeen sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Hämeenlinnaan.
Juhlakonsertti Aulankosalissa 19. maaliskuuta 2007 klo 12.00.

Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry

Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry
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Sotaveteraaniliiton Varsinais-Suomen
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Sotaveteraaniliiton Helsingin seudun
alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Varsinais-Suomen sotaveteraanipiiri järjestää Sotaveteraaniliiton alueellisen
50-vuotisjuhlan Turun konserttitalossa 21. maaliskuuta 2007 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Juhlapuheen pitää eversti Turkka Heinonen.

Kutsumme Helsingin seudun sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja
työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlakonserttiin Helsingin Kulttuuritalolle 26. maaliskuuta 2007 klo 18.00.

Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan

Konsertissa esiintyvät Kaartin Soittokunta, Espoon ja Helsingin Sotaveteraanikuorot sekä Kanttiinin Lotat.

Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton
Pohjois-Pohjanmaan alueelliseen
50-vuotisjuhlakonserttiin
Kutsumme Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin Kuusamon alueen jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueellisen 50-vuotisjuhlan juhlakonserttiin Kuusamon Kuusamotaloon 23. maaliskuuta 2007 klo 18.00.
Tilaisuus on samalla Kuusamon Sotaveteraanit ry:n 45-vuotisjuhla ja Naisjaoston
35-vuotisjuhla. Puheen pitää maaherra Eino Siuruainen. Juhlassa esiintyy Lapin
Sotilassoittokunta ja Oulun Sotaveteraanikuoro. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry
Kuusamon Sotaveteraanit ry

Sotaveteraaniliiton Vaasan alueelliseen
50-vuotisjuhlaan
Kutsumme Vaasan sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Vaasan kaupungintalolle
24. maaliskuuta 2007 klo 14.00. Juhlapuhe kamarineuvos Veikko Kurkiala.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kainuun alueelliseen
50-vuotisjuhlakonserttiin Kajaanissa
Kutsumme Kainuun sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Kajaanin alueen
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Kajaaniin Kaukametsä-saliin aseveli-illan merkeissä 23. huhtikuuta 2007 klo 16.00.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kainuun alueelliseen
50-vuotisjuhlakonserttiin Kuhmossa
Kutsumme Kainuun sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Kuhmon alueen
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Kuhmoon Lentua-saliin aseveli-illan 24. huhtikuuta 2007 klo 18.00.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry

Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan !
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Vaasan Sotaveteraanipiiri ry

Inbjudan till Krigsveteranförbundets
50-årsfest i Vasa
Vi inbjuder medlemsföreningarna i Vasa Krigsveterandistrikt och alla som
stöder vårt arbete till Krigsveteranförbundets 50-årsfest i stadshuset i Vasa den
24 mars kl. 14.00. Festtal av kammarrådet Veikko Kurkiala.

Sotaveteraaniliiton Kainuun alueelliseen
50-vuotisjuhlakonserttiin Sotkamossa
Kutsumme Kainuun sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Sotkamon alueen
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Sotkamon kirkkoon 26. huhtikuuta 2007 klo 18.00.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlakonserttiin
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry

Kaffeservering.
Välkommen till Krigsveteranförbundets 50-årsfest !
Finlands Krigsveteranförbundet rf
Vasa Krigsveterandistrikt rf

Sotaveteraaniliiton Kanadan alueelliseen
50-vuotisjuhlaan
Kutsumme Kanadan sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Toronton alueen
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Torontossa Eesti Majalla 27. huhtikuuta 2007 klo 18.00. Juhlapuheen pitää eversti,
sotilasasiamies Sakari Honkamaa.
Tervetuloa Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kanadan Sotaveteraanipiiri ry
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Onnittelemme
Antti J Näsi 85 vuotta
TIEN AUKAISIJA
KÄY HEIDÄN EDELLÄNSÄ

L

ause on profeetta Miikan kirjasta vanhan
Raamatun käännöksen mukaan. Se on minulle yksi läheisimmistä Pyhän kirjan kohdista.
Luin sen ensi kerran pienen vierashuoneen seinätaulusta. Olin juuri saapunut perille määränpäähäni.

M

atka oli kestänyt runsaan kuukauden. Olin
lähtenyt Suomesta yhdessä morsiameni kanssa. Tiemme olivat eronneet Hollannissa,
josta hän oli jatkanut Englantiin kieltä opiskelemaan ja minä kohti Afrikkaa. 1950-luvulla matkanteko oli hidasta. Matka laivalla Kapkaupunkiin kesti kaksi viikkoa. Sieltä junalla kohti Lounais-Afrikan pääkaupunkia Windhoekia kolme
vuorokautta ja edelleen autolla maan pohjoisosaan Ambomaalle kolme vuorokautta. Kotimaa
tuntui jääneen kauaksi. Koin tulleeni jonnekin
Jumalan selän taakse. Miten täältä koskaan selviää takaisin omaisteni luokse? Vaikka perillä
Engelan lähetysasemalla sain sydämellisen vastaanoton, tunsin orpoutta ja ikävää. Lienee yhtenä syynä ollut myös matkaväsymys. Majoittauduin pieneen vierashuoneeseen. Sytytettyäni kynttilän näin seinällä käsinkirjaillun taulun,
jossa olivat nuo aluksi kirjoittamani sanat: Tien
aukaisija käy heidän edellänsä. Herra heitä johdattaa. Luin sanat uudelleen ja uudelleen. Tuli
tosi hyvä mieli. Näin juuri oli tapahtunut. Orpous ja ikävä katosi. Jumalan selän takana oli hyvä

SANA

olla. Kerron avoimesti. Lankesin polvilleni ja
kiitin Jumalaa varjeluksesta ja johdatuksesta.
Nukuin yön rauhallisesti. Aamulla huoneesta ulos astuessani näin lähitiellä mustan äidin astelemassa lapsi selkäpussissa. Lapsi parhaassa paikassa äitinsä selän takana.

E

lämää taaksepäin katsellessa itse kukin toteaa kuinka minua on johdettu. On kuin
joku olisi kulkenut edellä, avannut ovia ja sulkenut toisia. Herra on johtanut meitä eteenpäin. Tähän päivään saakka. Profeetta Miika
ei tuossa yhteydessä katsonut menneeseen aikaan, vaan tulevaan. Hänelle näytettiin mitä
tulee tapahtumaan.

O

len tavannut monia sotaveteraaneja miehiä ja naisia, joille Jumalan johdatus on
ollut todellisuutta. He ovat omakohtaisesti
kokeneet, kuinka Jumala on auttanut vaikeuksissa. He ovat nöyrästi kertoneet siitä. Se on
ollut kuin uskontunnustus. Nytkin uskoamme vahvistetaan: ”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin
minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan, kannan ja pelastan”. Jes. 46:4.

SOTIEMME VETERAANIEN
LÄNTISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ
Itsenäisyyden juhlavuotena 2007
Espoossa 23.5.2007

Päivän tunnus: ”Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”
11.00 Messu LänsiAuto Areenassa
Saarnaa piispa Leino Hassinen
Liturgi kirkkoherra/lääninrovasti Antti Rusama
Ruotsinkielinen jumalanpalvelus Tapiolan kirkossa
Liturgi ja saarna kirkkoherra Roger Rönnberg
Kanttori Eeva-Liisa Malmgren
Ortodoksinen palvelu Pyhän Herman Alaskalaisen kappelissa
12.30 Ruokailu LänsiAuto Areenassa
14.30 Päiväjuhla Länsi Auto Areenassa
Avaussanat, päätoimikunnan puheenjohtaja Pentti Laamanen
Kaartin soittokunta
Espoon ja Helsingin sotaveteraanikuorot
Kanttiinin Lotat
Seppelpartion lähettäminen, rovasti Lenno Järvi
Juhlapuhe, teologian tohtori Hannu Välimäki
Runon lausuntaa, Maj-Brit Heljo-Pakarinen
Päätössanat, rovasti Väinö Salokorpi
Ilmoittautuminen
Toivomme, että ilmoittaudutte kirkkopäivään piireittäin ja/tai osastoittain 12.4.2007
mennessä ja suoritatte osallistumismaksun 10 €/hlö tilille 405547-298324, Aktia
Espoo Keskusta, maksuun merkintä Kirkkopäivä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Kirkkopäivän toimisto, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry, Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki, puhelin (09) 2709 3492 tai helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi.

Pauli Laukkanen
teol. tri

Turun Sotaveteraanit ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja, komentajakapteeni, merikapteeni
Antti J Näsi täyttää 85 vuotta
26. helmikuuta Raisiossa. Hän
on syntynyt Merikarvialla.
Antti J Näsi osallistui talvisotaan Merikarvian suojeluskunnan poikaosastossa Ouran saariston vartiotehtävissä
ja lähti vapaaehtoisena jatkosotaan. Sotavuosien aikana hän
suoritti Kanta-aliupseerikurssin sekä Upseerikoulun II/42
Niinisalossa. Rintamalla tie
johti kiväärimiehen tehtävistä
joukkueenjohtajaksi Rukajärven suunnalle. Täällä hän toimi
korpitukikohdan päällikkönä
sekä kaukopartion johtajana.
Sodan jälkeen Antti J Näsi
suoritti Kadettikurssin MSK 18
Merisotakoulussa. Jäätyään tämän jälkeen Puolustusvoimien palvelukseen hän toimi mm.
miinalaivojen Ruotsinsalmi ja
Keihässalmi päällikkönä. Samoin hän suoritti taistelusukeltajakurssin Ruotsin laivastossa
ja toimi sen jälkeen usean vuoden taistelusukeltajakurssin johtajana. Vuonna 1965 Näsi siirtyi Puolustusvoimista Neste Oy:
n palvelukseen. Suoritettuaan
Englannissa Technical Schoolin
navigaatiokurssin sekä Ranskassa suursäiliöalusten kapteenin tutkinnon hän toimi super-

tankkerien päällikkökapteenina
maapallonlaajuisessa liikenteessä. Työ maailman merillä päättyi eläkkeelle jäämiseen vuonna 1985. Komentajakapteeniksi
Antti J Näsi ylennettiin 1978.
Sotaveteraanitoimintaan Näsi
on antanut merkittävän panoksen. Hänet valittiin Turun Sotaveteraanien puheenjohtajaksi
vuonna 1991 ja työ jatkuu edelleen. Samoin jatkuvat edelleen
työt Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin hallituksessa ja
hallituksen työvaliokunnassa.
Ja valtakunnan tasolla Antti J
Näsi on ollut Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston varapuheenjohtaja vuodesta 1996.
Turun Sotaveteraanien toiminnassa näkyy kaikkialla
Antti J Näsin kädenjälki. Hänen mittavista aikaansaannoksistaan mainittakoon yhteistyön rakentaminen Turun kaupungin ja Turun seurakuntien
kanssa erittäin hyvin toimivaksi
ja sama toimiva yhteistyö on rakennettu myös Puolustusvoimien eri joukko-osastojen kanssa.
Erityisesti Näsi on toiminnassaan painottanut tiedottamisen
tärkeyttä, ja saanut tätä kautta myös suuren yleisön Turussa
kiinnostumaan Sotaveteraanien
toiminnasta ja tapahtumista.
Veteraaniperinnettä Näsi on
ylläpitänyt, kun Turkuun on ra-

SOTIEMME VETERAANIEN
POHJOISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ
Oulussa keskiviikkona 30.5.2007,
ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOTENA
Kodin uskonnon ja isänmaan puolesta
KIRKKOPÄIVÄN OHJELMA
14.00 – 15.30
10.00 – 11.00
Päiväjuhla Ouluhalli
Kokoontuminen Ouluhalliin
	Ohjelmassa mm.
11.00 – 12.30
Avaussanat
Yhteinen jumalapalvelus
Seppelpartion lähettäminen
Saarna piispa Samuel Salmi
Juhlapuhe
Avustaa metropoliitta Panteleimon
Musiikkia
Liturgina kirkkoherra Hannu Ojalehto 			
Runon lausuntaa
Pohjan Sotilassoittokunta säestää
Kuorolaulua
Kanttorina Raimo Paaso
		
Pakkalan koulun kuoro ja
Tervehdykset
Oulun NMKY:n Mieslaulajat
		
12.30
Päätössanat
Ruokailu Ouluhallissa

opetuneuvos Martti Niemelä
kenttärovasti Juhani Liukkonen
rovasti Timo Kökkö
Pohjan Sotilassoittokunta
Pohjankartanon yläasteen kuoro
Oulun Sotaveteraanikuoro
valtiovalta, puolustusvoimat,
Oulun kaupunki
rovasti Jaakko Granlund

Ilmoittautuminen
Toivomme, että ilmoittaudutte kirkkopäivään piireittäin ja/tai osastoittain 15.4.2007 mennessä ja suoritatte
osallistumismaksun 10 €/hlö tilille 574136-2355518. Palautus Sotainvalidien P-P:n piirin tsto Isokatu 5, 90100
Oulu, p. (08) 3218 213. Tiedustelut: Paavo Kurttila p. 050-4305 157. Maks. merkillä Kirkkopäivä 2007
Odotamme sotiemme veteraanien kirkkopäivästä mieliin jäävää tapahtumaa, joka kokoaa Suomen veteraanikansaa yhdessä Jumalan sanan ääreen. Sydämellisesti tervetuloa Ouluun
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Vuokko Hurme 85 vuotta
kennettu taidemonumentit: Veteraanimuistomerkki Samppalinnanmäelle, Mannerheimin
patsas Mannerheimin puistoon ja veteraanien viimeinen
leposija Veteraanilehto Sankarihautausmaalle. Näsi on kehittänyt yhdistyksensä organisaatiota ja luonut uusia ulottuvuuksia kuten lääkärikollegio,
sotaveteraanikuoro ja sotaveteraanien salonkiorkesteri, joiden maine on ulottunut pitkälle maan rajojen ulkopuolelle.
Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Turun Sotaveteraanit
on valtakunnan tasoisestikin
mitattuna veteraanitoiminnan
”lippulaiva” tehokkaan ja aikaansaavan kapteenin johdolla
ja ansiosta.
Antti J Näsin tietämystä ja
osaamista ovat hyödyntäneet
monet muutkin yhteisöt ja yhdistyksen, joittenka keskeisenä
johtohahmona hän on ollut.
Näsin eläkeläiselämän täyttää edelleen meri ja purjehdus,
vaikka varsinainen työaika on
nykyisin 24 tuntia vuorokaudessa sotaveteraanitoimintaa.
Veteraanityöstä Antti J Näsi

on palkittu Suomen Sotaveteraaniliiton kultaisella ansioristillä ja ansioristillä. Sota-ajan
ansioista hänelle on myönnetty
VR4 ja VM 2 sekä rauhan-ajan
ansioista VR3 ja SVR R1 sekä
harvinainen Norjan Pyhän Olavin Ritarikunnan ritarimerkki.
Merkkipäivänään
Antti J Näsillä ei ole vastaanottoa.
Mahdolliset muistamiset voi
osoittaa Turun Sotaveteraanien
tilille TOP 571004-474011 sotaveteraanien auttamiseen merkillä ”Antti J Näsi 85-v”.
Osmo Suominen

Antti Henttonen 85 vuotta

Ikinuori sotaveteraani, opetusneuvos Antti Henttonen täyttää 85 vuotta 3. maaliskuuta
Helsingissä. Hän on vaikuttanut veteraanien asiaan etenkin
taitavana kirjoittajana.
Antreassa syntynyt Henttonen on kannaslainen parhaimmillaan: aina myönteinen
ja kannustava. Hän kuului niihin koulupoikiin, jotka heitettiin talvisodassa puolittain vahingossa tukkimaan Summan
rintamaan syntynyttä aukkoa.
Sotapolku johti sitten Äyräpäähän ja jatkosodassa Rajajääkäripataljoona 4:n riveissä aina

Syvärin tuolle puolen.
Henttonen
kouluttautui
opettajaksi, mutta toimi ennen
muuta Opettaja-lehden päätoimittajana 1953-84. Hän vaikutti muutoinkin paljon koululaitoksen kehitykseen tuona aikana.
Eläkevuosinaan Henttonen
on toiminut mm. karjalaisyhteisöissä sekä Helsingin Suomalaisessa Klubissa. Suomen Sotaveteraaniliitossa hän on kuulunut
kauan tämän lehden toimitusneuvostoon. Kokeneena journalistina hän on mm. opastanut
lehden avustajia eri maakunnissa iskevään ilmaisuun.
Henttosen runsaista teksteistä tunnetuin on Tammenlehvänlaulajien
testamentti,
jota veteraanikuorot säännöllisesti esittävät. Se kertoo paljon hänen humaanista, kaikkea
paatosta karttavasta elämänasenteestaan. Jokainen yhteisö
tarvitsisi Henttosen kaltaisen
leppeän, mutta samalla linjakkaan rivien yhdistäjän.
Jyrki Vesikansa

Suomen
Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestön
puheenjohtaja
Vuokko Hurme täyttää 85 vuotta 23. maaliskuuta Paimiossa.
Vuokko Hurme on syntynyt
Pälkäneellä, mutta vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Viipurissa. Hän valmistui opettajaksi Heinolan seminaarista
-47. Opettajana hän toimi aluksi viisi vuotta Kylmäkoskella ja
sen jälkeen yli 30 vuotta Paimiossa.
Sotien aikana hän toimi
muonituslottana Viipurissa ja
Karjalan kannaksella.
Sotaveteraanityöhön Vuokko tuli mukaan jo virassa ollessaan. Hän on ollut perustamassa Paimion Sotaveteraanien
naisjaostoa v. -79, toiminut sen
sihteerinä 79—87 ja puheenjohtajana vuodesta -87. Paimion Sotaveteraanien hallitukseen hän on kuulunut vuodesta -89.

Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin naistoimikunnan
jäsenenä hän on ollut vuodesta
-87 ja puheenjohtajana vuodesta -98. Siitä lähtien hän on kuulunut myös piirin hallitukseen.
Suomen Sotaveteraaniliiton
keskustoimikuntaan Vuokko
tuli -98, oli sen II varapuheenjohtajana 2000-2002. Lahdessa 2002 hänet valittiin puheenjohtajaksi. Siitä lähtien hän on
kuulunut myös Sotaveteraaniliiton hallitukseen, työvaliokuntaan ja eri toimikuntiin.
Sodan ajalta on Vuokko
Hurmeelle myönnetty sekä talvi- että jatkosodan muistomitalit ja VM 2. Veteraanityöstä
hän on 2004 saanut sotaveteraanien kultaisen ansioristin ja
VR 3.
Merkkipäivänään Vuokolla
ei ole vastaanottoa, hän viettää
sitä viiden lapsensa ja 12 lastenlastensa seurassa.

Koko sisarkenttä onnittelee
lämpimästi puheenjohtajaansa
sekä toivottaa hänelle voimia ja
terveyttä edessä oleville vuosille.
Vuokon sanoin: ”Jokaisessa
elämämme vaiheessa on aihetta iloon ja kiitokseen”.
Irja Lohjama

Kuolleita
Ilari Kuuliala 1920–2006
Yli kaksikymmentä vuotta
Kanta-Hämeen sotaveteraanipiirin pappina toiminut rovasti Ilari Kuuliala sananmukaisesti nukkui pois 21.
joulukuuta 2006.
Ilari Kuulialalla oli sana hallussaan. Saarna oli aina huolellisesti valmistettu, syvällinen ja
antava. Hän oli helposti lähestyttävä, nöyrä ja ystävällinen.
Toimiessaan sotaveteraanien
keskuudessa Ilari Kuuliala välitti sanoman Vapahtajasta niin
ettei heiveröisenkään uskon
omaava pelästynyt, vaan saat-

toi sen vastaanottaa. Eräs hänen tunnuslauseensa oli: ”Yksikään ihminen ei ole saari, vaan
osa yhteistä mannerta”.
Viime vuosina erityisesti sotaveteraanien kirkkopyhien seppelpartion lähettäminen
sankarihaudoille kuului Ilari
Kuulialan tehtäviin. Itse sodassa olleen Kuulialan viesti kosketti syvästi jokaista läsnäolijaa.
Eräästä Kuulialan puheesta
lainatut sanat kuvastavat hänen
persoonaansa ja julistustaan:
”Pitäkää suora kurssi, olkaa re-

helliset, olkaa sitä mitä olette,
älkää liehitelkö, tuokaa esiin
peruskantanne. Mutta samalla rakastakaa ihmistä, antakaa
arvo jokaiselle, olkaa harrastuneita jokaisen ihmisen elämästä”.
Tärkeäksi muodostui viimeisinä aikoina tälle kokeneelle sielunhoitajalle Raamatun
jae: ”Ratkaisevaa ei siis ole
se, mitä ihminen tahtoo tai
ehtii, vaan se että Jumala armahtaa”. Room. 9:16.
Pauli Laukkanen

Heikki Salmi 1917–2007
Sotiemme veteraani ja pitkän
linjan kunnallismies Heikki
Salmi menehtyi 7. tammikuuta
lyhyen sairauden murtamana
Säkylässä. Hän oli syntynyt Säkylässä 9. tammikuuta 1917.
Sodan vuosina Heikki palveli isänmaataan pioneerijoukoissa. Korialla suoritetun asepalveluksen jälkeen parikymppisen nuorukaisen tie vei suoraan

talvisodan rintamalle, Pajarin
joukoissa. Jatkosodassa hän
taisteli pioneeriryhmän johtajana Karhumäen suunnalla.
Heikki Salmelta liikeni aikaa
myös veteraanityöhön. Hän oli
Säkylän sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja, Satakunnan
sotaveteraanipiirin kunniajäsen
sekä Suomen sotaveteraaniliiton
valtuuston monivuotinen jäsen.

Heikki Salmi teki mittavan
päivätyön säkyläläisessä kunnalliselämässä. Monien lautaja toimikuntapaikkojen lisäksi
hän oli yli 10 vuoden ajan kunnanvaltuuston jäsen ja toimi
valtuuston puheenjohtajana.
Jarmo Metsänranta
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Liity kannattaja- Kunto- ja virkistysviikoilta voimia
jäseneksi
ja virikkeitä arjen jaksamiseen

Kansallinen veteraanipäivä
Helsingissä

Hakemuksen Sotaveteraaniyhdistyksen kannattajajäseneksi voi
helposti tehdä Sotaveteraaniliiton
internet-sivujen kautta osoitteessa
www.sotaveteraaniliitto.fi
Kannattajajäseniä oli vuoden
alussa 23 500 ja määrä on kasvussa.
Kannattajajäsenet saavat jäsenetuna
kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän
Sotaveteraani-lehden. Tule mukaan
tukemaan Sotaveteraanien hyväksi
tehtävää työtä.

90 vuotta itsenäisyyttä – taival jatkuu

Sotaveteraaniliiton säännöt
rekisteröitiin
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomen Sotaveteraaniliiton
1.6.2006 tekemän sääntömuutoksen
15.12.2006.

Suomen Sotaveteraaniliitto järjestää yhdessä Naisjärjestön kanssa kesällä
2007 viisi kunto- ja virkistysviikkoa (5 vrk) naispuolisille, pienituloisille
veteraanien leskille ja omaishoitajina toimiville puolisoille, joilla ei muuten
ole kuntoutusoikeutta.
Hakemuksessa tulee olla tuloselvitys, lyhyt kuvaus elämäntilanteesta, terveydentilasta sekä yhteystiedot. Lääkärintodistusta ei hakemuksen liitteeksi
tarvita. Viikot sisältävät täysihoidon ja majoituksen sekä monipuolisen
ohjelman. Viikko on maksuton matkakustannuksia lukuun ottamatta. Jokaiselle viikolle varataan paikkoja 25 henkilölle. Lomaviikoille hyväksytyille
lähetetään asiasta kirjallinen tieto.
Kurssipaikat ovat seuraavat:
Runnin Kylpylä, Iisalmi, 21.5.–25.5.
Kymenlaakson Opisto, Anjalankoski, 4.6.–8.6.
Päivölän Kansanopisto, Valkeakoski, 11.6.–15.6.
Peräpohjolan Opisto, Tornio, 25.6.–29.6.
Piispalan Urheilunopisto, Kannonkoski, 6.8.–10.8.

J

uhlapäivä alkaa lipunnostolla jäähallin pihalla klo
9.30. Hartaustilaisuus pidetään jäähallilla klo 10.00.
Kenttälounas ja kahvi tarjotaan 10.30–12.30. Pääjuhla alkaa 13.00. Yleisön tulee olla
paikoillaan 12.50.
Juhlapuheen pitää Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja, Sinikka Mönkäre. Pääjuhlassa nähdään ja kuullaan
runonlausuja Martti Mäkelän
esitys Balladi Ihantalasta, joka

perustuu Lasse Heikkilän runoon. Juhlan musiikillisesta
puolesta vastaavat Kaartin soittokunta, Sibelius-lukion kuoro sekä oopperalaulaja Jorma
Hynninen.
Jone Nikula luovuttaa juhlassa puolustusvoimien Helsingin kaupungille huutokaupattavaksi lahjoittamien tuhannen
polkupyörän
myyntituoton
käytettäväksi sotiemme veteraanien hyväksi tehtävään työhön.

Hakemuksessa voi esittää toiveen, mihin päin lomalle haluaisi.
Pyydämme lähettämään kirjalliset hakemukset viimeistään 20.4 mennessä
osoitteella Anni Grundström, Suomen Sotaveteraaniliitto, Korkeavuorenkatu
41 A 7, 00130 Helsinki.

Sotiemme Veteraanit keräys 2006 ylitti tavoitteet

V

iime vuonna toteutettu
Sotiemme veteraanien
alustava keräystulos on
3 426 158,47 euroa. Keräyksen
kulut olivat noin 21 %.
Keräyspiireistä parhaat tulokset saivat Etelä-Pohjanmaa,
Helsingin Seutu ja Lahti. Keräyspiirien kokonaiskeräystulos
oli 1 452 900 euroa ja keskuspaikan 1 973 258 euroa. Keräyspiirien keräämät varat ovat
jääneet jaettavaksi keräyksessä mukana olevien järjestöjen
kesken.
Keskuspaikalle kertyneestä tuotosta jaettiin järjestöille
kesäkuussa ja joulukuussa 1,3

milj. euroa ja loppu keräystulos
jaetaan lopullisen keräystuloksen selvittyä. Keräystoimikunta jättää rahankeräystilityksen Etelä-Suomen lääninhallitukselle maaliskuun loppuun
mennessä.

Alustava ja tarkistamaton
tulos keräyspiireittäin
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Helsingin Seutu
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Keski-Uusimaa

50 301,99
121 277,82
112 450,40
36 086,00
23 878,56
72 136,76
78 856,72
60 084,73

Kymenlaakso
80 465,07
Lahti
97 037,00
Lappi
64 297,45
Länsi-Uusimaa
20 118,10
Nurmijärvi
2 040,00
Pirkanmaa
48 050,11
Pohjois-Karjala
45 018,23
Pohjois-Pohjanmaa 77 910,51
Pohjois-Savo
73 062,08
Pohjois-Uusimaa
67 262,96
Satakunta
83 715,92
Suur-Savo
46 686,18
Södra
67 186,37
Vaasa
43 517,18
Varsinais-Suomi
81 459,99
Keskuspaikka
1 973 258,34
Yhteensä

3 426 158,47

TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO

TVL on perustettu v. 1920 ja sen toiminta perustuu lakiin.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteiselimenä ja
kehittäjänä se
– edistää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen eri
osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän yhteistoimintaa,
– edistää ja ylläpitää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä,
– ehkäisee työtapaturmia ja ammattitauteja,
– huolehtii työtapaturmien ja ammattitautien tilastoinnista,
– kehittää tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanojärjestelmää ja
– toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä.
Osoite: Bulevardi 28, PL 275, 00121 Helsinki
Puhelin: (09) 680 401 Faksi: (09) 6804 0389
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vakes.fi
		
www.tvl.fi

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat TVL:n
jäsenvakuutuslaitokset ovat:
A-Vakuutus Oy
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Valtiokonttori
Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

010 5040
010 5031
010 515 10
020 522 2111
(09) 43 511
(03) 62 671
010 55 911
(018) 29 000
(09) 4531
(03) 2313 111
010 381 171
(09) 77 251
010 550 20
(018) 27 600
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Kohtaa syksyllä
partiolainen

Sotaveteraaniliiton hallituksella
järjestäytymiskokous
Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston kokouksessa marraskuussa valittu
hallitus piti järjestäytymiskokouksen tammikuun
29. päivänä Helsingissä.
Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajat, jäsenet
eri toimikuntiin ja liiton
edustajat eri yhteisöihin.

E
Partiolaiset opettelevat elämäntaitoja pienryhmissä.
Kuva: Jani Marttanen

T

änä vuonna partio täyttää 100 vuotta. Partiolaiset haluavat juhlistaa vuottaan yhdeksällä erilaisella tapahtumalla, yksi niistä
on kohtaaminen veteraanien
kanssa. Syyskuussa on odotettavissa yksittäisten partioryhmien yhteydenottoja. He tulevat ehdottamaan yhdessä tekemistä puolentoista tunnin ajan
loka-marraskuussa.
Suomen Partiolaisten järjestöpäällikkö Taina Schildt toivoo, että kohtaaminen on molemmille osapuolille antoisa.
Lapsille ja nuorille vahvistuu
käsitys mitä sotaveteraanit ovat
tehneet itsenäisyytemme hyväksi. ”Kohtaamisia on itse asiassa todella hyvä sana, se kertoo siitä, että se on luontevaa
yhdessäoloa” Schildt sanoo.

Ideoista teoiksi
Yhdessä tekemisen avuksi partiolaiset tuottavat kolme erilaista ideaa. Parhaillaan mietitään mitä ideat voisivat olla.
Nyt ideoissa on mm. makkaran paistoa nuotiolla, lehden
lukemista, valokuvien katselua,
tietokoneopetusta, näyttelyssä
käymistä ja keskustelutuokioita. Niistä jalostetaan parhaimmat ideat eri-ikäisten partiolaisten ja erikuntoisten veteraanien kohtaamisiin.
Schildt tutki idealistaa ja
kommentoi: ”Kun lapsi on toisena osapuolena kohtaamisessa, niin tekemisen tärkeys korostuu. Jos mietin omaa
poikaani, niin ajattelisin, että
häntä kiinnostaisi veteraanin
kanssa vaikkapa vanhanaikaisten esineiden näpräys ja sitä
kautta juttelu.” Kohtaamisissa molempien osapuolten tuli-

si olla tasavertaisessa asemassa
ja saada kohtaamisista itselleen
elämys.

Yhteistyötä on ollut ja
tulee olemaan
Partiolaisille veteraanien kohtaaminen ei ole mikään uusi
asia, mutta nyt juhlavuonna
siihen halutaan erityisesti kannustaa. Partioihanteissakin on
jo mainittu ”kunnioittaa toista
ihmistä” sekä ”auttaa ja palvella muita”. Kohtaamisissa sanat
muuttuvat konkretiaksi.
Partion juhlavuoden syksyn
kohtaamisissa ei ole mukana
varainkeruuta. Partiolaiset ovat
kuitenkin mukana keväällä Sotiemme veteraanit -keräyksessä
kuten aiemminkin, mutta näitä kahta asiaa ei tule sekoittaa
toisiinsa. Tärkeää niin partiolaisille kuin veteraaneille on
varmasti se, että sukupolvet
kohtaavat ja ymmärrys toisen
osapuolen elämänkokemuksista kasvaa. Molemmat saavat
yhteisen hetken sekä virkistystä arkeen.

nsimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
Matti Viitanen Nokialta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Olavi Eronen Haminasta.
Matti Viitanen on Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja ja Olavi Eronen on Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja.

Työvaliokunta
ja toimikuntien
kokoonpanot
Puheenjohtaja Aarno Strömmer, Oulu
I varapuheenjohtaja Matti Viitanen, Nokia
II varapuheenjohtaja Olavi Eronen, Hamina
Jäsenet: Vuokko Hurme, Paimio, Finn-Göran Wennström,
Helsinki
Valtuuston puheenjohtaja Aarno Lampi osallistuu työvaliokunnan kokouksiin.

Sotaveteraaniliiton
edustajat Suomen
veteraaniliittojen
valtuuskunnassa (VEVA)
Varsinaiset jäsenet Aarno
Strömmer, Aarno Lampi ja
Markku Seppä. Varajäsenet
Matti Viitanen, Olavi Eronen ja
Anni Grundström.

Liikunta- ja
Puheenjohtaja Gunnar Laatio, kisatoimikunta
Ansiomerkkitoimikunta

Helsinki
Jäsenet: Vuokko Hurme, Paimio, Pentti Laamanen, Helsinki, Markku Seppä, Finn-Göran
Wennström, Helsinki
sihteeri Markku Seppä
Toimikunnan työryhmän muodostavat Gunnar Laatio, Pentti
Laamanen ja Markku Seppä.

Hengellinen toimikunta
Puheenjohtaja Pentti Tapio,
Helsinki
Jäsenet: Holger Andersson,
Närpiö (2007), Atte Autio, Kempele, Bror Borgar, Turku (2008),
Jaakko Granlund, Oulu, Toivo
Hartikainen, Kouvola, Lenno
Järvi, Espoo, Vuokko Hurme,
Paimio, Mikael Kriisin, Helsinki, Timo Kökkö, Vammala,
Eero Palola, Veteli, Pekka Rossi, Lappeenranta, Pentti Vääränen, Petäjävesi, Seppo Väätäinen, Kerava
asiantuntijajäsen Hannu Niskanen, Helsinki
sihteeri Timo Kökkö

Kuntoutus- ja
palvelutoimikunta
Puheenjohtaja Holger Strandberg, Vaasa
Jäsenet: Aarno Forsius, Lahti,
Matti Helin, Hamina, Esko Kosunen, Helsinki, Juha Laikari,
Oulainen, Voitto Laine, Salo,
Helvi Peltonen, Oulu, Markku Seppä, Timo Toivanen, Lappeenranta
sihteeri Anni Grundström

Puheenjohtaja Kalevi Raatikainen, Mikkeli
Jäsenet: Veikko Javanainen,
Pori, Toivo Hartikainen, Kouvola, Olavi Lösönen, Kontiolahti,
sihteeri Anni Grundström

Sotaveteraani –
Krigsveteranen -lehden
toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Aarno Strömmer, Oulu
Jäsenet: Anni Grundström,
Antti Henttonen, Helsinki,
Olavi Karttunen, Kuopio, Matti Lukkari, Helsinki, Eeva Nieminen, Vaasa, Pertti Nieminen,
Kouvola, Nils-Börje Stormbom,
Vaasa, Markku Seppä, Jyrki Vesikansa, Helsinki
sihteeri Markku Rämö

Tositteiden tarkastajat
Seppo Yli-Norppa, Kannus
Juhani Penttilä, Tammela

Neuvottelukunnan
jäsenet 2007-2008
Puheenjohtaja Ossi Sunell, Helsinki
Jäsenet: Ilkka Aspara, Helsinki,
Esa Haarala, Kiukainen, Erkki Heikkinen, Helsinki, Irmeli Lemberg, Helsinki, Veikko
Löyttyniemi, Helsinki, Pirkko Karjalainen, Helsinki, Timo
Korhonen, Oulu, Raili Malmberg, Helsinki, Ohto Manninen, Helsinki, Antti Matilainen, Helsinki, Esko Muhonen,
Helsinki, Matti Niemi, Helsinki, Pekka Paatero, Turku, Erkki
Puumalainen, Helsinki, Matti
Sipilä, Helsinki, Anneli Taina,
Hämeenlinna

Partio on lasten ja nuorten
harrastus. Partio on elämää ja
seikkailua. Partio tukee nuoria
kasvamaan vastuuntuntoisiksi
yhteiskunnan jäseniksi ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen
sekä yksilönä että ryhmän
jäsenenä.
Suomen Partiolaiset – Finlands
Scouter ry on maamme merkittävin nuorisojärjestö ja osa
maailmanlaajuista partioliikettä,
jossa on 38 miljoonaa jäsentä.
Suomessa on 75 000 partiolaista.
Teksti: Anu Sauliala

Vasemmalta liiton hallituksen I varapuheenjohtaja Matti Viitanen Nokialta, liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer Oulusta ja II varapuheenjohtaja Olavi Eronen Haminasta.
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Sotaveteraanityön vaikuttaja Gunnar Laatio
tajavuotenaan Gunnar Laatio
teki välikysymyksen veteraaniasiasta, johon väliaikaishallitus vastasi myötämielisesti.
Ensimmäinen rintamamieslaki 1971 oli Laation mielestä
kuitenkin mitättömän oloinen.
Hän oli perustamassa eduskuntaan sotainvalidien kerhoa
toimien sen puheenjohtajanakin. Kansanedustajana Laatio
oli tiiviissä vuorovaikutuksessa
Sotaveteraaniliittoon.

Järjestötyön arkea

Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Gunnar Laatio kotonaan
Helsingissä.

S

uomen Sotaveteraaniliiton 10.9.1915 syntynyt
k u n n iapu heenjoht aja
Gunnar Laatio kertoo kiinnostuksensa sotaveteraanien puolesta toimimiseen juontuvan
nuorena poikana suojeluskunnassa saatuun koulutukseen
sekä RUK:n kurssiin 35, josta
valmistui vänrikiksi 1937. Sen
jälkeiset talvi- ja jatkosodan
kokemukset vaativissa tehtävissä vahvistivat lujasti sitoutumista tulevaan sotaveteraanien
etujen ajamiseen.
- Talvisodassa JR 13:n 3. pataljoonaan komentaja jääkärikapteeni Viljo August Laakso koulutti minua siihen, että
veljeä ei koskaan jätetä, veteraaninakin olen sen opetuksen
muistanut. Toimiessani alussa hänen lähettiupseerinaan ja
tammikuusta alkaen adjutanttinaan sain oppia selkeiden ohjeiden merkityksen. Talvisodan
päätyttyä sain ylennyksen luutnantiksi.
Laation jatkosota alkoi kesäkuussa 1941 Laakson ollessa
edelleen pataljoonan komentaja. Joulusta 1941 Laatio joutui
itse pataljoonan komentajaksi. Talvella 1942 hänet ylennettiin kapteeniksi. Suorittaessaan
Ruotsissa vuori-insinöörin tutkintoa 1944 Neuvostoliiton
hyökätessä hän palasi kotimaahan JR 35:een Ihantalaan 7.
komppanian päälliköksi.
- Siellä sodin sotani loppuun
ja sen jälkeen makasin sotasairaalassa kahdeksan kuukautta.
Sairaalasta päästyäni menin
kaivosinsinööriksi Outokum-

mun kaivokselle ja 1947 Orijärvelle tytäryhtiön toimitusjohtajaksi. Sain 1951 tehtäväkseni
johtaa Vihannissa löytyneen
malmiesiintymän kaivokseksi.
Siirryin 1971 Helsinkiin Outokummun teknisenä johtajana,
koska tulin valituksi kansanedustajaksi 1970.

Veteraanityötä kentällä
ja eduskunnassa
Vihannissa Laatio tuli tutuksi lukuisten sotaveteraanien
kanssa. Hän oli perustamassa Vihannin sotaveteraanien–yhdistystä 1965, ja on sen
kunniapuheenjohtaja edelleen.
Pohjois-Pohjanmaan piirin perustavassa kokouksessa hän
oli kokouksen puheenjohtajana. Piirin varapuheenjohtajana hän oli Arvo Mörön ollessa
puheenjohtaja. Raahen yhdistyksen edustajana Laatio valittiin Tampereella 1967 liiton
valtuustoon, jossa hän toimi
varapuheenjohtajana. Vuonna
1969 hän järjesti Arvo Mörön
ja Reino Arvolan kanssa 600
pohjois-pohjanmaalaiselle sotaveteraanille osallistumismatkan Helsinkiin suureen veteraanimarssiin, johon osallistui
18 000 veteraania. Maneesissa
Laatio puhui pohjoissuomalaisten puolesta. Liiton puheenjohtajaksi hänet valittiin Lappeenrannassa 1979.
70-vuotiaana vuonna 1986
hän jätti puheenjohtajan tehtävät. Samalla hänet valittiin liiton ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.
Ensimmäisenä kansanedus-

Pettymyksistä veteraanityössä
Laatio muistaa kuinka hänen
työstämänsä esitys määrärahaksi veteraanien maanhankintaa varten ei edennyt. Kansanedustaja Eino Loikkanen ei
ratkaisevalla hetkellä allekirjoittanutkaan esitystä, vaikka
sisällöstä hän oli ollut päättämässä Sotaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtajana.
Puheenjohtajakautensa alkuaikoina Gunnar Laatio neuvotteli liiton valtuuttamana veteraaniliittojen yhdistämisestä,
mutta siihen ei silloin löytynyt
edellytyksiä. - Yhteistyöneuvottelua koskevan kokouksen
alussa Rintamamiesveteraanien liiton puheenjohtaja Yrjö
Massa ilmoitti edustajineen
marssivansa ulos, jos tarkoitus
on puhua yhdistymisestä.
Liiton puheenjohtajana Laatio tyrmistyi eduskunnan päättäessä Kalevi Sorsan hallituksen aikana nostaa rintamalisää yhdellä markalla. Laatio
kirjoitti Helsingin Sanomissa vaihtoehdon: ripustakaa
markka nauhaan toteamuksella “Näin paljon, yhden markan
edestä hallitus arvostaa sotaveteraanien työtä”. Nähtyään kirjoituksen Sorsan esitti määrärahan korottamista 20 markalla.
- Viimeinen liiton puheenjohtajana tekemäni esitys syntyi 1986 ollessamme järjestöjen
kanssa pääministerin luona.
Esiteltyäni yhteisiä toivomuksia Sorsalle hän kysyi: Eikö teillä ole mitään muuta esitettävää
kuin rahapyyntöjä? Muistaessani äkkiä edellisenä päivänä
saamani videokasetit australialaisten veteraanipäivästä vastasin: On, järjestetään Suomeenkin kansallinen veteraanipäivä
kuten Australiassa, Englannissa, Ranskassa ja Amerikassa.
Sorsa kysyi: Mitä päivää esität?
Esitin päivää 27.4., jolloin sota
osaltamme vuonna 1945 loppui
viimeisen saksalaisen poistut-

tua maastamme ja Suomen lippu nostettiin valtakunnan rajalle.
Sorsa esitti asian valtioneuvostolle samana päivänä ja veteraanipäivää alettiin viettää jo
seuraavana vuonna.
Maailman veteraanijärjestön neuvoston jäsenenä Laatiolla on laaja tuntuma muiden
maanosien sotaveteraaneihin
järjestöineen.
- Kysyin Moskovassa 1985
Neuvostoliiton veteraanijärjestön puheenjohtajalta, miksi heidän järjestönsä edustajat
eivät lähetä maamme suurimmalle veteraanijärjestölle kutsua kokouksiinsa, vaan pelkästään yhdelle järjestölle? “Teidän täytyy muistaa että suuret
laivat kääntyvät hitaasti”, vastasi puheenjohtaja. Totesin liittomme edelleen lähettävän
heille kutsun omaan liittokokoukseemme 1986, jonne toivomme edustajienne tulevan. Seuraavana vuonna liiton edustajat
tulivat.
Eräs vaikeimmista tehtävistä
puheenjohtajakautensa aikana
Laatio muistaa olleen puheenjohtajan löytämisen seuraajakseen. Halukkaiden puutteessa oli käytettävä arvovaltaa.
Lopulta KOP:n pääjohtajalla
oli antaa ehdotus Laatiolle. Sitä
kautta liitto sai uudeksi puheenjohtajakseen Simo Kärävän 1986.

Veteraanien kuntoutus
Veteraanien kuntoutuksen ja
elinolojen kehittämiseksi Gunnar Laatio on ollut mm. valtakunnallisessa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa
ja kuntoutuskeskus Peurungan
hallituksessa. Läheisin hänelle
on ollut Vapaussoturien Huoltosäätiön Espooseen perustama Kuusikoti ry, jonka hallituksen puheenjohtajaksi hänet
valittiin 1970-luvulla. Huoltosäätiön ohella Jääkäriliitto ja
Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö puheenjohtajanaan
Laatio ovat tukeneet Kuusikotia. Kuusikoti luovutettiin Espoon kaupungille 2005 vanhusten kodiksi. Kaupunki sitoutui
pitämään huolta veteraaneista
loppuun asti.

Nuorissa on tulevaisuus
Liiton toiminta on Laation mielestä ollut erittäin menestyksellistä. Ilman veteraanijärjestöjen toimintaa korvaamattomia
yhteiskunnallisia saavutuksia
ei olisi tullut. Ihmisten ja yh-

teiskunnan suhtautuminen on
muuttunut ilahduttavan suotuisaksi.
- Aseveljeni presidentti
Mauno Koiviston nimettyä veteraanit kunniakansalaisiksi
aiemmin toistettuja kielteisiä
ilmaisuja ei ole kuulunut. Veteraaniliittojen yhteinen toiminta on merkittävällä tavalla tuonut kansalaisten tietoon, kuinka hyvinvointi ja vapaa maa on
pohjustettu. Minulle itselleni
toiminta liitossamme on antanut erittäin paljon.
-Sotaveteraaniliitossa asiat
ovat sujuneet ilman suurempia erimielisyyksiä. Liiton hallituksen esityksiä ei juuri ole
tarvinnut korjata. Piiritasolla
on ahkeroitu veteraanien puolesta vaihtelevin tuloksin, vain
parissa piirikohtaisessa tapauksessa liittoa on pyydetty erotuomariksi.
Laatio korostaa veteraaniperinteen säilyttämistä tärkeänä
tehtävänä veteraaniliittojen ja
Tammenlehvän Perinneliiton
yhteisvoimin.
Gunnar Laatio rohkaisee
kunnossa olevia veteraaneja osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin, puhumaan koululaisille sota-ajoista ja jälleenrakentamisesta. -Vastaanotto
näissä on hyvin rohkaiseva.
Kunniapuheenjohtaja pitää
kannattajajäsenten hankintaa
hyvin tärkeänä yhdistysten tehtävien hoidon sekä laajemman
veteraanien ja nuoren sukupolven vuorovaikutuksen osalta.
Laatio uskoo nuoriin kertoen kahdesta lähes samanlaisesta tilanteesta kaupungilla.
Tuntematon poika pysähtyy
kohdallani ja kysyy: Anteeksi,
missä päin Te olitte sodassa?
Kysyin mistä tiedätte että
olin sodassa.
- Teillä on rinnassa tammenlehvä, isällänikin on.
Selostin paikat ja tehtäväni
talvi- ja jatkosodassa.
Poika löi kantapäänsä yhteen ja sanoi: Kiitos vapaasta
isänmaasta.
- Nuorisolle on tullut selväksi, että “vain taistellen on voitu
pitää Suomi itsenäisenä”, Laatio toteaa.
Artikkeli pohjautuu Gunnar
Laation haastatteluun tammikuussa 2007.
Markku Rämö
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Sotaveteraaniliiton myymälä palvelee
Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Myymälä on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

Kortit
A

B

5
Isännänviiri
Kotipihalle tai mökille. Sinivalkoisen viirin pituus neljä
tai viisi metriä.

4
Liiton standaari

Hinnat 50 ja 62 euroa.

C

Hinta 25 euroa

D
2
Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille.

6 euroa.

8
Liiton virallinen
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.
Myös uurnamerkkinä.

Hinta 8.50 euroa

1
Sotaveteraanimitali
Myös kannattajajäsenille.

Hinta 12 euroa.

26
Kynttilänjalka

9
Tammenlehvähautakivimerkki
Korkeus 90 mm

Hinta 12 euroa.

Liiton myyntitoimiston tuotevalikoimaan on tullut muutoksia. Osa tähän
asti myynnissä olleista tuotteista on
katsottu verottajan taholta sellaisiksi,
että liitto joutuisi maksamaan niiden
osalta tuloveroa. Osa näistä tuotteista
poistetaan myyntivalikoimasta.

Kultakeskuksen
perinteinen malli
vuodelta 1918.
Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton
tunnuksella.
Hopeaa.

Hinta 115 euroa
Liitto välittää kynttilänjalkatilaukset toimittajalle joka
myös laskuttaa tilauksen.

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
Korkeavuorenkatu 41 A 7,
00130 HELSINKI

Pääosa myyntituotteista – ts. ne tuotteet, joita yleishyödyllinen yhteisö voi
myydä ilman veroseuraamuksia (esim.
merkit, kortit ja adressit) – säilyy liiton
myyntitoimiston valikoimassa. Niitä
voi tilata ja ostaa entiseen tapaan.
Muiden tuotteiden tilaukset liitto
välittää toimittajille.

Nimi (tekstaten):

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki
tai tilaa puhelimitse

................................................................

29
Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä varustettu
kävelykeppi. Kahvaosa
pyökkiä, varsi kestävää raminia. Sotaveteraanien käsityönä
valmistama. Tilatessasi
ilmoita pituutesi.

Hinta 50 euroa
Liitto välittää keppien
tilaukset toimittajalle joka
myös laskuttaa tilauksen.

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

Lähiosoite:

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

................................................................

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

Postinumero ja -toimipaikka:

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

................................................................

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

✂

Korttien hinta 2 euroa kpl kuorineen.
Tilaukset vähintään 10 kappaleen erissä.
Saatavana myös ilman vuosilukua.

1/07
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SOTAVETERAANILIITON VUOSIKYMMENET
OSA I: 1950-LUKU
Liiton perustajat: Tampere, Helsinki ja Hyvinkää
Sotaveteraaniliiton vaiheissa keskeistä osaa on näytellyt
alusta alkaen Tampere. Siellä käynnistyi sekä rintamamiesten maanhankinta- ja asuntotoiminta että myös
myöhempi huoltotoiminta, johon tämän artikkelisarjan
seuraavassa osassa palataan.

A

lkuaikojen selvästi keskeisin yksittäinen vaikuttaja oli tamperelainen Artturi Tienari. Hän toimi
Tampereella Tampellan sosiaalipäällikkönä. Aikanaan hän
oli ollut mukana paitsi suojeluskunta- myös asevelitoiminnassa, joka oli ollut hyvin voimaperäistä juuri Tampereella ja
Tampereen seudulla. Eduskunnassa hän oli vuosina 1954 1958. Hän pyrki vaikuttamaan
sielläkin veteraaniasioiden hyväksi. Myös eduskunnan ensimmäinen ”veteraanikerho”
perustettiin hänen toimestaan
1950-luvun lopulla.
Rintamamiesten Asuntoliiton perustamiskirja allekirjoitettiin Tampereella 29.9.1957.
Liittoa perustamassa oli kolme
yhdistystä: Helsingin Rintamamiesten Maanhankintayhdistys
ry, tamperelainen Maansaantioikeutta Vailla Olevat Rintamamiehet ry sekä Hyvinkään
Rintamamiesten Maanhankintayhdistys ry. Näistä kolmesta
vain viimeksi mainittu on jäänyt eloon, ja se toimii nykyään
nimellä Hyvinkään Sotaveteraanit ry.

to. Tämä johtui siitä, että myös
rintamaveteraanien huoltotoimintaan haluttiin kiinnittää
aiempaa enemmän huomiota;
jo liittoa perustettaessa oli paitsi asunto- myös huoltoasioihin
haluttu panostaa. Tosiasiassa
liiton toiminta jäi lähes yksinomaan maanhankinta- ja asuntoasiakeskeiseksi, mistä johtui
toisaalta se, että maahan alettiin 1950 - 1960-lukujen taitteessa perustaa paikkakuntakohtaisia rintamaveteraanien
huoltoyhdistyksiä, jotka fuusioituivat Asuntoliiton (vuodesta
1962 Asunto- ja Huoltoliiton)
kanssa vasta vuonna 1964, jolloin myös liiton nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Suomen Sotaveteraaniliitto ry.
Ensimmäinen puheenjohtaja Artturi Tienari (1907 - 1998)

Asuntoliitto 1957 - 1962
Rintamamiesten Asuntoliitto
ry toimi 29.9.1957 - 17.5.1962,
minkä jälkeen liiton nimi
muutettiin muotoon Rintamamiesten Asunto- ja Huoltoliit-

Artturi Tienari

ehti toimia liiton johdossa melko lyhyen kauden; hän erosi puheenjohtajan tehtävästä jo
keväällä 1958 koska katsoi, ettei hän voinut jatkaa liiton puheenjohtajan tehtävissä enää
sen jälkeen, kun hänen oma
yhdistyksensä olikin päättänyt
jättäytyä perustetun liiton - siis
liiton, jota se itse oli ollut perustamassa - ulkopuolelle. Tienarin tilalle puheenjohtajaksi tuli eversti Pekka Jokipaltio
(1901 - 1977), joka toimi liiton
johdossa vuodet 1958 - 1962.

Alkuaikojen
hankaluuksia
Ensimmäinen toiminnanjohtaja oli Helsingin yhdistyksen
puheenjohtaja Erkki Hohteri, joka joutui kuitenkin pian
eroamaan. Hänen katsottiin
ottaneen liian suuria valtuuksia liiton ensimmäisen lehden
Kurkihirren suhteen. Aikakauslehtimallinen Kurkihirsi,
jota ilmestyi lopulta vain yksi
numero (vuonna 1958), oli liiton äänenkannattaja, jossa annettiin erilaisia neuvoja rintamamiehille ja jäsenyhdistyksille. Ulkoasultaan se oli hyvin
edustava - mutta toimintaansa
aloitelleelle liitolle aivan liian
kallis. Kurkihirrestä muodostui nuorelle liitolle taloudellinen katastrofi, minkä katsottiin siis pitkälle olleen toiminnanjohtaja Hohterin syytä.
Hohterin tilalle tuli 1958
Jussi Raatikainen, joka tunnettiin veteraanipiireissä hyvin; hänen mukaansa oli mm.
nimetty noin kymmentä vuotta aikaisemmin säädetty laki

”Lex Raatikainen”. Se antoi oikeuden vaihtaa maanhankintalain mukainen oikeus maahan edulliseen hintaan lunastettavaan asunto-osakkeeseen,
jollaista yhä useammat veteraanit olivat alkaneetkin havitella.
Raatikainen oli toiminnanjohtajana vuodet 1958 – 1962.

Asunnonrakennustoiminta
Rintamamiehet aloittivat 1956
paikallisen – ja sittemmin
(vuodesta 1957) valtakunnallisen – järjestäytymisensä maanhankintalain suomien etuuksien ulkopuolelle jäämisestä närkästyneinä; maanhankintalain
mukaan maata olivat voineet
saada vain sellaiset rintamamiehet, jotka olivat välittömästi sotia seuranneena aikana eli
1940-luvun jälkipuoliskolla olleet perheellisiä. Perheettömille maata ei lain mukaan voitu
antaa. Nämä rintamamiehet
päättivät järjestäytyä 1950-luvun jälkipuoliskolla, ja Tam-

Pekka Jokipaltio

pereelle 1956 perustettu yhdistys Maansaantioikeutta Vailla
Olevat Rintamamiehet ry oli
ensimmäinen rintamamiesten
rekisteröity yhdistys Suomessa
sitten Aseveliliiton lakkauttamisen. Se korosti nimenomaan
oikeutta maansaantiin myös
niille rintamamiehille, joilta tämä oikeus oli (perheettömyyden perusteella) evätty aikanaan.
Tampereen
yhdistyksestä mallia ottaneet yhdistykset muualla Suomessa alkoivat kuitenkin suuntautua yhä
enemmän asuntopulasta kärsineessä maassa asunnonrakennustoimintaan taajamissa (eivätkä ensisijaisesti enää
niinkään maanhankintaan).
Tämä oli samalla syy siihen,
miksi Tampereen yhdistys ei
liittynytkään uuteen 1957 perustettuun liittoon, jota se itse
ensi alkuun oli ollut perustamassa. Puutteena se piti ennen
muuta sitä, että perustettu liitto ei ajanutkaan ensisijaisesti
maanhankinta-asioita. Uudessa liitossa pyrittiinkin maanhankinnan sijaan edistämään
rintamamiesten asunnonrakennustoimintaa yleensä, ennen muuta aravalainojen avulla.
Ensimmäinen liiton jäsenyhdistyksen toimesta aikaansaatu talo oli Asunto Oy Kilvenranta, joka valmistui Jyväskylään 25.6.1958. Jyväskylässä
toimikin hyvin vireä liiton paikallisyhdistys, mistä osaltaan
johtunee, että liiton asunnonrakennustoimistokin sijoitettiin aikanaan sinne. Vuoden
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mukana myös Kurkihirren toimittamisessa, mistä ensimmäisen – ja ainoaksi jääneen – Kurkihirsi-lehden tyylikäs ulkoasu
saattoi pitkälti myös johtua.
Toimisto oli yhteinen Helsingin Rintamamiesten Maanhankintayhdistyksen kanssa.
Seuraava toimisto oli osoitteessa Kaivokatu 10, ja se oli jo tilavampi. Myös se oli yhteinen
Helsingin yhdistyksen kanssa, samoin kuin liiton vähäinen toimistohenkilökunta. Liiton (ja Helsingin yhdistyksen)
toimistossa sattui alkuaikoina eräitä värikkäitä tapauksia,
melko vakaviakin, - mm. eräs
pahoinpitely. Muitakin ikävyyksiä oli. Poliittisen junttausmentaliteetin, taloudellisten
epäselvyyksien ynnä muiden
näiden kaltaisten asioiden katsottiin hajottaneen toimiston,
Helsingin yhdistyksen ja edelleen koko liiton toimintaa.
1958 loppuun mennessä liittoon olivat liittyneet perustajayhdistysten lisäksi Kouvolan,
Hämeenlinnan, Porin, Jyväskylän, Lahden, Turun, Kuopion, Joensuun, Keravan, Rovaniemen ja Rauman yhdistykset.
Jäseniä niissä lienee ollut yhteensä noin 5 000.

Helsingin yhdistys
Vaikka Tampere näytteli liiton
alkuvaiheissa keskeistä osaa,
liiton järjestäydyttyä (aluksi
kolmen yhdistyksen voimin)
Helsingin yhdistys nousi luonnollisesti tärkeimmäksi. Helsingin yhdistykseen saattoivat
myös liittyä ne rintamamiehet
muualta maasta, joiden omalla
paikkakunnalla ei (vielä) ollut
omaa yhdistystä.
Sekä liiton perustamiskokouksessa että Helsingin yhdistyksessä alkuvaiheissa mukana
ollut Ilmari Lehtonen on muis-

tellut, että Helsingin yhdistys
perustettiin eräänä lauantaina,
kun Erkki Hohteri oli jostakin
saanut tietoonsa, että äärivasemmisto suunnitteli vastaavantyyppisen yhdistyksen perustamista, jonka perustava kokous
oli kaavailtu pidettäväksi seuraavana sunnuntaina. Hohterin
”joukkio” ehti edelle, ja äärivasemmiston hanke raukesi.

Alkuaikojen toimistot
Aluksi liiton toiminnanjohtaja
Erkki Hohteri hoiti liiton asioita kotonaan sekä toimipaikassaan Kalakauppiaiden Tukku Oy:ssä. Liiton ensimmäinen
varsinainen ”toimisto” sijaitsi
osoitteessa Mannerheimintie
14. Kyseinen ”toimisto” sijaitsi tiettävästi erään mainostoimiston tiloissa ja oli siis melko vaatimaton. - Kyseisen mainostoimiston omistaja oli Erkki
Hohterin ystävä ja tiettävästi

Liiton ja Helsingin
yhdistyksen ero
Helsingin yhdistys ajautui sisäisiin vaikeuksiin jo 1950-luvun lopulla. Sisäiset riidat olivat tiettävästi poliittisia. Näistä ja osin muista syistä Helsinki
erosi liitosta 1960. Tämä oli liitolle kova isku, sillä Helsinki oli
muodostanut liiton tärkeimmän tukijan ja jopa sen taloudellisen selkärangan. Helsingin
ero oli siten liitolle kova pala, ja
riidat sen ja liiton välillä mm.
erilaisista saatavista kestivät
eron jälkeen vielä pitkään. Helsingin yhdistyksen toiminta on
sittemmin päättynyt. Yhdistyksen tilalle perustettiin liiton
työvaliokunnan toimesta uusi,
Pääkaupungin Rintamamiesten Asunto- ja Huoltoyhdistys.
Sen samoin kuin liiton vaiheisiin 1960-luvulla palataan lehden seuraavassa numerossa.
Kaarle Sulamaa

KOTIKÄYNTI
UUSI TAPA TEETTÄÄ PROTEESIT
OSSI VALLEMAA ON
ALOITTANUT
KOTIKÄYNTIPALVELUN.
TEEN PROTEESIEN
SOVITUKSET TEIDÄN
LUONANNE.

56 58 560
Erikoishammasteknikko
Ossi Vallemaa

KESKUSTAN ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
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Sotainvalidien Veljesliitto – vanhin järjestöveljeksistä
Sotaveteraanilehden
kuluvan vuoden kolmessa
ensimmäisessä numerossa
esitellään vuorollaan
veljes- ja sisarjärjestömme
haastattelujen pohjalta.
Ensimmäisenä vuorossa
on järjestöistä vanhin
Sotainvalidien Veljesliitto,
2. numerossa Rintamaveteraanit ry ja kolmannessa
Rintamanaiset ry.

H

istoriallinen
tausta
suomalaisten sotainvalidien järjestäytymisessä ennen Sotainvalidien Veljesliiton perustamista oli
Vapaussodan Invaliidien Liiton perustaminen 18.2. 1924.
Suurimmillaan sen jäsenmäärä oli runsaat 2000. Laillisen
hallituksen joukoissa haavoittuneista kolmisen tuhatta jäi
eliniäkseen invalideiksi. Vapaussodan jälkeen heidän huoltonsa oli yksityisten ihmisten
ja yhteisöjen varassa.
Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana sotamarsalkka
C.G. Mannerheim kannusti
oman vahvan järjestön perustamista sotainvalideille. Talvisodan invalidit perustivat Sotainvalidien Veljesliitto–Krigsinvalidernas Brödraförbund
r.y:n 18. elokuuta 1940 sotavammaisten yhteiseksi vapaaehtoiseksi huolto- ja veljesjärjestöksi. Liitto toimii myös
sotainvalidien omana etujärjestönä. Perustavassa kokouksessa Jyväskylässä marsalkka
Mannerheim oli läsnä ja hän
rohkaisi puheessaan sotainvalideja omatoimisuuteen. Hänet
valittiin liiton kunniapuheenjohtajaksi, taustoittaa liiton
pääsihteeri Juhani Saari toiminnan alkua.

Sotavammat yhdistivät
Viime sodissamme vammautui pysyvästi noin 94 000 henkilöä, yli puolet heistä alle 25vuotiaita, nuorimmat juuri 17
vuotta täyttäneitä. Sotainvalidien paluu siviiliin oli monille vaikeaa. Oma koti puuttui
useilta ja nuorimpien koulu oli
jäänyt kesken. Vammautumisen vuoksi lukuisat jo ammatin hankkineet eivät enää pystyneet jatkamaan aikaisemmassa työssään. Veljesliitto oli
mukana järjestämässä asuntoja ja ammatillista koulutusta,
auttoi työvälineiden hankinnassa sekä painosti valtiovaltaa
hoitamaan velvollisuutensa sotainvalideja kohtaan.

Liiton ylivoimaisena jäseniä edelleenkin yhteen sitovana voimana Saari pitää sitä,
että sotavammat saivat invalidit hakeutumaan yhteen. Paikallisosastojen ja piirien kokouksiin tullaan runsain joukoin,
puolet tai jopa kolme neljäsosaa
jäsenistöstä on usein paikalla.
Runsas kesä-, joulu- ynnä muihin juhliin osallistuminen tekee niistä tärkeitä yhteyttä ylläpitäviä tapahtumia. Kuntoutuksen ja huollon yhteydessä
liiton laitokset sekä sairas- ja
veljeskodit ovat yhteisiä tukikohtia. Yhdyssiteenä ja liiton
äänenkannattajana Sotainvalidi-lehti on ilmestynyt liiton perustamisvuodesta lähtien.
Viime sotiemme invalideja on ollut kaikkiaan 110 000–
115 000 huomioitaessa myös
esimerkiksi ne lyhyemmän
ajan invalideina olleet, joiden
vammaprosentti on hoidon tai
kuntoutuksen ansiosta alentunut alle 10 prosenttiin.
Veljesliiton jäsenmäärä oli
1950-luvulla suurimmillaan,
runsaat 59 000. Monet hakeutuivat jäseniksi vasta vuosikymmenten jälkeen. Vammoista ei nuoremmalla iällä
tahdottu puhua. Sotavammat
alkoivat monilla vaivata enemmälti vasta vanhetessa. Nuorempina merkittävä osa rintamalla olleista tahtoi pitää
kiinni työmahdollisuuksista
eivätkä vammoista huolimatta halunneet tulla luokitelluiksi
sotainvalideiksi. Uusia jäseniä
tulee edelleen, viime vuosina
100-150 vuodessa, joista valtaosa lievävammaisia 10-15 %:n
invalideja, monet heistä kuulovammaisia. Vuodenvaihteessa jäsenmäärä oli noin 14 500.
Keski-iältään sotainvalidit ovat
84–85-vuotiaita, puolisot ja lesket 80–81-vuotiaita, Saari luettelee. Sotainvalidien puolisoiden ja leskien on vuodesta 2005
ollut mahdollista liittyä puolisojäseniksi liiton paikallisosastoihin. Elossa olevista arviolta 23 000–24 000 puolisosta
ja leskestä noin puolet eli noin
12 000 on tähän mennessä hakeutunut puolisojäseniksi.

Pääsihteerin
vahdinvaihto 1987
Työnsä Sotainvalidien Veljesliitossa Juhani Saari aloitti lokakuussa 1986. Vastuun pääsihteerin tehtävästä hän otti vuoden 1987 alusta eversti Ensio
Koiviston jälkeen. Aikaisemmin hän oli tullut tutuksi so-

Sotainvalidien Veljesliiton keskustoimiston 15-henkisestä henkilöstöstä kuvassa vasemmalta pääsihteeri Juhani Saari, korvausneuvoja Riitta Järvinen, tekstaaja Eira Jäntti, tiedottaja Raija Ovaska,
projektisihteeri Marie Jonasson ja tiedotuspäällikkö Arto Lillberg.

dassa vammautuneiden ja sotaleskien korvauksia, hoitoa ja
kuntoutusta koskevien asioiden kanssa Tapaturmavirastossa 1971–1986 sekä sosiaali- ja
terveysministeriön sotilasvammalain kehittämistyöryhmissä.
Näinä vuosina hän oli monesti
mukana Veljesliiton tilaisuuksissa. Tapaturmavirasto liitettiin hallinnollisessa tehtävänjaossa Valtiokonttoriin 1996.

Maanlaajuinen
haravointioperaatio
Veljesliiton laajamittaisimpiin
lukeutuvana tehtävänä Juhani
Saari muistelee 1981–1984 tehtyä
koko maan kattavaa haravointioperaatiota, jota täydennettiin
joillakin alueilla vielä myöhemmin. Virossa haravointi tehtiin
vasta 2000-luvun alussa. Sielläkin löytyi vielä useita kymmeniä sodissamme vapaaehtoisina Suomen poikina palvelleita rintamalla vammautuneita.
Yhteistyössä tapaturmaviraston kanssa peräänkuulutettiin
sotiemme veteraaneja, joilla oli
hoitamattomia sotavammoja.
Haravointioperaatioiden tuloksena sotavammoja löytyi valtaosalta seulotuista. Näin toistakymmentä tuhatta sodissa ollutta veteraania voitiin todeta
sotainvalideiksi.

Sairaskotien verkosto
Maahamme rakennettiin pääosin 1980-luvulla alueellisten
sairaskotien verkosto valtion ja
kasvavassa määrin raha-automaattiyhdistyksen tuella. Tavoitteeksi asetettiin noin tuhannen uuden hoito- ja kuntoutuspaikan saaminen sotainvalidien
käyttöön. Tässä onnistuttiin yli
odotusten. Sairaskotien raken-

tamisen alkaessa liitolla oli neljä
omaa hoito- ja kuntoutuslaitosta: Kaunialan sotavammasairaala, Kyyhkylän kuntoutussairaala sekä Kaskisaaren ja Suitian kuntoutuslaitokset. Näistä
Suitian ja Kaskisaaren kuntoutuslaitosten toiminnat on aikanaan siirretty Kaunialaan, johon jo 1970-luvulla oli siirtynyt
liiton Aivovammasairaalan toiminta, Juhani Saari tiivistää tapahtumia.
Sotainvalidien Veljesliiton
omistuksessa olleen Kyyhkylän
kuntoutussairaalan toimintaa
jatkaa 2004 lukien Veljesliiton
ja Mikkelin kaupungin perustama Kyyhkylä-säätiö. Sairaalan kodinomaisilla osastoilla on 130 vuodepaikkaa, joista
laitosasiakkaiden käytössä on
80 paikkaa ja kuntoutusasiakkaiden käytössä 50.
Kauniala puolestaan siirtyi sopimuksella tämän vuoden alussa Vantaan kaupungin
omistukseen. Sairaalassa on
ympärivuorokautinen päivystys ja hoitopaikkoja 216, joista 160 pysyväishoitopaikkaa.
Sotainvalidien
laitoshoidon
ohella se tarjoaa sekä kuntoutus- että tutkimuspalveluja sotainvalideille ja veteraaneille.
Sairaalatoimintaa hoitaa Veljesliiton ja Vantaan kaupungin
yhteinen Kaunialan Sairaala.
Oy, jonka hallinnossa Veljesliitolla on halutessaan enemmistö vuoden 2018 loppuun. Hoitopaikkoja siirtyy yhteisesti
sovitun aikataulun mukaisesti Vantaan kaupungille asteittain, mutta paikoista suuri osa
on vielä pitkään sotainvalidien käytössä. Vuoden 2023 jälkeenkin 10 paikkaa on varattu
sotainvalideille.

Omatoiminen
avustustoiminta
Puolisojäsenyys on ollut Veljesliiton toiminnassa luonteva osa
jo käytännön syistä, kuten kotiavun järjestämisessä. Sotainvalideista 85 prosenttia asuu
kotona. Omassa toiminnassaan
liitto on järjestänyt kotiapua
1998 joulukuun alusta Inkeri
Kankaan vetämän valtakunnallisen projektin puitteissa.
Hankkeessa, jonka tämänhetkisen kolmivuotisprojektin nimenä on ”Avustajat matkalla
ammattiin”, on 16 alueellista
osaprojektia. Työvoimahallinnon palkkatuella alettiin värvätä pitkäaikaistyöttömiä sotainvalidien kotona käyviksi
avustajiksi. Nykyisen projektin
rahoitus ulottuu lokakuun 2007
loppuun asti, mutta jatkollekin
on alustavasti näytetty vihreää
valoa. Jo ennen valtakunnallisen projektin alkamista jotkut
osastot olivat paikallisella tasolla hankkineet sotainvalideille avustajia työvoimatoimistosta. Viime aikoina pitkäaikaistyöttömiä on löytynyt entistä
vähemmän. Hyvistä työntekijöistä on pyritty pitämään kiinni ja heitä palkataan myös jatkoon, Saari painottaa.
Avustajatoimintaprojektissa lähihoitajiksi opiskelevia on
koulutettu käytännöllispainotteisesti liiton ja oppilaitosten
yhteisenä kokeiluna kotikuntoutusavustajiksi Kaunialassa.
Työsopimuksia on syntynyt.
Asiakkaista suurin osa on sotiemme veteraaneja, sotainvalideja heistä on alle puolet.
Veljesliiton oma-aloitteisesti
aikanaan käynnistämän avustajatoiminnan piirissä on runsaat 4 000 sotainvaliditaloutta
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ja runsaat 5 000 veteraanitaloutta. Hankkeessa ovat nyt mukana kaikki neljä veteraanijärjestöä. Työntekijöitä projektissa
on yli 400.
Veljesliiton keskustoimiston
vahvuus on 15 henkilöä, joista
kolme on osa-aikaista. Huoltotyöhön liitto kerää varoja myös
keskustoimistossa tapahtuvalla kunniamerkkipalvelulla, adressimyynnillä ja tekstauspalvelulla. Viime marraskuussa
Seura-lehti lahjoitti kampanjallaan avustustoimintahankkeen
käyttöön viisi autoa aiempien
autojen lisäksi.
Sotainvalidien Veljesliitto on
pyrkinyt järjestämään palveluja sekä lainsäädäntöön vaikuttamalla että järjestön omatoimisuudella. Haitta-asteeltaan
20–100 prosentin invalideilla
on oikeus kuntien järjestämiin
ja valtion korvaamiin avohoidon sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten kodinhoito- pyykki- ja ateriapalveluihin sekä
kylvetykseen ja kotisairaanhoitoon. Näitä palveluja ei kuitenkaan kaikkialla saada riittävästi, vaikka Valtiokonttori korvaa
kunnille annettujen palvelujen
kustannukset. Suurempi ongelma on kuitenkin se, etteivät 1015 prosentin sotainvalidit saa
kyseisiä palveluja – heidän palvelutarpeensa kasvaa jatkuvasti iän myötä. Lähes kolmannes
kuuluu tähän ryhmään.

Veteraanijärjestöjen
yhteistyön tiivistämiseen
Veteraaniliittojen valtuuskunnan Vevan perustamisen jälkeen järjestöjen välinen yhteistyö on luonut selkeyttä koko
kenttään ja tuntuvasti parantanut yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vevan
puitteissa yhteisten asioiden
ajamisessa on päästy yhteiselle linjalle kun kokonaisuuden
edut on huomattu. Veteraanijärjestöjen yhteiset ponnistuk-

set ovat vaikuttaneet merkittävästi kaikkien veteraanien asemaan, Juhani Saari kiittelee.
Veljesliiton avustustoimintaprojektin merkitys on huomattu laajalti avustettavien sotainvalidien sekä sota- ja rintamaveteraanien tarpeen kasvaessa.
Omatoiminen avustajatoiminta voi pääsihteerin mukaan
olla järjestöjen yhteistoiminnan kehittämisen kannalta jatkossakin hedelmällinen yhteistyöhanke. Käytännöllinen
avustajatoiminta veteraanien
ja invalidien kotona sekä veljes- ja sairaskodeissa sekä siihen liittyvä sosiaalineuvonta
voivat järjestöjen yhteistyöllä
muodostaa kattavan toimintaketjun. Ketjussa tarvitaan monipolvista ja osaavaa sosiaalista
neuvontaa paitsi invalidi- ja veteraaniasiakkaille, myös läheistä yhteistyötä kuntien toimijoiden ja luonnollisesti hoitoa,
kuntoutusta ja erilaisia palveluja tarvitsevien välillä. Avustettavien määrän vanhuspuolella
kasvaessa yhteisen avustustoimintaketjun luominen palvelee siinä määrin sosiaalisektorin työpaineiden helpottajana,
että yhteiskunnan kyllä kannattaa rahoittaa toimintaa julkisin varoin. Avustajien mobilisoiminen palvelee samalla
sekä kasvavaa avuntarvetta että
kipeästi tarvittavan työvoiman
työllistymistä ja vähentää työttömien määrää
Viime viikkoina esillä ollut
järjestöjen toimistojen muuttaminen yhteisiin tiloihin helpottaisi mm. ajan ja resurssien
säästön osalta yhteisten hankkeiden suunnittelua ja toteutusta, pääsihteeri uskoo.

2006 keräystä. Liitto jättäytyi
vielä siinä vaiheessa pois yhteisestä varainhankinnasta äänestyksen jälkeen. Osa paikallisosastoista halusi järjestää oman
keräyksen alueillaan. Yhdistyksistä kolmasosa järjesti viime syksynä oman keräyksen.
Saari on helpottunut vuoden
2007 veteraanikeräysratkaisusta, kompromissista jossa Veljesliitto on mukana yhteisessä
keräyksessä paitsi niiden yhdistysten alueella jotka aikovat itse
järjestää keräyksen.
Sotainvalidien keräysvaroista Saari mainitsee, että vuoden
2005 sotainvalidien viimeisen
valtakunnallisen
keräyksen
tuotto käytettiin pääosin viime vuonna paikallisissa osastoissa avustajatoiminnan tukemiseen, sotainvalidien asuntojen korjaukseen, puolisoiden
ja leskien kuntoutukseen sekä
pieniprosenttisten ja –tuloisten
invalidien avustamiseen. Liitto
on tehnyt miinusmerkkisiä tilinpäätöksiä 1990-luvun lopul-

ta lähtien. Vuosittain liitosta on
jaettu huolto- ja tukirahana jäsenyhdistyksille sotainvalidien,
puolisoiden ja leskien hyväksi käytettäväksi noin miljoona
euroa.

Perinnetulevaisuus
Perinneaineiston säilyttämisen osalta Veljesliitto on toimittanut omia sekä laitostensa
asiakirja-arkistoja Kansallisarkistoon. Liiton Tuki- ja perinnesäätiö on käyttänyt varoja
paitsi tutkimus- ja perinnetyöhön myös tukitoimintaan, kuten avustajatoimintaprojektin
menoihin. Paikallisen perinneaineiston luontevimmat säilytyspaikat ovat kotiseutumuseot. Toki osastojen on syytä neuvotella asiasta piirien kanssa.
Sotainvalidien Veljesliiton
tulevaisuuden osalta liitossa arvioidaan sen olemassaolon paikallis- ja piiriorganisaatioineen
jatkuvan 2010-luvun loppupuolelle, joskin verkosto luonnollisesti aikaa myöten harvenee.

Jäsenten vähetessä haasteena
on jo nyt pienten, vähävaraisten paikallisosastojen ja niiden
sotainvalidi- ja puolisojäsenten
tukeminen. Veljesliiton varojen
käytön osalta tulevina vuosina
tähdätään siihen, että kaikki
varat – niin liiton, piirien kuin
osastojenkin – tulevat käytetyiksi sotainvalidien ja heidän
puolisoidensa ja leskiensä hyväksi heidän elinaikanaan.
Sotainvalidien
kuoleman
jälkeen Valtiokonttori maksaa
tietyin edellytyksin hautausapua sekä huoltoeläkettä leskelle ja lapsille.
Pääsihteeri Juhani Saari toivottaa onnea Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlavuoden taipaleelle uskoen hyvän
yhteistyön liittojen välillä edelleen paranevan.
Lisää tietoja Veljesliitosta
verkkosivulta www.sotainvalidit.fi
Markku Rämö

Yhteiseen
veteraanikeräykseen
Veteraanien keräystoiminnan
yhteensovittaminen
herätti
Veljesliitossa laajaa keskustelua
äänestyksineen ennen vuoden

Suomen Sotaveteraaniliiton edustajat puheenjohtaja Simo Kärävä ja toiminnanjohtaja Esko Kosunen
luovuttivat liiton pienoislipun numero 2. Sotainvalidien Veljesliitolle 17.8.1990 sen 50-vuotispäivän
vastaanotolla. Kuva Bengt Anderson.
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Veteraanien etuuksia vuonna 2007

S

uomen sotien 1939 – 1945
sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion
varoin eräitä erityisetuuksia.
Osin niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan
liittyvissä tehtävissä palvelleet
henkilöt sekä vuosien 1945 –
1952 miinanraivaajat.
Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään
myös kuntien ja seurakuntien
varoin.
Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja
yhteisöjen rintamaveteraaneille myöntämät avustukset.

VR-liikenteen, linja-autoliikenteen ja Finnairin lentojen matkalippujen hinnoista ei
myönnetä rintamaveteraaneille erityisalennuksia, koska he
kaikki saavat niitä vastaavia
eläkeläis- ja ikäalennuksia.
Seuraavassa kerrotaan perus- ja viitetietoja edellä tarkoitetuista etuuksista.

Rintamaveteraanien
tunnukset
Rintamaveteraaneille myönnettyjä tunnuksia ovat
- rintamasotilastunnus (miehille)
- rintamapalvelustunnus (naisille)
- rintamatunnus (rintamalinnoittajille)

Veteraanien ja vanhusten
asuntojen korjausavustus
vuonna 2007

V

eteraanien ja vanhusten asuntojen korjaus
avustuksia
myönnetään edelleen. Avustusta haetaan kunnalta, joka saa
määrärahat Valtion asuntorahastolta. Avustus myönnetään
sosiaalisin perustein, asunnossa asuvan ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja. Avustusten hakuaika päättyy 5.4. 2007.
Tarkempia tietoja korjausavustuksista saa korjausneuvojilta
(ohessa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojien yhteystiedot) ja kunnista.

Veteraanien ja
sotainvalidien asuntojen
korjausneuvonta
Vanhustyön keskusliitolla on
16 alueellista korjausneuvojaa,
jotka avustavat sotainvalideja
ja veteraaneja asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Korjausneuvoja tekee tarvittavan paperityön eli
tekee hankkeen luonnospiirustukset ja kustannusarvion sekä
laittaa avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvoja avustaa myös sopivan urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä työ on
asiakkaille maksutonta, mutta
remontin teko tietysti maksaa.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat:
ETELÄ-POHJANMAA
HELSINKI
KANTA-HÄME
KYMI
LAHTI
LAPIN LÄÄNI
OULUN LÄÄNI
PIRKKA-HÄME
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-SAVO
SATAKUNTA
SISÄ-SUOMI
SUUR-SAVO
UUSIMAA
VAASA
VARSINAIS-SUOMI

Harri Hietikko
06 4142970
Tom Holmlund
09 4122903
Terho Pumpula
03 6127845
Arja Hinkkanen
05 3776777
Kari Tahvanainen 03 7340509
Teuvo Junes
016 280363
Tapio Karhu
08 8162326
Voitto Niska
03 2551651
Lauri Takkunen
013 1722607
Pentti Heikkinen 017 2620071
Taru Perämaa
02 6770090
Erkki Vesander		
Ismo Kortman
015 214548
Henning Ekholm 09 2393805
Stig Björk		
Antero Hiilesvuo 02 2319128

Korjausneuvonnan päällikkö, Jukka Laakso
Vanhustyön keskusliitto, Helsinki
Puh. 09-350 86036, gsm 040-5023807

0400 260962
0400 609577
0400 912941
040 5452096
0500 494766
040 5572550
040 5166738
0400 649199
050 5407035
0400 371586
0400 852727
0400 162494
0500 651737
0500 604782
0400 561956
040 5840824

- ulkomaalaisen rintamasotilastunnus ( ulkomaalaisille
vapaaehtoisille).
Kaikkien näiden tunnusten
hakuaika päättyi 31.12.1994.

Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus sekä henkilölle, jolle Sotaarkisto on antanut todistuksen
osallistumisesta miinanraivaukseen 1945 – 1952. Rintamalisää maksetaan myös ulkomaille.
Rintamalisä on 42,57 euroa
kuukaudessa. Rintamalisä on
verotonta tuloa.
Vuoden 2006 päättyessä rintamalisää sai 84 751 henkilöä,
joista miehiä 56 349 ja naisia
28 402.

Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, joka saa sekä
rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä on 25 – 45 prosenttia hänen
kansaneläkkeensä 88,02 euroa
ylittävästä osasta. Ylimääräistä
rintamalisää ei makseta, jos sen
määrä jäisi pienemmäksi kun
5,46 euroa kuukaudessa. Etuus
on verotonta tuloa.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä
I kuntaryhmässä yksinäiselle
196,57 euroa
I kuntaryhmässä naimisissa
olevalle 168,87 euroa
II kuntaryhmässä yksinäiselle
186,98 euroa

II kuntaryhmässä naimisissa
olevalle 167,70 euroa
Vuoden 2006 päättyessä
ylimääräistä rintamalisää sai
42 194 henkilöä, joista miehiä
oli 26 226 ja naisia 15 968.

Kuntoutus
Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi
saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
Suomessa asuva veteraani
hakee kuntoutukseen asuinkuntansa terveyskeskuksen tai
-viraston kautta. Hakemukseen
on liitettävä lääkärinlausunto
hakijan terveydentilasta. Todistusta ei tarvita, jos hakija on
pysyvässä hoitosuhteessa terveyskeskukseen. Hakemuksen
voi tehdä veteraanin puolesta
myös omainen tai sosiaali- ja
terveysviranomainen. Kuntoutusta annetaan myös henkilölle, joka asuu palvelu-, hoito- tai
hoivakodissa. Päätös pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta
kuntoutukseen.
Kunnan terveyslautakunta tai sen määräämä viranomainen valitsee kunnan saaman määrärahan rajoissa kuntoutukseen pääsevät henkilöt.
Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena, jota ovat päivä- ja
kotikuntoutus sekä yksittäiset
fysio- tai muun terapian hoitosarjat. Jalkahoitoa voidaan antaa pelkkänä avokuntoutuksena.
Vuoden 2005 asetuksen mu-

kaan silloin, kun veteraanilla
oleva vamma tai sairaus ei aiheuta hänelle toimintakyvyn
häiriöitä, laitoskuntoutusjakson pituus on enintään 10 vuorokautta. Tarveharkintaan perustuen voi veteraanin kuntoutusjakso laitoksessa olla
edelleen jopa neljä viikkoa.
Päiväkuntoutusta voidaan
antaa enintään 10–20 päivää
sekä muuta avokuntoutusta 2030 käyntikertaa kalenterivuodessa rintamaveteraanin kuntoutustarpeesta riippuen.
Avokuntoutusta voidaan toteuttaa toimintakykyluokkaan
III kuuluvan veteraanin osalta
esimerkiksi siten, että hän saa
2 x 10 hoitokerran sarjan. Vastaavasti toimintakykyluokkaan
I ja II kuuluvan veteraanin avokuntoutus voidaan toteuttaa 3 x
10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina. Tällöin kuntoutus jakautuu
pitkälle aikavälille ja kuntoutuksen vaikuttavuus paranee.
Aviopuolison osallistuminen
kuntoutukseen ei välttämättä
lyhennä veteraanin oman kuntoutusjakson pituutta. Eli veteraani voi olla kuntoutuksessa
10 vuorokauden ja aviopuoliso
7 vuorokauden ajan tai vaihtoehtoisesti molemmat yhdessä
7 vuorokautta. Jos veteraanilla
on sellainen vamma tai sairaus,
joka aiheuttaa toimintakyvyn
häiriöitä voi aviopuoliso osallistua samanaikaisesti kuntoutukseen 14 vuorokauden ajan.
Yhteisen
kuntoutustarpeen
ja tarkoituksenmukaisuuden
ratkaisee kunnissa veteraani-

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani,
sovelletaan korjausavustuksissa seuraavia tulorajoja:
Henkilöluku		
Tulot (brutto)
euroa/kk		

1

2

3

4

1 340

2 230

2 980

3 800

Bruttokuukausituloja määriteltäessä tuloina ei oteta huomioon asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä mainittuja tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8§:
ssä tarkoitettua omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.
Asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:n mukaan asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan
pysyvien kuukausitulojen määrään ei lueta seuraavia tuloja:
1. kansaneläkelain mukaista hoitotuke ja lapsikorotusta
2. rintamasotilaseläkelain ( 119/1977) mukaista rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää
3. sotilasvammalain (404/1948) mukaisia korvauksia
4. lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) mukaista hoitotukea
5. Lapsen elatusapua
6. elatusturvalain mukaista elatustukea
7. lapsilisälain mukaista lapsilisää
8. vammaistukilain (124/1988) mukaista vammaistuke
9. toimeentulotuesta annetun lain(1412/1997) mukaista toimeentulotukea
10. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta tai
muuta vastaavaa ylläpitokorvausta
11. 11 opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea.
Anni Grundström
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Sosiaalihuoltolaki (710/1988) 41§:n
2 momentti, lakiin lisätty uusi 40 a §
Viime keväänä 1.3.2006 voimaan tullut laki ikäihmisten hoivatakuusta
takaa 80 vuotta täyttäneille ja Kelan erityishoitotuen saajille oikeuden
sosiaalihuollon palvelujen tarpeen arviointiin. Kunnan pitää lain mukaan
järjestää palvelutarpeen arviointi viikon ( 7 arkipäivää) sisällä yhteydenotosta.
Yhteydenotto kunnan / kaupungin sosiaalipalveluista vastaavaan
viranomaiseen.
Yhteydenoton voi tehdä asiakas itse, omainen, muu henkilö tai viranomainen. Yhteydenotto voi olla kirjallinen, henkilökohtainen käynti tai
puhelinsoitto.
Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.
Tavoitteena on edistää vanhusten auttamista ja tukemista ajoissa,
puuttua riittävän varhain toimintakyvyn heikkenemiseen ja ylläpitää
mahdollisuuksia selviytyä kotona.
Anni Grundström

kuntoutusvalinnoista vastaava
henkilö.
Ulkomailla asuvien veteraanien hakemukset käsitellään
Valtiokonttorissa.
Valtiolta kunnille jaettava
kuntoutusmääräraha on 37,8
miljoona euroa ja se maksetaan
kunnille niissä asuvien veteraanien määrän mukaisesti.
Kansaneläkelaitos maksaa
kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan
kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.

Hammashoito
Henkilö, jolle on myönnetty
rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus, sekä
henkilö, jolle Sota-arkisto on
antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen
1945 – 1952, on oikeutettu saamaan korvausta Kelan kautta
maksamistaan suun ja hampaiden hoidon kustannuksista.
Hammaslääkärin suorittaman tutkimuksen, ehkäisevän
hoidon ja protetiikan kliinisen
työn osalta korvaus on 100 prosenttia Kelan taksan mukaisesta määrästä. Proteesien teknisestä työstä korvaus on 50
prosenttia ja muusta hammashoidosta 60 prosenttia Kelan
taksan mukaisesta määrästä.
Maksut erikoishammasteknikon tekemästä kokoproteesityöstä, joka on perustunut
hammaslääkärin
tutkimukseen ja lähetteeseen, korvataan
samalla tavoin: kliinisen työn
osalta 100 prosenttia, teknisen
työn osalta 50 prosenttia. Korvausta saa myös hammaslääkärin määräämien laboratorio- ja
röntgentutkimusten sekä lääkkeiden sekä korvattavaan ham-

mashoitoon liittyvien kuljetusten kustannuksista.
Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka ylittävät Kelan vahvistaman taksan mukaisen määrän. Tämän vuoksi
omavastuuosuuden selvittämiseksi on etenkin ennen suuria
hoitotoimenpiteitä syytä ottaa
selko siitä, paljonko hoidosta jää potilaan maksettavaksi.
Korvausta on haettava Kelalta kuuden kuukauden kuluessa
maksun suorittamisesta.
Kelan korvauksia ei saa terveysasemalla suoritetusta hammashoidosta.
Ruotsissa annettu hammashoito korvataan enintään siihen määrään saakka, joka olisi
korvattu, jos hoito olisi annettu
Suomessa. Korvauksen maksaa
Kela.
Ulkomailla asuva rintamaveteraani saa yksityishammaslääkärin Suomessa antaman
hoidon maksuista korvausta
suoraan Kelan toimistosta.

Lääkealennus

Henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus tahi Sota-arkiston
antama miinanraivaajatodistus, saa kaikissa apteekeissa 10
prosentin alennuksen lääkkeiden hinnoista. Alennusta ei anneta lääkkeistä, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia, merkittävistä
ja kalliista peruskorvattavista
lääkkeistä eikä sairausvakuutuslaissa tarkoitetun vuotuisen
omavastuun ylittävältä osalta.
Oikeus alennuksen saamiseen
selvitetään esittämällä kuvallinen Kela-kortti, jossa on R- tai
MR-tunnus tahi sotilaspassi tai
muu asiakirja tunnuksen saamisesta. Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä saa esimerkiksi perheenjäsenten lääkkeistä.

Ulkomaalaisen
vapaaehtoisen
rintama-avustus
Suomen sodissa 1939 – 1945
vapaaehtoisesti palvelleelle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle, joka asuu Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella vaikeissa taloudellisissa
oloissa taikka asuu pysyvästi
Suomessa, voidaan hakemuksesta myöntää rintama-avustusta. Ulkomaalaisella rintamasotilaalla tarkoitetaan tässä
henkilöä, jolle on myönnetty
ulkomaalaisen rintasotilastunnus tai joka täyttää tunnuksen
myöntämisedellytykset. Kertakorvauksena myönnettävän
avustuksen määrä
vuonna
2007 on 455 euroa. Avustuksen
myöntää hakemuksesta Valtiokonttori. Vuoden 2007 avustusta on haettava viimeistään
31.12.2007.

Eräissä sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden
kuntoutus

Vuonna 1997 annetun lain mukaan voivat 1939 – 1945 tai niiden jälkeen eräissä Suomen
sotiin liittyvissä tehtävissä
palvelleet henkilöt, (joille Sotaarkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta) voivat hakea
kuntoutusta Valtiokonttorin
kautta. (Todistuksen hakuaika
on päättynyt 31.12.2004).
Partisaani-iskujen uhriksi
joutuneiden ja karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden miesten kuntoutusoikeuden hakeminen päättyi 31.12.2006. Henkilöt, joille todistus on myönnetty
voivat hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta.
Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison kanssa.
Kuntoutus rahoitetaan RAY:
n tuottovaroista. Vuodelle 2007
0n varattu 3,5 miljoonaa euroa,
jolla voidaan kuntouttaa noin 3
200 henkilöä.

Hautausmaksut
Vuoden 2004 alusta voimaan
tulleen hautaustoimilain mukaan
evankelis-luterilaisen
kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymän hautausmaat
ovat yleisiä hautausmaita. Niillä hautaustoimessa perittävien perusteiden tulee olla samat
kaikille. Laissa on kuitenkin
poikkeussäännös, jonka nojalla
seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan tai
osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus
voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.
Valtiokonttori maksaa hau-

tausapua, jos sotainvalidille
vahvistettu työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia.
Veteraanilla, jolla ei ole sotainvaliditeettia, ei hautausavusta
ole.

Kuntien etuudet
veteraaneille
Lukuisat kunnat myöntävät
rintamaveteraaneille talousarvioon otetuin määrärahoin erityisetuuksia.
Kuntakohtaisia etuuksia ovat
muun muassa terveyskeskuskäyntien, joukkoliikenteen käytön ja ajoneuvon pysäköinnin
maksuttomuus sekä avustukset hammashoidon ja silmälasien hankkimiseen. Tietoja näistä etuuksista saa oman kunnan
sosiaalitoimesta ja paikallisesta
veteraaniyhdistyksestä.

Sotaveteraaniliiton ja
- piirien kautta haettavat
avustukset
Vähävarainen,
ylimääräistä rintamalisää saava, Suomen
Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistykseen kuuluva veteraani, hänen puolisonsa tai veteraanin
leski voi hakea avustusta Sotaveteraaniliiton tai Sotaveteraanipiirien kautta. Avustuksia myönnetään lääke- ja hoitokulujen omavastuuosuuksiin,
apuvälineisiin ja kotona asumista tukeviin kodin muutostöihin. Avustuksen suuruus on
keskimäärin noin 200 – 700
euroa riippuen kuluista ja hakijan varallisuudesta. Avustusta voi saada Sotaveteraaniliiton perinne- ja tukisäätiön ja
Sotavahinkosäätiön ja Eileen
Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiön myöntämistä varoista tai veteraanikeräyksen tuotosta.
Anni Grundström

Rintamanaisten Liiton puheenjohtaja Kaarina Peltolan 80-vuotispäivää vietettiin Rintamanaisten Liiton tiloissa 18. joulukuuta. Onnittelemassa oikealta Aarno Strömmer (selin), Aarno Lampi, Onni Toljamo ja Reino Toivio Rintamaveteraaniliitto, Markku Seppä ja Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto.
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Mantsi talvisodassa – piikki puna-armeijan povessa

M

antsin saari sijoittuu
Laatokalla Salmin
kirkonkylän kohdalle noin 30 kilometriä Tarton
rauhan rajasta. Saari on noin 15
kilometriä pitkä luoteis-kaakko
suunnassa ja leveimmältä kohdalta kuutisen kilometriä leveä,
hiekkaperäinen ja matala, korkeimmalta kohdalta parikymmentä metriä Laatokan pinnasta. Saaren itäpuolella aivan
rannikon tuntumassa on suurin piirtein samankokoinen
Lunkulan saari. Mantsin ainoa
laituri sijoittui salmeen Lunkulan puolella.
Laatokan
puolustuksesta
vastasi Rannikkotykistörykmentti 3 (RT 3) muuttuen vahvennettuna talvisodan ajaksi Laatokan Meripuolustuk
seksi. Laatokan rannikolla oli
ennen sotaa neljä miehitettyä
linnaketta Mantsista Taipaleen Järisevään ja Kaarnajokeen. Mantsista oli Ristisaaren
linnakkeelle
parikymmentä
ja Valamoon kolmisen kymmentä kilometriä. Valamo oli
koillisen Laatokan päälinnake.
Mantsin linnakkeen pääaseistuksena oli raskas 152 mm:n
kaksitykkinen Canet-patteri.
Sitä tuki kaksitykkinen 47 mm:
n Cap-jaos sekä rantatorjuntaa
varten kuusi konekivääriä, joita
tosin jouduttiin käyttämään ilmatorjuntaan. Mantsin henkilöstövahvuus oli sodan alkaessa neljä upseeria, 20 aliupseeria
ja 169 miestä. Lunkulaan sijoittui kaksitykkinen 87 mm:n kanuunajaos, kaksi upseeria, viisi aliupseeria ja 30 miestä sekä
näiden lisäksi Pöllän vartiokeskus, yksi upseeri, 15 aliupseeria
ja 71 miestä.
Rahan puute oli rauhan vuosina estänyt linnakkeen ”menemisen maan alle”. YH:n aikana oli saatu aikaan tyydyttäviä
kenttävarustuksia patteriasemien ympärille, mutta henkilöstön majoitustilat olivat pääsääntöisesti maan pinnalla.
Ampumatarvikkeet olivat suojapoteroissa. Viestiyhteydet olivat heikot, sillä johdinyhteydet
kulkivat saarelta Uuksalonpään kautta Pitkärantaan ja
ne katkesivat heti sodan alkupäivinä puna-armeijan edetessä rantatien suunnassa kohti
Pitkärantaa, joten ainoa yhteys oli radioyhteys Valamoon.
Merikaapelia ei saatu eivätkä tilapäiskaapelit toimineet
kuin Ristisaareen, joka välitti Mantsin tiedotukset Valamoon. Huolto pyrittiin hoita-

maan Valamosta aluksilla, talvella jopa rekipelillä.

Sota alkaa
Aikainen talvi sekä rannikkovesien nopea jäätyminen aiheuttivat sen, että linnakkeen
tehtävänä nähtiin toiminta
mantereelle päin. Ylemmissä
esikunnissa pidettiin erittäin
tärkeänä Mantsin hallussapito
senkin jälkeen, kun viivyttävien suojajoukkojen olisi ollut
pakko jättää Tulemajokilinja.
Saarelle lähetettiin luutnantti

Emil Hildénin johtama Erillinen Polkupyöräkomppania 4
(Er.PPK 4), joka ryhmittyi Lunkulaan saaren eteläpäähän.
Sodan ensimmäinen päivä
ei koskettanut Mantsia. PPK:
n partiot seurasivat puna-armeijan etenemistä Salmin tiellä
palaten Lunkulaan tietoineen.
Puna-armeija eteni nopeasti kapealle Perämaansalmelle jo joulukuun 1. päivänä. Seuraavana
aamuyönä neuvostoliittolaiset
hyökkäsivät salmen yli ainakin komppanian voimin, mut-

ta puolustajat torjuivat sen.
Mutta aamuhämärissä punaarmeijan ratsuväkiosasto murtautui Lunkulaan, ja se pakotti puolustajat vetäytymään niin
kutsutulle Likolammen linjalle, jossa hyökkäys pysäytettiin.
Saman päivän illalla suomalaiset (I/JR 37) irtautuivat Tu
lemajoelta Uuksun suuntaan.
Myöhemmin suoritettu vastahyökkäys ei menestynyt ja joukot vedettiin puolustukseen
Uuksunjoelle, jolta oli vetäydyttävä kohti Uusikylää 8.jou-

Mantsin kaksitykkinen patteri sekä kasarmirakennukset. Kuvattu ennen sotia.

Mantsin linnake sekä Uuksalonpään ja Lunkulansaaren puolustuslinjat.

lukuuta. Nyt jäi kapteeni Topias Mäkeläisen komentama
Mantsi puna-armeijan joukkojen selustaan.
Mantsin raskas patteri tulitti näinä päivinä useita kertoja Lunkulaan tunkeutuneita neuvostojoukkoja sekä
rantatietä luoteeseen matkanneita neuvostokolonnia tuhoten mm. Tulemajoen yli
neuvostopioneerien rakentaman uuden sillan, jolloin ainakin yksi neuvostopanssari
putosi jokeen. Patterin suojana olleet konekiväärit ampuivat alas kaksi neuvostokonetta.
Hildénin PPK hyökkäsi Lunkulaan samaan aikaan kuin
päävoimat yrittivät Tulemajoelle, mutta kun hyökkäys siellä ei menestynyt, ei myöskään
Hildénin hyökkäys menestynyt
Lunkulan eteläpään puhdistamiseksi puna-armeijalaisista.
Joulukuun 4. päivänä neuvostoliittolaiset jatkoivat hyökkäyksiään ja kun apua ei saatu,
kapteeni Mäkeläinen veti väsyneet joukot pois Lunkulasta
seuraavaan aamuun mennessä.
Kovista taisteluista huolimatta tappiot olivat varsin pienet.
Neuvostoliittolaiset työnsivät
Lunkulaan ainakin kaksi pataljoonaa, ja lisäksi mantereella Lunkulan kohdalla todettiin vahvoja voimia sekä tykistöä. Uuksalonpään jouduttua
neuvostoliittolaisille katkesivat Mantsin puhelinyhteydet.
Suomalaisten vetäytyessä edelleen kohti Pitkärantaa Mantsiin siirrettiin majuri Toivo
Turusen komentaman Erillinen Pataljoona 23:n 1. komppania. Siirto mahdollisti tehokkaan partio- ja hävitystoiminnan Lunkulassa ja mantereella.
Toki neuvostoliittolaiset varmistivat Lunkulan varsin te
hokkaasti ja vaikeasti tiedusteltavaksi. Joulukuun 13. päivänä
siirtyi Er.P 23:n 3.komppania
Mantsiin toiminnan tehostamiseksi. Lunkulaa yritettiin
vallata takaisin 16. joulukuuta
yöllä, mutta se ei menestynyt,
samoin seuraavana yönä suoritettu hyökkäys. Kun majuri Turunen saapui Mantsiin ja johti seuraavan hyökkäyksen 19.
joulukuuta, se johti Lunkulan
pohjoispään haltuun ottoon.
Joulukuun kuluessa selvisi
myös, että neuvostoliittolaiset
olivat rakentaneet jääkentän
Karkunjärvelle muutama kilometri Salmista kaakkoon. Sinne aiotun hyökkäyksen Päämaja kielsi, kun oli selvinnyt neu-
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vostoliittolaisten varautuneen
sen varalta. Mutta Mantsin
partiot vierailivat entistä uutterammin puna-armeijalaisten
selustassa Salmin ja Uuksun
suunnilla, maanteitä murrostettiin ja miinoitettiin ja patteri tulitti menestyksellä niiden
aiheuttamia liikenneruuhkia.
Partiot polttivat myös eheiksi
jääneitä ja neuvostoliittolaisten
käyttämiä rakennuksia.

Sotaa keskitalvella
IV Armeijakunta sai torjuttua puna-armeijan etenemisen
Koirinojalta länteen ja pohjoiseen ankarissa mottitaisteluissa
joulukuun puoliväliin mennessä. Vuosien vaihteen tienoilla
suoritettuihin pariin vastahyökkäykseen liittyen Mantsin linnakkeen tuli tukea niitä mm.
katkaisemalla neuvostojoukkojen huolto- ym. kuljetuksia
rantatiellä. Tätä varten siirrettiin loput Er.P 23:sta Mantsiin.
Armeijakunnan
hyökkäyksen alettua pataljoona miehitti
Uuksalonpään. Rantatien katkaisu ei ollut majuri Turusen
käsityksen mukaan vielä mahdollista mm. huoltovaikeuksien vuoksi. Niin 1. tammikuuta
Valamosta saapuivat 2. komppania sekä kranaatinheitin
komppania, pioneeriosasto sekä
kaksi partio-osastoa. Samana päivänä vallattiin Lunkula.
Puna-armeijan viesteistä kaikui huoli rantatien liikenteen
vaikeuksista. Niinpä 2.tammikuuta neuvostoliittolaiset aloittivat hyökkäyksen Lunkulaan
parista kohtaa noin pataljoonan
voimin. Suljetuissa muodoissa edenneet hyökkääjät kärsivät
ankaria tappioita suomalaisten
tulessa. Lunkulan eteläpää menetettiin, mutta vallattiin myöhemmin takaisin.
Partiot sulkivat maantien
useana päivänä murroksilla,
mutta neuvostopanssarit työnsivät ne kerta kerran jälkeen
tieltä. Suoralla suuntauksella ammuttiin murroksia raivanneita venäläisiä. Neuvos
topatterit ampuivat kiivaasti
takaisin niin, että murrosten
tulittaminen muodostui vaikeaksi. Tammikuun 9. päivänä
suoritettu pataljoonan hyökkäys oli keskeytettävä, vaikka
Hildénin PPK eteni Ala-Uuksuun asti. Taas jatkui partiointi
ja tykistötuli päivästä päivään
neuvostojoukkojen tiivistäessä
puolustustaan. Se aiheutti yhteenottoja ja partioiden tappiot alkoivat kasvaa. Niinpä toimintaa supistettiin, ja joukot
saivat levätä vähän enemmän.
Patterit sen sijaan tulittivat jatkuvasti rantatien liikennettä

ja tiedustelu totesikin tienvarrella yli sata tuhoutunutta ajo
neuvoa.
Mantsin linnakkeen toiminta puna-armeijan kyljessä
sai aikaan neuvostoliittolaisten toiminnassa muutoksen.
Aikaisemman pienimuotoisen
hyökkäystoiminnan tilalle astui suurempien voimien käyttö Rantatien varmistusta oli
tehostettu, kuljetuksia suojat
tu entistä suuremmin joukoin
ja murrokset siirrettiin syrjään. Salmiin saapui hyvin varustettu ja aseistettu tuore
neuvostorykmentti hiihtotaitoisine osastoineen, joissa oli
runsaasti suomenkielen taitoisia. Myös lisää tykistöä todettiin saapuneen.
Neuvostopatterit ampuivat
jatkuvasti Lunkulaa ja Mantsia. Ilmeisesti heikon tulenjohdon ansiosta vahingot ja vauriot suomalaisten puolella jäivät
vähäisiksi. Tammikuun taisteluissa kaatui tunnettu mestarivoimistelijamme Birger Wasenius.
Puna-armeijan
odotettu
hyökkäys alkoi tammikuun lopulla. Uuksalonpään menettäminen oli lähellä 22.tammikuuta.
Lunkulaan neuvostojoukot
hyökkäsivät 25. tammikuuta, turhaan. Neljä päivää myö
hemmin hyökkäys uusiutui nyt
lentokoneiden tukemana, sekin
turhaan.
Tilanne Mantsin ”rintamalla” rauhoittui yllättäen helmikuun alussa. Venäläiset kaivautuivat ja linnoittivat sekä
ampuivat tykistöllä ja pommittivat saaria. Suomalaiset vastasivat tuleen ja pommituksiin,
sillä Mantsiin oli saatu toinen
87 mm:n kanuunajaos sekä ilmatorjuntatykki kuun puolivälissä.
Näiden taisteluiden aikana
neuvostoliittolainen 168. Divisioona oli jäänyt mottiin Kitilän maastoon. Kun Mantsin
linnake vaikeutti huoltokuljetuksia Pitkärannan suuntaan,
oli huolto mottiin toimitettava
ilmoitse tai jäitse. Tätä varten
venäläiset käyttivät moottorikelkkoja, joista muutama tuhottiin tykistötulella ja joitakin
saatiin saaliiksi. Mutta ilmavoimat toimivat. Helmikuun
8. päivänä 20 konetta pommitti useita kertoja Mantsia hä
vittäjien suojaamina. Ja pommitukset jatkuivat enemmän
tai vähemmän kiivaina helmikuun puoliväliin kestäen päivittäin useita tunteja. Käyttöön
saatu 40 mm:n ilmatorjuntatykki rauhoitti lentotoimintaa
huomattavasti, pommituskor-

keus kasvoi ja tarkkuus väheni.
Todettiin, että hyökkäysten kiivaus johtui suurista huoltokulje
tuksista, joita venäläiset juuri
niiden aikana suorittivat rannalla. Maavoimien hyökkäilyt
Uuksalonpäähän ja Lunkulaan
saatiin torjutuiksi.
Maaliskuu alkoi verrattain
rauhallisissa merkeissä. Mantsin partioiden oli enää mahdoton päästä mantereelle ja kuljetusten kimppuun tiellä, sillä
neuvostoliittolaiset olivat vetäneet uloimman varmistuslinjan
jäälle asti. Viimeinen partioretki pystyttiin toteuttamaan
aivan helmikuun lopussa, ja
vain Lunkulan eteläpäähän
päästiin muutaman kerran salaa pujahtamaan. Mantsilaisten suurin ongelma oli tykkien
kuluminen. Niillä oli ammuttu moninkertaisesti ohjesääntöjen määrä, ampumaetäisyys
pieneni samoin tarkkuus. Linnake olikin sodan lopulla käytännöllisesti katsoen poissa pelistä neuvostoliittolaisten
huoltokuljetuksen häiritsijänä.
Kuitenkin Mantsi sitoi melkoisia neuvostovoimia sivustansa
suojaamiseen Salmin alueella ja
esti neuvostojoukkojen pääsyn
Laatokan kautta suomalaisten
sivustaan. Vielä 7. maaliskuuta puna-armeija yritti kuudesta
kohtaa Mantsiin, mutta taaskin
turhaan: kaikki yritykset torjuttiin.
Maaliskuun 8. päivänä saapui odotettu käsky suunnitella
vetäytyminen Mantsista. Mutta
11. maaliskuuta puna-armeija
aloitti voimakkaan hyökkäyksen Mantsiin tykistön ja ilmavoimien tukemana ja erityisesti
Uuksalonpäähän, josta puolustajien oli seuraavana yönä
irtauduttava ja vetäydyttävä
Mantsiin ja Lunkulaan. Varsinkin Lunkula joutui hyökkäyksen keskipisteeksi. Nyt oli
olemassa mahdollisuus, että
neuvostojoukot voisivat hyökätä Mantsiin useasta suunnasta, jolloin puolustajien voima ei
olisi riittänyt torjuntaan. Majuri Turunen antoi nyt käskyn
tyhjentää linnake 16. maaliskuuta. Toimenpiteet kaluston
poiskuljettamiseksi aloitettiin
heti. Maaliskuun 13.päivän aamuun mennessä valmistelut oli
saatu suoritetuiksi, sillä rintama oli ollut rauhallinen edellisen päivän. Silloin saapui käsky
vihollisuuksien lopettamisesta
kello 11.00.

Sodan päätteeksi
Tappioista huolimatta Mantsin vahvuus oli suurimmillaan sodan päättyessä. Tykistö käsitti 152/45-C-patterin, 6

kp1 47/26 Cap-tykkejä, yhden
40 mm:n ilmatorjuntatykin,
neljä jalkaväkikomppaniaa ja
kranaatinheitinkomppanian,
yhteensä 42 upseeria, 220 ali
upseeria ja 1 244 miestä. Tappiot olivat 61 kaatunutta ja 59
haavoittunutta sekä eräitä lieviä haavoittumisia sekä paleltumia. Puna-armeijan tappiot
nousivat arvion mukaan pariin
sataan tuhottuun ajoneuvoon ja
seitsemään moottorikelkkaan,
kuuteen lentokoneeseen ja useihin satoihin kaatuneisiin, kadonneisiin, haavoittuneisiin ja
paleltuneisiin.
Mantsin taistelu puna-ar
meijan sivustassa sitoi melkoisesti sen joukkoja paitsi taisteluun myös tieyhteyden kunnossapitoon. Mutta miksi
puna-armeija ei häätänyt täl-

laista piikkiä pois sivultaan?
Ehkä suomalaisten taistelu Laatokan pohjoispuolella yhdessä
Mantsin taistelun kanssa todella sitoi puna-armeijan joukkoja siinä määrin, että se katsoi
viisaammaksi tyytyä varmistamaan sivustansa riittävillä voimilla.
Anssi Vuorenmaa
Lähteet
Talvisodan historia, osa 3. WSOY
1978, (mm. kuvat) Arvo Kokko:
Mantsi - Järisevä - Koivisto. Karjalan kuulut linnakkeet. WSOY
1950, Jukka L. Mäkelä toim: Suomi taisteli, osa 2. WSOY 1978, Olavi Väliaho: Laatokan puolustajat, Karjalan Kirjapaino OY 1995 ja
yliluutnantti Y. Halonen: Mantsi
talvisodassa. Oppilasesitelmä Merisotakoulun kapteenikurssi 8:lla
5.1.1956.
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Tuleva lännen avun valtaväylä ei katkennutkaan

Yhdysrata sorokasta Oboserskajaan – yllätyskö?

S

odan uhan kasvaessa
1930 –luvun lopulla tiedustelumme seurasi tarkasti lähialuille keskitettyjen
neuvostojoukkojen määrää ja
laatua. Oma lukunsa oli jatkuva tietojen keruu rajantakaisen
liikenneverkon kehityksestä.
Erityisinä huolenaiheina olivat
rajaa kohden rakennettavat uudet tiet sekä radat. Syksyn 1939
tiedusteluraporteista tehdyssä yhteenvedossa on maininta
myös suunnitelmasta rakentaa
poikittaisrata yhdistämään Arkangelin ja Muurmannin radat.
Ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa keisarillisen
Venäjän ainoa merkittävä henkireikä länteen oli ollut vuonna
1898 valmistunut Arkangelin
rata. Siitä noin kolmekymmentä peninkulmaa linnuntietä
länteen rakennettiin vielä sodan kestäessä pikavauhtia toinenkin rata – Petroskoista jäättömään Murmanskin satamaan päättyvä jo kauan aikaa
suunnitelmissa ollut ratajakso.
Ratojen väliin jäi soistuneiden
korpien ja suurten avosoiden
kattama sekä pohjoiseen laskevien jokien pirstoma alue jonka läpi ei johtanut edes tieuraa.
Yhteydet länteen Arkangelista hoidettiin avoveden kautena
meritse. Jäät sulkivat kuitenkin sataman vuosittain noin
viideksi kuukaudeksi. Tällöin
vaihtoehdoksi jäi pitkä kierros
rautateitse Vologdan ja Volhovstroin eli Olhavan kautta.

Alueen strategiset
rakennushankkeet
Kanavayhteys Äänisjärveltä Uikujärven kautta Sorokkaan Vienanmerelle rakennettiin 1930luvulla. Neuvostoliiton jättiläismäisissä rakennushankkeissa
työvoimana käytettiin keskitysleirivankeja joiden määrän
tuolla kanavatyömaalla arvioidaan olleen 120 000 henkeä.
Huolimatta noin kymmenen
prosentin vuotuisesta kuolleisuudesta vankeja riitti Gulakista – Stalinin vankileirien saaristosta.
Vankityövoimaa
käytettiin jatkossa myös Muurmannin radan varressa rakennettaessa tuolle yksiraiteiselle radalle runsaasti ohitusraiteita
ja varasiltoja ratapenkkoineen
sekä laajennettaessa ratapihoja ja muutettaessa ratajaksoja
kaksiraiteisiksi. Hajautetut lei-

ripunktit takasivat työvoiman
nopean saannin. Edellä mainitun vuoden 1939 raportin mukaan jo tuolloin radalla olisi
ollut 400-500 metrin pituisia
ohitusraiteita aina yhdeksän kymmenen kilometrin välein.
Huhuja yhdysradan rakentamishankkeesta Muurmannin
ja Argangelin ratojen välille oli
liikkeellä. Sinänsä jo vilkaisu
karttaan sekä tieto valmiudesta suuriin strategisiin rakennushankkeisiin sai tarkkailijan
helposti uskomaan, että huhut
eivät olleet perättömiä. Tuollainen ratahan turvaisi Murmans-

kin sataman käytön vaikka vihollinen pääsisi tunkeutumaan
Aunuksen kannakselle asti.
Varmaa tietoa töiden aloittamisesta ei kuitenkaan ollut. Sen
sijaan talvisodan kynnyksellä
tiedettiin jo Louhen asemalta
Kiestingin suuntaan lähtevästä
radasta. Myös Uikujärven pohjoispuolelta Kotskomasta rakennettiin uutta pistoraidetta
kohden länttä.
Talvisodassa
suomalaiset
saivat kokea rintamansuuntaisen Muurmannin radan ja sen
pistokkeiden vaarallisuuden
joukkojen siirroissa ja keski-

huhuttiin toistuvien kriisien aikana puna-armeijan keskityksistä rajoillemme. Tilanteen jälleen kerran kiristyessä
- tällä kertaa Petsamon nikkelistä esitettyjen kohtuuttomien vaatimusten tähden – teki
Moskovaan sijoitettu nuorempi sotilasasiamies kapteeni U.
Sotilasasiamiehet asialle A. Käkönen seikkailurikkaan
Talvisodan jälkeen Suomi eli junamatkan Murmanskiin taljatkuvan neuvostouhan alla. vella 1941 luonnollisesti varPuuttumiset maamme sisäisiin jostajat koko ajan kintereillään.
asioihin, erilaiset raja- ynnä Merkkejä uusista joukkojen
muut välikohtaukset sekä jat- keskityksistä ei sotilasasiamies
kuvat vaatimukset ja syytök- havainnut. Sen sijaan Sorokan
set olivat arkipäivää Aika ajoin eteläpuolelta löytyi uusi itään
johtava pistoraide. Raiteella
olevan veturin höyrypilven takaa häämötti joku rakennelma
– mahdollisesti kaarisilta Stalinin kanavan yli. Epävarmaksi jäi johtiko uusi rata kaupungin toisella puolella olevaan satamaan vai oliko kysymyksessä
oletetun yhdysradan alku.
Helmikuun lopulla 1941 sotilasasiamiehet eversti A. Lyytinen ja kapteeni U. A. Käkönen
saivat käskyn matkata Arkangeliin selvittämään yhdysradan
olemassaolo ja sen valmiusaste.
Talvisodan kokemuksista viiKesällä 1942 Arkangelin radalla liikennettä laskemassa käyneen kaukopartion miehiä alittamassa sastuneena tuona talvena koko
”lännen avun valtaväylää”. Tuolla 46 vuorokautta kestäneellä tuloksekkaalla retkellä miehille kertyi neuvostomaa opetteli hiihtäkävelymatkaa noin puolituhatta kilometriä.
mään. Niinpä myös sotilasasiamiehet lähtivät siviiliasusteissa
välittömästi sukset mukanaan
hiihtolomalle osin venäläisiin
hiihtovarusteisiin sonnustautuneina. Molotovin allekirjoittamalla diplomaattikortilla
toki matkustaminen Arkangeliin oli luvallista, mutta ilman
matkalippua se ei käynyt - ja
matkalipun saaminen puolestaan oli tehty lähes mahdottomaksi. Vain harhauttamalla,
bulvaania käyttäen, lahjuksilla
tai hyvällä onnella saattoi lipun
saada.
Karttatyön tuloksena mahdollisiksi yhteysradan lähtökohdiksi kirjattiin etelästä lukien Plesetskajan, Puksan, Emtsan ja Oboserskajan asemat.
Suunnitelma oli yksinkertainen - Plesetskajassa eversti livahti suksineen hiihtämään 30
asteen pakkasessa radan länsireunaa pohjoiseen aikomuksena tutkia samalla länteen
suuntautuvat pistoraiteet. Seuraavalta asemalta alkaisi kapteenin hiihto. Monen mutkan
Suomalaisten hyökkäys 1941 saavutti Muurmannin radan Syvärillä syyskuun alkupuolella ja vähän jälkeen sotilasasiamiehet päämyöhemmin myös Petroskoin suunnalla, josta kuvamme. Ratayhteys Muurmannin radalta Arlange- tyivät Arkangeliin. Varjostajat
lin radalle koettiin yllätyksenä vaikka jo edellisenä talvena Moskovassa olevat sotilasasiamiehet oli- pitivät huolen siitä ettei yösijaa
vat siitä raportoineet.
ollut löytynyt mistään. Asemityksissä. Sitä huolestuttavampana koettiin talvisodan päättäneeseen Moskovan rauhansopimukseen 1940 sisältyvä
pykälä strategisesti tärkeän yhdysradan – niin kutsutun Sallan radan – rakentamisvelvoitteesta.
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Rytin ja Lyytisen keskusteluita professori Mauno Jokipii toteaa: ”Keväällä 1941 sen (yhdysradan) on täytynyt Suomen
kautta tulla saksalaistenkin tietoon” Ilmeisesti saatu tieto jatkossa niin meillä kuin Saksassakin hukkui valtaisaan tietovirtaan. Myöhempien tietojen
mukaan ensimmäinen ”kevyt
juna” oli ajanut radan päästä
päähän jo tammikuussa 1941.

Tiedustelua
kaukopartioilla

samaiselta tulojärveltä. Yhtä
onnekas ei ollut suomalaisten
kouluttama 13 miehen virolaispartio joka kahtena puolipartiona elo-syyskuun vaihteessa 1942 hyppäsi laskuvarjoilla
Konosan alueelle saksalaisesta
Junkers Ju-52 koneesta tehtävänään rautatieliikenteen seuraaminen. Erään tiedon mukaan
partiomiehistä oli jatkossa kaatunut neljä tulitaistelussa. Yhdeksän oli joutunut vangiksi ja
teloitettu.

Jatkosodan aikana loppukesäl- Karhun ruokkiminen

Muurmannin ja Arkangelin radat yhdistävä Sorokan ja Oboserskajan välinen noin 350 kilometrin mittainen ratajakso valmistui
talvella 1941. Jatkosodan aikana suomalaiset eivät vastoin kanssasotijansa Saksan toiveita yrittäneet katkaista Muurmannin rataa
eikä yhdysrataa Arkangelin radalle. Toki suomalaiset kaukopartiot
tiedusteluretkillään samalla miinoittivat ratoja sitoen toiminnallaan vastapuolen voimia vartiointi- ja varmistustehtäviin.

en odotussaleissakin virkaintoiset miliisit pitivät tarkasti silmällä että siellä odotettiin
eikä nukuttu. Lopulta lopen
uupuneet tarkkailijat palasivat
Moskovaan.

Tieto yhdysradasta
Radanvarren hiihto-ohjelmassa Oboserskaja oli ollut viimeinen, mutta siellä junasta nousuyritys oli torjuttu miesporukan voimin. Touhu ja kiire
asemalla muistutti tarkkailijan
mielestä ”muurahaispesää” –
päinvastoin kuin aikaisemmilla asemilla, joiden tuntumasta yhdysrataa ei ollut löydetty.
Lisäksi asemalaiturilla oli ollut
kaksi mahtavaa pinoa vakiokokoisia työleiriläisille meneviä
paketteja. Arviolta niitä saattoi
olla jopa kymmenen tuhatta.
Tietoja radasta oli kertynyt
myös juteltaessa satunnaisten
matkakumppanien kanssa. Lisäksi paikallisia asukkaita oli
tavattu sekä hiihdettäessä että
Arkangelissa. Olipa yksi rau-

tatieläinen erehtynyt vastaamaan myöntävästi keskustelussa heitettyyn kysymykseen
– joko se Sorokan rata on valmis? Silta oli kuulemma vielä
kesken. Hyvä kielitaito auttoi.
Jos joku oli havaitsevinaan puheessa vierasta aksenttia, se selittyi karjalansuomalaisuudella
– eli kuten yksi juttukumppani
arveli – ”olette karelofinskejä”.
Ja heitähän alueella oli.
Sotilasasiamiehet totesivat
radan olevan lähes valmiin,
joskin silta Stalinin kanavan yli
oli vielä työn alla. Matkalla oli
saatu myös vahvistus 88. divisioonan siirrosta Arkangelin
alueelle. Moskovassa havainnoista kerrottiin välittömästi
Suomen lähettiläälle J. K. Paasikivelle. Myös yleisesikunta
sai virallisen raportin asiasta.
Lisäksi eversti Lyytinen tapasi henkilökohtaisesti 1.4.1941
presidentti Risto Rytin kertoen tällöin samalla myös yhdysradasta. Teoksessaan ”Jatkosodan synty” käsitellessään

lä 1941 ”uudelleen” todettu yhdysrata koettiin suurena yllätyksenä. Syyskesällä Arkangelin alueella aikaisemmin
havaittu 88. divisioona siirrettiin Oboserkajan ja Sorokan
yhdysrataa käyttäen Kiestingin
itäpuolelle. Tällöin viimeistään
havaittiin ettei Aunuksen valloitus ollut katkaissut lopullisesti strategisesti merkittävää
Muurmannin rataa.
Asemasotavaiheen alettua
suomalaiset pyrkivät 1942-1943
myös lähettämillään kaukopartioilla seuraamaan liikennettä
yhdysradalla. Uudet ohitus- ja
pistoraiteet merkittiin karttoihin. Junat ja vaunut laskettiin.
Ohi kolistelevista umpivaunuista ja pressuilla peitetyistä
avovaunuista oli usein kuitenkin vaikea päätellä lastin laatua. Junaliikenteen ohella tiedustelun kohteina olivat alueen
lentokentät, tiestö ja viestiliikenne. Muutaman kerran siepattiin vanki. Partiot panivat
merkille myös radan alustan
hirsi- ja puunrunkorakenteet
suomaalle rakennetuissa kohdissa. Raskaasti liikennöidyllä
radalla tämä merkitsi jatkuvaa
tarkastus- ja korjaustoimintaa.
Oma lukunsa oli heinäkuun
lopulla 1942 kahtena puolipartiona Äänis- eli Onegajoen länsipuolella olevalle pienelle järvelle Heinkel He-115 koneella
viety 14 miehen partio. Sieltä
partio taivalsi Argangelin-Vologdan radan varteen jonne
matkaa oli 80 kilometriä. Jatkossa partio keräsi lähes kuukauden ajalta liikennetietoja
ratajaksoilta Sorokka-Oboserskaja, Arkangel-Oboserskaja ja
pääradalta Oboserskajasta Vologdaan. Liikennetiedot muodostivat osan siitä tiedusteluaineistosta jonka perusteella
pyrittiin arvioimaan Murmanskin ja Arkangelin satamien kapasiteettia sekä liittoutuneiden
materiaaliavun määriä, laatua,
kuljetuksia sekä määränpäätä. Runsaat kuusi viikkoa kestänyt retki päättyi onnellisesti
He-115 koneen hakiessa miehet

Välittömästi Saksan hyökättyä
itään USA:n presidentti Roosevelt oli ilmoittanut 24.6.1941:
”Tulemme antamaan kaiken
saatavissa olevan avun Venäjälle”. Tuohon ”Venäjän karhun
ruokkimiseen” oli liittynyt välittömästi myös Iso-Britannia,
jonka suuri laivasto huolehti
jatkossa arktisten saattueiden
turvallisuudesta. Suurista rahtialuksista koottujen saattueiden määräsatamina olivat Murmansk ja Arkangel. Pohjoisen

reitin tärkeyttä korosti se, että
suurimmalla hädän hetkellä
vain sen kautta oli mahdollista
saada sotatarvikkeet nopeasti
perille. Kaikkiaan tuota reittiä
tulisi purjehtimaan 40 saattuetta elokuun 1941 ja toukokuun
1945 välisenä aikana. Valtavasta lännen avusta lähes neljäsosa
rahdattiin Jäämeren kautta.
Antti Hannula
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Förbundets jubileumsår
bringas nära veteranen
Firandet av Finlands självständighets
90-årsjubileumsår började i huvudstaden under de första dagarna av året
med en fest i Finlandiahuset. Bland de
inbjudna gästerna befann sig hundratals krigsveteraner.
Jubileumsårets logo med sina språkliga beteckningar, väckte uppmärksamhet. Gästerna kanske återkallade i
minnet lösenorden från tio år tillbaka:
Modigt som finländarna. Finländarna
var då – efter mitten av 1990-talet – i
färd med att med hela foten stiga in i
ett integrerande Europa. Uppmuntran
och anvisning behövdes. Logobeteckningens ord är nu träffande, ME!/VI!.
Med dessa ord blir vi påminda om att
i denna ofrånkomligt globaliserande
värld är det inte endast urbefolkningen och de gamla minoriteterna som hör
till finländarna, utan även nyfinländarna och utlandsfinländare. Med viandan vill man betona den samfundsanda som existerade i det traditionella
samhället.
Finlands Krigsveteranförbunds 50årsjubileumsår har ingen i ord uttryckt
symbol. Den kunde vara till exempel
namnet av vår nya historiebok VETERANEN ÖVERGES INTE. Karaktären
av vårt jubileumsårs strävanden kunde
även gott beskrivas med ett annat uttryck: NÄRA VETERANEN.

Med i vardag...
Med jubileumsårets tilldragelser strävar vi till att vara nära alla våra föreningars bröder och systrar. Redan i fjol
smällde det i dörrluckorna hos tiotusentals veteraner. En blåvit bildkalender bifogad till organisationens tidning
berättade om vårt förbunds strävanden
och företaganden. Samtidigt var den
ett budskap från förbundet: vi är fortfarande med er i vardagen under era aftonår.
De pågående stadgeändringarna riktar uppmärksanheten på att rikta aktiviteternas tyngdpunkt även till att stöda
makarna/makorna och änkorna/änklingarna. Tillsammans med våra broder- och systerorganisationer stärker vi
införskaffandet av medel för att kunna
svara mot de växande utmaningar, som
åldrandet medför. Att öka vår kår av
stödande medlemmar från nuvarande
23 000 är en del av förbundets ”strategi
att reda sig” under aftonåren.

... och fest
Jubileumsåret kommer nära veteranen
på fältet även i talrika regionala fester,
som distrikten arrangerar och i vilka
förbundets 50-års väg är föremål för
uppmärksamhet De första regionala
festerna i tidsscheemat är redan i mars,
inpå vår organisationsvecka, Krigsveteranveckan. Veckan öppnas i Hyvinge
i samband med vår äldsta inhemska
förenings 50-årsjubileum. Veckans av-

Jubileumsårets tidningar

slutningsfest är i Tammerfors, där förbundet har sitt ursprung. En stor del av
de regionala festerna stöder sig på lokala krigsveterankörer. Norra Österbotten
till exempel arrangerar tre konserter –
i Kuusamo, Uleåborg och Oulainen –
med stöd av Uleåborgs Krigsveterankör
och nordliga soldatorkestrar. Nämnvärd är krigsveterankörernas och deras
traditionskörers gemensamma tusen
mannakörs riksomfattande sångfest i
Åbo den 3.november, en av jubileumsårets höjdpunkter.

Tidningen närmar sig de unga
Även vår tidning är med i jubileumsåret med klara temanummer. Det utkommande numret innehåller en del, som
är riktad till skolornas åttondeklassister och som tar fram det väsentligaste
från krigsåren 1939–45. Tidningen levereras till skolorna enligt deras önskan.
Målgruppen för tidningens aprilnummer är de unga män som börjar
sin värnplikt.

Födelsedagen den
29. september
Jubileumsåret har naturligtvis sin huvudfest. Den arrangeras på förbundets
födelsedag den 29. september i Helsingfors, inkluderande gudstjänst i domkyrkan och dagsfest i universitetets solennitetssal. Huvudfesten är i huvudstaden, men vi befinner oss också ”ute
på fältet”. Samtidig uppvaktning vid
vårt lands hundratals hjältegravar under morgonstunderna av denna märkesdag kommer att vara ett inflytelserikt budskap till yngre generationer om
de offer som vår självständighet fordrade under stridens år 1939–1945.
Våra bröder som bor i Sverige, Kanada, Förenta Staterna och Estland kommer att utföra motsvarande uppvaktning vid minnesmärkena som man där
uppfört.

Veterandagens och
självständighetsdagens
hedersmedborgare
Veteranerna deltar såsom inbjudna hedersgäster i självständighetens jubileumsårs många evenemang. Så kommer att ske speciellt på nationella veterandagen den 27. april samt förstås
den 6. december, på det självständiga Finlands 90-årsdag. Vi glädjer oss
över vårt fria fosterland tillsammans
med det övriga folket. Samtidigt minns
vi dock uppoffringen, som tryggandet
av friheten fordrade, samt de hädangångna brödernas och systrarnas knog
i uppbyggnaden av vårt fosterland efter
krigen.
Aarno Strömmer

SotaveteraaniKrigsveteranen -tidningen har under förbundets 50-årsjubileumsår en betydande uppgift.
Specialartiklarna, som kommer att
publiceras i tidningarna, uppvisar
krigsveteranarbetet bredare och djupare. Då tidningen i allmänhet delas ut
närmast till medlemmar och näraliggande intressegrupper, delas tidningen
under jubileumsåret ut i stor skala även
till nya målgrupper. Med dessa aktioner strävar SotaveteraaniKrigsvetera
nen-tidningen till att främja medborgarnas vetskap om krigsveteranarbetet
och dess målsättning.
I årets första nummer tas upp krigen
i Finland 193945. I redigeringen av
denna del har i synnerhet unga läsare
varit i tankarna. Tidningen sänds till
alla grundskolor med en önskan om att
materialet används som kompletterande material i historieundervisningen på
skolans åttonde klass. Artikeln är skriven av docent Eero Elfvengren och som
bildredaktör har fungerat Arto Kotro.
Utbildningsstyrelsen och representanterna för Historie- och samhällskunskaps lärarnas förbund har varit med
i projektet. Materialet kan även användas till godo i uppsatstävlingen som
bringats till skolornas kännedom.
April -tidningens specialbilaga utarbetas av Ruotuväki -tidningens värnpliktiga journalister. Tidningen levereras till den första inryckningskontingenten av alla årets värnpliktiga.

SotaveteraaniKrigsveteranen som
kommer ut i juni, presenterar Krigsveteranförbundets regionala 50-årsfester,
som intill början av sommaren arrangeras på 16 orter.
Septembernumret av Sotaveteraani
Krigsveteranen är förbundets 50årsjubileumnummer. I tidningen presenteras krigsveterandistriktens och
Kvinnoorganisationens arbete. Under
kommande år är det allt fler stödande
medlemmar som tar an med krigsveteranarbetet, som är yngre än veteranerna. Stommen av Krigsveteranförbundets påverkan är ett bra fungerande fältnätverk, som ännu idag består av
22 krigsveterandistrikt och 398 krigsveteranföreningar samt Kvinnoorganisationen med sina kvinnokommittéer
och kvinnosektioner.
I novembernumret tas upp vårdandet av veteranernas traditioner.
Julens tidning kommer att behandla
stödet till krigsveteranarbete. Emedan
krigsveteransamfunden inte själva har
betydande resurser, är man tvungen att
återigen anlita sig på medborgarnas,
företagens och samfundens stöd för att
kunna arbeta till godo för krigsveteranerna så länge som behovet av stödarbete fortsätter.
Markku Seppä

UUTTA SOTAHISTORIALLISTA KIRJALLISUUTTA!

SOTAJERMUN KIRJESOTA

– Tykkimies Paul Sarinin rintamakirjeet 1941-1944. Toimittanut
Paavo Salmivaara. Todellisen ”Tuntemattoman sotilaan” uskomattomat rintamakirjeet Leningradin porteilta Äänislinnan alkoholistiparantolaan. Fantastisen hauskoja huomioita. ”Melkein puolet maapallon asukkaista käy tavalla tai toisella sotaa meitäkin vastaan”,
Sarin kirjoitti marraskuussa 1941. 250 s. Nid. ISBN 912-5412-37-7.
Sotaveteraanin lukijoille erikoishintaan 20e + postikulut.
Sergei Verigin, Einar Laidinen
& Jussi Kämäräinen:

TALVISODAN PANTTIVANGIT

– Internoidut suomalaiset Neuvosto-Karjalan
Kalevalan piirin alueella vuosien 1939-1940
talvisodan aikana. Suomen ja Venäjän arkistoihin perustuva ensimmäinen tieteellinen tutkimus Suomussalmen asukkaiden kohtaloista
ensin Puna-armeijan ja sitten Valpon käsissä
talvisodan aikana. 232 s.
Nid. ISBN 952-5412-35-0. Sotaveteraanin
lukijoille erikoishintaan 20e + postikulut.
O. W. Kuusinen:

SUOMI ILMAN NAAMIOTA

Vuonna 1944 julkaistun pamfletin uusintapainos. Suomen historian vaikuttavin propagandateos. 190 s. Nid. ISBN 952-5412-27-X.
Sotaveteraanin lukijoille erikoishintaan 20e +
postikulut.
Tilaukset email ulkopolitiikka@bk.ru tai puhelimitse 040 503 5474.

JOHAN BECKMAN INSTITUTE

Riippumaton tieteellinen tutkimuslaitos
Helsinki-Pietari-Petroskoi
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Veteranernas förmåner 2007
Krigsinvalider från våra
krig 1939–1945 samt män
och kvinnor, som varit i
fronttjänst under ifrågavarande krig, d.v.s. frontveteraner, har i gällande lagar
och förordningar beviljats
rätt till vissa speciella
förmåner bekostade med
statsmedel. Till erhållande
av dessa förmåner har
även berättigats vissa andra personer, som tjänstgjort i till kriget anslutna
uppdrag samt minröjare
från åren 1945–1952.

S

peciella förmåner för
frontveteraner och med
dem jämförbara personer
beviljas även med kommunala
och församlingsmedel.
Det av offentliga samfund
givna stödet kompletteras av
understöd till frontveteraner
som beviljats av övriga samfund och stiftelser.
Ifråga om järnvägstrafiken
och Finnairs flygtrafik beviljas
frontveteraner inga särskilda
biljettprisrabatter, emedan de
alla ändå erhåller motsvarande
pensionärs- och åldersrabatter.

Frontveterantecken
De åt frontveteraner beviljade
tecknen är följande:
- frontmannatecken (för
män)
- fronttjänsttecken (för kvinnor)
- fronttecken (för frontbefästningsarbete)
- frontmannatecken för utlänningar (för utländska frivilliga).
Ansökningstiden för alla
dessa tecken utgick den
31.12.1994.

Fronttillägget
Fronttillägget betalas åt person,
som erhållit fronttecken och åt
person, som av Krigsarkivet
erhållit intyg om deltagande i
minröjning 1945–1952. Fronttillägget betalas även till utlandet. Fronttillägget utgör 42,57
euro i månaden. Fronttillägget
är skattefri inkomst. Vid utgången av år 2006 erhöll 84 751
fronttillägg. Av dessa var 56 349
män och 28 402 kvinnor.

Extra fronttillägg
Extra fronttillägg utbetalas åt person, som får fronttillägg och folkpension. Det extra
fronttillägget uppgår till 25−45
procent av den del av folkpensionen, som överskrider 88,02
euro i månaden. Förmånen är

skattefri inkomst. Extra fronttillägg utbetalas ej, om dess belopp skulle bli mindre än 5,46
euro per månad.
Extra fronttillägget kan uppgå till högst
I i kommungrupp 1 för ensamstående 196,57 euro,
I i kommungrupp 1 för person, som lever i äktenskap
168,87 euro,
II i kommungrupp II för ensamstående 186,98 euro och
II i kommungrupp II för person, som lever i äktenskap
167,70 euro.
Vid utgången av år 2006
erhöll 42 194 personer extra
fronttillägg. Av dessa var 20 226
män och 15 968 kvinnor.

Rehabilitering
Enligt lagen om rehabilitering
av frontveteraner kan rehabilitering erhållas av person, som
beviljats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.
I Finland bosatt veteran ansöker om rehabilitering via
hälsocentralen eller − myndig
heten i sin boningskommun.
Till ansökan bör fogas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd. Utlåtande behövs
inte, om sökanden står i ett stadigvarande vårdförhållande
till hälsovårdscentral. Ansökan
kan på veteranens vägnar göras
av en anhörig till honom/henne
eller av social- eller hälsovårdsmyndighet. Rehabilitering ges
även åt person, som bor i service- eller vårdhem. Beslut om
långtidsvård utesluter inte rät�ten till rehabilitering.
Kommunens
hälsovårdsnämnd eller av denna utsedd
myndighet utväljer inom ramen för det av kommunen erhållna anslaget de personer,
som erhåller rehabilitering.
Den kan ges i form av anstaltrehabilitering eller öppen rehabilitering. Den sistnämnda
består av dag- och hemrehabilitering samt enskilda serier av
fysio- eller annan vårdterapi.
Fotvård kan ges endast i form
av öppen rehabilitering.
Enligt förordning av år
2005 är anstaltrehabiliteringens längd, om frontveteranen
inte lider av skada eller sjukdom som nedsätter hans/hennes funktionsförmåga, högst 10
dygn. Enligt behovsprövning
kan anstaltsrehabilitering för
frontveteraner fortfarande ges
i upp till fyra veckor.
Dagrehabilitering kan ges i
högst 10−20 dagar och annan
öppen rehabilitering i form av

20−30 vårdbesök under ett kalenderår, beroende på frontveteranens rehabiliteringsbehov.
Rehabilitering i öppen vård
kan förverkligas för veteran hörande funktionsförmågaklass
III t.ex. så att han/hon får en
vårdserie om 2 x 10 gånger. På
motsvarande sätt kan öppen
vård förverkligas för veteran
tillhörande funktionsförmågaklass 1 och II med vårdserier
om 3 x 10 eller 2 x 15 gånger. På
detta sätt fördelar sig rehabiliteringen på en längre tidsperiod och rehabiliteringseffekten
förbättras.
Om makan/maken deltar i
rehabiliteringen förkortas nödvändigtvis inte veteranens egen
rehabiliteringsperiod. Veteranen kan alltså ha en 10 dygns
rehabilitering och makan/maken 7 dygn eller alternativt har
båda samtidigt 7 dygn. Om veteranen har sådan skada eller
sjukdom, som åstadkommer
störingar i funktionsförmågan,
kan makan/maken samtidigt
delta i rehabilitering i 14 dygn.
För det gemensamma behovet
och dess ändamålsenlighet fattas beslutet i kommunen av den
person, som ansvarar för valet
av rehabiliteringsform.
Ansökningar från utomlands bosatta veteraner behandlas av Statskontoret.
Det statliga rehabiliteringsanslaget uppgår till 37,8 miljoner euro och utbetalas kommunerna i relation till antalet i
kommunen bosatta veteraner.
Folkpensionsanstalten erlägger frontveteran, som erhåller
rehabilitering, och hans/hennes i samma rehabilitering deltagande maka/make, därmed
sammanhängande nödvändiga
resekostnader i deras helhet.

Tandvård
Person, som beviljats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken eller som av Krigsarkivet fått
intyg om deltagande i minröjning 1945–1952, är berättigad
till ersättning från Folkpensionsanstalten för det belopp
han/hon erlagt för mun- och
tandvård.
För av tandläkare utförd undersökning, förebyggande vård
och kliniskt protetikarbete utgör ersättningen 100 procent av
kostnaderna, som godkänts enligt FPA:s taxa. För den tekniska delen av protetiken är ersättningen 50 procent och för övrig
vård 60 procent enligt av FPA
fastställda taxor.
Betalningarna för helprotes-

arbete utfört av specialtandtekniker, vilket grundar sig på undersökning och remiss av tandläkare, ersätts på samma sätt
som för det kliniska arbetet 100
procent och för det tekniska arbetet 50 procent. Ersättning fås
också för kostnader gällande av
tandläkare beordrade laboratorie- och röntgenundersökningar och för transportkostnader i
samband med vården.
Ersättning ges inte för kostnader, som överstiger beloppen för de av FPA fastställda
taxorna. Därför är det skäl att
för klargörande av självriskandelen, framför allt före större
vårdåtgärder, ta reda på, hur
mycket av vården patienten
skall komma att betala. Ersättning bör sökas hos FPA inom
sex månader efter det betalningen erlagts. FPA ersättning
erhålles inte för tandvård på
hälsocentral.
Tandvård given i Sverige ersätts högst det belopp, som
hade ersatts i Finland, om
vården hade givits i Finland.
Ersättningen betalas av FPA.
Utomlands bosatt frontveteran får för betalning av tandvård given av privat tandläkare
i Finland, ersättning direkt från
någon FPA-byrå.

Medicinrabatt
Person med frontmanna-,
fronttjänsttecken eller av Krigsarkivet utfärdat minröjarintyg får på alla apotek 10 procent medicinrabatt. Rabatt fås
inte på mediciner, som enligt
sjukförsäkringslagen berättigar
särskilda ersättningar, ej heller
för grundersättningsbelagda
särskilt betydelsefulla och dyra
mediciner och ej heller den del
beloppen överstiger den i sjukförsäkringslagen avsedda årliga
självrisken. Rättigheten att erhålla rabatt bestyrker man genom att förete ett FPA-kort med
fotografi och R- eller M-tecken
eller militärpass eller annat dokument, varav framgår, att man
har något av de nämnda veterantecknen. Medicinrabatten
är personlig och kan inte fås
t.ex. för familjemedlemmarnas
mediciner.

Utländsk frivilligs
frontunderstöd
Utländsk frontman, som i våra
krig 1939–1945 frivilligt tjänstgjort i Finlands försvarsmakt
och bor i Estland eller annorstädes på f.d. Sovjetunionens
territorium i ekonomiskt beträngda förhållanden, eller som

är stadigvarande bosatt i Finland, kan på ansökan beviljas
frontunderstöd. Med utländsk
frontman avses här person,
som erhållit frontmannatecken för utlänning eller annars
uppfyller fordringarna för det
nämnda tecknet. Understödet,
vilket beviljas som engångsersättning, utgör år 2007 455
euro och beviljas på ansökan av
Statskontoret. Understöd för år
2007 bör ansökas senast den 31
december i år.

Rehabilitering för
personer, som tjänstgjort
i krigen anslutna
uppdrag
Enligt år 1997 stiftad lag kan
vissa personer, som under åren
1939–1945 eller senare tjänstgjort i krigen anslutna uppdrag,
(åt vilka Krigsarkivet beviljat
intyg över sådan tjänstgöring)
via Statskontoret ansöka om rehabilitering. (Tiden för ansökan
om intyg utgick 31.12.2004).
Tiden för ansökan om rätt
rehabilitering för personer, som
utsatts för angrepp av partisanstyrkor och för män, som deltagit i evakueringen av boskap,
utgick den 31.12.2006.
Personer, som erhållit sådana intyg, kan via Statskontoret anhålla om rehabilitering.
En anstaltsrehabiliteringsperiod kan enligt Statskontorets
prövning också delas mellan
make och maka. Rehabiliteringen finansieras med FPAmedel. Fär år 2007 har reserverats 3,5 miljoner euro. Med
dessa medel kan ungefär 3 200
personer rehabiliteras.

Begravningskostnader
Enligt lag om begravningsväsendet, som trädde i kraft i
början av 2004, är den evangelisk-lutherska kyrkans församlingars och kyrkliga samfälligheters begravningsplatser allmänna begravningsplatser och
bär de avgifter, som uppbärs i
samband med gravar och begravningar vara lika för alla. I
lagen finns emellertid en undantagsparagraf, enligt vilken
en församling eller samfällighet kan bevilja hel eller delvis
befrielse från i samband med
begravningsväsendet uppburna avgifter, om den avlidne varit frontveteran eller av därmed jämförbara skäl. Befrielse från avgifter kan gälla också
makan/maken till person med
nämnda status.
Statskontoret utbetalar begravningshjälp, om arbetsoför-
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mögenhetsgraden hos en krigsinvalid varit minst 20 procent.
En veteran utan krigsinvaliditet kan inte påräkna sådan begravningshjälp.

Kommunala
veteranfömåner
Många kommuner beviljar
frontveteranerna
särskilda
förmåner genom anslag i sina
budgeter. Sådana kommunala förmåner är bl.a. avgiftsfria
hvc-besök, gratis användning
av kollektivtrafiken ävensom
gratis fordonsparkering samt
understöd för tandvård och anskaffning av glasögon. Uppgifter om sådana förmåner fås hos
hemkommunens socialmyndighet och den lokala veteranföreningen.

Ansökningar via
Krigsveteranförbundet
och dess distrikt
En mindre bemedlad veteran,
som får extra fronttillägg, och
är medlem i en veteranförening,
som tillhör Finlands Krigsveteranförbund, likaså hans maka/
make eller veteranänka/änkling kan ansöka om bidrag eller
understöd via Krigsveteranförbundet eller -distrikten. Sadan
hjälp beviljas för självriskandelar av medicin- och vårdkostnader, olika rörelse- och
andra hjälpmedel ävensom för
ändringsarbeten, som underlättar boendet hemma. Dessa
bidrag och understöd uppgår
i genomsnitt ca 200−700 euro,
beroende på utgiftens storlek
och sökandes tillgångar. De
bestrides med medel beviljade av Krigsveteranförbundets
traditions- och stödstiftelse,
Krigsskadestiftelsen och Eileen Starckjohanns och Thelma
Starckjohann-Bruuns stiftelse
eller ur avkastningen från penninginsamlingen för veteranerna.
Anni Grundström

www.ray.fi
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Maailman Veteraanijärjestö tavoittelee
tulevaisuuden turvaa sääntömuutoksella
Jaakko Valve osallistui Maailman Veteraanijärjestön
(MVJ:n) 25. yleiskokoukseen 2.–7. joulukuuta Kuala Lumpurissa Malesiassa Suomen veteraanijärjestöjen edustajana ja samalla maailmanjärjestön valtuuston (General
Council) jäsenenä. Suomen valtuuskuntaan kuuluivat
myös Sotainvalidien Veljesliiton hallituksen puheenjohtaja Juhani Nuorala ja pääsihteeri Juhani Saari.

I

tsenäisyytensä 50-vuotisjuhlavuotta viettävä Malesian valtio ja sen asevoimat olivat vahvasti mukana
yleiskokouksen järjestelyissä
toimien isäntinä yhdessä paikallisten veteraanijärjestöjen
kanssa. MVJ:n presidenttinä on
viimeiset kuusi vuotta toiminut
Suomessakin käynyt malesialainen Abdul Hamid Ibrahim.
Kokoukset pidettiin Kuala
Lumpurin vasta avatussa kokouskeskuksessa yli 250 metriä
korkeitten Petronasin kaksoistornien juurella. Yleiskokoukseen ja siihen liittyviin muihin
kokouksiin osallistui 250 osanottajaa 46 jäsenmaasta. Yleiskokouksen avasi presidentti Ibrahim todeten olevansa iloinen
voidessaan malesialaisten kollegojensa kanssa toimia isäntinä ja vahvistaa ystävyyttä eri
puolilta maailma kokoontuneiden jäsenten, jäsenehdokkaitten ja tarkkailijoiden keskuudessa sekä edistää veteraanien
hyvinvointia ja keskinäistä yhteisymmärrystä. Kokouskielet
olivat englanti ja ranska. Juhani Saari valittiin yksimielisesti
yleiskokouksen englanninkieliseksi raportoijaksi.
Yleiskokous hyväksyi 13
uutta jäsentä MVJ:öön, muun
muassa Ruotsin rauhanturvaajat. Pohjoismaiden rauhanturvaajista kaikki muut ovat nyt
jäseninä paitsi Suomen.

Sääntöjä muutettiin
Tärkeänä kokousasiana käsiteltiin MVJ:n peruskirjan ja
perussääntöjen
muuttamista. Yleiskokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti peruskirjan
ja perussäännöt, jotka astuivat
voimaan heti. Hyväksyttyjen
sääntöjen ja peruskirjan mukaisesti: valtuusto lakkautettiin, naisten pysyvän komitean
nimi säilyi ennallaan, hallitus
valitaan uudella tavalla, valitaan järjestölle sijaispresidentti, joka kuuluu hallitukseen.
Hallitus voi kutsua sopivia ehdokkaita järjestön liitännäisjäseniksi ja tukijoiksi. Tämän lisäksi vahvistettiin, että MVJ:n

hallitus valitsee ammattitilintarkastajan tarkastamaan järjestön tilejä ja hallintoa.

MVJ:n tulevaisuus
Sääntöjen muuttamisella pyrittiin siihen MVJ:n tulevaisuuden turvaamiseen entistä paremmin. Järjestön talous on jo
useamman vuoden ajan ollut
tiukalla. Jäsenmaista vain osa
on maksanut järjestölle jäsenmaksunsa. Suomi on aina maksanut jäsenmaksunsa täsmällisesti. Järjestön sijoitustoiminta
ei viime aikoina ole tuottanut
sitä tulosta, mitä siltä on odotettu.
Yleiskokoukselle esitettiin
kahden hollantilaisen konsultin tekemä selvitys ”Miten tästä
eteenpäin? MVJ:n tulevaisuuden suunnitelmat.” Konsulttien mukaan järjestön tervehdyttämistoimiin on tartuttava heti
tässä yleiskokouksessa, muutoin seuraava yleiskokous voi
olla järjestön viimeinen. Järjestön hallinto, operatiivinen toiminta ja taloudenpito on järjes-

teltävä uudelleen. He esittivät
mm. MVJ:n keskushallinnon
siirtämistä muualle Ranskasta,
toimenpiteitä jäsenmaksujen
lisäämiseksi, selvitettäväksi,
varainhankinnan käynnistämistä välittömästi sekä joukon
heti käynnistettäviä toimenpide-ehdotuksia. Yleiskokouksen
vilkkaassa keskustelussa todettiin MVJ:tä tarvittavan tulevaisuudessakin ja että sen toiminta ja talous on saatava kuntoon.
Kokous päätti, että uusi hallitus
asettaa parhaista mahdollisista
asiantuntijoista koostuvan toimielimen selvittämään asiaa 12
kuukauden aikataululla.

Toimintakertomusten
käsittely
Yleiskokous hyväksyi kiitoksin hallituksen kertomuksen
vuosilta 2003-2006. Presidentti Abdul Ibrahim Hamid nosti esille kysymyksen, pitäisikö
naisveteraaneille järjestää oma
erillinen kokous. Naisten pysyvän komitean puheenjohtaja norjalainen Marie Elisabeth
Sveri lupasi selvitellä ja valmistella asiaa uutta hallitusta varten.
Talouskomitean toimintakertomus ja tilintarkastajan
tarkastamat MVJ:n tilit vuosilta 2003, 2004 ja 2005 hyväksyttiin yksimielisesti. Järjestön

Suomalaisia ja ruotsalaisia kokousedustajia kahvitauolla MVJ:n 25.
yleiskokouksessa Kuala Lumpurissa joulukuussa 2006.

talouden kehitys on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut myönteistä, mutta talouden
pohjaa on kuitenkin edelleen
vahvistettava. Edellisen joulukuussa 2003 Johannesburgissa pidetyn 24. yleiskokouksen
kertomus hyväksyttiin.
Yleiskokous hyväksyi 23 julkilausumaa, jotka liittyivät tavalla tai toisella veteraaneihin
ja järjestön toimialaan, muun
muassa maamiinoja ja lapsisotilaita koskevat lausumat.

Henkilövalinnat
Järjestön presidentti Abdul Hamid Ibrahim valittiin yksimielisesti jatkamaan tehtävää.
Rahastonhoitajaksi valittiin
David T. Knowles (Iso-Britannia). Uuteen sijaispresidentin
tehtävään äänestettiin Jacques
Goujat (Ranska) ja pääsihteeriksi Mohammed Benjelloun (Marokko). Talouskomiteaan valittiin: Loizos Demetriou (Kypros), Robert Creange
(Ranska) ja Joe Falzon (IsoBritannia). Varajäseniksi valittiin Vigard Aabrek (Norja) ja
Valentino Rajkovic (Kroatia).
Uusien sääntöjensä mukaisesti valittiin alueellisten pysyvien komiteoiden puheenjohtajat MVJ:n hallituksen jäseniksi.
He toimivat samalla järjestön
varapresidentteinä.
Hallitukseen tulivat valituiksi: Marie Elisabeth Sveri (Norja) Naisten pysyvän komitean
puheenjohtajana, Ian Townsend (Iso-Britannia) Euroopan
asioiden pysyvän komitean puheenjohtajana, John Morrice
(Singapore) Aasian ja Tyynen
Valtameren pysyvän komitean
puheenjohtajana ja Daniel Pieter Knobel (Etelä-Afrikka) Af-

rikan asioiden pysyvän komitean puheenjohtajana.
Presidentti Abdul Ibrahim
Hamid lupasi yleiskokoukselle yrittää vaikuttaa siihen, että
Amerikan mantereelle saataisiin perustettua myös pysyvä
komitea.

Vuoden 2007
kuntoutuspalkinnot
MVJ:n vuoden 2007 kuntoutuspalkinnon saivat seuraavat
veteraanien kuntoutuksen hyväksi merkittävästi toimineet
henkilöt: Philip Dixon (IsoBritannia), Juri Ivanovits Nauman (Venäjä), Veera Sirirattrakul (Thaimaa), Tien-Yow
Chuang (Taiwan) ja Henrich
Cheng (Taiwan).
Suomalainen Juhani Saari
esitti lopuksi englanninkielisen
kokousraportin, jota vastaan ei
kellään ollut huomauttamista.
Jaakko Valve

Eero Elfvengren
Sotahistorian dosentti

SUOMEN SODAT
1939 – 1945

Kuvatoimitus
Arto Kotro

30

Josif Stalin ja Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop kättelevät Saksan ja Neuvostoliiton kesken
23.8.1939 solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen.

1/07 h el m i k u u n 21. päi vänä 20 07

Valtioneuvos J.-K. Paasikivi ja valtiovarainministeri Väinö Tanner palaamassa marraskuussa 1939 Moskovasta
tuloksettomista neuvotteluista.

Suojeluskuntajärjestöön kuului ennen talvisotaa yli
100 000 jäsentä. Järjestöllä oli hyvin suuri merkitys Suomen puolustusvalmiuden kannalta. Suojeluskuntien toiminnassa urheilulla ja liikunnalla oli keskeinen asema.

Talvisota 1939 - 1940

E
Lotta Svärd-järjestöön kuului myös lottatyttötoiminta, johon sisätyivät reippailu, ulkoilu ja urheilu sekä maanpuolustustietouden, -tahdon ja vastuuntunnon
kehittäminen. Kuvassa lottatyttöjä on valmistamassa paperitöitä myyjäisiin.

Lotta Svärd-järjestön jäsenet, lotat, toimivat monipuolisesti maanpuolustuksen
hyväksi lääkintä-, muonitus-, varus-, toimisto-, viesti-, ilmavalvonta-, keräys- ja
huoltotehtävissä. Järjestössä oli vuonna 1944 yli 220 000 jäsentä. He vapauttivat uhrautuvalla toiminnallaan hyvin suuren määrän miehiä varsinaisiin taistelutehtäviin. Kuvassa on muonituslottia YH:n aikana loppusyksyllä 1939.

uroopan strateginen tasapaino
muuttui 23.8.1939, kun Saksa ja
Neuvostoliitto solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen. Siihen liittyi salainen lisäpöytäkirja kummankin maan
vaikutuspiireistä. Tämän ns. Molotov Ribbentrop -sopimuksen mukaan Suomi
kuului Neuvostoliiton etupiiriin.
Toisen maailmansodan puhjetessa Saksan hyökätessä 1.9.1939 Puolaan
Suomi antoi puolueettomuusjulistuksen, jonka mukaan maamme tulisi noudattamaan puolueettomuutta syntyneessä selkkauksessa ja kohotti puolustusvalmiuttaan.
Saksan ja Neuvostoliiton salaisen sopimuksen vaikutuksia ilmeni pian lisää.
Neuvostoliiton esityksestä Suomenlahden etelänpuoliset pienet valtiot, Viro,
Latvia ja Liettua, suostuivat syys-lokakuussa 1939 luovuttamaan alueiltaan tukikohtia puna-armeijalle ja -laivastolle.
Kyseisiin sopimuksiin viitaten Neuvostoliitto esitti myös Suomelle neuvotteluja konkreettisista kysymyksistä Leningradin turvallisuuden parantamiseksi. Neuvottelut aloitettiin Moskovassa
12.10. Niissä Neuvostoliitto esitti tukikohdan vuokraamista Hankoniemeltä ja
maiden välisen rajan siirtämistä Karjalan kannaksella kolmisenkymmentä kilometriä pohjoisemmaksi Koiviston - Lipolan tasalle sekä itäisen Suomenlahden
saarien ja Petsamon Kalastajasaarennon
osan luovuttamista Itä-Karjalasta annettavaa aluekorvausta vastaan. Suomen
hallitus katsoi suostumisen näihin vaatimuksiin maan puolueettomuuden vastaiseksi ja maan puolustusmahdollisuuksia
heikentäväksi. Kun suomalaiset pitivät
mahdollisena vain pieniä rajanoikaisuja
Kannaksella sekä Suomenlahden saari-

en vaihtamista, neuvottelut keskeytyivät
marraskuussa tuloksettomina.
Marraskuun 26. päivänä 1939 Neuvostoliitto järjesti rajavälikohtauksen ja väitti, että ns. ”Mainilan laukaukset” oli ammuttu Suomen puolelta. Tällä tekaistulla
syyllä Neuvostoliitto irtisanoi 28.11. maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja katkaisi seuraavana päivänä diplomaattiset suhteet.

Suomi valmistautuu kriisiin
Lokakuussa - kun Neuvostoliitto esitti
aluevaatimuksensa - koko rauhanaikainen sotaväki, rajavartiolaitos ja Kannaksen suojeluskuntajoukot olivat jo aseissa yllätyshyökkäyksen varalta, joukkojen painopisteen ollessa tärkeimmäksi ja
uhanalaisimmaksi katsotulla Suomenlahden ja Laatokan välisellä Karjalan
kannaksella. Sodanaikaisen ns. kenttäarmeijan reserviläiset kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin (YH), osa 7.10. ja loput
11.10.1939. Palvelukseen kutsuttiin lopulta noin 337 000 miestä. Maanpuolustusta tukeviin tehtäviin osallistui myös runsaasti naisia lähinnä Lotta Svärd –järjestön ja Sotilaskotiliiton jäseninä, mutta
myös muissa tehtävissä, kuten sairaaloiden, teollisuuden ja maatalouden parissa.
Karjalan kannaksen puolustusasemaan ryhmitettiin Kannaksen Armeijaan maavoimien pääosa. Uusimaalaisten
miesten muodostama 4. Divisioona ryhmittyi Koiviston suunnalle, varsinaissuomalaisten ja etelähämäläisten 5.D Summan alueelle, kymenlaaksolaisten 11.D
(myöhempi 2.D) otti vastuun Muolaan
alueella, eteläpohjalaisten 8.D ryhmittyi
Vuokselle Suvannon rannalle ja Kiviniemeen sekä keskisuomalaisten 10.D (7.D)
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Sotiemme ajan ylipäällikkö, sotamarsalkka,
4.6.1942 lähtien Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Taipaleeseen Laatokan rannalle. Pohjois-Hämeen ja Satakunnan miesten muodostama 6.D
(3.D) ryhmitettiin ylipäällikön, sotamarsalkka
Mannerheimin reserviksi Luumäelle. Laatokan
Karjalaan Salmin suunnalle ryhmittyi savolaisten 13.D ja siitä pohjoiseen Suojärven suunnalle karjalaisten 12.D. Siitä pohjoiseen aina Jäämerelle asti oli rajalla vain erillisiä pataljoonia
ja komppanioita. Reservinä oli Oulun - Kemin
alueella Pohjois-Suomen miesten muodostama
heikosti varustettu 9.D. Rannikoidemme puolustamisesta vastasivat lähinnä rannikkotykistöyksiköistä muodostetut rannikkolohkot, meriyhteyksiemme suojaamisesta laivasto sekä
ilmapuolustuksesta ilmatorjuntajoukot ja ilmavoimat (kartta 1).
Noin puolitoista kuukautta kestäneet ylimääräiset harjoitukset loivat mahdollisuuden
luoda hajanaisista reserviläisjoukoista kiinteitä komppanioita, pataljoonia ja muita joukkoja
sekä korjata koulutuksen ja puolustusasemien
puutteita. Ennen kaikkea joukot oppivat tuntemaan toisensa, johtajat alaisensa ja päinvastoin.
Joukkoihin hitsautui se henki, jota sittemmin
sodan aikana kutsuttiin talvisodan hengeksi.
Vuoden 1918 kahtiajaon haavat olivat umpeutuneet.
Suomalaiseen yhtymään eli jalkaväkidivisioonaan kuului kolme jalkaväkirykmenttiä, kevyt osasto, epäsuoraa tulta edustava kenttätykistörykmentti, pioneeri- ja viestiyksiköitä sekä
huoltoyksiköitä yhteisvahvuudeltaan vajaat 15
000 miestä ja 36 tykkiä. Kenttäarmeijan sotavarustuksessa oli suuria puutteita, minkä vuoksi joukot voitiin varustaa hyvin eriasteisesti.
Maan voimavarat oli suunnattu eduskunnan
päätöksin muihin, tärkeämmiksi katsottuihin
kohteisiin.
Kenttätykistöstä suurin osa oli vanhanaikaista kevyttä kalustoa. Ampumatarvikevarastot olivat vähäiset. Oma ampumatarviketeollisuus ei kyennyt korvaamaan kulutusta.

Reserviläiset kutsuttiin lokakuussa 1939 ylimääräisiin harjoituksiin (YH). Vahvuus kasvoi asteittain yli 300 000 miehen.
Valtaosa joukoista oli hevosvetoisia. Moottoriajoneuvoja oli hyvin vähän. Kaikki pitkät joukkojen siirrot ja materiaalin
kuljetukset tapahtuivat rautateitse.

Kartta 1. Puolustusvoimien perustaminen ns. alueellisen liikekannallepanojärjestelmän mukaan ja sodan
ajan armeijan keskittäminen rajoille ennen talvisotaa.
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Panssarintorjuntatykkejä oli vain 112. Sotakelpoisia
lentokoneita oli vain vajaa sata ja ilmatorjuntatykkejä
166 kappaletta. Pääosin varusmiehistä ja kantahenkilökunnasta muodostetut ns. suojajoukot olivat sangen
hyvin varustettuja, kun taas kenttäarmeijan eräiden
joukkojen sotilailla oli armeijan antamina varusteina
vain ase, nahkavyö ja kokardi, eli varsinkin ulkomaisissa julkaisuissa kuuluisaksi tullut malli ”Cajander”
entisen pääministerin mukaan. Suomalainen sotilas,
jonka takana oli yksimielinen kansa, oli kuitenkin valmis täyttämään tehtävänsä. Jokainen uskoi taistelunsa
oikeutukseen ja tunsi vastuunsa. Se antoi voimaa.
Neuvostoliitto keskitti Suomen rintamalle aluksi 20
- 30 divisioonaa sekä runsaasti tykistöä, panssarivoimia ja lentokoneita, yhteensä noin 500 000 miestä. Lisäksi maalla oli käytettävissään koko Itämeren laivastonsa Suomea vastaan.
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Suomalaisten joukkojen panssarintorjuntakyky oli hyvin vaatimaton. Ajanmukaisia ruotsalaisen Boforsin
tehtaan kehittämiä 37 mm:n panssarintorjuntatykkejä
oli vain vähän yli 100 kappaletta.

Sotatapahtumat
Neuvostoliiton suunnitelmana oli kaikkien rajan yli
johtavien teiden suunnissa edeten saavuttaa Helsingin – Päijänteen - Tornion tasa ja estää merivoimillaan Suomen yhteydet länteen (kartta 2).
Neuvostojoukot hyökkäsivät aamulla 30.11.1939
kaikkialla yli rajan ja suomalaiset suojajoukot vetäytyivät taistellen eri suunnilla pääpuolustusasemaan.
Vihollinen yritti 6.12. suoraan liikkeestä vahvoin voimin murtaa suomalaisten puolustuksen Karjalan kannaksella Taipaleessa ja kuukauden puolivälin jälkeen
Summan rintamalla. Kaikki hyökkäykset kuitenkin

Kartta 2. Talvisodan rintamatapahtumat pääpiirteissään.

Neuvostoliitossa kehitettiin 1930-luvulla hyvin voimakkaasti asevoimia. Ne olivatkin lukumääräisesti ylivoimaisesti maailman vahvimmat. Erityinen huomio
kiinnitettiin panssarijoukkojen, tykistön ja ilmavoimien
kehittämiseen. Propagandakuva panssarijoukkojen ja
ilmavoimien yhteistoiminnasta on 1930-luvulta.

Varsinaisten panssarintorjunta-aseiden puutteen johdosta jouduttiin turvautumaan hätäratkaisuihin, kuten
kasapanoksiin ja polttopulloihin. Jälkimmäisessä, ”Molotovin cocktailissa”, olivat viinapulloon sekoitettuina
nesteinä esimerkiksi bensiini, jätesprii, petrooli ja terva. Vaati suurta rohkeutta heittää näitä tilapäisvälineitä
vihollisen tulen alla kohti panssarivaunuja.

torjuttiin, ja 23.12. suomalaiset vuorostaan yrittivät
usean pataljoonan voimin menestyksettä vastahyökkäystä. Jouluna 1939 Itä-Kannaksella Suvannon kohdalla vihollisen suorittama hyökkäys kilpistyi puolustajan tuleen. Neuvostojohdon oli pakko todeta, että
Suomea ei kyetty lyömään käytettävissä ollein joukoin
ja menetelmin. He valmistautuivat murtamaan suomalaisten vastarinnan keskittämällä pääsotanäyttämölle Karjalan kannakselle huomattavasti lisää joukkoja, tykistöä, lentokoneita ja panssareita. Kannaksel-

Neuvostoliiton yllättäen aamulla 30.11.1939 Helsinkiin suorittaman lentopommituksen tuhoja Abrahaminkadun ja Lönnrotinkadun kulmassa.
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Yllätyspommituksen tuhoja Helsingissä. Yhteensä 91 helsinkiläistä sai surmansa. Harva ehti rientää suojatiloihin.

la alkoi nyt noin kuukauden kestänyt
asemasota, jolle oli tyypillistä jatkuva
tykistötuli, pommitukset ja pienehköin
joukoin suoritetut hyökkäykset suomalaisten väsyttämiseksi ja kuluttamiseksi.
Laatokan ja Jäämeren välisellä rin-

tamalla neuvostojoukot etenivät alkuvaiheessa yllättävän nopeasti ja suurin
voimin. Ne saavuttivat viikossa Kitilän
Laatokan rannassa, Tolvajärven kapeikon ja lähestyivät Ilomantsia, Kuhmon
kirkonkylän lähimaastoa, Suomussalmen kirkonkylää sekä Pelkosenniemeä

Neuvostoliiton hyökkäys pystyttiin Karjalan kannaksella torjumaan yli kahden kuukauden ajan pääasemassa, josta ruvettiin käyttämään nimitystä Mannerheim-linja.
Tässä puolustusasemassa oli jonkin verran betonisia linnoituslaitteita, mutta pääosa sotilaista taisteli avoimissa taisteluhaudoissa ja pesäkkeissä.

Suomalainen konekivääri mottitaisteluissa Laatokan Karjalassa.

ja olivat pääsemässä asuttujen alueiden
hyvään tiestöön kiinni. Vastahyökkäyksillä suomalaiset löivät hyökkääjän
ensin Laatokan pohjoispuolella Tolvajärvellä ennen joulua 1939 molemmille osapuolille suurin tappioin ja sitten
vuodenvaihteen 1939 - 1940 tienoilla
Suomussalmella, missä lyötiin kirkon-

kylän alueella ja Raatteen tiellä kaksi
neuvostodivisioonaa. Pelkosenniemeltä
edettiin Saijaan. Kemijärven suunnassa neuvostojoukot vetäytyivät Joutsijärveltä Märkäjärvelle (nykyinen Sallan
kirkonkylä) tammikuussa 1940. Kuhmossa hyökännyt neuvostodivisioona
saarrettiin useisiin ”motteihin”, mutta
kovissa taisteluissa ei pystytty saamaan
aikaan ratkaisua kaivautunutta vihollista vastaan vähäisistä omista voimista
ja erityisesti tykistön puutteesta johtuen. Saavutetut ensimmäiset voitot elähdyttivät suomalaisten puolustustahtoa
ja antoivat uskoa menestykseen.
Laatokan Karjalassa Kollaalla neuvostohyökkäys pysäytettiin Kitilän –
Koirinojan – Pitkärannan - Uomaan
alueella. Hyökkääjä motitettiin. Lemetin moteista saatiin niiden lauettua eli
puolustajien antauduttua tai tuhouduttua suuri sotasaalis, mutta kokonaisratkaisua ei täälläkään saavutettu, sillä
kahta suomalaisdivisioonaa vastassa oli
yhä kasvava ylivoima. Petsamon suunnassa suomalaiset vetäytyivät viivyttäen sodan loppuun mennessä Nautsiin.
Laatokan pohjoispuolella pääsivät oikeuksiinsa suomalaisten hyvä maastonkäyttö-, hiihto- ja ampumataito taisteltaessa teihin sidottua vihollista vastaan.
Neuvostoliiton Itämeren laivaston
alkuhyökkäykset kilpistyivät lännessä
Hangon ja Utön rannikkopattereiden
tuleen. Varsinaiset sotatoimet merellä pysähtyivät meren jäätymiseen. Suo-

Suomussalmen kirkonkylässä ja Raatteen tiellä lyötiin kaksi neuvostoliittolaista divisioonaa. Taisteluissa saatiin suuri sotasaalis. ”Raatteen tiestä” tuli kansainvälisestikin tunnettu käsite samoin kuin sanasta ”motti”.

Suomalaisia sotilaita Pohjois-Karjalan vaaramaisemassa. Hiihtotaito oli yksi ratkaisevista tekijöistä, jotka mahdollistivat suomalaisten menestykselliset taistelut erityisesti Laatokan pohjoispuolisilla laajoilla rintamanosilla.
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Asesuunnittelija Aimo Lahden kehittämä Suomi-konepistooli oli monien asiantuntijoiden mielestä toisen maailmansodan paras konepistooli. Niitä oli talvisodassa
kuitenkin täysin riittämättömästi, keskimäärin vain kaksi kappaletta 40-miehisessä joukkueessa.

Hollantilainen Suomessa lisenssillä valmistettu Fokker D.XXI oli Suomen ilmavoimien
tärkein hävittäjä talvisodassa. Niitä oli sodan alkaessa kunnossa 36 kappaletta. Kone oli jo varsinkin hävittäjätaisteluihin vanhentunut. Silti niillä ammuttiin alas 127
viholliskonetta. Fokkereiden omat tappiot olivat ilmataisteluissa 10 konetta.
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malaisten rannikkolinnakkeet - Laatokan Mantsi, Järisevä ja Kaarnajoki sekä
Suomenlahdella Koivisto - tukivat koko
sodan ajan tehokkaasti maarintaman
taisteluja ja torjuivat alueilleen suunnatut hyökkäykset. Kohtalonkysymykseksi tuli meriyhteyksien turvaaminen länteen vaikeissa jääoloissa.
Neuvostoliiton ilmavoimat hyökkäsivät sodan ensi päivästä lähtien kotiseudun asutus-, teollisuus- ja liikennekeskuksia vastaan. Kaikkiaan pommitettiin 690 paikkakuntaa. Harvalukuiset
suomalaiset hävittäjälentokoneet eivät
voineet olla joka paikassa, mutta minne
ne ehtivät, siellä ne aiheuttivat vastustajalle suuria tappioita. Ilmatorjuntajoukot vastasivat kotiseudun elintärkeiden
kohteiden puolustamisesta ilmahyökkäyksiä vastaan. Ilmatorjunta-aseistusta oli kuitenkin täysin riittämättömästi.
Neuvostoliitto pyrki sodan ratkaisuun Karjalan kannaksella ja Laatokan
koillispuolella. Se keskitti kummallekin
alueelle runsaasti lisävoimia - vahvuus
Suomen rintamalla lähestyi jo miljoonaa miestä - ja aloitti helmikuun alussa
1940 suurhyökkäyksen tulivalmistelun,
johon muun muassa Summan alueella
Karjalan kannaksella kahden kilometrin kaistalla osallistui yli 30 patteristoa,

siis lähes 400 tykkiä. Samaan aikaan viholliskoneet tulittivat ja pommittivat
suomalaisten asemia ja joukkojen liikkeitä syvällä selusta-alueella. Läpimurtoon tähdännyt hyökkäys alkoi Kannaksella 11.2. ja kolmea päivää myöhemmin
neuvostojoukot saivat Summassa Lähteen lohkolla sellaisen murron, että ylipäällikkö antoi käskyn vetäytyä LänsiKannaksella ns. väliasemaan Viipurin
eteläpuolelle. Suomalaisten henkilövoimavarat alkoivat kulutustaistelussa huveta loppuun. Väliasemassa taistelut
kestivät helmikuun lopulle, jolloin suomalaisten oli pakko vetäytyä ns. takaasemaan Viipurin - Vuoksen tasalle.
Myös Koiviston saaret Suomenlahdella
oli tyhjennettävä.
Sodan loppuun mennessä Neuvostoliitto keskitti yhä lisää joukkoja Suomen
rintamalle, jolloin kokonaisvahvuus
nousi jo lähes 1 200 000 mieheen. Tosin
rintamalla olleista neuvostodivisioonista muutamat eivät olleet tappioiden takia enää taistelukyisiä..

Rauha
Taistelut helmikuun lopusta rauhan solmimiseen 13.3. käytiin pääsotanäyttämöllä Kannaksella taka-asemassa. Torjuntaan keskitettiin kaikki irti saatavat

Ruotsalainen 8000 miehen vahvuinen vapaaehtoinen taisteluryhmä otti helmikuussa 1940 rintamavastuun Sallan suunnalla. Kuvassa vapaaehtoiset ovat palaamassa
rintamalta talvisodan päätyttyä.
Alasammuttu neuvostoliittolainen SB-2-pommittaja. Ilmataisteluissa neuvostoliittolaiset menettivät 207 konetta ja ilmatorjunta ampui alas 314 konetta. Lisäksi
tuhoutui satoja koneita muista syistä. Suomalaisia sotakoneita tuhoutui eri syistä
yhteensä 68 kappaletta.

Suomalaiset joukot pystyivät torjumaan ylivoimaisen vihollisen hyökkäykset Viipurissa talvisodan loppuun asti. Kuvassa suomalaiset vetäytyvät Viipurista 13.3.1940
sotatoimien jo päätyttyä

Yli 420 000 suomalaista joutui lähtemään evakkoon taisteluiden tieltä tai Moskovan
rauhan jälkeen 13.3.1940 myös alueilta, joita Neuvostoliitto ei pystynyt valtaamaan
mutta jotka luovutettiin rauhansopimuksessa. Erityisesti sodan ensimmäisinä päivinä joutuivat monet perheet lähtemään kotoaan hyvin nopeasti. Koko omaisuus
oli jätettävä. Suomalaiset käyttivät osittain myös ”poltetun maan” taktiikkaa. Omat
joukot polttivat rakennukset. Jotkut joutuivat sytyttämään oman kotitalonsa. Karjan ja kotieläinten kohtalo oli surullinen. Vain osa saatiin mukaan.
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joukot, muun muassa täydennysjoukoista, rannikkolinnakkeilta ja koulutuskeskuksista sekä Lapista Sallan alueelta, missä ruotsalaisista vapaaehtoisista muodostettu noin 8 000 miestä
käsittänyt taisteluryhmä Stridsgruppen
Svenska Frivilligkåren (SFK) oli ottanut rintamavastuun. Taistelut laajenivat Viipurin - Talin alueelta erittäin ankarina Viipurinlahdelle, missä vihollisjoukot pyrkivät ja pääsivätkin jäätyneen
lahden yli länsirannalle. Paine oli kova
myös Taipaleessa ja Vuosalmella. Äärimmäisin ponnistuksin joukkomme
kykenivät kuitenkin pitämään asemansa murtumattomina, kunnes poliittinen
johto sai aikaan rauhan.
Laatokan Karjalassa taistelut saivat
samanlaisen luonteen. Kitilän suurmotin saartorengas murtui Laatokan rannikolla ja Kollaan rintama levisi sivustoiltaan niin, ettei hyökkääjää vastaan
riittänyt kuin jo kuluneita ja väsyneitä
varmistusosastoja. Kuitenkin Laatokan
Karjalan joukot täyttivät ylipäällikön
niille antaman tehtävän estää hyökkääjää pääsemästä Karjalan kannasta puolustavien joukkojen selustaan. Ne sitoivat samalla vastaansa runsaasti vihollisvoimia.
Suomi sai sodan aikana huomattavaa
materiaalista apua ulkomailta. Maahan
saapui lisäksi noin 11 000 ulkomaalaista
vapaaehtoista, joista tosin vain osa ennätti osallistua sotatoimiin.
Kun näytti olevan mahdollista, että
Suomi äärimmäisessä hädässään sittenkin voisi hyväksyä Ison-Britannian ja
Ranskan tarjoaman sotilaallisen avun
ja sota siten laajenisi, Neuvostoliitto oli
valmis rauhaan ja ilmoitti ehtonsa. Rauhansopimus allekirjoitettiin Moskovassa 12.3.1940 ja se astui voimaan seuraavana päivänä. Suomi luovutti Neuvostoliitolle Karjalan kannaksen ja Laatokan
Karjalan, osia Sallasta ja Petsamosta
sekä vuokrasi sille Hankoniemen ympäristöineen, mutta sai pitää sisäisen ja
ulkoisen riippumattomuutensa. Suomalaisille oli erityisen katkeraa, että rauhassa Suomi joutui luovuttamaan alueita, joita Neuvostoliitto ei ollut kyennyt
sodan aikana valloittamaan.
Talvisodassa kaatui rintamalla ja
menetti kotirintamalla pommituksissa
henkensä yhteensä noin 25 000 ihmistä,
noin 43 500:n haavoittuessa. Pysyvästi invalideiksi jäi lähes 10 000 ihmistä.
Arvioidaan, että Neuvostoliitto menetti
sodassa noin 131 000 miestä kaatuneina
ja kadonneina sekä noin 325 000 miestä
haavoittuneina ja paleltuneina.

Puolustusjärjestelyt
sodan jälkeen
Talvisodan päätyttyä raskaiden ponnistelujen jälkeen suomalaisten torjuntavoittoon Suomen puolustusvoimat ryhmitettiin uudelle valtakunnanrajalle
siten, että maavoimien pääosa tuli kaakkoisrajalle. Joukko-osastot olivat huomattavan alivahvuisia, sillä talvisotaan
osallistuneiden reserviläisten kotiuttaminen oli aloitettu heti sodan päätyttyä.
Heikentynyttä puolustuskykyä ryh-

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

dyttiin tarmokkaasti parantamaan. Nyt
ei poliittista tahtoa puuttunut, ja vuonna 1939 myönnetyt puolustusmäärärahat ylitettiin tuntuvasti. Kaikkiaan puolustukseen osoitettiin 45 % budjetista.
Välttämätöntä sotamateriaalia, aseita, varusteita ja lentokoneita hankittiin
talvisodan aikana ja sen jälkeen runsaasti. Puolustusta vahvistamaan itärajalle (ns. Salpa-asema) ja Hankoniemelle rakennettiin linnoitettua puolustusasemaa, jonka eteen hyökkääjä
voitaisiin torjua.
Suomen ja Neuvostoliiton suhteita Moskovan rauhan jälkeen häiritsivät

monet kysymykset. Näitä olivat muun
muassa Neuvostoliiton vaatimukset Petsamon nikkelikaivokseen ja sen tuotantoon nähden ja Ahvenanmaan linnoittamattomuuskysymys. Epäluuloa Neuvostoliittoa ja sen aikomuksia kohtaan
lisäsi myös sen sekaantuminen Suomen
sisäisiin asioihin ja suhteisiin muihin
Pohjoismaihin. Varottavina esimerkkeinä pidettiin Viron, Latvian ja Liettuan miehittämistä ja liittämistä Neuvostoliittoon kesällä 1940. Kun vielä Saksa
keväällä 1940 miehitti Tanskan ja Norjan, Suomi tunsi itsensä eristetyksi ja
elävänsä jatkuvan uhan alaisena.

Neuvostoliitto teki heinäkuussa 1940
Suomelle ehdotuksen sotilaiden rautatiekuljetuksen järjestämisestä Etelä-Suomen poikki Hankoon. Kun ehdotusta ei voitu torjua, allekirjoitettiin
tätä koskeva sopimus syyskuun alussa. Samoihin aikoihin saksalaiset tekivät Suomelle ehdotuksen sotilaiden ja
materiaalin kauttakulusta Pohjanlahden satamista Pohjois-Norjaan. Suomi
suostui tähänkin, koska myös Ruotsi oli
hyväksynyt vastaavanlaisen liikenteen.
Tehtyyn kauttakulkusopimukseen liittyi mahdollisuus ostaa aseita Saksasta.
Saksalaisvaikutus vahvistui Suomessa.

ORGANISAATIOITA JA VAHVUUKSIA
- joukkue:
- komppania:

vahvuus noin 40 miestä, johtajana vänrikki tai luutnantti/tykistössä 2-tykkinen jaos
vahvuus noin 200 miestä, päällikkönä luutnantti tai kapteeni/tykistössä 4-tykkinen patteri,
komppaniassa 10 hevosta
- pataljoona:
vahvuus 850 - 1 000 miestä, vuonna 1939 noin 100 hevosta, komentajana kapteeni tai majuri
- kenttätykistöpatteristo: vahvuus 450-600 miestä ja 12 kenttätykkiä, kevyt patteristo vuonna 1941 noin 210 hevosta,
komentajana kapteeni-majuri
- jalkaväkirykmentti:
kolme pataljoonaa, vahvuus 3 000- 3600 miestä, vuonna 1939 noin 500 hevosta, myöhemmin
vähemmän, komentajana everstiluutnantti-eversti
- kenttätykistörykmentti: kolme patteristoa, vahvuus 1 800 miestä ja 36 tykkiä, komentajana everstiluutnantti-eversti
- jalkaväkiprikaati:
yleensä neljä pataljoonaa, vahvuus esimerkiksi 5 100–7 000 miestä, komentajana eversti
- ratsuväkiprikaati:
vahvuus 4 900 miestä, komentajana eversti-kenraalimajuri
- divisioona:
Aluksi kolme, mutta vuodesta 1942 lähtien vain kaksi rykmenttiä ja muita joukkoja, vahvuus
14000 - 16 400 miestä, jatkosodan alussa noin 380 moottoriajoneuvoa ja yli 2300 hevosta,
komentajana eversti-kenraalimajuri
- armeijakunta:
käsitti useita divisioonia tai prikaateja ym. joukkoja ja komentajana kenraalimajuri-kenraaliluutnantti
- Kannaksen Armeija:
käsitti aluksi talvisodassa kaikki Karjalan kannaksella olleet joukot
- Karjalan Armeijan:
käsitti Laatokan pohjoispuolella vuonna 1941 olleet joukot

(Huom! Joukot olivat tappioiden jälkeen harvoin edes läheskään määrävahvuisia eli kaikkia tappioita ei kyetty korvaamaan. Johtajien, päälliköiden ja komentajien sotilasarvot saattoivat vaihdella.
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Jatkosota
1941 - 1944
Uuden sodan uhka ja puolustusvalmius

Välirauhan aikana Suomen puolustusvalmiutta kehitettiin kaikin keinoin. Valtion budjetista lähes puolet käytettiin puolustusmenoihin. Muun muassa kenttätykistön tulivoima kasvoi ratkaisevasti.

Niin Suomessa kuin muuallakin pidettiin jo alkuvuodesta 1941 mahdollisena, että Saksan ja Neuvostoliiton
edut törmäävät jossakin vaiheessa yhteen sillä seurauksella, että puhkeaa sota. Aavistelut saivat varmuutta viimeistään touko - kesäkuun vaihteessa 1941, kun
suomalainen upseeriryhmä kävi Saksassa ja saksalaiset upseerit kävivät Helsingissä keskustelemassa salaisesti konkreettisesta sotilaallisesta yhteistoiminnasta. Ensimmäisenä näkyvänä merkkinä oli saksalaisten sotilaskuljetusten vilkastuminen Suomen kautta
pohjoiseen. Sodan uhan lisääntyessä vahvistettiin rajoilla olleita joukkojamme reserviläisillä 9.6. alkaen, ja
17.6. pantiin toimeen ylimääräiset harjoitukset koko
laajuudessaan, mikä merkitsi koko sodan ajan kenttäarmeijamme liikekannallepanoa. Palvelukseen kutsuttiin noin 600 000 miestä ja naista. Kuten talvisodassa suomalaiset naiset osallistuivat nytkin eri aloilla
maanpuolustus- ja sitä tukeviin tehtäviin vapauttaen
miehiä varsinaisiin taistelutehtäviin.
Suomen puolustusvoimat olivat nyt vahvemmat
kuin koskaan. Maavoimiin kuului 16 divisioonaa,
kaksi jääkäriprikaatia ja ratsuväkiprikaati. Divisioona käsitti kolme jalkaväkirykmenttiä, kevyen osaston, kenttätykistörykmentin ja raskaan patteriston
sekä vahvemmat ja lukuisammat huolto- ja aselajijoukot kuin ennen talvisotaa. Joukkojen kaikinpuolinen
materiaalinen tilanne oli huomattavasti parempi kuin
talvisodan aikana. Kenttäarmeija keskitettiin rajoille
aluksi puolustussuunnitelman mukaisesti (kartta 3).

Hyökkäysvaihe 1941

Kartta 3. Suomen kenttäarmeijan perustaminen ja ryhmittäminen sekä Suomen alueella olleiden joukkojen ryhmitys 22.6.1941 ja vastassa olleet neuvostovoimat.

Saksalaisten aloitettua 22.6.1941 hyökkäyksensä Neuvostoliittoon Suomi julistautui puolueettomaksi, koska se ei halunnut leimautua sodan aloittajaksi. Neuvostoilmavoimat tekivät useita hyökkäyksiä Suomen
alueelle, näistä laajimman 25.6. Tällöin pääministeri
totesi eduskunnassa Suomen olevan sodassa. Sotaa pidettiin ja on pidetty talvisodan suoranaisena seurauksena, jolla korjattaisiin Moskovan rauhassa 1940 koettu vääryys.
Ylipäällikkö sotamarsalkka Mannerheim teki saksalaisten toiveiden mukaisesti 27.6. päätöksen päävoimien hyökkäyksestä Laatokan koillispuolitse Syvärin
virralle. Hyökkäyksen tarkoituksena oli tukea saksalaisten operaatiota Leningradin suuntaan sekä talvisodan rauhassa menetettyjen alueiden takaisin valtaaminen. Tätä varten suoritettiin eräitä uudelleenryhmityksiä, ja muodostettavan painopistesuunnan
hyökkäystä varten perustettiin yli 100 000 miehen
vahvuinen voimaryhmä, Karjalan Armeija. Maamme
poliittinen johto lähti siitä, että Suomi kävi omaa erillissotaansa Saksan rinnalla, ei sen liittolaisena. Tämän
vuoksi mitään poliittisia sopimuksia maiden välillä ei
ollut.
Suomalaisjoukkojen ryhmitys Hankoniemestä Jäämereen oli suoritettujen muutosten jälkeen seuraava.
Hankoniemen vuokra-aluetta vartioi Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta koottu 17. Divisioona. Itärajalla Virolahdelta Vainikkalaan oli puolustusasemaan
ryhmitetty Uudenmaan 8.D ja Kymenlaakson 4.Divisioona. Itähämäläinen 10.D ja helsinkiläinen 12.D
olivat Lappeenrannan alueella. Pohjoishämäläinen ja
keskisuomalainen 18.D, Satakunnan 15.D ja Savon
2.Divisioona olivat puolustusasemassa Vuoksen ja Pyhäjärven välillä. Karjalan Armeijan alueella oikealla
sivustalla Pyhäjärven - Värtsilän välillä olivat pohjalaisten 19.D ja pohjoiskarjalainen 7.D. Värtsilän - Tuu-
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Saksalaisilla joukoilla oli rintamavastuu tasan Oulu-Kajaani pohjoispuolella. Saksalaiset joukot olivat, kuten
muillakin rintamilla, valtaosaltaan hevosvetoisia. Lisäksi käytettiin Suomessa muuleja kantojuhtina. Saksalaisilla oli Pohjois-Suomessa myös joitakin moottoroituja
yksiköitä. Moottoriajoneuvojen maastokelpoisuus oli
useimmiten vaatimaton.

Suomalaiset jääkärijoukot ja kevyet panssarivaunut
etenevät Laatokan koillispuolella syksyllä 1941.

povaaran alueella olivat Keski-Pohjanmaan ja Sisä-Suomen miesten 11.D, etelähämäläisten 5.D sekä Karjalan
Armeijan vasemmalla sivustalla varusmiesten lähes
kokonaisuudessaan muodostama Ratsuväkiprikaati ja
kainuulainen 2. Jääkäriprikaati. Reservinä olivat varsinaissuomalainen 1.D, varusmiesrunkoinen 1.JPr sekä
saksalainen vajaa 163. Divisioona. Kainuun eteläosassa oli maakunnassa muodostettu 14.D. Pohjoisempana
olivat saksalaisille alistetut Pohjois-Pohjanmaan miesten 3.D sekä Perä-Pohjolan ja Lapin miehistä perustettu 6.D. Rannikoiden puolustamisesta vastasi kuusi rannikkoprikaatia. Laivasto oli Suomen lähinnä Ruotsiin
ja Saksaan suuntautuneiden meriyhteyksien suojana. Ilmavoimat ja ilmatorjuntatykistö suojasivat kotiseutua
ja joukkojen ryhmityksiä.
Karjalan Armeijan hyökkäys alkoi Pyhäjärven - Korpiselän alueelta 10.7. menestyksellisesti ja saavutti viikkoa myöhemmin Laatokan rannan Sortavalan koillispuolella (kartta 4). Ylipäällikkö pysäytti hyökkäyksen
Tuulosjoella heinäkuun lopulla. Tämä johtui huoltovaikeuksista, pohjoisesta suuntautuvasta sivustauhasta
ja saksalaisten hitaasta etenemisestä kohti Leningradia.
Pohjoisempana vallattiin Suojärven alue ja Sotjärven Säämäjärven tasa elokuun loppuun mennessä.
Karjalan Armeijan saavutettua Tuulosjoen aloitettiin
hyökkäys Karjalan kannaksella heinäkuun viimeisenä
päivänä. Neuvostojoukkojen puolustus murrettiin ItäKannaksella, Sortavala ja Käkisalmi vallattiin. Vuoksi
ylitettiin 18.8. Länsi-Kannaksella ja Viipuri saarrettiin
pohjoisesta, idästä sekä Viipurinlahden yli lännestä suoritetuilla hyökkäyksillä. Viipurin eteläpuolelle Porlammen alueelle saarrettiin joukkoja kolmesta neuvostodivisioonasta, joiden kalusto jäi suomalaisten sotasaaliiksi.
Viipuri vallattiin 29.8. lähes taistelutta. Vanha valtakunnan raja Kannaksella saavutettiin 2.9. Suomalaisten oikaistua rintamalinjan keskisellä Etelä-Kannaksella ylipäällikkö pysäytti hyökkäyksen ja antoi nimenomaan
käskyn, että suomalaiset joukot eivät saa ampua tykistöllä eivätkä pommittaa varsinaista Leningradin kaupunkia, joka sijaitsi noin 30 km:n päässä etulinjasta.
Karjalan Armeijan pohjoispuolella Lieksan - Kuhmon suunnalla 14.D aloitti hyökkäyksen heinäkuun

alussa. Divisioonan eteneminen pysäytettiin varsinaisten korpitaistelujen jälkeen omaehtoisesti Rukajärven itäpuolelle Ontajoki-linjalle syyskuussa
1941.
Oulun - Kajaanin tasan pohjoispuolella olleet
saksalaiset ja niille alistetut suomalaiset divisioonat aloittivat heinäkuun alussa hyökkäyksen Sallan
- Kantalahden ja Suomussalmen - Uhtuan suunnissa. Salla vallattiin 8.7., mutta Uhtualla oli hyökkäys
pysäytettävä syyskuun alussa. Kiestinki vallattiin
elokuun alkupuolella. Petsamon alueella saksalaisten vuoristojoukkojen eteneminen pysähtyi jo heinäkuun alkupäivinä Litsajoelle. Suomalaiset osallistuivat pohjoisessa ensi sijassa Uhtuan ja Kiestingin suunnan taisteluihin. Pohjoisilla rintamilla
ei päästy tavoitteisiin eli Muurmanskiin ja Muurmannin radalle.
Hyökkäysoperaatio Itä-Karjalan valtaamiseksi jatkui Tuulosjoelta 4.9., jossa oloissamme ennen
näkemättömällä tykistömäärällä murrettiin vihollisen puolustus. Kolmea päivää myöhemmin suomalaisjoukot saavuttivat Syvärin Lotinapellon kohdalla. Itä-Karjalaan siirrettiin Karjalan kannakselta vapautuneita joukkoja. Syvärin saavuttamisen
jälkeen joukot käännettiin pohjoiseen ja Petroskoi
- suomalaisittain Äänislinna - vallattiin lokakuun
alussa etelästä, lounaasta ja lännestä suoritetuilla
saarrostusoperaatioilla. Hyökkäystä jatkettiin sitten pohjoiseen Äänisjärven - Seesjärven eli Maaselän kannakselle. Karhumäen kaupunki vallattiin
5.12. Näiden alueiden valtaamisen jälkeen ylipääl-

Viipurin eteläpuolella Porlammen alueella saarrettiin
elokuussa 1941 osia kolmesta neuvostoliittolaisesta
divisioonasta. Suomalaiset saivat erittäin suuren sotasaaliin.

Amerikkalaiset Brewster B-239-hävittäjäkoneet eivät ehtineet mukaan talvisotaan. Jatkosodan alkaessa 42 Brewsteria olivat Suomen ilmavoimien parhaat hävittäjät.
Niillä ammuttiin sodan aikana alas 477 viholliskonetta.
Omat tappiot olivat ilmataisteluissa 19 Brewsteria.

likkö pysäytti hyökkäyksen tässä suunnassa.
Omaehtoiseen hyökkäyksen pysäyttämiseen kaikilla rintamilla vaikuttivat sekä hyökkäyssodassa kärsityt
huomattavat miestappiot, sotateollisuuden ja maatalouden tarvitsema työvoima, jota oli välttämättä kotiutettava sotatoimiyhtymistä, että saksalaisten kohtaamat
vaikeudet. Heidän etenemisensä oli pysähtynyt. Vuoden 1941 loppuun mennessä sota oli muodostunut suomalaisten osalta pysähtyneeksi asemasodaksi. Poliittisesti merkittävä tapahtuma oli Ison- Britannian sodanjulistus Suomelle 6.12.1941.
Suomen ilmavoimilla oli jatkosodan alussa selvä ilmanherruus. Talvisodan aikana ja sen jälkeen hankitut
uudet lentokoneet olivat tehokkaita. Hävittäjälentäjät ja
ilmatorjunta ampuivat alas satoja neuvostokoneita ensimmäisinä sotavuosina. Esimerkiksi Brewster B-239 –
hävittäjäkoneella saavutettiin jatkosodan aikana 477 ilmavoittoa.

Asemasota 1942 - 1944

Kartta 4. Suomalaisten ja saksalaisten hyökkäys kesällä 1941 ja rintamalinjojen vakiintuminen vuoden
vaihteessa 1941 - 1942.

Neuvostojoukot yrittivät tammikuussa 1942 Maaselän
kannaksella Krivin ja Poventsan suunnissa hyökäten
työntää suomalaiset länteen, mutta helmikuun aikana
tilanne rauhoittui suomalaisten vallattua entiset asemansa takaisin. Huhtikuussa vihollinen hyökkäsi suuremmin voimin Syvärillä ja vähän myöhemmin Kiestingissä, mutta nämäkin yritykset torjuttiin. Muuten
maarintamien taistelutoiminta rajoittui paikallisiin tiedustelu- ja partiokahakoihin.
Asemasodan vuosina etumaista puolustusasemaa
eli ns. pääasemaa linnoitettiin, mutta kantalinnoitetut
(nämä sisälsivät muun muassa teräsbetonisia taisteluja suojabunkkereita) puolustusasemat rakennettiin hieman taemmaksi. Kannaksella rakennettiin Vammelsuusta Taipaleeseen VT-asema, Aunuksen kannaksella
Pisin – Saarimäen – Sammatuksen tasalle PSS-asema ja
Maaselän kannaksella Karhumäki – Liistepohja-asema.
Vuoden 1943 kuluessa Karjalan kannakselle suunniteltiin Viipurin – Kuparsaaren - Taipaleen asemaa (VKTasema) ja Laatokan Karjalaan Pitkärannan - Loimolan
välille.U-asemaa. Näitä taka-asemia ehdittiin jonkin
verran rakentaakin.
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Suomen laivaston suurimmat alukset olivat panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen. Kuvassa Ilmarinen tulittaa järeillä tykeillä Hangossa ollutta Neuvostoliiton tukikohtaa. Ilmarinen upposi avomerellä13.9.1941 miinaräjähdysten seurauksena.
Yhteensä 271 merisotilasta sai sankarikuoleman. Miehistöstä pystyttiin pelastamaan 132 merisotilasta.

Miesten ollessa sodassa joutuivat naiset ottamaan vastuun monista yhteiskunnan
toiminnoista. Suomi oli maatalousyhteiskunta ja työvoimapula oli hyvin suuri maatiloilla. Kuvassa on tyttöjä töissä juurikasmaalla Kirkkonummella vuonna 1941.

Suomen laivastossa oli viisi sukellusvenettä. Ne toimivat menestyksellisesti vuonna 1942 vihollisen sukellusveneitä vastaan. Kuvasta näkyy selvästi veneiden sisätilojen ahtaus.

Merivoimien tehtävänä oli neuvostoalusten sulkeminen Suomenlahden pohjukkaan, Hangon vuokra-alueen eristäminen ja meriyhteyksien suojaaminen.
Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä suoritettiin lukuisia merimiinoituksia.
Eri osapuolet laskivat noin 57 000 miinaa
ja 13 000 raivausestettä. Hanko miehitettiin joulukuun alussa 1941 neuvostoliittolaisten luopuessa tukikohdasta. Tammikuussa 1942 vihollinen valtasi joulukuun puolivälissä 1941 menettämänsä
Suursaaren uudelleen, mutta maaliskuussa suomalaiset valtasivat saaren takaisin.
Neuvostoliiton merivoimat toimivat kesällä 1942 laivaliikennettä vastaan
Suomenlahdella, Itämerellä ja Pohjanlahdella. Yhteenotoissa tuhoutui useita neuvostoliittolaisia sukellusveneitä samoin
kuin eri maiden kauppalaivoja. Vuonna
1943 neuvostosukellusveneiden ei enää
onnistunut päästä Suomenlahden pohju-

kasta sukellusveneverkkojen, miinoitusten ja vartioinnin lävitse. Sen sijaan neuvostoilmavoimat pystyivät suorittamaan
tiedustelu- ja pommituslentoja myös
Suomen kotialueelle.
Asemasodan alettua kotiutettiin vanhempia ikäluokkia maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin. Sodan pitkittyessä
Suomi joutui yhä enemmän riippuvaiseksi Saksan elintarvike- ja sotamateriaaliavusta. Naisten, nuorten ja vanhusten
merkitys elintarvike- ja polttopuuhuollossa korostui jatkuvasti. Vaikka kotialue saattoikin elää verraten rauhallisesti, käynnissä oleva sota jätti jälkensä
kaikkeen elämään. Sodan pitkittyminen
ja asemasodan yksitoikkoisuus eivät voineet olla vaikuttamatta heikentävästi suomalaisten sotilaiden ja joukkojen taistelukuntoon. Suomessa ei välttämättä huomattu sitä nopeaa kehitystä, jota vihollisen
armeijassa tapahtui kaikilla tasoilla.

Suomesta lähetettiin vuosina 1939 – 44 Ruotsiin yli 70 000 lasta, joista noin 10 prosenttia jäi sinne pysyvästi. Myös Tanska otti vastaan näitä ”sotalapsia”. Tarkoituksena oli päästää lapset pakoon sotaa ja elintarvikepulaa. Ajatus oli hyvä, mutta monella oli suuria sopeutumisvaikeuksia. Varsinkaan pienimmät eivät ymmärtäneet,
miksi heidät viedään pois kotoa.

Naisten panos oli teollisuuden palveluksessa hyvin ratkaiseva. Kuva on vuodelta
1942 Kuopion Ammuslataamosta. Siinä kootaan kranaatinheittimien iskusytyttimiä. Työ vaatii suurta tarkkuutta ja huolellisuutta.

Talkoot kuuluivat olennaisena osana Suomalaiseen yhteiskuntaan sotien aikana ja
vielä vuosia sotien jälkeen. ”Mottitalkoot” olivat sotien aikana laajimpia. Puuta tarvittiin paljon polttoaineena ja autojen ”häkäpönttöihin”. Kuvassa on helsinkiläisiä
koululaisia lähdössä marjojen ja sienten poimintatalkoisiin.
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Jääkärit ovat siirtymässä vastahyökkäykseen kohti Kuuterselkää14.6.1944.

KUUTERSELKÄ

Kartta 5. Neuvostojoukkojen hyökkäys kesällä 1944 suomalaisia joukkoja vastaan.

Neuvostoliiton suurhyökkäys
kesällä 1944
Neuvostoliiton Puna-armeijan menestys saksalaisia vastaan käydyissä taisteluissa erityisesti Leningradin alueella
vaikutti myös Suomen rintamatilantee-

seen ja ensi sijassa Karjalan kannaksella, missä oli odotettavissa hyökkäys keväästä 1944 alkaen. Neuvostojohto halusi irrottaa Suomen sodasta ja keskitti
Länsi-Kannakselle vahvan voimaryhmän, joka 9.6.1944 aloitti suurhyökkä-

Saksasta ostetut rynnäkkötykit kävivät Kuuterselässä rajuja taisteluita neuvostopanssareita vastaan. Näillä Stu 40-vaunuilla tuhottiin kesän 1944 suurtaisteluissa yhteensä 87 vihollisen panssarivaunua. Omista vaunuista tuhoutui kahdeksan
kappaletta.

yksen tulivalmistelun ja suomalaisten
reservien sitomishyökkäykset. Seuraavan päivän puoliväliin mennessä hyökkääjä mursi suomalaisten puolustuksen
Valkeasaaren lohkolla. Länsi-Kannaksen suomalaisjoukot saivat käskyn ve-

Panssarinyrkki oli hyvin tehokas jokamiehen panssarintorjunta-ase. Niitä hankittiin Saksasta yli 25 000 kappaletta. Ampumaetäisyys oli enintään 30 metriä.

täytyä taemmas VT-asemaan (kartta 5).
Neuvostojoukkojen hyökkäys VTasemaa vastaan alkoi Kuuterselässä
14.6. ja johti asemiemme murtumiseen.
Suomalaiset yrittivät vastaiskua, mutta se ei johtanut menetettyjen asemien
takaisinvaltaamiseen. Myös Siiranmäessä, Kuuterselästä noin 20 km koilliseen, käytiin 13. - 16.6. raivoisia taisteluja. Täällä suomalaisten puolustus piti.
Ylipäällikkö antoi Kannaksen joukoille
15.6. käskyn siirtyä viivytykseen. Tarkoituksena oli saada joukot vedettyä
taistelukykyisinä Viipurin tasalle VKTasemaan, jonne jo keskitettiin joukkoja
Laatokan pohjoispuolelta. Pääosin linnoittamattomassa VKT-asemassa taistelut alkoivat 20.6., mutta onnettomasti, sillä samana päivänä menetettiin Viipuri.
Kun Päämajalle oli selvinnyt neuvostovoimien painopiste ja hyökkäyksen vakavuus, ylipäällikkö antoi käskyt
voimien siirtämisestä Laatokan pohjoispuolelta Kannakselle. Aunuksen ja
Maaselän kannaksen komentajat oikeutettiin siirtymään viivytystaisteluun
ratkaisutaisteluun antautumatta. Karjalan kannakselle siirrettiin pohjoisesta neljä divisioonaa ja kaksi prikaatia eli
vajaa 60 000 miestä.
Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen
käynnistyttyä Saksa ryhtyi toimittamaan Suomelle sotamateriaalia ja avuksi jonkin verran myös joukkoja. Olihan
myös Saksan etu, että suomalaiset sito-

40

1/07 h el m i k u u n 21. päi vänä 20 07

vat mahdollisimman paljon joukkoja
pois Saksan vastaiselta rintamalta. Presidentti Risto Ryti teki 26.6. avun varmistamiseksi omalla vastuullaan poliittisen sopimuksen Saksan kanssa.

Torjuntavoitto saavutetaan
Neuvostoliiton suurhyökkäys kyettiin
pysäyttämään kesä-heinäkuun vaihteessa ankarissa torjuntataisteluissa ennen kaikkea Talin - Ihantalan alueella,
kun Viipurinlahden – Ihantalan – Kuparsaaren - Vuoksen välille oli keskitetty kaksi kolmasosaa Suomen maavoimista. Erityinen ansio torjunnan onnistumisesta on laskettava tykistön ja
Suomalaisten panssarintorjunnan rungon muodostivat saksalaiset 75 mm;n pans- ilmavoimien ansioksi. Myös Saksan läsarintorjuntatykit. Niillä pystyttiin käytännössä läpäisemään kaikkien vihollisen
hettämä ase- ja joukkoapu oli jo ehtinyt
panssarivaunujen panssari. Tykkejä oli kuitenkin liian vähän, Neuvostoliiton suurperille. Heinäkuussa neuvostojoukot
hyökkäyksen alkaessa vain 130 kappaletta.
hyökkäsivät myös Viipurinlahdella ja
Vuosalmella, mutta nämäkin hyökkäykset torjuttiin. Heinäkuun puoleenväliin mennessä neuvostojoukkojen rynnistys Karjalan kannaksella oli kaikkialla pysäytetty. Neuvostojoukot eivät
onnistuneet pääsemään tavoitteisiinsa,
eikä Suomi antautunut. Neuvostoliittolaiset ryhtyivät siirtämään läpimurtojoukkojaan Saksan vastaiselle rintamalle. Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden kesken alkoi kilpajuoksu Berliiniin.
Kannaksella alkoi asemasota.
Puna-armeijan Karjalan Rintaman
joukot ryhtyivät hyökkäämään 21.6.
alkaen Laatokan ja Äänisen välisellä
Aunuksen kannaksella. SuunnitelmiSaksasta oli keväällä 1944 ostettu 300 panssarinkauhua. Niitä ei ollut vielä joukkoen mukaisesti suomalaiset vetäytyivät
jen käytössä Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alussa. Ase osoittautui myöhemmin
taistellen PSS-asemaan. Neuvostojoukhyvin tehokkaaksi alle 150 metrin ampumaetäisyydellä.
kojen maihinnousu selustaan Vitelessä
pari päivää myöhemmin katkaisi suomalaisten päävoimien yhteydet taakse
ja lähes ainoat kuljetustiet - maantien
ja rautatien - Laatokan rannalla. Tämä
maihinnousu ja samanaikainen vihollisen sisäänmurto PSS-asemaan Pisissä pakotti Aunuksen kannaksen joukot
vetäytymään huonoja sivuteitä pitkin,
jolloin menetettiin verraten paljon materiaalia. Taisteluja käytiin myös pohjoisempana Vitelen - Säämäjärven tasalla,
jonne suomalaiset viivyttivät Äänislinnan suunnasta. Vitelen tasalta vetäytyminen jatkui Laatokan rantaa pitkin
ratkaisutaisteluun antautumatta ja vihollista jatkuvasti kuluttaen U-asemaan
Pitkärannan - Loimolan linjalle. Täällä
oli tarkoitus pysäyttää vihollisen hyökkäys. U-asemassa käytiinkin 10.7. alkaen - muun muassa Nietjärvellä - ankaria taisteluja, jotka johtivat puolustajan
torjuntavoittoon neuvostoliittolaisten
hyökkäysvoiman ehtyessä. Heinäkuun
puolivälin jälkeen taistelut vaimenivat,
ja sota muuttui täälläkin asemasodaksi.
Maaselän kannaksella neuvostojoukkojen hyökkäys alkoi 20.6. Tällöin
Karjalan kannakselle käsketyt suomalaisjoukot olivat jo aloittaneet siirtymisensä. Hyökkäyksen painopiste oli
Karhumäen suunnassa, josta luovuttiin
lyhyen taistelun jälkeen 24.6. Suomalaisjoukkojen pääosa vetäytyi Porajärven suunnassa länteen. Heinäkuun lopVäsynyt nuori konepistoolimies Talin-Ihantalan suurtaistelun aikana heinäkuun al- pupuoleen mennessä neuvostojoukot
olivat saavuttaneet U-aseman Loimolan
kupuolella 1944.

– Ägläjärven - Ilomantsin tasalla. Heinä
- elokuun vaihteessa 1944 Ilomantsissa käytiin jatkosodan viimeinen suuri
taistelu, jossa suomalaiset - siirrettyään
alueelle voimia pohjoisesta Rukajärveltä ja Karjalan kannakselta - motittivat
ja osittain tuhosivat kahden neuvostodivisioonan pääosat. Tähän päättyi laajempi taistelutoiminta myös tässä suunnassa.
Rukajärven suunnalla vihollinen aktivoi toimintaansa, mutta vastatoimin
suomalaiset pitivät asemansa aselevon
solmimiseen saakka. Tämän pohjoispuolella Suomen puolustamisesta vastasivat saksalaiset joukot entisissä asemissaan.
Merivoimien toiminta keskittyi kesällä 1944 itäiselle Suomenlahdelle.
Kannaksen länsirantaa maavoimien
rinnalla vetäytyvät rannikkojoukot
taistelivat Koiviston saarilla, joilta ne
laivaston alusten suojaamina siirrettiin
Viipurinlahden saarten ja sen länsirannan puolustukseen. Laivaston alukset
osallistuivat Viipurinlahden taisteluihin suorittamalla tulitukitehtäviä, syöksyjä neuvostoaluksia vastaan ja partioimalla tappioitakin kärsien.
Helmikuussa 1944 Neuvostoliiton
strategiset pommitusilmavoimat tekivät Helsinkiin kolme pommihyökkäystä, jotka aiheuttivat jonkin verran
tuhoa ja joissa kuoli 146 henkeä. Vuodesta 1943 ilmanherruus siirtyi yhä selvemmin neuvostoliittolaisille. Keskittämällä ja asettamalla tappiolle alttiiksi kaikki voimansa Suomen ilmavoimat
kykenivät kuitenkin tehokkaasti suojaamaan ja tukemaan maavoimien toimintaa kesän 1944 ratkaisutaisteluissa.
Tässä Saksasta hankitut Messerschmitthävittäjät suomalaisten lentäjien ohjaamina osoittautuivat erittäin tehokkaiksi. Konetyypillä ammuttiin alas yli 650
viholliskonetta. Myös omat pommituskoneet sekä saksalainen avuksi tullut lento-osasto Kuhlmey osallistuivat
merkittävällä tavalla neuvostovoimien
pysäyttämiseen Talin - Ihantalan, Viipurinlahden ja Vuosalmen alueilla. Hävittäjät ja ilmatorjunta pudottivat satoja
neuvostokoneita.
Suomalaisten rinnalla taisteli myös
ulkomaalaisia vapaaehtoisia, jotka oli
pääosin sijoitettu kansallisuuksittain
muodostettuihin joukkoihin. Suurin
ryhmä (noin 3 300) olivat virolaiset, joiden pääosa palveli Jalkaväkirykmentti
200:ssa ja huomattava määrä laivastossamme. Ruotsalaisten, kaikkiaan noin
1 700 miestä, suurin yksikkö Svenska
Frivilligbataljon (SFB) oli toiminnassa Hankoniemen taistelujen ajan. Suomensukuisista oli muodostettu muun
muassa Heimopataljoona 3, Erillinen
Pataljoona 6, Aunuksen Heimosoturipataljoona ja Vienan Heimosoturipataljoona. Kaikkiaan ulkomaalaisia vapaaehtoisia oli noin 7 100, joista runsaat
400 kaatui tai katosi.
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Helsingin vahva ja hyvin johdettu ilmatorjunta pelasti Helsingin helmikuussa 1944.
Neuvostoliiton kolmeen suurpommitukseen sisältyi yli 2000 pommituslentoa. Pääkaupunki kärsi vaurioita mutta henkilötappiot jäivät vain 146 kuolleeseen.
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Kotialueella jouduttiin miespulan johdosta käyttämään 14-16- vuotiaita sotilaspoikia ilmatorjuntapattereiden avustavissa tehtävissä. Kuvassa aikansa ”julkkis” Lasse
Pöysti on toverinsa kanssa valmistelemassa kranaatteja ampumakuntoon Helsingin
suurpommitusten aikana.

Suomalaisen kenttätykistön keskitetty tuli oli hyvin ratkaiseva Talin-Ihantalan torjuntavoittoon vaikuttanut tekijä. Moni vihollisen hyökkäysryhmitys tuhoutui jo alkuunsa tuhansien kranaattien myllerryksessä.
Kesän 1944 suurtaisteluiden aikana oli Suomen ilmavoimien ainoa täysin ajanmukainen hävittäjäkonetyyppi kuuluisa Messerschmitt 109 eli ”Mersu”. Koneita hankittiin
Saksasta noin 160 kappaletta. Niillä ammuttiin alas yli 650 viholliskonetta.

Saksalainen Lento-osasto Kuhlmey osallistui kesällä 1944 yli kuukauden ajan erittäin tehokkaasti ja uhrautuvasti Karjalan kannaksen ja Viipurinlahden torjuntataisteluihin. Osastoon kuului keskimäärin 70 hävittäjää, hävittäjäpommittajaa ja
syöksypommittajaa.

Ulkomaisista vapaaehtoisista muodostivat virolaiset suurimman ryhmän. Heitä palveli pääasiassa Jalkaväkirykmentti 200:ssa ja laivastossa noin 3300 miestä. Kuvassa on
virolainen jääkärijoukkue lähdössä rintamalle Taavetin asemalla kesäkuussa 1944.

Jatkosodan viimeinen suuri taistelu käytiin heinä-elokuun vaihteessa 1944 Ilomantsissa. Siellä motitettiin ja osittain tuhottiin kaksi neuvostoliittolaista divisioonaa.
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Jatkosota päättyy

Pysäyttämällä kaikki neuvostojoukkojen hyökkäykset ennen vuoden 1940
Moskovan rauhan rajaa Suomen puolustusvoimat omalta osaltaan teki erillisrauhan solmimisen mahdolliseksi ja
varmisti siten maan itsenäisyyden säilymisen ehdottoman antautumisen sijasta. Vaikka Suomen puolustusvoimat olikin saanut kovia iskuja kesän 1944 taisteluissa, sitä ei ollut kyetty lyömään ja
se olisi kyennyt tarvittaessa edelleenkin
taistelemaan sotamateriaalin ja miesmäärän puolesta.
Rauhanteon helpottamiseksi presidentti Risto Ryti luopui elokuun alussa
1944 tehtävästään, ja eduskunta valitsi
uudeksi presidentiksi ylipäällikön, Suomen marsalkka Mannerheimin. Hänellä katsottiin olevan parhaat mahdollisuudet Suomen sodasta irrottamiseksi
ja rauhan palauttamiseksi.
Tunnustelujen jälkeen aselepoon päästiin nopeasti 4. - 5.9. (suomalaiset aloittivat tulitauon vuorokautta aikaisemmin
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kuin neuvostoliittolaiset). Väliaikainen
rauhansopimus eli ns. välirauha solmittiin Moskovassa 19.9. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettujen alueiden
lisäksi oli Neuvostoliitolle jätettävä Petsamo kokonaisuudessaan ja vuokrattava
Hangon asemasta Porkkala. Taaskin Suomi menetti rauhassa alueita, joita Neuvostoliitto ei ollut kyennyt valtaamaan
sotilaallisesti. Maksettavaksi tulivat myös
huomattavat sotakorvaukset.
Suomalaiset menettivät jatkosodassa
kaatuneina ja ilmapommituksissa kuolleina noin 60 000 ja haavoittuneina lähes 160 000 miestä ja naista. Haavoittuneista jäi invalideiksi lähes 50 000.
Neuvostoliitto menetti puolestaan
taisteluissa Suomen suunnalla vuosina
1941 – 1944 noin 265 000 miestä kaatuneina ja vankeina sekä noin 550 000
miestä haavoittuneina ja sairaina. Suomalaisia jäi neuvostoliittolaisten sotavangeiksi yli 3 500 ja neuvostoliittolaisia jäi suomalaisten sotavangeiksi noin
64 000.

Presidentti C.G.E. Mannerheim poistuu valan vannottuaan eduskuntatalosta
4.8.1944.

Suomalainen ja venäläinen sotilas neuvottelevat aselepoon liittyvistä aikatauluista
Viipurin pohjoispuolella 5.9.1944.

Lapin sota 1944 - 1945

V

aikein vuoden 1944 aselevon
ehdoista oli sekä henkisesti että
sotilaallisesti Suomessa olleiden saksalaisten joukkojen riisuminen
aseista tai maasta karkottaminen 15.9.
mennessä, samanaikaisesti kun sodan
ajan kenttäarmeija oli kotiutettava. Saksalaiset poistuivat Etelä-Suomesta aselepoehdoissa määriteltyyn aikaan mennessä, mutta hyökkäsivät 15.9. Suomenlahdella Suursaareen. Saarella olleet
suomalaiset kuitenkin estivät yrityksen
tuottaen saksalaisille huomattavia tappioita.
Pohjois-Suomi jouduttiin sen sijaan
puhdistamaan saksalaisista sotatoimin,
sillä aika ei riittänyt näiden poistumiseen määräaikaan eli 15.9. mennessä,
vaikka halua tähän olisikin ollut. Saksalaisia vastaan käytäviä sotatoimia
Suomalaiset jääkärit etenevät vaivalloisesti Jäämeren tietä kohti Ivaloa myöhäissyk- varten Pohjois-Suomeen perustettiin
syllä 1944. Vetäytyessään saksalaiset olivat tuhonneet sillat ja tiestön sekä polttaneet armeijakunta, johon kuului panssarimelkein kaikki asumukset. Miinat aiheuttivat uhreja vielä pitkään sodan jälkeen.
divisioona, neljä jalkaväkidivisioonaa,

jalkaväkiprikaati ja rajajääkäriprikaati
eli noin 75 000 miestä. Ensimmäiset yhteenotot entistä aseveljeä vastaan tapahtuivat syyskuun lopulla Oulun pohjoispuolella ja Pudasjärvellä.
Aselepo- ja välirauhanehtoja valvomaan saapui maahan Liittoutuneitten
(käytännössä Neuvostoliiton) valvontakomissio.
Suurisuuntaisemmat taistelut alkoivat valvontakomission ankaran painostamisen jälkeen vasta lokakuun alussa,
kun kaksi suomalaista divisioonaa suoritti uhkarohkean ja yllättävän maihinnousun Oulusta Tornioon. Viikon taistelujen jälkeen Kemi ja Tornio olivat suomalaisten hallussa. Rovaniemi vallattiin
hävitettynä kuun puolivälissä. Suomalaisten eteneminen jatkui taistellen sekä
Tornionjokivarren tietä että Jäämerentietä saksalaisten viivyttäessä taitavasti.
Muonio saatiin haltuun lokakuun lopulla ja Enontekiö kuukautta myöhemmin.
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Mannerheim-ristin ritariksi voitiin jatkosodan ja Lapin sodan perusteella nimittää erinomaisen urhea tai ansioitunut sotilas sotilasarvoon katsomatta. Yhteensä
Mannerheim-ristin ritariksi nimitettiin 191 sotilasta. Kuvassa on ritari numero 176,
korpraali Jaakko Rytöniemi. Hän tuhosi kuvassa olevalla tykillä 11 vihollisen panssarivaunua kesäkuussa 1944.

Marraskuun lopulla saksalaiset olivat Utsjoen ja Karigasniemen suunnissa vetäytyneet pohjoisimmasta Suomesta. Käsivarren suunnassa saksalaisten
maasta poistaminen jäi nuorista varusmiehistä ja kantahenkilökunnasta muodostettujen vähäisten joukkojen tehtäväksi, sillä kenttäarmeijan reserviläiset
oli rauhanehtojen mukaisesti kotiutettava. Kotiuttaminen toteutui pääasiassa marraskuun aikana, ja 5.12. mennessä Suomen puolustusvoimat oli vuoden
1939 rauhan ajan vahvuiset. Taistelu
jatkui suomalaisvoimia tarpeettomasti uhraamatta partio- ja asemasotana
ensin Lätäsenon linjalla ja vihdoin Kilpisjärvellä. Huhtikuun 27. päivänä 1945
viimeiset saksalaiset poistuivat omaehtoisesti Suomen maaperältä. Sota oli

Moottoripyörälähetti keskellä tuhottua Rovaniemeä lokakuussa 1944.

Saksalaiset joukot ovat poistuneet Suomen alueelta ja suomalaiset pystyttävät sotalipun Kilpisjärvellä Suomen ja Ruotsin väliselle rajalle 27.4.1945. Lapin sota on päättynyt.

Suomen osalta päättynyt. Kyseistä päivää onkin syystä ryhdytty viettämään
kansallisena veteraanipäivänä.
Suomalaisten tappiot sodassa saksalaisia vastaan olivat 3 940 ja saksalaisten noin 4 300 – 4 500 miestä kaatuneita, haavoittuneita tai kadonneina.
Sotaa seurasi vuosia kestänyt raskas
merialueiden ja Lapin taistelukenttien
raivaus, joka myös vaati uhreja.
Kuten yllä olevista suomalaisten tappioluvuista käy ilmi, sodissamme 1939
– 1945 maan vapauden puolesta moni
suomalainen oli valmis ja joutui uhraamaan kalleimpansa, henkensä tai vammautui. Joka tapauksessa sodat koskettivat tavalla tai toisella lähes kaikkia
suomalaisia sukuja ja perheitä.
Veteraanijärjestöt, kuten tämän lehden kustantaja Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ovat sitten merkittävällä tavalla koettaneet parantaa veteraanien
hyvinvointia ja arvostusta. Eri järjestöjen yhteisistä aikaansaannoksista mainittakoon vain kansallinen veteraanipäivä ja rintamaveteraaneja – miehiä
ja naisia – ulkoisesti yhdistävä hopeanvärinen tammenlehvä-merkki. Se on
näkyvä tunnustus ja kunnianosoitus
sodan taakan kantaneiden miesten ja
naisten työlle. Vaikka he ovatkin olleet
ns. etulinjassa, ei ole syytä myöskään
unohtaa niitä naisia, miehiä, tyttöjä ja
poikia, jotka toimivat kotirintamalla ja
tekivät arvokasta työtä yhteisen asian
hyväksi. Molempien, sekä sotatoimialueen että kotialueen, oli kestettävä.
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KIRJOITUSKILPAILU
PERUSKOULUN
KAHDEKSASLUOKKALAISILLE
Suomen Sotaveteraaniliitto täyttää 50 vuotta ensi syyskuussa. Juhlavuoden yhtenä hankkeena on kirjoituskilpailun järjestäminen peruskoulun 8.-luokkalaisille. Kilpaan voivat
siis osallistua kaikki 8-luokkalaiset. Kirjoitus voidaan tehdä kotona tai koulussa, esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tai historian/yhteiskuntaopin tunnilla. Myös poikkiaineellista työskentelyä on mahdollista toteuttaa kilpailun yhteydessä. Oppilaat voivat myös
itse kerätä aineistoa koulun ulkopuolelta – joko itsenäisesti tai ohjatusti. Kyseeseen tulevat
esimerkiksi oman suvun tai muuten tutun veteraanin haastatteleminen, paikkakunnan
veteraaninähtävyyksiin tutustuminen tai esimerkiksi kansallisen veteraanipäivän (27.4.)
tapahtumiin osallistuminen, niiden havainnoiminen ja niiden kuvaaminen – tai kaikki
nämä yhdessä. Kilpailutekstin voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.
Tähän Sotaveteraani – Krigsveteranen –lehteen on koostettu erityisesti nuorille sopiva
liite, josta oppilaat voivat saada virikkeitä kirjoittamistyötään varten. Lehti on luettavissa
myös internetissä osoitteessa www.sotaveteraaniliitto.fi. Lisälehtiä voi tilata liitosta (yhteystiedot alempana).
Kirjoitusaiheita annetaan seuraavassa esimerkinomaisesti. Korostettakoon, että myös
oppilas itse (tai yhdessä opettajan kanssa) voi keksiä jonkin sellaisen oman aiheen, joka
liittyy sotaveteraaneihin. Tekstille annetaan oma otsikko – myös jotkin alla olevista käyvät otsikoiksi. Malliaiheita:
1)
2)
3)
4)

Tuntemani (tai: haastattelemani) veteraani
Mielikuviani (ajatuksia) Suomen sotien veteraaneista
Veteraanit näkyvät kotipaikkakunnallani
(Eläytymistehtävä:) Tässä Sotaveteraani –Krigsveteranen –lehden liitteessä
on kuvia sodan ajalta: sotilaista, lotista, evakoista, pikkulotista, sotalapsista jne.
Kuvittele olevasi yksi heistä ja kerro itsestäsi ja elämäntilanteestasi!

Kaikkiin näihin voidaan siis liittää myös omatoimista tai ohjattua työskentelyä koulun
ulkopuolella ja/tai temaattista yhteistyötä äidinkielen ja kirjallisuuden, historian ja mahdollisesti myös esimerkiksi musiikin tai kuvataiteen opettajan välillä. Kilpailu on suunniteltu yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton (ÄOL) ja Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa.
Koska emme osaa arvioida kirjoitusten määrää etukäteen, pyydämme, että lähetätte
koulustanne enintään viisi parhaaksi katsomaanne kilpailutekstiä 20.5. mennessä liiton
osoitteeseen:
Suomen Sotaveteraaniliitto
Korkeavuorenkatu 41 A 7
00130 Helsinki
Pyydämme liittämään mukaan oppilaan nimen, koulun nimen ja osoitteen sekä yhden
vastaavan opettajan nimen.
Parhaat kirjoitukset palkitaan ja voittajat kutsutaan liiton 50-vuotisjuhlaan, joka pidetään syyskuussa 2007. Kilpailun tulokset julkistetaan elokuussa. Kirjoituksia julkaistaan
myös Sotaveteraani – Krigsveteranen –lehdessä.
Toivomme runsasta osanottoa!
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Muistoja vuosien takaa – joululehdet osa perinteensiirtoa

J

oululehdillä on tärkeä rooli piirien työn kannalta. Ne
ovat edelleen merkittävä
tulonlähde, jolla piirien ja yhdistysten toimintaa voidaan
jatkaa. Veteraanit itse alkavat
olla lehden lukijoita ei enää tekijöitä.
Nuoremmilla on tässä vaativa rooli. On varmistettava, että
lehtien ilmoitusmyynti hoidetaan ja veteraanin muistelmia
kootaan luettavaksi. Liian paljon henkilökohtaisia muistoja
on mennyt veteraanien mukana ja ne eivät ole enää kirjoitettavissa.

Etelä-Pohjanmaan lehti ilmestyi ensimmäisen kerran
40-vuotta sitten. Puheenjohtaja Jalo E. Liinamaa toteaa tervehdyksessään, että lehden sivuille on tallentunut arvokasta historiaa ja tosiasioita, joita
ei tulisi unohtaa. Samalla perinteellä on koottu myös nykyinen lehti. Artikkelissa ”Veteraanien työkalu täyttää 80vuotta”kerrotaan suomalaisen
konepistoolin prototyypin valmistumisesta ja asesuunnittelija Aimo Lahdesta. Pohjanmaalainen murre tuo elävyyttä
Rauha Knuuttilan kirjoituksessa ” Pimiä possu”.

Kanta-Hämeen lehdessä on
useampia mielenkiintoisia artikkeleita.
Sotahistorioitsija
Jyri Paulaharjun artikkeli ”Tie-

dustelusta ja valvonnasta 1930luvulla ja vähän muulloinkin”
ja Hannu Elfvingin artikkeli ”Rintamamiestalot” antavat
lukijalle asiantuntevaa tietoa
Kyllä kansa tietää, että konstit on otettava käyttöön, kun
keinot loppuu, todetaan artikkelissa kahvihampaan kolotuksesta sodan aikana. Keinoja joita voisi kokeilla tänä päivänäkin.

Keski-Pohjanmaa lehti tuo selkeästi esille yhdistystensä tapahtumat ja yhteystiedot. Lehden pitkäaikaisen päätoimittajan Pasi Jaakonahon jättäessä
tehtävät on uusi päätoimittaja Matti Isonmaa onnistuneesti jatkanut perinteitä. Joulun
vietosta saa kuvan lukemalla Osmo Lampovaaran artikkelin ”Suomalaisten sotilaiden
joulunajasta pohjan perillä 198
vuotta sitten”.

Keski-Suomi palaa lehdessään
piirin ja yhdistyksien juhlatapahtumiin kuvin ja sanoin.
Urho Brusin muistelma korvikeylioppilaaksi korpisoturiansioin on yhdistetty muistelmaa
ja pohdintaa. Lukijan mielenkiinto herää Wäinö Rafael Havaksen runoihin, kun lukee
hänen tarinaansa Kyösti Pekkalan muistelmista ”Kohti tuskien rintamaa”. Toivottavasti
Pekka Aro saa yhteyden myös
etsimiinsä henkilöihin, jotka

toivat hänet vaikeasti päähän
haavoittumisen jälkeen läpi
vihollisten linjojen 25.6.1944.
Hän palveli JR 48:n kranaatinheitinkomppaniassa.

Lahden jouluviesti koostuu
vuoden ajan tapahtumista, juhlapuheista ja henkilökohtaisista muistelmista. Lehti viestittää hyvää yhteistyötä ja monnipuolista toimintaa. Lehteä
on toimitettu 25 vuotta. Vaikka veteraanien rivit harvenevat,
niin lehden painatusmäärää on
jouduttu lisäämään, toteaa Yrjö
Torikka kirjoittaessaan lehden
historiaa.

Pirkanmaan lehti on järjestyksessään kolmaskymmenes
ja viimeinen. Näin on piirihallitus päättänyt ja lehti siirtyy
siis osaksi historiaa. Lehdessä
muistellaan sen tekemisen alkuvaiheita ja ilmoitusmyyntiä.
Se ei tunnu paljon muuttuneen
vuosikymmenten saatossa, tukijoita veteraanityölle on aina
löytynyt. Lehdessä on runsaasti henkilökohtaisia muistelmia,
joista yhden on kirjoittanut
majuri Jarl Arnkil , ”Hävittäjälentolaivue 32 Karjalan kannaksella 1941 ja Suursaaressa
keväällä 1942”.

Pohjois-Savon lehdestä löytyy
Riitta Karttusen kokoama artikkeli Pekka Halosesta, pohjoissavolaisesta taidemaalarista. Ilkka Halosen kirjoitus Jääkäriliikkeestä, sen synnystä ja
alkuvaiheista antaa kuvan tämän liikkeen merkityksestä.
Jokainen yhdistys on saanut
oman palstansa.

Satakunnan lehdessä palataan yhdistysten vuosijuhliin
ja muistellaan menneitä tapahtumia. Pikku-Hilja kuskasi Ukko-Pekkaa ja postia kertoo Hilja Vähätalo muistellen
työtä tasavallan presidentin hevoskuskina. Urpo Heikkilä palaa muistoissa lomamatkaansa
ja Martti Teinonen miettii radiosähköttäjän sotakokemuksiaan. Lehdessä on myös palautettava yhteydenottolomake,
jolla veteraani saa yhteyden sosiaalineuvojaan.

Uudenmaan lehdessä professori, ye-eversti Matti Lappalainen kirjoittaa ”Suomen itsenäisyyden syvistä juurista”.
Nette Männistö nuorison edustajana pohtii ”veteraani” sanan merkitystä. Hän kirjoittaa
seuraavasti: ” Sana synnyttää
myös vaitonaisuutta, koska veteraanien tekemä työ koetaan
niin suureksi ja vaikeaksikin
aiheeksi. Vaikeaksi siksi, että
nuoret arastelevat usein tietämättömyyttään ja tämä hiljaisuus saatetaankin tulkita välinpitämättömyydeksi”.

Varsinais-Suomen lehdessä
”Länsi-Suomen merivartiostoturvallisuutta meri- ja rannikkoalueilla”, kommodori Henrik Wärnhjelm sekä ”Puolustusvoimien
rakennemuutos
vaikuttaa myös Varsinais-Suomessa” , kommodori Kari Takanen artikkeleissaan valottavat tämän päivän tilannetta. Vastapainoksi lehdessä on
lukuisia muistelmia sota-ajan
tehtävistä ja tapahtumista. Lehdestä löytyy vaikuttava Lauri
Pohjanpään runo ”Maan enkeli”, samoin muita runoja, jotka
sopivat erinomaisesti laajan aineiston omaavaan lehteen.

Kaikissa lehdissä on myös kiitokset ilmoitusten antajille. Sotaveteraanityö on vahvaa yhteistyötä, jossa kaikkien panos on merkittävä.

Anni Grundström
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Artjärven sotaveteraanit juhlivat
merkkivuottaan konsertin merkeissä

A

rtjärven sotaveteraaniyhdistys täytti
40
vuotta. Yhdistys juhlisti merkkivuottaan kirkossa
järjestetyllä konsertilla, jossa
esiintyivät Pohjois-Kymen sotilaspoikien kuoro ja orkesteri.
Kuoroa johti Pekka Suomalainen ja orkesteria Arvo Saaristo.
Artjärven pitäjä kuului jatkosodan vuosina Kouvolassa
esikuntaansa pitäneeseen Pohjois-Kymen sotilaspiiriin, joten
esiintyjien myötä tapahtui paluu lähihistoriaan. Kuorossa
laulaa myös artjärveläissyntyiEnon hautausmaalla kiinnitettiin 74 sotaveteraanin hautakiveen nen opettaja Keijo Ala-TomSotaveteraaniliiton hautakivimerkki. Kaikissa tapauksissa sovittiin
mola.   
asiasta omaisten kanssa. Kuvassa hankkeen puuhamiehet: Enon
Artjärven kirkko täytyi juhSotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Sakari Sarola ja varapuheenlakonsertin
yleisöstä, jota oli
johtaja Erkki Puhakka.
kertynyt myös lähipitäjistä.
Kuoro ja orkesteri esittivät tuttuja isänmaallisia lauluja. Piristeenä joukossa oli iskelmä Lumiperhonen, joka taipui varsin

KP-ServicePartner Oy
Metalliyöväen Liitto ry
Metallarbeterförbundet

Hakaniemenranta 1 A, 00530 Helsinki

M.Korhonen Oy
Lappeenranta

JaPi - Matkat
Aunus ja Maaselkä
24.-27.5., 14.-17.6., 16.-19.7.
Laatokan kierros
13.-16.8.
Viipurin saaret
13.-15.7., 3.-5.8.
Karjalan Kannas
6.-8.7., 20.-22.7., 3.-5.8.
Taipaleenjoen ja Summan taistelut
3.-5.6., 16.-19.7.
JR8, Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä
30.7.-2.8., 23.-26.8.
Uhtua – Kiestinki – Kostamus
23.-27.7.

4 pv

369

4 pv

369

3 pv

329

3 pv

299

3 pv

299

4 pv

369

5 pv

399

Hintaan sis. kuljetus, majoitus, viisumi, puolihoito ja
sotahistorianoppaan palvelut.
JaPi-matkat on erikoistunut sotahistorian matkoihin.
www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

Pohjois-Kymen sotilaspoikien kuoro ja orkesteri esiintyivät Artjärven juhlakonsertissa. Kirkko täyttyi kuulijoista.

mukavan tuntuisesti juhlavaksi
kuorosovitukseksi.
Orkesteri esitti Melartinin
Elegian, jonka viulusolisteina toimivat Arvo Saaristo ja
Tapani Arvola. Händelin Soi
kiitoksein laulusolistina toimi
Teuvo Ahola. Kuoro ja orkesteri esittivät yhdessä myös Kar-

jala-hymnin.
Aiemmin päivällä laskettiin
seppeleet sankarihaudoille ja
Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkille. Konsertin aikana sankarihaudalla paloivat
soihdut.
Lasse Koskinen

Mäntsälän Sotaveteraaneilla
lämminhenkinen 40-vuotisjuhla

M

äntsälän Sotaveteraanit ry:n 40–vuotisjuhlaa vietettiin
Mäntsälän seurakuntakeskuksessa 21.11.2006. Arvokkuutta juhlapäivän viettoon antoi,
kun Kalervo Lindroosin tiedettiin toimineen yhdistyksen
puheenjohtajana sen perustamiskokouksesta lukien.
- Ainutlaatuinen tapaus, vastaavanlaista urotekoa en valtakunnallisestikaan muista, totesi Uudenmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Heikki
Talvela onnitellessaan Lindroosia. Ei ole ollut tarpeellista
vaihtaa miestä, virkkoi vierelläni istunut veteraani.
Juhlan ohjelma oli laadittu
leppoisan musiikkipitoiseksi.
Mäntsälän harmonikkoja johti Jaakko Salonen ja Parolan
panssarioittokunnan esitykset musiikkimajuri Raine Ampuja. Eversti Kari Kasurinen
kertoi juhlapuheessaan koskettavasti vuoden 1944 torjuntataistelujen merkityksestä itsenäisyytemme säilymisen kannalta.
- Kyllä sitä kesti, kun kaikki muutkin olivat mukana, oli
erään veteraanin mielipide kysyttäessä Ihantalan katkerien
taistelujen tulihelvettiä. Juhla-

Vasemmalta Väinö Ovaska, Erkki Valaharju, Heikki Talvela, Sirkka
Hynninen ja Kalervo Lindroos.

salin veteraanit aistivat puheen
vakavuuden, itsenäisyytemme
oli silloin hiuskarvan varassa olinhan siellä minäkin.
Mäntsälän kunta, Uudenmaan sotaveteraanipiiri ja
Mäntsälän seurakunta toivat
omat tervehdyksensä juhlaan.
Erityisen koskettava oli kahden
lukiolaistytön käyttämä nuorten puheenvuoro.
Juhla kokonaisuudessaan oli
puheenjohtajansa näköinen.
Puheenvuorossaan, Menneitä muistellen, Lindroos kertoi
lyhyesti yhdistyksen historian
perustamiskokouksesta nyky-

päivään asti.
- Kiitos luottamuksesta
oli puheenjohtajan näkemys
omasta osuudestaan yhdistyksen historiassa.
Harvinaisen lämminhenkinen, puheenjohtajansa näköinen, hatunnoston arvoinen
juhlapäivä.
Teksti ja kuva Yrjö Räisänen
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Rakennus ja Hirsityö
Jouni Tynkkynen
Keuruu

Metsäkoneurakointi
Veljekset Eronen Ky
Kiihtelysvaara

Puhoksen
Veturipalvelu Oy

Mattila Kouvola Oy

Kuopion Talokeskus Oy

Kuopion
Kuumasinkitys Oy

Kitee

Kuopio

Kouvola

Kuopio

Kiimingin Eristys
Kiiminki

LYYTISEN
RAK-välinevuokraus Oy
Poijutie 6, Kuopio, puh. 0424 8411
Alakatu 28, Iisalmi, puh. 017 824 005

Maansiirtoliike
R.Heiskanen Oy
Kuopio

KUUSAMON YHTEISMETSÄ

LVI-Savo Mara Oy
Kuopio

Rakennus Arre Oy
Kuopio

Kitkantie 21, 93600 Kuusamo
puh. 040 750 0026
www.koillismaa.fi/yhteismetsa
- luotettava raakapuun myyjä (myös polttopuuta ja keloa)
- monipuoliset metsästysmahdollisuudet
- maa- ja vesialueiden vuokrausta
- hiekan, soran ja murskeen myyntiä

Jokke Pet Oy

Bekset Oy

LSK Electrics Oy

Isotalon Maansiirto Ky

Huoltopalvelu
Leppänen Oy

Lai-Teräs Mäkinen Ky

Kuljetus Jari Laine
Lappeenranta

Lappeenranta
Free Zone Oy Ltd

Conexpress Oy

Lappeenrannan
Rakennuslasi Ky

Rakennusveljet
Mattinen Oy

Leimet Oy

Metropex Oy

Korjauspalvelu
Lauri Naukkarinen

Help-Tuote Oy

LVI-Huolto
Seppo Holopainen

Kuorma-autoilija
Matti Vainio

Kälviä

Lahti

Lappeenranta

Lapua

Rannan Teollisuuskone Oy
Leppävesi

Lahti

Lahti

Lappeenranta

Laukaa

Leppävirta

Lahti

Laihia

Lappeenranta

Lappi

Launonen

Lieto

Lohja

Asianajotoimisto
Tuomanen ja Kreander Oy

Parkettiexpertti
Mauri Kuivakangas Oy

GHS Palvelu Oy

Tomas Oy Ab

AP Maalaus

Mäkelä Alu Oy

Polartherm Oy

JMP Huolto Oy

Saajos Oy

Lohja

Luoma-aho

Lohja

Loviisa

Luvia

Lohja

Loviisa

Martinkylä
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Mäntsälä

Konepalvelu
Sohlman Oy

LTT-Tekniikka Oy

Nakkilan Sihuma Oy

Laattatyö Wikman Oy

Kauhamestari
Martti Riikonen Oy

Vihdin Vesi ja Lämpö Oy

Oripään Elementti Oy

T:mi Hannu Leskinen
Masku

Naantali

Nokia

Kuljetusliike
Olli Riihimäki Oy
Orismala

Insinööritoimisto
Hietajärvi Oy
Oulu

T:mi Ari Turkulainen

Nakkila

Nummela

Mäntsälä

Nokia

Oripää

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

OMP-Konepaja Oy
Oulu

T:mi Raimo Tammi
Paimio

Nuohouspalvelu
Kari Hämäläinen

Puusepänliike
Veijo Packalen Oy

Pattijoki

Palojoki

Peltosalmi, Nastola, Haapavesi, Oulainen

Kuljetusliike
Esko Gustafsson Oy

Ahojärven Maansiirto

VPM-Kuljetus Oy

Rakennustiimi Lähti Oy

Tehojakelu Oy

Suomen
Runkopalvelu Oy

Tikkurilan
Kopiopalvelu Oy

PR-Logisticar Oy

T:mi Matti Antero
Voutilainen

Diamond Power
Finland Oy

Betonimestarit Oy

Pertteli

Vammala

Vantaa

Asiantuntevaa palvelua!

LUONTAISTUOTE Marjaterttu
Maakotkantie 10, Korso Vantaa
Puh.851 2140
Av. ma-pe 9.30-17.30 la. 9.30-14.00

Perniö

Vantaa

Vantaa

Vantaa

Vantaa

Vantaa

S&P Rakennuspalvelu Oy
Vihti

Vantaa

Vihti

Perniö

Pieksämäki

Erimek Oy

Maansiirto J.Salminen Oy

Jorpelehto Oy

Skog Racing Service Oy
Vihti

Memar Oy
Virrat
www.memar.fi
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Heimoveteraaniyhdistys täytti 10 vuotta

I

nkeriläiset ja Karjalaiset
Heimoveteraanit ry vietti 9.12.2006 yhdistyksensä

perustamisen 10-vuotisjuhlaa.
Päivän ohjelma alkoi kunniakäynnillä ja seppeleiden las-

Heimoveteraanien ryhdikäs osasto marssimassa muistopaadelle
kunniapuheenjohtaja Aleksanteri Dubbelmanin johdolla.

kulla heimoveteraanien muistopaadella Hietaniemen hautausmaalla.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen muisti
puheessaan heimoveteraanien
kohtaloita historian pyörteissä. Usean veteraanin viimeinen
leposija on jäänyt tuntemattomaksi, kauaksi pois kotiseuduilta. ”Muistopaadella viettämämme hetki on kunnianosoitus ja kiitos kaikille heille”
muistutti Hyyrönen.
Vaikuttava tilaisuus päättyi
Kaaderilaulajien kuoronjohtaja Matti Orlamon johdolla komeasti esittämään Finlandiahymniin.
Pääjuhlaa vietettiin Inkerikeskuksessa kodikkaan lämpimässä hengessä.
Keittiön antimet, yhteislaulut ja Nadja Lankisen esittämät
balladit muistuttivat ystävien
jälleennäkemisen tärkeydestä.
Yhdistyksen ensimmäinen
puheenjohtaja Reino Korpelainen muisteli yhdistyksen perustamisen vaatimatonta alkua.
Heimoveteraanit olivat hajau-

tuneet ympäri maailmaa, entisistä aseveljistä ei juuri tiedetty.
Kahden viikon turistimatka
Suomeen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen muuttui Korpelaisen osalta pysyväksi oleskeluksi täällä. Paikalliselta veteraaniyhdistykseltä saadun
kipinän virittämänä syntyi
haave heimoveteraanien oman
yhdistyksen perustamisesta.
Aiemmin mahdottomalta vaikuttanut ajatus muuttui todellisuudeksi Suomen Sotaveteraaniliiton tuella. Suhteellisen
nuori yhdistys koetaan nyt tärkeänä yhdyssiteenä ja yhteisten
asioiden huolehtijana heimoveteraanien keskuudessa.
Useat yhdistyksen tukijat ja
heimoveteraanien ystävät esittivät tervehdyksensä tilaisuudessa. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin tervehdyksen
toi varapuheenjohtaja Pentti Hautaniemi ja Inkeri Liiton
Sivistyssäätiön onnittelut esitti
puheenjohtaja Toivo Iho. Suomen Sotaveteraaniliiton Viron yhdistyksen puheenjohtaja Uno Järvela lahjoitti yhdis-

tykselle Olev Hansalun teoksen
”C-G Mannerheim, Pohjolan
suurmies” sekä koosteen Suomen-poikien mieskuoron esityksistä.
Inkerikeskuksen hallituksen
puheenjohtaja Irina Kapelian
piti katsauksen inkeriläisten
nykytilanteesta ja korosti heimoveteraanien vakaumuksen
antaman esimerkin tärkeyttä.
Kymmenen vuoden aikana tehty työ heimoveteraanien
elinolosuhteiden parantamiseksi ei olisi mahdollista ilman
merkittäviä tukijoita. Juhlaväen mieltä lämmitti Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Peter
Küttnerin ja Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja
Markku Sepän tervehdyksissään esittämät arviot yhdistyksen toiminnan merkityksestä ja
lupaukset yhteistyön jatkumisesta tiiviinä.
Kiitoksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä kunniapuheenjohtajille Aleksanteri
Dubbelmanille ja Kauko Hörkölle luovutettiin Sotaveteraanien ansioristit.

Veteraaniperintö talteen Säkylässä

S

otaveteraanien ja sotainvalidien hallussa ollut rikas perinnekokoelma on
saanut arvoisensa paikan Säkylässä.
Pyhäjärven rannalla seisovan kunnanviraston tiloihin
on avattu uusi perinnehuone,
joka esineistöllään muistuttaa
jälkipolville sotavuosien ankarista koettelemuksista ja uhrauksista..
Osansa komean vitriinirivistön tiloista on vallannut myös
vireä yhdistystoiminta. Se on
koonnut Säkylässä aseveljet yhteen jo yli 60 vuoden ajan.
Säkyläläisveteraaneille perinnetilan
aikaansaaminen
on ollut tärkeä ja arvokas asia
Hankkeen moottorina on toiminut Sotainvalidien Säkylän
osaston puheenjohtaja Tuulikki Mattila, jolle vahvaa taustatukeaan ovat tarjonneet molemmat yhdistykset sekä Säkylän kunta.
Erityiskiitoksen ponnisteluistaan ansaitsee veteraaniveli ja sotainvalidi Pentti Perttuli.
Hän on koonnut perinnehuoneeseen isänmaan kohtalonvuosista kertovan historiakokonaisuuden.
Rukajärven korpitaistelusta

itse tallennetun kuvan rinnalla oviseinämää koristavat kultakehyksiset taulut senaatin itsenäisyysjulistuksesta vuodelta
1917 sekä ylipäällikkö Mannerheimin päiväkäskystä 14. maaliskuuta vuonna 1940. Itseoikeutetusti kokoelmaa täydentävät myös sotainvalidien ja
sotaveteraanien tunnukset.

Lisäaineistoa mahtuu
mukaan
Säkyläläiset veteraanit palvelivat sodan aikana pääosin pioneerijoukoissa. Siitä muistuttaa
vitriinissä oleva pioneerikersantin asetakki.
Iso osa esittelytilasta on varattu erilaisille palkinnoille.
Niitä yhdistyksille on kertynyt
paljon vuosikymmeniä jatkuneen vilkkaan harrastustoiminnan saatossa.
Mukana ovat myös yhä vireät naisjaostot, jotka niin monta
kertaa kahvi- ja ruokatarjoiluineen ovat puhaltaneet lämpöisen hengen yhteisiin tilaisuuksiin.
Yötä päivää valaistun perinnehuoneen esineistö muodostaa jo nyt näyttävän kokonaisuuden sodan ja sen jälkeisen
yhdistystoiminnan vuosikym-

meniltä. Lisäaineistoa otetaan
kuitenkin vielä mielellään mukaan.
Niitä varten vitriinissä on
muun muassa kaksi lukittavaa
arkistokaappia.
Sinne voisi tallettaa
vaikkapa sota-aikaan liittyvää
henkilökohtaista materiaalia,
kuten valokuvia, kirjeitä, muisteluja, puuhanainen Tuulikki
Mattila muistuttaa.
Teksti: Jarmo Metsänranta
Kuvat: Liisa Siltanen

Pentti Perttuli esittelemässä perinnehuoneeseen koottua historiakokonaisuutta.

Muistot eivät himmetä saa. Säkylän perinnevitriinien äärellä maanviljelysneuvos Pentti Perttuli (vas),
Sotainvalidien Veljesliiton Säkylän osaston puheenjohtaja Tuulikki Mattila ja Säkylän sotaveteraanien varapuheenjohtaja Viljo Tuominen.
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Sotaorvot Sotaveteraanien lähellä
Lahden Seudun Sotaorvot järjestivät kolmannen sotaorposeminaarin Lahdessa Osanottajia oli aiempien
vuosien tapaan kaikkialta Suomesta, mutta aiempaa
runsaammin noin 150 henkilöä.

P

uheenjohtaja
Tauno
Strengell toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja korosti sotaorpojen toimivan sotaveteraanien ehdoilla. Tänä
vuonna
Sotaveteraaniliitto
täyttää 50 vuotta ja isänmaamme 90 vuotta.
Eduskunnan 1. varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila puhui Sotaveteraaneista ja sotaorvoista. Hänen mielestään
on hienoa, että sotaorvot ovat
koonneet voimiaan yhteen ja
perustaneet yhdistyksiä. Turvan hakeminen toinen toisistaan ja yhteisen muistin säilyttäminen ja luominen on tärkeää yhteisöllisyyttä.
Sodat ovat yhteinen trauma,
joka traumatisoi muitakin lapsia kuin sotaorpoja ja jäljet siirtyvät seuraaviin sukupolviin.
Siksi on yhteisöllisesti hyvä, että
sodan muistoja ja traumoja puretaan niin kauan kuin elävä yhteys sota-aikoihin on olemassa.
Sodan jälkeen varmasti ymmärrettiin, kuinka kovia orvot olivat joutuneet kokemaan.
Koska kaikki kokivat kovia ja
joutuivat taistelemaan elantonsa eteen, ei lapsiin kiinnitetty
erityistä huomiota.
Veteraanietuuksiin sotaorvoilla ei ole oikeutta eikä valtioneuvostolla suunnitelmia väl-

jentää etuuksien saajaryhmää.
Tarvittaisiin erillistä tutkimusta, jotta voitaisiin arvioida sotaorpojen erillisen kuntoutuksen tarve. Anttila kehottikin
tekemään valtiovallalle esityksiä sotaorpojen oikeutuksesta
kuntoutukseen.
Sotaorpojen tarina voi olla
yksi esimerkki kasvu- ja selviämistarinasta. Jos se ei aikanaan
sellaiselta ole tuntunut, ei vieläkään ole mahdotonta sellaista
rakentaa. Yhteisten kokemusten jakamisen kautta ihminen
voi tuntea myös yksilönä eheytyvänsä. Anttila toivoikin, että
sotaorvot pystyvät tekemään
yhteisestä kokemuksestaan positiivisen kasvukertomuksen,
jossa vaikeudet myönnetään,
mutta nähdään myös asioiden
positiivinen puoli ja jossa yhteisöllisyydestä voidaan ammentaa voimaa tuhoavan katkeruuden sijaan.
Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtaja, rovasti Aulis Harju muistutti puheenvuorossaan, että heti sodan jälkeen
1946 sotavammoihinsa kuolleet
eivät olleet sotavainajia eivätkä
heidän leskensä ja lapsensa sotaleskiä eikä sotaorpoja. Mahdollisesta tuesta ei myöskään
tiedetty. Maailma ei ole ollut
eikä tule olemaan tasapuolinen.

Oy Brandt Ab
Vantaa

Sotaveteraanien
puheenvuorot
Sotaveteraaniliiton valtuuston
puheenjohtaja Aarno Lampi
kertoi sotaveteraanityön järjestäytymisestä ja kehittymisestä.
Veteraaneja on vielä yli 80 000.
Kannattajajäseniä on tullut
mukaan 23 000. Tammenlehvän Perinneliitto on keskeinen
toimija siirrettäessä veteraanien henkistä perintöä suomalaisen yhteiskunnan vahvuudeksi. Puheenjohtaja on sotaorpo,
maaherra Eino Siuruainen.
Lahden Sotaveteraanipiirin
Veljestuen kunniapuheenjohtaja Olavi Tammilehto kiteytti
sanottavansa vanhan veteraanin pyyntöön: kaikki erimielisyydet pitäisi ratkaista diplomatian keinoilla, ei sodalla.
Tehkää rauhantyötä, sotaorvot!
Mannerheim-ristin
ritari Pentti Iisalo kertoi itseään
rankasti koskettaneesta tapahtumasta, kun hänen taistelulähettinsä, viiden lapsen isä oli
saanut kuntoisuusloman, mutta joutui jäämään taistelupaikalle, kun littera ei tullut ajoissa perille. Isä oli jo lähettänyt
kirjeen tulostaan kotiin, mutta hänen kohtalokseen tuli kaatuminen. Tämän tapahtuman
jälkeen Iisalo on kokenut sotaorvot hyvin läheisiksi.
Lahden Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja Mauno Uusitalo oli vaikuttunut tilaisuuden
tunnelmasta. Yhteistunne oli
voimakas, oli latausta ja suuret
voimat liikkeellä! Hänkin koki
sotaorvot hyvin läheisiksi, kuin
omiksi tyttäriksi.

Sankarikuolema ja
selviytyminen
Seminaariesitelmän piti Helsingin yliopiston tutkija Ilona Kemppainen. Moni läsnä-

Sotaorposeminaarin väliajalla keskustelemassa oik. Elsa Vanhala,
Aarno Lampi, Olavi Tammilehto ja Pentti Iisalo.

olija oli lukenut hänen kirjansa ”Isänmaan uhrit”. Esitelmän
aihe oli: ”Sankarikuolema ja
selviytyminen suomalaisessa
yhteiskunnassa”.
Sankarikuolema olikin paitsi yksilöiden ja perheiden tragedia, myös kansallinen kysymys, johon tiivistyi monia aikakauden arvoja.
Suomalaiset kaatuneet pyrittiin kaikki evakuoimaan kotiseuduilleen ja hautaamaan
sankarihautoihin. Tämä ei ollut itsestään selvää vielä talvisodan alussa, vaan puolustusvoimissa lähdettiin kenttähautauksen ajatuksesta. Vuoden
1918 kotiseudulla vietettyjen
sankarihautajaisten perinteet
elivät kuitenkin suojeluskunnissa; myös puolustusvoimissa
oli tahoja, joiden mielestä kotirintamalle hautaaminen oli
kannatettava vaihtoehto.
Tärkeä osa sankarikuolemaa olivat ne yhteydenotot, joita omaiset saivat. Erityisesti sotilaspastorien kirjeet kertoivat
sankarikuolemasta; pyrittiin
kirjoittamaan mahdollisimman tarkasti jokaisen sotilaan
kuolemasta ja myös lohduttamaan omaisia. Näissä kirjeis-

sä luonnosteltiin myös sankarikuoleman kuva; miksi sotilas
oli kaatunut ja mitä se merkitsi
omaisille. Olennaista oli ajatus
uhrista ja myös omaiset nähtiin
tämän uhrin antajina.
Sankarikuoleman kuvassa
oli olennaista myös se millaisena suomalainen sotilas nähtiin.
Hänen ajateltiin olevan hyvä
kristitty ja taustaltaan talonpoikainen. Sotilaiden sanottiin
taistelevan paitsi uskon ja isänmaan myös kodin puolesta. Tämäkään ei ollut pelkkää propagandaa, vaan monelle sotilaalle
kaikkein helpoimmin ymmärrettävä taistelun syy oli juuri
oma koti ja perhe.
Kirkkoherra Kauko Eränummi lausui päätössanat.
Hänen vaimonsa on sotaorpo,
jonka isä jäi kentälle. Meillä
monilla on isän menettämisen
yhteinen kokemus. Tärkeää on
viedä perintöä tuleville sukupolville ja muistaa, että siunaus
on usein käynyt yli maan.
Lahden Seudun Sotaorpojen
kuoro lauloi lopuksi kaksi laulua.
Irja Taskinen
sotaorpo
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Helsingin Sotaveteraanikuoron juhlakonsertissa Yliopiston juhlasalissa lauloi 36 miestä.

Helsingin Sotaveteraanikuoro
laulanut 20 vuotta

H

elsingin
Sotaveteraanikuoron 20-vuotisjuhlakonsertti pidettiin Helsingin Yliopiston
juhlasalissa 20. tammikuuta.
Sen johti yhä tarmokas musiikkineuvos Arvo Kuikka. Vaikka
kuoron äänet ovat jo iän rasittamat, soi Orjien kuoro oopperasta Nabucco kauniisti ja vaikea Tammenlehvälaulajien testamentti meni täsmällisesti.
Solistit Marjatta Airas ja Sauli
Tiilikainen toivat iloa ja valoa
saliin, mikä kaikui jo mahtavasti Eljas Seppälän johtaman
Kaartin soittokunnan sävelistä.
Päivän päätti tosimuhkea karonkka Suomalaisella klubilla.
Karonkkatilaisuudessa palkittiin kuorolaisia pitkäaikaisesta työstä. Kuoron kunniajäseniksi kutsuttiin Tyko Ahomaa, Viljo Aronniemi, Harald
Johansson, Nils Lundell, Tauno Paukkonen, Aarre Pyy ja
Aarre Rytilä. Sotaveteraanien kultaisen ansioristin saivat: Tyko Ahomaa, Harald Johansson, Arvo Kuikka ja Aarre
Pyy. Sotaveteraanien ansioristi vastaanottivat: Nils Lundell,
Jaakko Mäntylä, Reijo Pajamo
ja Taisto Selkälä.
Sotainvalidien Veljesliiton
kultainen ansiomerkki luovutettiin 27 kuorolaiselle, jotka
Helsingin Seudun Sotainvalidipiirin puolesta luovuttivat Eivor Heistaro, Seppo Kanerva
ja Eino Salomaa.
Joukko Keski-Helsingin sotaveteraaneja ja Sotainvalidipiirin mieskuorolaisia perusti
22.1.1987 tammenlehvämiesten kuoron. Vanhin perustajajäsenistä oli silloin 79-vuotias ja nuorin 60-vuotias. Nyt
juhlapäivän konsertissa lavalle
nousseista 36 miehestä vanhin

oli 94 v., nuorin 77-vuotias, keski-iän ollessa 84 vuotta. Kuoroa
on 1990 luvun alusta johtanut
Arvo Kuikka, puheenjohtajana on ollut Pekka Pusa, isäntänä Harald Johansson, sihteeri
on Paavo Ruotsalainen, kuoron apuna Uolevi Lassander ja
Reijo Pajamo. Kuorolle tärkeää naistoimikuntaa on johtanut
Pirkko Ranki.
Perustamiskeväänä jo esiinnyttiin 10 kertaa ja syksyllä 22
kertaa. Juhlapäivään mennessä on esiintymisiä kertynyt yhteensä 752 eli lähes 40 kertaa
joka vuosi. Helsingin kuoro,
kuten maan muutkin sotaveteraanikuorot on saanut esiintyä vuosittain Talvisodan päättymisen juhlassa, Kansallisena
veteraanipäivänä, Kaatuneiden muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivän juhlissa. Tämä on
kunnia-asia ja hyvän laulutason mittarina. Perinnekuorokseen kuoro on saanut 110 vuotiaan Viipurin Lauluveikot, joten
kansallisesti tärkeiden juhlien

Monipuolinen

lauluohjelma hoituu sotaveteraanien poistuttua paremmille
laulumaille.
Kuoro on julkaissut mm 2 Ckasettia, 3 VHS-kasettia, 2 CDlevyä sekä juhlapäivän kunniaksi sisältörikkaan 220-sivuisen historiikin. Kuoro on tehnyt
monia ulkomaanmatkoja Inkerinmaalta aina Yhdysvaltoihin
asti. Matkat ovat motivoivia
ja musiikillisesti haasteellisia.
Niitä ovat myös sotaveteraanien valtakunnalliset laulujuhlat. Sellaisen kuoro järjesti 1996
yhdessä Espoon Sotaveteraanikuoron kanssa. Osallistujina oli
23 kuoroa kautta Suomen sekä
Soomepoiste Meeskoor. Juhlan
suojelijana oli oiva ”Maammelaulaja” Tasavallan presidentti
Martti Ahtisaari. Solistina toimi maestro Jaakko Ryhänen.
825 miehen suurkuoroa säesti
Kaartin soittokunta Eljas Seppälän johdolla.
Kalevi Kauranne

Helsingin Sotaveteraanikuoron kunniajäseniksi kutsuttiin 7 keskeisesti kuorotoiminnassa mukana ollutta.

Lautsiassa 05. – 09.04.
Keväthanget, pääsiäisherkut ja monipuolista ohjelmaa isäntäparina Paavo ja
Anna-Liisa Juntunen. Monenlaista
ohjattua toimintaa; askartelua, jumppia,
tarinatuokioita, yhteislaulua, illanviettoja
sekä tansseja.
Tervetuloa Trullien aikaan Hauholle!
puolihoito alk. 239,- / henkilö

LAUTSIA

www.lautsia.fi puh. 03-647 080
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Suomen-poikien tapahtumia

S

uomen Sotaveteraanien
Viron yhdistys, Suomenpoikien perinneyhdistys
sekä virolainen perinneyhdistys järjestävät juhla- ja muita
tilaisuuksia. Myös Kanadassa
ja Ruotsissa on virolaisilla JR
200 aseveljillä oma yhdistys ja
ohjelmaa itsenäisyyspäivän aikoihin.
Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistys järjestää Tallinnassa 23. helmikuuta itsenäisyyspäivän juhlan. Sitä edeltää
Viron vapaustaistelijoiden perinteinen Kaarlin kirkossa vietetty kirkkopyhä.

Suomen-poikien
perinneyhdistyksen
tapahtumia
Suomen-poikien perinneyhdistys järjestää vuosikokouksen 24. helmikuuta kello 13.00
Kuljetuskuution auditoriossa
Helsingissä. Ennen kokousta
on kunniakäynti Malmin hautausmaalla, jossa puheen pitää
puheenjohtaja Seppo Lahtela.
Vuosikokouksen alussa esitelmän pitää Kaarina Dromberg.
Suomen-poikien perinneyhdistys järjestää kesäretken Viroon 6.-8. elokuuta. Matkan
järjestelyistä vastaa Suomessa
perinneyhdistyksen hallituksen jäsen Hans Gabrielsson.

Lisätietoja lähiaikoina matkasta yhdistyksen internet -sivuilta www.suomenpojat.fi

Pohjan poikien
muistotilaisuudet
Suomen Viro -yhdistysten liitto järjestää kunniakäynnin Viron vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten vapaaehtoisten muistomerkillä Vanhan
kirkon puistossa Viron itsenäisyyspäivänä 24. helmikuuta klo
17.00. Puheen pitää Tuglas-seuran puheenjohtaja Riho Grünthal. Tilaisuus jatkuu iltajuhlana Suomen Baltia-keskuksessa,
jossa on musiikkia puheita ja
seurustelua.

Veteraanityön oppaasta
III painos

R

eserviläisliitto otti Veteraanityön oppaasta kolmannen painoksen. Satasivuisen kirjan tiedot on päivitetty ja kuvia lisätty. Kirjan
perusrunko on pysynyt muilta
osin entisenä. Kirja julkistettiin veteraanijärjestöjen ja Reserviläisliiton veteraaniyhteistyöryhmän yhteiskokouksessa
Vantaalla 27. tammikuuta. Oppaan on koonnut yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jarmo A.
Tolvanen.
Veteraanijärjestöjen edustajien puheenvuorojen lisäksi ve-

teraaniyhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Juha Arvonen
ja liiton I varapuheenjohtaja
Osmo Suominen käyttivät puheenvuorot. Reserviläisliiton
toiminnan painopistealueista
veteraanityön tukeminen jatkuu edelleen.
Oppaan voi tilata Reserviläisliiton toimistosta, puhelin
(09) 4056 2043 tai se on ladattavissa Reserviläisliiton sivulta
osoitteesta www.reservilaisliitto.fi Oppaan hinta on 10 euroa.

Viron yhdistyksen toimisto muutti Sotaveteraanien
uomen Sotaveteraanien tä toimiston puhelin ja faksinu- tuki- ja perinneViron yhdistyksen toi- mero muuttuivat. Uusi numero säätiö tukee

S

misto sai tammikuun
alussa uudet tilat. Toimisto sijaitsee nyt osoitteessa Toompea
8, 10142 Tallinn. Muuton myö-

on + 372 666 0435. Toimisto on
avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00–13.00.

Metso Minerals
Finland Oy
Tampere

www.betamet.fi

S

otaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö myönsi Adolf
Ehrnroothin
rahastosta avustuksia vähävaraisten sotaveteraanien tukemiseen jalkaväenkenraali Ehrnroothin
100-vuotissyntymäpäivänä 9.
helmikuuta. JR 7:n perinnetoimikunnan esityksestä myönnettiin 9:lle hakijalle 3 900 euroa.
Adolf Ehrnroothin nimikkorahaston varat kertyivät jalkaväenkenraalin merkkipäivämuistamisista sekä hänen toivomuksestaan muistaa rahastoa
hänen hautajaistensa yhteydessä. Rahastosta käytetään JR 7:n
perinnetoimikunnan esityksestä rykmentin yksiköissä palvelleiden veteraanien hyväksi sekä
vähävaraisten sotaveteraanien
ja heidän puolisoidensa tukemiseen. Lisäksi säätiö myöntää
tukea perinnehankkeisiin.

Reserviläisliiton veteraaniyhteistyöryhmän edustajien ja veteraanijärjestöjen edustajien yhteistapaamisessa Rintamanaisten Liiton
puheenvuoron käytti puheenjohtaja Kaarina Peltola.

Rakennusurakointi
Marko Myllypakka
Äänekoski
Puh. 050 - 535 6980
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Vireää veteraanitoimintaa Toiminnanjohtajat neuvottelupäivillä
Australiassa
otaveteraaniliiton piiri-

S

en toiminnanjohtajat kokoontuivat neuvottelupäiville 11–13.1. Keskeisenä aiheena olivat esillä piirien ja koko
järjestökentän asiat, joista keskusteltiin perusteellisesti.
Puheenjohtaja Aarno Strömmerin avauspuheen jälkeen
Heikki Järvinen selosti Åke
Lindmanin ohjaaman TaliIhantala –elokuvan valmistumista. Åke Lindmanin ajatuksena on elonkuvan kautta saaSuomen Sotaveteraanit Australia Inc:n johtokunta kokoustamas- da viesti veteraaneilta nuorille
sa. Edessä vasemmalta Martti Mäkelä, jäsensihteeri Sirkka Tulokas siitä, miksi edelleen kannatja puheenjohtaja Juhani Salmi. Takarivissä vas. Martti Tulokas, To- taa olla ylpeä suomalaisuudesmi Ruonala, sihteeri Laila Nousala, rahastonhoitaja Eliisa Laitinen,
ta. Tämän päivän maailmassa
Veikko Pulka ja varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi.
veteraanien ”Kaveria ei jätetä”periaatetta on myös syytä sootaveteraaniliiton nuo- osallistui myös suurlähettiläs veltaa globalisoituneessa maailrimman jäsenyhdistyk- Glen Lindholm. Kansallisen massa – elämmehän maailman
sen Suomen Sotaveteraa- veteraanipäivän juhlan järjes- kylässä, Järvinen totesi.
nit Australia Inc:n toiminta on täminen on yhdistyksen tehtäSuomen Partiolaisten prokeskittynyt Brisbaneen. Koko vä. Suomalaisyhteisöstä on saa- jektisihteeri Anu Sauliala kerAustralian alueelta kuntoutuk- tavissa hyviä ohjelmansuorit- toi partiolaisten periaatteista ja
seen tulevat veteraanit voivat tajia, jotka mielellään tulevat toiminnoista, mutta erityisesti
kuntoutusmatkansa aikana ta- esiintymään veteraanien tilai- vuoden 2007 yhteistyökuvioisvata myös sotaveteraaniyhdis- suuksiin.
ta veteraanien kanssa. Partiotyksen edustajia.
laiset ovat kumppanina veteVuosittaisista juhlista tärLaila Nousala raanikeräyksessä. Partiolaisten
keimmät ovat itsenäisyyspäitoiminnan tunnuksiin on aina
vän juhla ja kansallisen vekuulunut palvelu, auttamiteraanipäivän juhla. Itsenäinen ja kunnioittaminen. Tässä
syyspäivän juhlan järjestää
hengessä partiolaisia on myös
paikallinen Suomi-seura, jonka
tarkoitus rohkaista paikkakunkunniavieraiksi veteraanit kutnittain ottamaan yhteyttä vesutaan. Viime vuoden juhlaan
teraaneihin vuorovaikutuksen

S

Heikki Järvinen ja Anu Sauliala asentamassa tekniikkaa kohdalleen esitystään varten laivan henkilökuntaan kuuluvan ohjaajan
opastuksella.

edistämiseksi, Sauliala totesi.
Sotiemme veteraanien varainhankkija Silja Lehti puhui
veteraanijärjestöjen yhteisestä
keräyksestä. Tänä vuonna keräys tapahtuu uuden Veteraanivastuu ry nimisen yhdistyksen
puitteissa, jonka toimihenkilöksi hän siirtyi vuoden alussa.
Rantautuessa Tukholmaan
seuruetta olivat vastassa Sotaveteraaniliiton Ruotsin puheenjohtaja Heikki Lirberg ja
sihteeri Heli Pakkanen. Tukholmassa tehtiin kiertoajelu
oppaan johdolla ja tutustuttiin
nähtävyyksiin.
Toisena päivänä toiminnanjohtaja Markku Seppä ja sosiaalisihteeri Anni Grundström kä-

sittelivät laajasti liiton toimiston
ja piirien yhteistyön periaatteita,
veteraanien kotona selviytymisen tukemista ja vuoden 2008
veteraanietuustavoitteita sekä
liiton 50-vuotisjuhlavuoden aikataulua, alueellisia juhlatapahtumia ynnä muita asioita. Vilkas keskustelu asioista selkeytti
toiminnanperiaatteita.
Loppusanoissaan
Aarno
Strömmer kiitti tilaisuuden järjestäjiä sekä osanottajia aktiivisesta osallistumisesta. Antti Henttosen sanontaa Sotaveteraani-lehdestä mukaillen hän
totesi että ”olipa pitoisa kokous”.
Markku Rämö
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Rannikon
Erikoisosaajat Oy

Sata-Kuulo Oy

Pori

Pori

Porin
Aikuiskoulutuskeskus

Harmaalinnan
Rakennustoiminta Oy

Rakennuspalvelu
P.Henriksson Oy

Siivir Caravan Oy

Sopari Oy

Tomeka

T:mi Matti Simola

Pyhäjoen Rakennus Oy

T:mi Mika Venäläinen

Rakennustoimisto
Metsäpuro Oy
Pirkkala

Porvoo

Pukkila

Pori

Porvoo

Pyhäjoki

Porvoo

Porvoo

Pyhäselkä

Hollming Oy
Rauma

Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, FIN-26101 Rauma, Finland
Tel: +358 2 83 791 Fax: +358 2 8379 4804
www.rolls-royce.com

Tilintarkastus
Metsäterä Oy
Riihimäki

Rauma Cata Oy
Rauma
www.raumacata.fi

Urheilukatu 5-7, 96100 ROVANIEMI
Puh. 0400 294 973, Faksi (016) 379 7444

Kuljetus Ventola Oy
Riihimäki

Logbear Oy
Rovaniemi

Kuljetus HJK Oy

Sallan aluelämpö Oy

Valhojan Maansiirto Oy

Salla

Salo
www.valhojanmaansiirto.fi

Salon Tilipalvelu Oy

Laatoitustyö Lintula

Silkkipaino Kihlström Ky

Transjack Ky

Jaana-Transport Oy

Rusko

Salo

Lohjan Teora Oy

Salo

Salo

Saukkola

33450 Siivikkala, Puh.0400 - 636 522
-tuontiautojen kuljetuksia Euroopasta-

Jukan Maalaus Oy

Sakki Oy
Summa

48900 Sunila
Puh. 05 - 229 8111

Noormarkun Murske Oy

Puusepänliike
MO-Group Oy

Suomi-Tikas Oy

Sipoo

Söörmarkku

Taavetti

Simpele

Sunila Oy

Talma
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Semtu Oy
Talma

Puh.03 - 380 5300
e-mail:myynti@tevella.fi
www.tevella.fi

www.pispalanwoima.fi
TAMPERE

Ramatra Oy
Tampere

TIISTENJOEN OSUUSPANKKI
Kuortaneentie 1506, Tiistenjoki
Puh. 06-433 7400

Tilintarkastuspalvelu
Seija Nurmi
Tammela

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy

MP-Nostot Oy

Sisuremppa Ky

RENTLIFT.FI

Tampere

Henkilönostimet
Tampere

Romuliike Mäki Ky

Björkstrands
Gräv och Bygg

Tampere

Tampere
www.romuliikemaki.fi

Toholammin Osuuspankki
Ullavantie 1 , 69300 Toholampi
Puh. (06) 881 9200

Tornion Akut

Tornio, Puh. 016-480 787
www.tornionakut.com

Marconwest Oy
Turku

MN-Asennus
Markku Niemi Oy
Turku

www.tampere.chamber.fi

Tampere

Tenala

VS-Harja Oy
Toijala

Kake Container Oy
Tornio

Triumph International Oy
Turku

www.turkuenergia.fi

Turun
Varakonepalvelu Oy
Turku

www.turkuhalli.fi

V-S Talopalvelut Ky

Turun Rakennusteline Oy

LL-Asennus Oy

Pelti-Expert Oy

Soraliike
Erik Winqvist Ky

Uudenkaupungin
Telakkakiinteistöt Oy

Tuusula

Uusikaupunki

VARATTU

Länsi-Hitsi Oy

Oy Kontaktor Ab

Pohjanmaan Mixon Oy

Johansson Tooling Oy Ab

Kymen IV-Valmistus Oy

Turku

Tuusula

Vaasa

Turku

Uusikaupunki

Vaasa

Turku

Vaasa

Valkeala
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Kirjat
Sotavuodet taistelulentäjänä

Salon seudun sotaveteraanien
ja naisten historiikki
Salon Seudun Sotaveteraanit r y 40 vuotta.
Salon Seudun Sotaveteraanit r y Naisjaosto 35 vuotta
Toimituskunta: Voitto Laine (pj.), Ossi Helin (siht.),
Pasi Venho (taitto), Kauko
Sainio, Reino Läärä, Eila
Hägerth, Salon Painokeskus Reiote Oy 2006, 124
sivua, hinta 10 €.
Salon Seudun Sotaveteraanien
teokset Muistoja vuosien varrelta 1966—1996 ja 1996—2001 saivat päivityksensä joulun 2006
lähetessä. Uusi historiikki julkaistiin yhdistyksen 40-vuotisen ja sen naisjaoston 35-vuotisen merkkivuoden merkeissä.
Yhdistyskentän monipuolisen toiminnan kerrontaa ja sen
toimijoiden esittelyä edeltävää
pääosaa teokseen on otettu katkelmia pitkäaikaisen puheenjohtajan ja kunniapuheenjohtajan Kosti Ahon muistelmista
sekä aktiivijäsen Aarno Saaren
kirjoitus vuodelta 1988. Nais-

jaosto esitellään monipuolisesti
sisarpäivineen, kokouksineen ja
muine tilaisuuksineen, samoin
tukijaosto toimikuntiensa aikaansaannoksin.
Yhdistyksen hallinto ja toiminnan eri osa-alueiden tapahtumat esitellään järjestelmällisesti. Aktiivinen veteraanija
kotiaskareissaan ja muussa avuntarpeessa avustava tukijäsenten
runsaan 20 hengen kommando-joukkue yhteystietoineen saa
ansaitsemansa huomion ja Salon Seudun veteraanilaulajat on
tietysti oma lukunsa. Heimovelitoimintaa esitellään kattavasti
18 sivulla. Kirjan kuvitus on paljon puhuva, runsas ja värikäs.
Historiikki on saatavana Salon Seudun Sotaveteraanien Veteraanipajasta, Kirkkokatu 10,
24100 Salo. Postitilauksissa lisätään 2,60 € toimitusmaksu. Tilaukset puhelimitse Voitto Laine
040 503 5535.
Markku Rämö

Aapo Tulkki; Sotavuodet
taistelulentäjänä
260 sivua, pehmeä kantinen
Edico Oy, ovh 30 €
Helsingin Munkkiniemessä eläkepäiviään viettävä Aapo ”Aapeli” Tulkki kirjoitti kirjan sotavuosistaan taistelulentäjänä.
Lukuisista pyynnöistä johtuen hän päätti kirjoittaa sotavuosiensa kokemukset, työelämänsä
ja lopuksi lapsuutensa ihmeelliset maisemat ja ajat teokseksi.
Aapo Tulkki korosti, että hän oli
vain yksi heistä, jotka syntyivät
tuohon aikaan ja joutuivat tekemään velvollisuutensa Isänmaan
hyväksi: ” Olkoon oma kokemukseni kuin testamentti jälkipolville, että heille jäisi tiedoksi, kuinka suomalainen lentäjä,
minä yksi heistä, taisteli ja toimi
talvisodasta Lapin sotaan.”
Joukot harvenevat tiheään
tahtiin, koska ikä taltuttaa loppujen lopuksi sitkeimmänkin.
”Siksikin tunnen velvollisuutta
kertoa omien kokemusteni kautta heistä, joiden ansiosta meillä
on nyt vapaa maa” sanoo Aapo
Tulkki.
Kirjassaan hän kertoo myös
sotien jälkeisestä jälleenrakentamisesta, omista lähtökohdistaan, kuinka suomalainen yri-

tysmaailma loi pohjat tämän
päivän kansainvälisyydelle ja
hyvinvoinnille. Myös rauhan
ajan mieltä ylentävät voitot ja
kirvelevät tappiot, konkurssit,
uudelleen nousut ja sotaveteraanien elämä kasvavan hyvinvoinnin ohessa tulevat toivottavasti
selkeästi esille hänen elämänsä
moninaisten vaiheitten kuvauksessa:
”Sotapalvelusvuosieni
ensimmäinen päivä oli Kauhavalla, 7.12.1939 ja viimeinen
13.11.1944”.
Aapo Tulkin muistelmat alkavat Talvisodan ensimmäisistä
pommituksista, jotka keskeyttävät koulunkäynnin Kouvolan
yhteiskoulussa. Edessä on pitkät sotavuodet taistelulentäjänä.
Aapo Tulkki elää nuoruuttaan
rintamilla muiden ikätovereittensa kanssa ja taistelee lentäjänä jatkosodan lähinnä Rukajärven tukikohdassa sekä osallistuu
Lapin sotaan raskaina ja vaarallisina vuosina.
Avioituminen Hannan kanssa sodan keskellä ja sodan loputtua nuorenparin elämän rakentaminen tyhjän päältä Helsingin
Viiskulmassa ovat toisen osan
antia.
Hannan kuoleman jälkeen on
koskettavaa seurata Jaalan Pal-

Aapo Tulkin Sotavuodet taistelulentäjänä on kunnianosoitus
niille, jotka taistelivat vaikeissa
olosuhteissa ylivoimaista vihollista vastaan.

jakasta kasvunsa ja henkisen perintönsä ammentaneen miehen
paluuta lapsuuden maisemiin
sotaveteraanina lähes iltasoiton
aikaan. Mennyt alkaa elää uudella tavalla, samalla kun taistelulentäjien rivit harvenevat
nopeasti. Lapsuutensa Paljakan
muistojen kirkastuessa Aapo
Tulkin on todettava kerta toisensa jälkeen, että ikä nujertaa
sitkeimmänkin miehen.
Hannu Hirvikoski

Kuusankosken sankarivainajat 1939-1945

Sotaveteraanin suurtyö
Esju Oy
– Elektroniikan suunnittelupalvelut
– Analogia-, mittaus- ja RF-tekniikka
– Digitaalitekniikka, ohjelmistosuunnittelu
ja sulautetut mikroprosessorijärjestelmät
– EMC-mittaukset

www.esju.fi

Länsituulentie 8, 02610 Espoo, puh. 010 255 5930
Iso Omena, Piispansilta 11, puh. 010 255 5935

Kuusankosken Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtaja Tuure Nyberg on kerännyt perustiedot
kaikista 387 kuusankoskelaisesta viime sotien sankarivainajasta.
Useimmista on esittelyn yhteydessä omaisilta saatu kuva tai
kuva ko. sankarivainajan hautakivestä.
Nyberg joutui työstämään
227- sivuista matrikkelia kaksi
vuotta. Hän aloitti joulukuussa
2004 ja teoksen julkistamistilaisuus oli 15.12.2006. Työurakka
oli valtava. Nyberg kävi vaimonsa tai poikiensa kanssa tutkimassa 24 eri seurakunnan sankarihaudat ja kirkonkirjat, sillä
tehdaspaikkakunta Kuusankosken sankarivainajia on haudattu
niin moneen sankarihautaan.
Kuusankoskelaisia kaatui talvisodassa 105 ja jatkosodassa 282.
Monet olivat ne joukko-osastot,
joissa menehtyneet soturit palvelivat, matrikkeli kertoo. Eniten

kuusankoskelaisia kaatui talvisodassa Osasto Hallbäckissä Taipaleenjoella. Jatkosodassa kuusankoskelaiset taistelivat kymmenissä joukko-osastoissa. Eniten
heitä kaatui 4.D:n joukko-osastoissa JR 5:ssä ja JR 25:ssä.
Tuure Arvo Birger Nyberg:
Kuusankosken sankarivainajat ISBN 952-5530- 12-4, Kuu-

sankosken kaupungin tulostuspalvelu, taitto Juhani Virtanen,
kuvat: Kuva Mankinen, Valokuvaamo Pitkänen ja Timo Nyberg.
Erkki Vitikainen

Tuure Nyberg (keskellä) luovutti julkistamistilaisuudessa työstämänsä matrikkelin Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Olavi Eroselle. Oikealla rouva Kersti Nyberg.
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Motti-Matin maineikas elämä kirjana
Hannu Särkiö: Motti-Matti
1901–1984. Yleisesikuntaeversti Matti A. Aarnio.
JR 56:n Kilta. Saarijärven
offset Oy. 2006. 140 s.
Sotiemme nimekkäimpiin pataljoonan- ja rykmentinkomentajiin kuulunut, Motti-Mattina tunnettu yleisesikuntaeversti
Matti Aarnio on saanut elämäkertateoksen. Sen on kirjoittanut kenraalimajuri, valtiotieteiden maisteri Hannu Särkiö.
Rautatieläisperheen poikana
Valkealassa 1901 syntynyt Matti
Aarnio osallistui vapaehtoisena
vapaussotaamme, Viron ja Latvian vapaussotiin sekä Aunuksen retkeen. Hän oli elämänsä
aika mukana seitsemässä sodassa tai sotilaallisessa selkkauksessa. Hän ohjautui suojeluskuntajärjestön ensimmäisen päällystökurssin jälkeen Kadettikoulun
8. kurssin priimuksena ja Sotakorkeakoulun toiseksi parhaana oppilaana menestyksekkäälle
sotilasuralle.
Talvisodassa majuri Aarnio
komennettiin lyhyen päämaja-

palvelun jälkeen tammikuussa
Hiipijäpataljoonaksi kutsutun
Jääkäripataljoona 4:n komentajaksi Laatokan pohjoispuolelle.
Kuuluisissa Lemetin mottitaisteluissa lähes rykmentin vahvuista taisteluosastoa johtanut
Aarnio osoitti johtajan taitonsa ja sai elinikäisen Motti-Matti kunnianimen. Lemetin motista yritti yli 40 asteen pakkasessa
purkautua noin 3 600 nälästä ja
paleltumista kärsivää venäläissotilasta, joista vain muutamien
satojen arvellaan päässeen suomalaisten saartorenkaan läpi.
Taistelujen päätyttyä alueelta laskettiin yli 3 000 kaatunutta venäläistä, heidän joukossaan
kaksi tai kolme kenraalia ja useita korkeita muita esikuntaupseereja. Saaliina oli muun muassa
105 panssarivaunua, 161 ehjää
kuorma-autoa, 200 autokuormaa ammuksia ja röykkiöittäin
jalkaväen aseita. Legenda mottikomentajasta oli ansaittu. Seitsemän viikkoa kestäneet taistelut synnyttivät elinikäisen ystävyyden pataljoonan komentajan
ja alaisten välille.

Jatkosodan alussa majuri
Aarnio toimi kouluttamansa JR
9:n II pataljoonan komentajana Pälkjäveltä Tarsepolin kautta
Syvärin taakse Ostaan. Marraskuussa hänet ylennettiin everstiluutnantiksi ja määrättiin raskaissa taisteluissa kuluneen JR
56 komentajaksi Maaselän kannakselle, jossa rykmentti kävi
korpisotaa ja desanttien torjuntaa kesään 1944 saakka. Everstiksi ylennetyn Aarnion rykmentti siirrettiin juhannuksena
1944 Loimolaan, jonne Nietjärvellä epäonnistunut marsalkka Meretskov kohdisti läpimurtoyrityksen. Käsnäselässä
ja Kakrakankaalla Aarnion pataljoonat toteuttivat tehokasta
mottitaktiikkaansa. Rykmentin
sotatie päättyi Enon Aittovaaraan.
Hannu Särkiö kertoo myös
eversti Aarnion sodan jälkeisistä vaiheista. Hänet määrättiin
Jyväskylän sotilaspiirin komentajaksi, mutta pidätettiin kohta
asekätkennästä epäiltynä. Rasitetta lisäsi hänen toimintansa
vastavakoilutehtävissä 1930-lu-

vulla. Hän karkasi juopottelevilta saattajiltaan Lahdessa ja julistettiin sotilaskarkuriksi. Kalastajaksi naamioituneena hän
pakeni
Uudestakaupungista
Ruotsiin ja matkusti sieltä 1946
USA:n kautta kuudeksi vuodeksi Venezuelaan. Samaan aikaan
hänet erotettiin Sotaylioikeuden
päätöksellä puolustusvoimien
palveluksesta ja poistettiin vakinaisen väen upseeriluettelosta.
Syynä oli ”luvaton ja estettä ilmoittamatta tapahtunut poissaolo virantoimituksesta”.
Aarnio palasi kotimaahan
olympiavuonna 1952. Virasta erotettaessa hän oli menettänyt oikeutensa sotilaseläkkeeseen, mutta tasavallan presidentin armahduspäätöksellä hänelle
myönnettiin oikeus lukea eläkettä varten hyväksi sotaylioikeuden päätöstä edeltänyt aika.
Entiset alaiset avustivat asunnon hankkimisessa, ja hän hakeutui siviilitehtäviin Kansalliseen kokoomukseen ja kahteen
vakuutusyhtiöön.
Kotiuduttuaan hän alkoi tarmokkaasti johtaa rykmenttin-

Kuhmo koki kovia
Raimo Sillanpää toim. Prikaati Vuokko talvisodassa
Kuhmon rintamalla sekä
Nurmeksen pommitukset.
Sivuja 160, karttapiirroksia
liki 200 valokuvaa, upseerimatrikkeli, taulukko
tappioista.
ISBN 952-92-0890-1.
Tämä teos oli alkuaan Prikaati
Vuokon eli Jalkaväkirykmentti 25:n valistusupseerin Erkki Tiesmaan Moskovan rauhan
aikana laatima historiikki rykmentin osallistumisesta vahvennuksineen Kuhmon suunnan
taisteluihin. Erkki Tiesmaan
tunnemme paremmin laulun
tekijänä, ovathan mm. ”Eldankajärven jää” ja ”Röhön ranta”
lähtöisin hänen ajatuksistaan
ja kynästään myöhemmin jatkosodan aikana. Ne ovat vieläkin ikivihreitä ainakin miesporukoissa. Alkuaan historiikkia
Tiesmaa laati kolme kappaletta,
komentajalle, rykmentin arkistoon ja tietysti kirjoittajalle itselleen. Rouva Kerttu Tiesmaa luovutti historiikin välikäsien kautta toimittajalle.
Teos on varsin tyypillinen
historiikki
joukko-osastosta:

perustaminen, YH:n aika ja varsinaiset sota- ja taistelutapahtumat tilannekarttoineen. Täytyy
heti todeta, että ymmärtääkseen kirjan sisällön lukijan on
oltava aika hyvin selvillä taisteluista Kuhmon rintamalla talvisodassa. Toiseksi käytetyistä
lyhenteistä ei kirjassa ole luetteloa. Kun lyhenteitä käytetään,
niin ne olisi ensimmäisen kerran esiintyessään syytä kirjoittaa kokonaan. Mutta käytäntö
on niin yleistä, että se on pikemminkin vain kauneusvirhe.
Prikaatin Vuokon tulikaste tapahtui Sivakan maastossa
8. joulukuuta. Kuten liki aina,
kaikki ei mennyt nuottien mukaan. Yksi komppanian päällikkö ei johtanut komppaniaan
hyökkäykseen, vaan makasi lumessa neuvostojoukkojen silmien alla piilossa. Muutkin saman
päällikön toimet olivat ”toimettomia”. Hänet passitettiin kotijoukkoihin.
Kun sitten eversti Siilasvuo
tammikuun lopulla tuli joukkoineen Suomussalmelta Kuhmoon, aloitettiin rajalta Rastiin
tielle pitkään ryhmitykseen ja
motitetun neuvostodivisioonan
tuhoamiseen tähdänneet toi-

menpiteet tarkkoine kenraalimajuri Viljo Tuompon antaminen tehtävineen ja käskyineen,
jotka tietenkin tarkentuivat paikan päällä everstiluutnantti Aksel / Vuokon antamiin maastoon
ja aikaan sidottuine käskyineen.
Taistelut sodan loppuun saakka on kuvattu niin, että koko iso
operaatio selviää siitä. Tietysti
Pr.W on siinäkin pääosassa.
Varsin mielenkiintoinen on
Kevyt Osasto 8:n komentajan,
luutnantti Torsten von Essenin
selostus osastonsa taisteluista Kuhmossa. Teoksen lopettaa
Kuhmon taisteluiden osalta katsaukset valistustoimintaan, kirkolliseen työhön ja huollon toimintaan. Prikaati Vuokon tappiot sodan aikana olivat runsaat
tuhat sotilasta kaatuneina, haavoittuneina ja sairaina. Se tekee noin 30 prosenttia prikaatin
vahvuudesta.
Teoksen lopussa on lyhyehkö historiikki Nurmeksen pommituksista talvisodassa. Synkkä
päivä oli 23. tammikuuta 1940,
kun neuvostopommi osui suoraan väestönsuojan oven pieleen
ja toinen vähän sivummalle.
Suojassa oli runsaat 60 ihmistä,
joista parikymmentä kuoli heti

ja melkein kaikki muut haavoittuivat enemmän tai vähemmän.
Vaikka punakoneet vierailivat
usein Nurmeksen yläpuolella,
ihmisuhreja oli vähän vaikka aineelliset vahingot olivatkin melkoiset. Sota oli opettanut ihmiset suojautumaan.
Teoksessa on liki 200 valokuvaa offset-kuvina. Kun ne ovat
ainutlaatuisia ja ennen julkaisemattomia, olisi toivonut niistä parempaa jälkeä. Ymmärrän
kyllä vaikeudet ja kustannukset
paremmasta ulkonäöstä, mutta
siltikin…
Uskonpa, että tästä kirjasta
on hyötyä niille, jotka matkustavat tutustumaan Kuhmon suunnan taisteluihin talvisodassa.
Mutta ennen kaikkea paikalliset
saavat teoksesta uutta tietoa vaariensa ja isovaariensa taisteluista ja voitoista ylivoimaa vastaan.
Mutta matkaajat, älkää unohtako Kuhmon talvisotamuseota Kalevankylässä. Käynti siellä
on todella vaivan arvoinen, ellei
enemmänkin.
Kirjaa myy Raimo Sillanpää
(0400 198 531) tai raimo.sillanpaa@oyk.fi hintaan 20 euroa +
postitus.

sä perinnetyötä, jossa hän alaistensa kunnioittamana korkeilla
kunniamerkeillä palkittuna sotavanhuksena toimi 1984 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka.
Kenraali Särkiöllä on ollut
lähdemateriaalinaan runsaasti
kirjallisuutta ja Aarnion alaisina palvelleiden aseveljien muistelmia. Teos on tapahtumarikas
kertomus ansioituneen keskijohdon komentajan toiminnasta sodissamme ja tiivis kuvaus
myös niistä vaikeuksista, joita
monet ansioituneet sotilasjohtajamme joutuivat rauhan tultua
kokemaan.
Pieni henkilökohtainenkin
muistelus: Tapasin eversti Aarnion vain kerran. Olin JR 56:ssa
palvelleiden tuttavieni pyynnöstä kirjoittanut sanat Juhani Valstan säveltämään Motti-Mattimarssiin. Eversti soitti ja kutsui
minun kahville Primulaan, jossa
hän ojensi kiitokseksi vodkapullon ja lujan kädenpuristuksen.
Antti Henttonen

Merisotilas
jalkaväen
saappaissa
Lasse Nieminen: Merisotilas jalkaväen saappaissa
Recallmed Oy,
Klaukkala 2006
ISBN 951-847-058-8,
160 sivua
Lasse Nieminen (1918) kirjasi
heti sodan päätyttyä muistojaan
rintamalta. Veteraanikavereiden kannustamana aineistosta,
haastatteluista, sotapäiväkirjoista ja muu lähdeaineistosta kasvoi Sotakirja. Se kuvaa Lopella
syntyneen nuoren ylioppilaan
varusmiespalvelusta ja sotatietä
Turun laivastoasemalta Syvärin,
Äänislinnan kautta Lapin sodan
rintamille.

Joroisten
kaatuneet

Viime Sotaveteraani-lehdessä
olleessa arvostelussa Joroisten sankarivainajamatrikkelista olivat tilastokaaviot sekoittuneet. Kaatuneita
oli Joroisissa eniten vuosina 1941 ja
Anssi Vuorenmaa 1944. Pahoittelemme virhettä.
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Kirjat
Jossittelun historiankirjoitusta
Markku Jokisipilä & Mari K.
Niemi (toim.): Entäs jos...
Lisää vaihtoehtoista Suomen historiaa. Ajatus kirjat
2006. 272 s.
”Entäs jos...” on teos, jossa harrastetaan
kontrafaktuaalista
päättelyä eli suomeksi sanottuna jossittelua. Tämäntyyppinen
”historiankirjoitus” on aina herättänyt ristiriitaisia mielipiteitä ja ajatuksia - niin kiinnostavaa kuin se onkin. Teoksessa
on 11 artikkelia, joissa tunnetut
historiantutkijat pohtivat Suomen (lähi)historian vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Teoksen
avaa Osmo Jussilan mielenkiin-

toinen - ja osin hauskakin - artikkeli siitä, miltä Suomessa olisi
näyttänyt sotien jälkeisenä aikana, jos sodan olisikin voittanut
Saksa eikä Neuvostoliitto. Kuin
peilikuvana kaikista ns. suomettuneisuuden kauden ilmiöistä
Suomella olisi ollut esimerkiksi
”kotisakut” (pro ”kotiryssät”),
Adolf Hitler -puisto (pro Leninpuisto) ja esimerkiksi ”kansallissosialistiksi lopulta kääntynyt
Olavi Paavolainen”.
Teoksen muissa artikkeleissa
on tällaista vaihtoehtoiseen historiankulkuun pohjautuvaa spekulointia eriasteisesti. Sotaveteraaneja ehkä eniten kiinnostava artikkeli on Lasse Laaksosen

spekulointi siitä, mitä olisi tapahtunut, jos Suomen hallitus ei
olisi suostunut solmimaan rauhaa 13.3.1940 raskain alueluovutuksin. Vaikka spekulaatioista onkin kyse, Laaksonen pystyy
osoittamaan, että vielä huonommin olisi käynyt: venäläiset olisivat jatkaneet etenemistään,
apua lännestä ei olisi tullut (ainakaan ajoissa) ja Suomen omien voimien hupeneminen olisi
jatkumistaan jatkunut. ”Ainoaksi mahdollisuudeksi olisivat
jääneet varsin epätodennäköiset
suurvaltasuhteiden nopeat ja perustavat muutokset”, Laaksonen
päättää artikkelinsa.

***

Terrorin aika
Marko Tikka: Terrorin aika.
Suomen levottomat vuodet 1917–1921. Ajatus
kirjat 2006. 239 s.
Ensimmäisen maailmansodan
ajan tapahtumat tuntuvat jääneen viime sotien tieltä sivuun
ns. yleisen kiinnostuksen keskiössä. Osaltaan asiaan on vaikuttanut se, että suomalaisia sisäisesti jakaneet tapahtumat on
tietoisestikin haluttu unohtaa,
osaltaan se, että ne, joita ne aikanaan suoraan koskettivat, ovat
lähes kaikki jo kuolleet.

Suomessa vuosien 1917–1921
välillä tapahtuneita traagisia tapahtumia on siten mahdollista
tutkia jo kiihkottomasti, kuten
Marko Tikan teos Terrorin aika
osoittaa. Tikan vuonna 2004 ilmestynyt väitöskirja ”Kenttäoikeudet” käsitteli valkoista ja punaista terroria. Nyt ilmestynyt
”Terrorin aika” jatkaa samasta aiheesta yleistajuisesti ja yksittäisten tapausten kautta kokonaisuutta kuvaten. Kirjailijan ääni kuuluu kiihkottomana
taustalla, kun kirjassa kerrotaan
näiden aikojen mielenkiintoisis-

ta – joskin usein järkyttävistäkin – tapahtumista.
Suomessa tuolloin tapahtuneen järkyttävyyttä kuvannee
osaltaan se, että teoksen loppuluvussa joudutaan hiukan ristiriitaisesti toteamaan toisaalta se,
että vuoden 1918 tapahtumista
on (vihdoin) ”ihmisten mielissä todella tullut historiaa”, mutta toisaalta se, että ”yhtä totuutta historiankirjoituksessa ei sisällissodankaan osalta enää ole:
edelleen kaikilla lahkoilla on uskollisia kannattajiaan”.

***

Finndomo Säynätsalo Oy
40900 Säynätsalo
puh. 0207 550 400
www.vaajatalot.fi

OULUNKYLÄN
KUNTOUTUSSAIRAALA
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

Hyvät veteraanit!
Tulkaa saamaan veteraanien
* laitos- ja päiväkuntoutusta, yhteydenotot
Leena Pentinsaari, puh. (09) 7527 2026 tai
* avokuntoutusta palveluseteleillä,
joita saa kaupungin veteraanitoimistosta,
yhteydenotot ja tiedustelut
Leena Pohjola, puh. (09) 7527 1039
TERVETULOA!

Lauri Törni sarjakuvassa
Vesa Vitikainen & Markus
Tuppurainen:
Mannerheim-ristin ritari
Lauri Törni.
Purppurasydän 1949–1965.
Gummerus 2006. 77 s.
Legendaarisen Lauri Törnin elämästä on julkaistu Legendat sarjassa sarjakuva, jossa kerrotaan vetävästi Törnin elämä Viipurista Vietnamiin.
Kuten monet tietänevät, Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni
siirtyi Suomesta sotien jälkeen

Ruotsiin ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin, jossa hänestä tuli
Larry Thorne. Vietnamissa 1965
aikanaan kadonneen Törnin/
Thornen jäännökset onnistuttiin löytämään 1999, jolloin asia
huomioitiin melko laajasti Suomessakin. Yhdysvalloissa hänelle järjestettiin sotilashautajaiset.
Erilaiset sota-aiheiset sarjakuvat ovat tulleet viime vuosina
hyvin suosituiksi, joskin suhtautuminen niihin on ristiriitaista.
Parhaimmillaan ne herättänevät
lukijan kiinnostumaan aiheesta

enemmänkin, mikä lienee tarkoitus.
Törnin Yhdysvaltain vuosista kertova vauhdikas sarjakuva
Purppurasydän - samoin kuin
sitä edeltänyt osa Leijonamieli,
joka kertoi Törnin vaiheista ennen Yhdysvaltoihin siirtymistä
- perustuu Kari Kallosen ja Petri Sarjasen kirjoittamaan elämäkertateokseen. Lauri Törnin elämästä on sarjakuva-albumin lopussa myös lyhyt faktakuvaus.
Kaarle Sulamaa
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Suomesta vakoiltiin ja Suomea vakoiltiin
Pekka Turunen: Salaisen
sodan asiamies, Mannerheim-ristin ritari Paavo
Suoranta, Ajatus Kirjat,
Gummerus 2006, ISBN 95120-7066-9, 319 s.

Jukka Seppinen: Neuvostotiedustelu Suomessa
1917–1991, Strategia ja
toiminta, Ajatus Kirjat,
Gummerus 2006, ISBN 95120-6548-7, 779s.

Viime lehdessä kerrottiin laajassa artikkelissa Reino Hallamaasta ja sodanaikaisesta radiotiedustelusta. Hallamaa ja muut
suomalaiset tunnetut tiedustelunimet ovat hyvin esillä myös
Pekka Turusen kirjoittamassa
Paavo Suorannan elämäkerrassa, mistä myös oli viime lehdessä lyhyt esittely.
Kirjoittaessaan Paavo Suorannan elämästä sodanjälkeisessä Suomessa, kirjoittaa Turunen
samalla myös siitä, kuinka muutamat sodanaikaiset kaukopartiomiehet suorittivat tiedustelua
itärajan yli Neuvostoliiton puolelle toimeksiantajinaan eräiden
ulkomaiden tiedustelupalvelut.
Kun tämä toiminta oli äärimmäisen salaista, ovat lähteetkin
ainakin osittain salaisia vieläkin, sikäli kun niitä edes syntyi.
Ilmeisesti tästä syystä jää kirjan
punainen lanka jossakin määrin
hämäräksi. Lähteitä Turunen
tosin luettelee suuren määrän,
mutta todellisten tapausten kulun selvittäminen näyttää olleen
vaikeata.
Turunen kertoo, että sodan
jälkeen mm. entiset kaukopartiomiehet pelkäsivät venäläisten
vielä jatkavan siitä, mihin sota
oli syksyllä 1944 päättynyt. Tiedusteluaineistoa ja kalustoa siirrettiin Ruotsiin, josta toivottiin
tiedustelua voitavan jatkaa siinä tapauksessa, että Suomi olisi
miehitetty.
Myös entiset Neuvostoliiton
liittolaiset USA ja Englanti olivat sodan jälkeen kiinnostuneita tietämään, mitä Neuvostoliiton luoteisrajalla ja Kuolassa tapahtui. Tietojen saamiseksi ne
turvautuivat myös suomalaisten
kaukopartiomiesten palveluksiin. Kirjassaan Turunen kuvaa
kaikkea tätä laajasti, mutta rönsyilevästi ja monet tapahtumat
kuljetetaan Paavo Suorannan
kautta, ainakin osittain tarpeettomasti.
Kirjasta jää se mielikuva, että
rajan yli Neuvostoliiton puolelle sodan jälkeen ja 1950-luvun
alussa suuntautuneet tiedustelumatkat eivät olleet kovin runsaslukuiset.

Olivatko edellä Pekka Turusen kirjassa esitetyt kaukopartiomiesten pelot siitä, että Neuvostoliitto miehittää Suomen ja
saattaa sen valtansa alle, aiheellisia? Olivat, ainakin sen valossa, mitä tutkija, valt.tri Jukka
Seppinen esittää massiivisessa,
lähes 800 sivuisessa ja 2 488 lähdeviitteellä varustetussa neuvostotiedustelua Suomessa käsittelevässä kirjassaan.
Seppisen kirjan johtoajatuksena on, että Neuvostoliitto pyrki koko olemassa olonsa ajan
levittämään marxilais-leniniläistä työväen diktatuuria ympäröivään maailmaan. Suomi
oli vieläpä jonkinlaisessa erityisasemassa, kun se oli aikaisemmin kuulunut Venäjään ja
oli sen naapuri. Suomessa vallitsi länsimainen, demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä, toisin kuin Neuvostoliiton muissa
eurooppalaisissa naapurimaissa,
joihin se oli toisen maailmansodan ja sen jälkeisten tapahtumien avulla saattanut kommunistijärjestelmän voimaan. Siksi
Suomi olisi koekenttä siinä, miten kapitalistinen maa saatettaisiin rauhan oloissa neuvostokomentoon.
Seppinen vyöryttää esiin niin
suuren joukon todisteita tästä pyrkimyksestä, että on pakko uskoa. Neuvostoliiton strategia oli karkeasti pelkistettynä
se, että Suomessa tuli saada aikaan vallankumoukselle tai vallanotolle suotuisa tilanne. Merkittävin apuvälinen tässä olisi
Suomen kommunistinen puolue, jonka tulisi olla niin vahva,
että se pystyisi ulottamaan lonkeronsa kaikkialle yhteiskuntaan. Viime vaiheessa maa olisi
saatettava sekasortoiseen tilaan
mm. erilaisten lakkojen avulla ja
sitten Suomen kommunistit saisivatkin konkreettista apua rajan takaa.
Neuvostoliitto ei jättänyt tätä
yhteiskuntaan
levittäytymisoperaatiota pelkästään suomalaisten kommunistien harteille. Vuonna 1954 perustetun uuden turvallisuuspoliisin KGB:n
edustajat solmivat lukuisia kon-

takteja erityisesti 1970-luvulla
suomalaisiin vaikuttajiin. Seppinen pitää näitä kontakteja venäläisestä näkökulmasta katsottuna pelkästään vakoilu- ja
tiedustelumielessä solmittuina
ja ylläpidettyinä. – Suomalaisten kontaktihenkilöiden käsitys
näistä suhteista saattaa tietysti
olla toinen; se oli seurustelua ystävällismielisen maan edustajien kanssa tarkoituksena lujittaa
naapuruussuhteita.
Seppisen mukaan vuodet
1971–72 olivat kriittisimmät ja
silloin vallankaappausyritys oli
todella lähellä. Miksi sitä sitten ei tullut? Seppisen käsityksiä
pelkistäen siihen vaikutti merkittävästi kolme tekijää: Prahan kevät 1968 ja sen jälkeiset
tapahtumat muuttivat suhtautumista kommunismiin, SKP:
n jakautuminen taistolaisiin ja
saarislaisiin eli vähemmistöön
ja enemmistöön ja kolmantena
ja tärkeimpänä presidentti Urho
Kekkosen ”herääminen”. Muutenkin Urho Kekkonen nousee
kirjassa sankariksi. Huolimatta neuvostomyönteisyydestään
Kekkonen pyrki aina ajamaan
Suomen etua ja pitämään Suomen puolueettomana ja samalla
länteen suuntautuneena.
Seppinen on kirjassaan paikoin jälkiviisas ja epätäsmällinen. Seppinen kirjoittaa esim.
Hella Wuolijoen jatkosodan aikaiseen maanpetokselliseen toimintaan liittyen, että ”Wuolijoki vältti äänin 6–5 sotaoikeudessa kuolemantuomion”. Oikeasti
asia ratkaistiin sotaylioikeudessa äänin 4–3.
Puutteistaan huolimatta kirjalla on arvonsa. Se valottaa yhdeltä tärkeältä osalta suomalais-neuvostoliittolaisia suhteita
pitkältä aikaväliltä, mikä antaa
Seppisen mukaan tutkimukselle
lisää perspektiiviä Kun ns. suomettumisilmiötä tuskin on vielä loppuun käsitelty, antaa kirja
erityisesti tämän ajanjakson tarkastelemiseen lisävalaistusta.
Jos kirjaa pitäisi luonnehtia
yhdellä sanalla, käyttäisin sanaa
”mielenkiintoinen”.
Esko Vuorisjärvi

tästä elämästä.
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Kirjat
Laulun voimalla
Antti Henttonen ja Heikki
Mälkki (toim.): Laulun
voimalla. Helsingin Sotaveteraanikuoro 1987-2007.
Vammala 2007. 220 s. ISBN
978-952-92-1441-9.
Helsingin Sotaveteraanikuorolla
oli 20-vuotisjuhlakonsertti Yliopiston juhlasalissa 20. tammikuuta. Juhlakaronkka Suomalaisella Klubilla ja 20-vuotishistoriikin julkistaminen täydensivät
juhlapäivän runsaan annin.
Juhlakirja Laulun voimalla
on kiintoisaa luettavaa ja katseltavaa. Heikki Mälkin kronikka kertoo leppoisasti tärkeät
vuositapahtumat, kirjan kuvitus
on kauttaaltaan laadukas. Veteraanilaulun aktivisteja ja ystäviä kaikkialla kiinnostavia kirjoitelmia ja muistelmia kirjassa
on kosolti. Muun muassa Antti Henttonen ja Paavo Ruotsalainen kirjoittavat Tammenlehvälaulajien testamentin ja Me

teimme sen –marssin synnystä,
Reijo Pajamo veteraanikuoroista suomalaisen mieskuoroperinteen kunniavanhuksina ja Arvo
Kuikka veteraanilauluista ja laulajista. Kuoron perinnekuoro
Viipurin Lauluveikot saa kirjassa myös esittelynsä.
Kuoron riveissä on kahden
vuosikymmenen aikana lau-

lanut yhteensä 165 veteraania.
Kirjan matrikkeliosassa on viisi
”kunnian miestä” – Erkki Sovijärvi, Erik Ahonius, Arvo Kuikka, Pekka Pusa ja Reijo Pajamo
– erilliskuvauksen kohteena.
Vuoden 2006 jäsenistössä ovat
nestoreina 99-vuotiaana tammikuussa edesmennyt Jalmari
Kahri ja myös jo 90. ikävuotensa
ohittaneet Salomon Altschuler
ja Gunnar Laatio, Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja.
Pentti Paavola on koonnut
kirjan mainion matka-albumin.
Huumoriakaan ei ole unohdettu. Paavola ja Esko Mälkki ovat
keränneet laulunjohtaja Arvo
Kuikan sanataidetta. Siitä esimerkki: ”Harjoitus tekee väsyneitä mestareita.”
Juhlajulkaisua saa hintaan 15
euroa Ville Aronniemeltä (09)
7524 753 tai 0400 252 304
Aarno Strömmer

Ratkaisun hetkiä Suomen
kohtalonvuosilta 1939–1945
Anssi Vuorenmaa: Ratkaisun hetkiä Suomen kohtalonvuosilta 1939–1945.
Oy Valitut Palat
ISBN 951-584-730-3.
Partenaires Book, France.
381 sivua.

Älä anna heikentyneen kuulon
vaikeuttaa elämääsi. Anna
ammattilaisen auttaa
- jonottamatta!

(09) 345 5300
www.kuulohansa.fi

Sotaveteraani-lehdessä on 17
vuoden aikana julkaistu sotahistorioitsija, everstiluutnantti
Anssi Vuorenmaan artikkeleita
sotien tapahtumista. Nyt artikkelit on koottu kirjaksi
Artikkeleita kirjassa on: Kohti sotaa 6, Talvisodasta 17, Moskovan rauhan ajasta 6, Jatkosodasta 53, Lapin sodasta 5 ja
sodan jälkeen 10, siis kaikkiaan
97 artikkelia.
Kohti sotaa artikkelit tuovat
elävästi muistiin koulupoikana
koetut tunnot.
Talvisodan vaiheista on kerrottu niin yksityiskohtaisesti ja
satuttavasti aivan kuin kirjoittaja olisi ne itse kokenut. Silloin
tällöin on joukossa piristäviä
mm. Stalinin lausuntoja.
Tapahtumien kerronta on esitetty tiiviinä kuvauksena. Ne
ovat helposti luettavissa. Näin
etenkin ”Hiuskarvan varassa Kannaksella.” Talvisodan aikaisen puna-armeijan osuus on
kerrottu asiallisesti ja kiihkot-

tomasti. Kuusisen kansanarmeijan vaiheissa oli ainakin minulle
uutta kiinnostavaa luettavaa.
Moskovan rauhan jälkeiset
tunnelmat on kerrottu aidolla
tavalla. Se oli suomalaisille täysi tyrmäys. Sen jälkeiset tapahtumat olivat varsin pienen piirin tiedossa. Nyt ne on esitetty ja
jäävät veteraaneja nuorempien
tietoon. Aseveljeyden alkutahdit on myös kiinnostavasti tuotu
esiin. Niissä ja kauttakulkusopimuksessa on ollut jatkuvasti vähän hämärää. Tukeekohan tästä
vielä joskus uutta tietoa?
Kirjan sivulla 117 on päästy
jatkosotaan, jossa olin vänrikkinä JR 6:ssa joukkueenjohtajana. ”Iskuja itään” on kerrottu totuudenmukaisesti. Ja niin Vuoksi ylitettiin ja Viipuri sekä koko
Kannas vallattiin. Mutta kyllä matkan varrella oli vaiheita,
joissa oltiin tosi kovilla. Vuoden
1941 taistelut Aunuksessa, Syvärillä, Petsamossa ja Hangossa palautuu luettaessa mieliin.
Asemasodan vuodet 1942–1943
on kerrottu monesta näkökulmasta hyvin. Sekään ei suinkaan
ollut täysin rauhallista aikaa kuten kertomukset Suursaaresta
ja partisaaniprikaatin tuhosta
osoittavat. Yhtä laadukasta luettavaa ovat sodan viimeisten vai-

heiden Lapin sodan ja sodanjälkeiset artikkelit.
Huomionarvoista on myös
erittäin tarkat numerotiedot
joukkojen vahvuuksista, aseista, ammuksista, tappiosta, kaatuneista jne.
Artikkelien teksti on hyvää
sujuvaa suomea, jota on nautinto lukea. Painovirhe paholaistakaan en tavannut. Ainoa pieni lapsus on sivulla 317. jossa
Hjalmar Siilasvuo on alennettu
everstiluutnantiksi
Karttojen puutteen vuoksi
nuorempi lukija ei varmasti tiedä missä mennään. Minunkin
oli pakko välillä tukeutua oivalliseen Ari Raunion kirjaan ”Sotatoimet”, jossa on erittäin selvät
kartat.
Suosittelen lämpimästi ansiokasta Anssi Vuorenmaan kirjaa
veteraaneille ja erikoisesti keski-ikäisille ja nuoremmillekin
luettavaksi. Se on todella mielenkiintoinen kohtalon vuosien
historian oppikirja. Kirjoittaja
ja kustantaja ovat tehneet suurkiitoksen ansaitsevan teoksen.
Teos ei valitettavasti ole kirjakauppamyynnissä Sen saa tilaamalla Oy Valitut Palat asiakaspalvelusta numerosta 0106 6778.
Olli Vuorio
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Irroita itsesi arjen satamasta ja lähde
kiireettömälle Kultaisen Linjan risteilylle nauti hyvästä viihteestä, ruoasta sekä seurasta!
Risteilyisäntänä
Petri Lehtinen

Uutuus! Mirja Pyykön
Talkshow Turusta!

Tanssittavat ViihdePiknik-risteilyt 31.5.07 asti
(ei 9.4. sekä 7.-9.5.)

Riitta Väisänen
Bingoristeilyillä
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Suuri Digiristeily 9.5.07
Mukana mm. Finlanders

Viking Linen ViihdePiknikillä ma-ke -lähdöillä koet 7,5 tuntia iloista tunnelmaa iloisella
tanssilaivalla, m/s Rosellalla. Mukana kotimaiset tähdet kuten Rami Rafael, Jaana Hiltunen ja
monia muita. Hinta 26 €/hlö, sis. risteilyn ja lounaan ruokajuomineen. Tuotetunnus
FKGYLP. (Muista passi tai uudenmallinen henkilökortti). Bingoristeilyt 6.3., ja 3.4..
Paljon eri bingoja ja Jackpot-bingo, jossa voittomahdollisuus jopa 10.000 euroa! Jackpotemäntänä toimii Riitta Väisänen. Risteilyisäntänä toimii Petri Lehtinen. Rosellan Timanttitansseissa saat kokea jalokiven taikaa ja tanssin hurmaa. Arvomme upean timanttisormuksen kerran kuukaudessa tiistaisin 27.3., 24.4. ja 29.5.07.
(Sormuksen arvo n. 120-180 €)

Itämeren iloisimmat tanssilaivat Turusta!
Aamusta alkaen tanssitaan Amorellan ohjelmaristeilyillä: Kultaisen Linjan Erikoisristeilyt
7.3. Ikivihreät-show ja 9.5. Suuri Digiristeily. Bingoristeilyt: Riitta Väisänen Jackpotemäntänä 16.4. ja 11.6.. Tammikuussa alkaa kerran kuussa tiistaisin Mirja Pyykön
Talkshow, vieraana mm. Sinikka Noponen, Pepe Willberg, Eeva Litmanen ja Wentzel
Hagelstam. Isabellalla esiintyvät Suomen loistavimmat tähdet joka ilta. Suuri Euroviisuristeily
25.4. Molempien laivojen cafeessa soi ma-ke -lähdöillä kotimainen tanssimusiikki ja
emännät/isännät vetävät leikkimielisiä kilpailuja ja yhteislaulua.

Miniristeilyt Turusta alk. vain 20 €/hytti

Hintaan sisältyy 2-4 henkilöä ja koko C/B2P-luokan hytti. Tuotetunnus FRNGLI. Tarjous on
voimassa 30.6.2007 asti, paikkoja on rajoitetusti.Varaa ja maksa Viking Buffet -ruokailut
etukäteen, niin säästät. Kysy myös edullisia ryhmähintoja.

Kultaisen Linjan risteilyhinnat
koskevat 60 v. täyttäneitä
matkustajia. Paikkoja rajoitetusti.
Pidätämme oikeuden
muutoksiin. Palvelumaksu
5 a/varaus.

Varaukset matkatoimistostasi
tai meiltä: www.vikingline.fi/
risteilyvaraukset puh.
0600 - 41577 maksu1,64 a/
vastattu puhelu + norm.
pvm/mpm.
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Vuoden ensimmäinen sanakilpa
Kuten jo ounastelimme saatiin KAUKOPARTIOsanasta valtava määrä ehdotuksia – enimmillään yli
600 sanaa. Tietenkin joukossa oli paljon hylättäviä
sanoja; oli 3-kirjaimisia, monikkomuotoisia, laatusanoja jne. Mutta hyväksyttyjä sanoja oli peräti 372
ja ne ovat seuraavat:
aapa, aari, aika, airo, airut, aita, aituri, akka, akku,
akti, aktia, aktio, alpa, aorta, apatio, apuri, apatio,
apuri, arki, arkki, arkku, arpa, arpi, atari, artika,
atakki, atra, atria, auki, aukio, aukko, auktori, aupair, aura, aurakko, autio, auto (37)
iata, ikat, ikra, iota, itku, itra, itukka (7)
kaapu, kaara, kaari, kaarti, kaarto, kaatio, kaato,
kaiku, kaira, kakao, kaki, kakko, kako, kapa, kapi,
kapio, kapo, kapu, kara, kari, karku, karpio, kartio,
kata, katar, katka, katkio, katko, katku, kato, katu,
kaura, kauri, kautio, kauto, kipu, kirku, kiro, kita,
kitara, kitka, kitku, kitu, koira, koitar, koka, koko,
kopio, kopra, kopti, kopu, kopura, kori, korko, koro,
korpi, korte, koru, kota, koti, kotka, koto, koturi, kouko, koura, kouri, kraka, krapu, kukri, kuori,
kuoro, kupari, kupo, kura, kuri, kurki, kuti, kutka,
kutri (79)
oikku, oikokatu, oikorata, okapi, okra, onka, optikko, optio, oraatio, orakko, orko, orpo, otra, otva,
ouru, outa (16)
paakku, paara, paarit, paikka, paikko, paita, pakari, pakka, pakkari, pakki, pakko, pako, pakra, pakti, pakura, para, parakki, pari, paria, parka, parkka, parkki, parku, parta, parta, partia, partio, partita, pata, patikka, patio, pato, patu, patukka, paturi,

pauka, pika, pikari, pikka, pikoo, pirta, pirtu, piru, pitko, pito, pitu, poika, poka, pokara, pokka, pokkari, pokra, pooki, pora, porkka, poro, portaikko, porto, poru,
porukka, potka, potku, potkuri, pouta, priki, prikka, puikko, pukari, pukki, puoti, pura, purit, purkka,
purkki, purku, puro, puru, putka, putki, putu (80)
raakki, raakku, raati, raato, raiku, raita, raiti, raito,
raki, rakka, rakki, rakko, rako, rapa, rapakko, rapiat, rapina, rapu, rapukka, rasu, rata, rati, ratikka, ratki, raukka, raukki, rauta, rautio, riki, rikka, rikki, rikko, ripa, risa, rita, roikka, roikko, roiko, roka, rokka,
rokki, rokko, rope, ropina, ropo, rota, roti, rotko, rotu,
roukkio, routa, rukka, rukki, ruko, ruoka, ruokki,
ruokko, ruoko, ruopio, ruoti, ruoto, rupa, rupi, rupia,
ruta, rutakko, ruti, rutina, rutka, ruto (70)
taaki, taari, taaro, taati, taika, taikka, taikko, taito,
taka, takka, takki, takku, tako, tapa, tapioka, tapto, tapukka, tarkka, taro, tarokki, taru, tauko, tauti, terkku, tiara, tikka, tikki, tikku, tiku, tipu, tiukka, toka,
toki, tokka, tokko, tokkura, toora, tora, topakka, torakka, tori, torkka, torkku, toro, toru, toti, toto, toukka, toukkio, touko, trap, trikoo, trio, troikka, trukki,
tuikku, tuki, tukka, tukki, tukko, tuokio, tuoro, tupa,
tupakka, tupakki, tupi, turkka, turkki, turku, turo,
turpa (71)
ukki, ukko, upokkaat, urakka, urea, urpa, urpu, urkko, utakka, utar, utopia, utra (12)
Palkintoja arvottaessa ovat mukana kaikki kilpailuun osallistuneet. Seuraavat kolme vastaajaa saavat
luvatut palkinnot onnittelujen kera: Helvi Glad, Kotka, Raili Karvonen, Artjärvi ja Sylvi Sainio, Tuusula.

KILPAILUKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliiton hiihtomestaruuskilpailut pidetään 1.3.2007 Alavuden
kaupungin keskustassa. Opastus tieltä No 66. Kilpailujen järjestäjänä on Alavuden
Sotaveteraanien Perinnetoimikunta.
Kilpailukanslia on 28.2. Alavuden Erityisammattikoululla ja 1.3. Alavuden Seurakuntatalolla os. Kirkkotie 7.
Sarjat (miehet):
M 1917 syntyneet ja vanhemmat
M 1918 – 1920
M 1921 – 1922
M 1923
M 1924
M 1925
M 1926 – 1927
M 1928 syntyneet ja nuoremmat

Sarjat (naiset):
N 1920 syntyneet ja vanhemmat
N 1921 – 1923
N 1924 – 1926
N 1927 – 1929
N 1930 syntyneet ja nuoremmat

Matka: Kilpailumatka on kaikissa sarjoissa kolme (3) kilometriä, hiihtotyyli
perinteinen. Huomio! Jos jossakin sarjassa on alle kolme osanottajaa, niin sarjoja
voidaan yhdistää.
Joukkuekilpailu: Tuloksiin huomioidaan kuuden (6) parhaan hiihtäjän sijoitus,
joissa tulee olla vähintään yhden miehen tai yhden naisen sijoitus mukana.
Muutoin joukkuekilpailun tulokset lasketaan liiton sääntöjen mukaisesti.
Osanottomaksu: 10 euroa / kilpailija (kattaa osanoton) maksetaan Alavuden
Sotaveteraanien Perinnetoimikunnan tilille No 492413-269092 ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: Piirien kautta yhteisilmoituksena, mieluiten sähköpostitse,
21.2.2007 mennessä (perilläolopäivä) pentti.salonen@pp8.inet.fi , Pentti Salonen, Kautunkuja 3, 63300 Alavus
Majoitus/ruokailu: Majoitus ja ruokailu on Alavuden Erityisammattikoululla
Kasarmitie 10. (Ilmainen) Ruokailulippuja myydään kilpailukansliassa. (Aamupala
3,50 €, päivällinen ja lounas 6,00 €).
Kilpailujen jälkeinen sauna Kylpylä Kunto-Lutrassa, jossa uintimahdollisuus. Omat
uimatarvikkeet mukaan.
Tiedustelut: Pentti Salonen 044-524 2204
TERVETULOA ALAVUDELLE
Alavuden Kaupunki Alavuden Seurakunta
Alavuden Sotaveteraanien Perinnetoimikunta

Kullekin heistä lähetämme nahkakantisen kalenterin ”Sotaveteraani 2007”
Vakiintuneesti olemme antaneet purkukohteiksi sotavuosilta tai sotaväestä tuttuja sanoja. Yksi legendaarisista rintamalohkoista oli kenraali Raappanan johtama RUKAJÄRVI ja se onkin uusi kilpailusanamme.
Sääntöjemme mukaan hyväksyttäviä sanoja ovat
edelleenkin suomenkieleen vakiintuneet nimisanat, eli substantiivit perussijansa yksikössä, ellei
sana ole monikollinen. Emme kelpuuta erisnimiä
emmekä asemo-, luku-, laatu-, teon- ja apusanoja.
Sanassa on oltava vähintään NELJÄ kirjainta. Yhdyssanojakaan ei hyväksytä.
Lähettäkää vastauksenne 2.4.2007 mennessä
kirjeessä tai postikortilla osoitteeseen Sotaveteraani-lehti, Korkeavuorenkatu 41 A 7, 00130 Helsinki,
faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostitse
osoitteeseen toimitus@ sotaveteraaniliitto.fi.
Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme upeaa runoteosta
Yrjö Jylhän Kiirastuli
Suositamme sanakilpaa myös perhe- tai ystäväpiirin keskiseksi ajanvietteeksi. Siinä voidaan kilpailla esimerkiksi siitä kuka löytää ensin 25 uutta
sanaa, tai siitä, kuka saa kokoon eniten sanoja viidessä minuutissa. Yhteinen juna- tai lentomatka
tahi illanvietto ovat mainioita kilpakenttiä.

KILPAILUKUTSU
Lahden Sotaveteraanipiiri ry. järjestää
Suomen Sotaveteraaniliiton lentopallomestaruuskilpailut Lahdessa 22.5.2007.
Paikka: Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu
5, 15230 ahti.
Osanotto: Turnauksessa ratkaistaan liiton mestaruus.
Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 10.5.2007
mennessä osoitteella Lahden Sotaveteraanipiiri, ry/Eila
Lehtinen, Vesitorninkatu 18 A 4, 15150 Lahti, sähköpostiosoite: eilasa.lehtinen@phnet.fi, puh.03-7334598 tai
0503054839.
Sarjat: Mestaruussarja
Maksu: 70 €/joukkue suoritettava Lahden
Sotaveteraanipiirin tilille, Nordea 151930-6103374
ilmoittautumisen
yhteydessä.
Ohjeet: Kilpailuohjeet lähetetään joukkueille ilmoittautumisen päätyttyä.
Majoitus: Kukin joukkue varaa itse mahdollisen
majoituksen .
Muut palvelut: Kilpailupaikalla on kahvio ja ruokailumahdollisuus kunkin omalla kustannuksella.
Lisätietoja: Lahden Sotaveteraanipiiri ry. liikunnanopettaja Aimo Lahti, puh. 040-7298050.
Säännöt: Kilpailuihin saa osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja joukkueessa saa pelata kaksi 1931 tai
aikaisemmin syntynyttä kannatusjäsentä, ei veteraania.
HUOM! Hyvityspisteet. Joukkueiden tulee lähettää
nimet ilmoittautumisen yhteydessä tarkistuksia varten.
Turnauksessa noudatetaan liiton hallituksen joulu-

kuussa 2006 hyväksyttyjä sääntöjä.

TERVETULOA
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Lahden Sotaveteraanipiiri ry

Uolevi Lassander

KILPAILUKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliiton ilma-asemestaruuskilpailut
järjestetään kotiratakilpailuna 15.- 22.04.2007.
Kilpailulajit: Ilmakivääri 40 ls, henkilökohtainen
sekä joukkuekilpailu. Ilmapistooli 40 ls, henkilökohtainen sekä joukkuekilpailu.
Kilpailuoikeus on sotaveteraaniyhdistysten
varsinaisilla jäsenillä. Ikään perustuva sarjajako on
kilpailusäännöissä poistettu. Piiriin joukkuetulokseen huomioidaan kussakin lajissa kolmen parhaan
ampujan tulos.
Osanottomaksut: 15 euroa/laji/henkilö. Ei
erillistä joukkuemaksua. Osanottomaksut tulee
suorittaa
ilmoittautumisen yhteydessä tilille Keski-Suomen
Sotaveteraanipiiri 529002-453759
Kilpailussa käytetään järjestäjien tauluja, jotka
lähetetään leimattuina kilpailuun ilmoittautuneille
joukkueille.
Kilpailuohjeet: Kilpailussa noudatetaan liiton
hallituksen joulukuussa 2006 hyväksymiä kilpailusääntöjä mahdollisesti myöhemmin tehtävine
muutoksineen sekä kilpailun järjestäjien tarkennuksia kilpailun järjestämisestä. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee mainita ammutaanko nauha- vai
yksittäistauluihin.
Tiedusteluihin vastaa: Timo Hakala puhelin 050
5680 396
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sekä
tiedot yhteyshenkilöstä tulee lähettää piireittäin
23.03.07 mennessä osoitteella: Keski-Suomen
Sotaveteraanipiiri, Yliopistonkatu 26, 40100
Jyväskylä.
Sähköposti: keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi
TERVETULOA
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
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KILPAILUKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliiton keilamestaruuskilpailut
pidetään 12.4.2007 Helsingissä.
Sarjat: Miehille ja naisille erikseen oma mestaruuskilpailu
(5 sarjaa)
Ikähyvitys: 70-vuotiaasta lähtien (+1 piste/vuosi/sarja)
Joukkuekilpailu: Sotaveteraanipiirit voivat nimetä yhden
tai useamman kolmihenkisen joukkueen, jossa voi olla naisia
ja miehiä. Joukkueet on ilmoitettava ennen ensimmäistä
kilpailusuoritusta. Joukkuekilpailu pelataan ikähyvitys
huomioiden.
Ilmoittautumiset: piireittäin Helsingin seudun sotaveteraanipiiriin 25.3.2007 mennessä puh. (09) 2709 3491
tai faksi (09) 477 3957, osoite Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki,
sähköposti helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi.
Huom! Kilpailijan ikä ilmoitettava. Kilpailuerät alkavat
klo 12.00.
Kilpailumaksu: 25 euroa sisältää ratamaksun, palkinnot,
osallistumismitalin, keittolounaan kahveineen ja suihkun
kilpailupaikalla. Osallistumismaksut tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä tilille Sampo 800022 – 438 2708.
Paikka: Keilahalli sijaitsee osoitteessa
Huopalahdentie 28, 00350 Helsinki
puh. (09) 251 4430.
Tiedusteluihin vastaa: Leif Markio puh. 0500 426 063

Virkistä muistiasi
1. Talvisodassa kertovassa kirjassa ”Kollaa kestää”
kerrotaan, että pahimmillaan yhtä suomalaista vastassa oli viisi venäläistä. Tykistötaistelussa tilanne
oli vielä pahempi. Kuinka monta kranaattia vihollinen ampui yhtä suomalaista kranaattia kohden.
1. 10 kranaattia
2. 15 kranaattia
3. 35 kranaattia
4. 41 kranaattia
2. Elokuussa 1941 suomalaiset joukot valtaavat takaisin luovutettuun Karjalaan jääneet kaupungit.
Mikä kaupunki valloitettiin ensimmäiseksi?
1. Viipuri
2. Käkisalmi
3. Sortavala
4. Petsamo
3. Sota ja varustautuminen vaativat työvoimaa.
Saksassa oli jo v. 1939 ulkomaalaista työvoimaa
300 000 henkeä. Sodan aikana sitä haalittiin lisää
joka taholta ja kaikin keinoin. Vuonna 1944 Saksassa oli vierastyövoimaa…
1. 1 900 000 henkeä
2. 4 800 000 henkeä
3. 7 000 000 henkeä

4. Monien säännöstelykorttien joukossa oli eräs,
sodan aikana käyttöön otettu, joka poistettiin vasta
1960-luvulla. Mikä kortti?
1. Matkustuslupa
2. Autonostolupa
3. Viinakortti
5. Valvontakomission neuvostoliittolaiset sotilasjäsenet yllättyivät tullessaan syksyllä 1944 ensimmäisen kerran Helsinkiin. Miksi?
1. Kaupunki näytti ehjältä ja elinvoimaiselta.
2. Kaupunki oli täynnä saksalaisia joukkoja
3. Kaupunki oli autio ja maan tasalle pommitettu
4. Komissiolle oli järjestetty tervetuliaisparaati.
6. Suomen puolustuksen luhistumisen varalta Saksa
laati kesällä 1944 vaihtoehtoisia suunnitelmia. Mikä
seuraavista ei ollut Saksan suunnitelmissa?
1. Saksalaismielinen hallitus, apunaan saksalainen hallintoryhmä
2. Vallan täydellinen siirto hallitukselta Mannerheimille
3. Saksalainen valtakunnan komissaari maan johtoon
4. Vastarintaliike kenraali Talvelan johdolla
5. Saksan sotavoimien pois vetäminen.
Oikeat vastaukset sivulla 71

Helmikuun krypto
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OY NORSTAR AB – Suomalaistentie 7, 02270 Espoo
Santaniitynkatu 3, PL 158,
04201 Kerava
Puh: 09-274 4320
Fax: 09-275 5717

Juvankatu 10
PL 7, 33711 Tampere
Puh. (03) 2890 111

Turenki
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CapMan

Suomen Karbonaatti Oy

Helsinki

Lappeenranta
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SAUNAVASTOJA
Tutkittu suosittu keksintö.
Tehty muovinarusta.
Kestää konepesun
ja vuosia käytössä.
Suoraan keksijältä.
HINNAT:
3kpl 24 €, 5kpl 33 €,
rahtivapaasti.
Puh. 040 - 516 3590

Oy Puhois Ab
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Haetaan yhteyttä Kokoonnutaan
Tietoja kahdesta kaatuneesta kaivataan
Sukututkimustani varten olen kiinnostunut
seuraavista sukumme kaatuneista sotilaista:
Sotamies Hämäläinen Yrjö Gabriel, 8./JR 49,
synt. 15.3.1912 Juvalla, haavoittui 4.9.1941 Valkeasaaressa, kuollut 12.9.1941 23. KS:ssa. Haudattu Virtasalmelle.
Sotamies Koivunen Yrjö, JR 15, synt. 2.7.1896,
haavoittui 7.3.1940 Viipurissa, katosi 9.3.1940.
Yhteydenotot: Kari Summanen, Alanteenkuja 2, 58700 Sulkava, puh. 0400 637 046. Sähköposti: kari.summanen@pp.inet.fi
********

ADC
YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio
www.savonkuljetus.fi

Löytyykö henkilöitä, jotka tunsivat isoisämme?
Keräämme tietoa isoisämme Aarne Aunolan
sota-aikaisista vaiheista.
Isoisämme suoritti Krh-aliupseerikurssin
1.9. - 9.10.1941, jonka jälkeen hänet komennettiin JR25:een päiväyksellä 16.1.1944. Maaselän
kannaksella hän osallistui Hiisjärven, Valjärven ja Suurlahden taisteluihin.
Kesällä 1944 JR25 ja rykmentin KrhK-komppania komennettiin Kannakselle. Kannaksella hän osallistui tulenjohtotehtävissä taisteluihin: Kannas, Kaukjärvi,Summa,Karisalmi
ja Kaipola. Sodan loppuvaiheessa hän suoritti
RUK:n kurssin 59. kranaatinheitinlinjalla 4.7. 15.11.1944.
Meillä on käytössämme isoisämme Karisalmelta tuomat puukolla leikatut karttapalat,
joihin on tehty merkintöjä. Erityisesti yritämme selvittää näiden merkintöjen tarkoituksen.
Toivomme, että löytäisimme veteraanin, joka
muistaisi isoisämme. Otamme kaiken tiedon
kiitollisuudella vastaan.
Yhteydenotot Perttu Aunola, Ristiniementie
28 C 14, 02320 Espoo, sähköposti perttu.aunola@fifthelement.fi, puh. 040 7743592
********
Haluaisin saada yhteyttä sotaveteraaneihin,
jotka olivat Valkeasaaren rintamalla vuosina
1941-1944. Olen syntynyt Valkeasaaressa 1928.
Tai voisiko joku auttaa, mistä tietoja voisi saada.
Yhteystietoni ovat Urho Karvonen, Julinsvägen 15, 68493 Ransäter, Sverige. Puh. 0046 552
30043

2 D:n JR 7, JR 49, KTR 15
ja Erillisjoukko-osastojen Veteraanit
”MARTOLAN MIEHET”
Teemme neljän päivän retken Karjalan kannakselle. Käyntikohteina: Tali – Ihantala – ÄyräpääVuosalmi – Siiramäki – Ohta – Termola –Kaljalanjärvi – Vihtanemi –Lampijärvi.
Paluumatka Terijoki – Summa – Viipuri.
Matkalle lähtö 17.05.2007. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1004.
Asiasta lähemmin Tapani Kantanen puh. 050
3796659 tai Antero Veijonen 0400 460319
Veteraanit ja kaikki matkasta ja asiasta kiinnostuneet tervetuloa mukaan.
********
Kevyt Osasto 8 ( 1. D ) Tästä pääosin Euran ja
Kiukaisten miehistä kootusta joukko-osastosta
(vv.1941-42) ilmestyy historia, jonka julkistamistilaisuus järjestetään Veteraanipäivänä 27.4. klo
12.00 Kiukaisten Seuratalolla. Kirjan on kirjoittanut majuri evp Jarmo Suomala, joka on antanut kirjalle työnimen:”Kärkenä Äänislinnaan”.
Kirjasta tulee noin 270-sivuinen edustava lahjakirja , jota voi tilata osoitteesta Veikko Lehtinen,
Lukkalantie 16, 27510 Eura, p.(02) 865 2610 tai
Esa Haarala, Eurakoskentie 48, 27400 Kiukainen, puh. (02) 825 1509, myös 044 525 1509, sähköposti :esa.haarala@luukku.com. Toimitukset
postitse huhtikuun 27 päivän jälkeen. Kirjan voi
lunastaa myös julkistamis-tilaisuudessa. Kevyt
Osasto 8:n veteraanit sekä Euran ja Kiukaisten
kaikki sotiemme veteraanit kutsutaan puolisoineen kirjan julkistamistilaisuuteen
Tervetuloa Kiukaisiin !
KevOs 8:n Historian julkaisutoimikunta
********
Niinisalon Internaatti 1945–1947
Niinisalon Interpartojen Sotaveteraanioppilaskunnan vuoden 2007 tapaaminen on 24.4. Lahdessa, jossa olemme Hennalan varuskunnassa
Hämeen Rykmentin vieraina.
Mikäli mahdollista, ilmoittautumiset (avec)
25.2. mennessä Juhani Soilalle. Kirkkokatu 7 A
7, 80100 Joensuu. Puhelin 050 5968421.
Tämä tiedote on niille internaattiveljille, joiden nykyinen postiosoite ei syystä tai toisesta ole
postitusluettelossamme.
VSOL:n Perinnetoimikunta.

Sotahistorialliset bussimatka 2007
Kuolan kierros 16.-19.6.

Rovaniemi-Kirkkoniemi-Petsamo-Murmansk-Kantalahti-Alakurtti-Salla-Rovaniemi-Sodankylä. Tutustuminen Petsamoon ja sen sotahistoriaan mm. Litsajoki. Sallan suunnalla; Vermajoki-Kelsinkäinen. Yhteys etelän junalle Rovaniemellä Ilmoittautuminen
15.5. mennessä. Hinta 370-390 euroa.

20.6.-1.7. Kelsinkäinen-Vermajoki-KiestinkiUhtua
Sodankylä-Rovaniemi-Salla-Alakurtti-KantalahtiKiestinki-Uhtua-Kortesalmi-Kuusamo-RovaniemiSodankylä. Tutustuminen suomen puolella taistelupaikkoihin mm. Mäntyvaara, Jotsijärvi, Paikanmella.
Käynti Hautajärvellä. Venäjän puolella: Kelsinkäinen,

Vermajoki, Kiestinki, Sohjana ym. Yhteydet etelän junalle Rovaniemellä ja koneelle Kuusamossa. Imoittautuminen 25.5. mennessä. Matkan hinta 340-380 euroa.

15.-19.7. Solovetsk.
Sodankylä-Rovaniemi-Kemijärvi-Salla-KantalahtiKemi-Solovetak-Rukajärvi-Kajaani-Oulu-Rovaniemi-Sodankylä. Tutustuminen matkan varren taistelupaikkoihin mm. Kelsinkäinen, Vermajoki, Rukajärvi, Ontrosenvaara. Käynti Solovetskin luostarisaarella.
Yhteys junille Rovaniemellä, Kajaanissa ja Oulussa. Ilmoittautuminen 11.6 mennessä. Hinta 420-440 euroa.
Historioitsijana joka matkalla eversti evp Juhani

Tyynelä. Ilmoittautuneille lähetetään osanottajakysely. Lopullinen ohjelma laaditaan vastausten perusteella. Matkahinta määräytyy osanottajien lukumäärän- ja lopullisen matkaohjelman mukaan. Matkat
järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 30.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA RY: Keijo Haapala Poromiehentie 7-9 F 19
99800 Sodankylä puh 040-517 1031
Fax 016-512 750 E-mail keijo.haapala@lapinekspertit.inet.fl. Pekka Heikkilä Uittomiehentie 17 C 14 99600
Sodankylä Puh 040-504 1794, 016-613 822 E-mail sihteeri@jprkilta.fi
Tervetuloa matkoille !
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Krypton ratkaisu
********
RUK 44 ja 45
Sotakurssit 1 ja 2
Kurssilounas 16.3. kello12.00 ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa Helsingissä. Ennakkoilmoittautumiset Erkki Viluksela (09) 805
5983 (myös kotivastaajaan).
Arkipuku, kunniamerkit.
********
Viestikoelaitoksen Kilta RY
Päämajan Radiopataljoonan veteraanit kokoontuvat lounaskokoukseen tiistaina 13.3. kello
13.00 Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3.
Esitelmä: eversti Hannu Hansen-Haug. Ilmoittautumiset 7.3. mennessä; Siiri Kylmänoja (09)
803 9695, Artturi Kaltokari (09) 541 5205 tai
Lauri Lehtonen (09) 801 5783.
********
Kuopion sotaveteraanit ry
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään
29.3. kello 10.00, keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. Kuopio. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. äänioikeuden tarkistus kello 9-9.50. Kahvitarjoilu
alkaen kello 9.00.
********
III/KTR 7:n veteraani
Patteriston veteraanit seuralaisineen koontuvat
8.5. kello 13.00 Ostrobotnialla, Museokatu 10,
Helsinki.
Lounaan yhteydessä maanviljelysneuvos Risto
Knaapi esitelmöi aiheesta ” Tuuloksen maihinnousu”. Silloinen luutnantti Risto Knaapi muistelee Syväriltä vetäytymistä.
Stadin Peeston aseveljet tervetuloa. Arkiasu
(tammenlehvä). Ilmoittautumiset hyvissä ajoin

3.5 mennessä joko postikortilla tai puhelimella. Lauri Heldàn 4.linja 4 C 42, 00530 Helsinki.
Puh. (09) 716 970 tai 050 3265319 tai Talvela (09)
283 910.
********
Tammitykistö
Ravintola Tekniskasta ( Eerikinkatu 2, Helsinki)
on varattu Tammitykistön veljiä varten kabinetti 7.6. kello 12.00. Ilmoittautumiset toukokuun
loppuun mennessä puh. (09) 640 497.
Niilo Voipio ja Bror Hästö
********
RUK 50
Kurssitapaaminen torstaina 19.4.2007 klo 12.30
Helsingissä ravintola Ostrobotniassa juhlakerroksen Jääkärikabinetissa, os. Museokatu 10.
Kenraali Henrik Anttilan esityksen jälkeen syömme yhteisen veljesaterian. Vapaa pukeutuminen,
ilman kunniamerkkejä.
Ilmoittautuminen viimeistään 10.4. Lyly Vehaselle, It.Pitkäkatu 66 B 37, 20700 Turku, tai
puh. (02) 235 6363.
********
Korpraalikoulu / Tykistökoulutuskeskus 3:n
”Riihimäen tykistöakatemia” kurssien Asevelijuhla Helsingissä 15.5 kello 12.00., Suomalaisella
Klubilla. Kansakoulukuja 3 ( 5 kerros).
Ilmoittautumiset 8.5 mennessä Lauri Lausmaa (09) 447 263, Unto Partanen (09) 412 6784,
Tor Wikström (09) 445 196 tai Niilo Palmen (09)
464 413.
Viimekertaisessa tapaamisessamme jaetut takin rintaan kiinnitettävät nimilaput kehotetaan
tuomaan mukana, mikäli ovat tallella. Veljiä kehotetaan tiedottamaan tiedossaan oleville Korpraalikoulun kurssien oppilaille tästä juhlasta,
jotta tiedon perillemeno varmistuisi.

Virkistä muistiasi -tehtävän
oikeat vastaukset
1. Oikea vastaus: 35 kranaattia. Yhtenä päivänä saattoi suomalaisten asemiin tulla lähes 40 000 kranaattia.
2. Oikea vastaus: Sortavala, se vallattiin 15.8. Käkisalmen vuoro
oli 21.8. ja Viipuriin nousi jälleen Suomen lippu 29.8. klo 17.30.
Petsamo ei ollut kaupunki eikä se kuulunut talvisodassa luovutettuun alueeseen.
3. Oikea vastaus: 7 miljoonaa henkeä
4. Oikea vastaus: Viinakortti, oikealta nimeltään alkoholiliikkeiden myymälätodistus, jota ilman myymälästä ei voinut ostaa
myymälästä alkoholia.
5. Oikea vastaus: Kaupunki näytti ehjältä. Loikanneen vakoojan
kautta oli Neuvostoliittoon syötetty tietoa, että v. 1944 helmikuun
pommitukset olivat raunioittaneet kaupungin.
6. Oikea vastaus: Sotavoimien poisvetäminen

Lehden tilaukset ja hinnat

Julkaisija

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

Toimitus

Korkeavuorenkatu 41 A 7
00130 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi
faksi (09) 6126 2020
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

Osoitteen muutokset

Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteen muutoksista omaan yhdistykseensä tai liittoon Riina Lillforsille,
Korkeavuorenkatu 41 A 7
00130 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

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

Toimitusneuvosto

Äänikasetit lehdestä

Sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, joiden vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja muille 17 euroa. Äänikasetit voi
tilata Sotaveteraaniliiton myyntitoimistosta Korkeavuorenkatu 41 A 7
puh. (09) 6126 2014
sähköposti helena.hornborg@ sotaveteraaniliitto.fi

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

Ilmoitusmyynti

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Taitto

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

1/07: 21. helmikuuta, 2/07: 18. huhtikuuta,
3/07: 13. kesäkuuta, 4/07: 19. syyskuuta,
5/07: 31. lokakuuta, 6/07: 12. joulukuuta.

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

Ilmoitushinnat

Painopaikka

Ilmestyminen 2007

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