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Helsingissä 19. helmikuuta 2014

Kohti Oulun liittopäiviä
Järjestömme keskeinen tapahtuma on
tänä vuonna Oulussa järjestettävät XXVI
liittopäivät. Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri on edellisen kerran ollut
järjestelyvastuussa vuonna 1986, jolloin
piiri isännöi liiton XII liittopäivät menestyksekkäällä tavalla. On perusteltua
olettaa, että meillä on nytkin liiton tulevaisuuden kannalta tärkeiden linjapäätösten tekemiseen parhaat mahdolliset
olosuhteet.
Ajalliseen
kaksivuotistaipaleeseen
Tampereelta Ouluun on mahtunut sekä
ilon hetkiä että pettymyksen tuokioita.
Määrätietoisella vaikuttamisella pettymykset on voitu muuttaa torjuntavoitoiksi. On voitu todeta, että perustelujamme
kuntoutusmäärärahojen tason pitämiseksi riittävinä kuunnellaan. Olemme usean vuoden ajan tehneet työtä sen eteen,
että liitto on uskottava sotaveteraaniasiain asiantuntija. Näyttää siltä, että olemme onnistuneet saavuttamaan luotettavan
toimijan aseman. Tätä asemaa liiton on
kyettävä edelleen vahvistamaan avoimella
ja tosiasioihin perustuvalla vaikuttamisella ja tiedottamisella. Liitto on jäsenmäärältään suurimpana sotaveteraanijärjestönä kantanut kunnialla vastuunsa yhteisen
asian puolesta. Tulevan liittokokouksen
linjaukset ja tavoitteiden asettelut seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja edelleen
2020-luvulle antavat perustan hallituksen
ja valtuuston jatkotyöskentelylle.
Liittomme on lähes 60-vuotisen historiansa suurimman muutoksen kynnyksellä. Kun kuluneiden kuuden vuoden aikana on keskusteltu järjestötoiminnan tilanteesta ja muutostarpeista, on yleinen
mielikuva ollut se, että toiminta jatkuu

Taistelu jatkuu

muuttumattomana ainakin vuoteen 2015.
Nyt olemme tilanteessa, että seuraavalla
liittokokousvälillä ohitamme tuon ajallisen merkkipaalun. Muutos on edessämme lyhyellä aikavälillä. Tuleviin toimintavuosiin liittyvää suunnittelua on tehty ja
tehdään kevään kuluessa entistä tiiviimmin. Liittopäivien tulevaisuusfoorumissa tarkastelemme ratkaisumalleja edessä oleviin yhteisiin, suuriin haasteisiin ja
pyrimme löytämään polun kohti 2020-luvun toimintamalleja ja -tapoja. Järjestömme vaiheittainen muuntuminen kohti perinneaikakautta on pidettävä hallinnassa
tarkoituksenmukaisella tavalla ja vuosikymmenten työtä kunnioittaen.
Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö on päättänyt purkaa toimintansa.
Naisjärjestö on tehnyt vuosikymmenten
ajan arvokasta työtä jäsenistön hyväksi.
Järjestö on vahvalla tavalla tukenut sotaveteraanipiirien ja -yhdistysten toimintaa. Naisten työ ei saa päättyä; muutaman vuoden kuluttua liittomme jäsenten
ylivoimainen enemmistö on naisia ja heidän tukemisekseen tarvitaan paljon auttavia käsiä ja lämmöllä sykkiviä sydämiä.
Muuntunut rakenne suunnitellaan ja tehdään kiinteässä yhteistyössä naisten ääntä herkällä korvalla kuunnellen.
Ennen Oulun liittokokousta on paljon
vielä tehtävää. Kääritään hihat ja ryhdytään toimeen. Toivotan kaikille lukijoille hyvää jatkoa alkaneelle vuodelle 2014.
Tehdään tästä yhdessä hyvä vuosi.
Finn-Göran Wennström

Sotaveteraaniliiton keskeisin tehtävä
on toimia sotaveteraanien puolestapuhujana Veteraaneja ei jätetä -hengessä.
Laadimme alkuvuonna yhdessä
Rintamaveteraaniliiton kanssa esityksen Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle veteraanietuuksiksi
valtion talousarvioon vuodelle 2015.
Neuvottelukunnan käsittelyn jälkeen
sosiaali- ja terveysministeriö esittelee aiheeseen liittyvän ehdotuksen ja
määrärahaesitykset valtiovarainministeriölle.
Palvelujen tarve kasvaa veteraanien ikääntyessä ja liittojen esitys korostaakin hakumenettelyn poistamista, kotikuntoutuksen lisäämistä
ja riittävän määrärahatason säilyttämistä.
Valtio suunnittelee talousasioita
pitkäjänteisesti käsittelemällä maaliskuussa kehysbudjetin vuosille
2015-2018. Siinä asetetaan alkuarvot eri toimiin mm. rintamaveteraanien kuntoutusta varten. Lähtötason
määräämisellä on suuri merkitys.
Mitä suurempi ero kehyksessä olevalla ja kuntoutukseen tarvittavalla euromäärällä on, sitä enemmän
järjestöjen on tehtävä vaikutustyötä
määrärahaesityksen korjaamiseksi
myöhemmissä vaiheissa.
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta on olemassa runsaasti Valtiokonttorin kokoamaa tietoa. Tietojen hyödyntämistä heikentää se, että
vuoden 2013 tiedot ovat käytettävissä vasta kesällä. Nyt on tukeuduttava
pääosin 2012 tietoihin.

Miksi kuntoutusmäärärahaa
kehyksessä ei saa pienentää?
Rintamaveteraanien kuntoutus toteutuu valikoivasti. Erityisesti huonokuntoiset veteraanit jäävät kuntoutuksen ja palveluiden ulkopuolelle. Lähes kaikissa kunnissa
veteraaneille on myönnetty liian lyhyet kuntoutusjaksot. Keskimäärin
avokuntoutusjakson kesto oli 13,4
kertaa ja laitoskuntoutusjakson 11,3
vrk. Valtiokonttorin ohjeen mukaan
avokuntoutuksen kesto on 20-30 kertaa ja laitoskuntoutuksen 10-28 vrk.
Kuntoutusta sai 2012 vain 52,4 % siihen oikeutetuista veteraaneista. Veteraanien puolisoille ei myöskään ole
pystytty osoittamaan varoja kuntoutukseen pääsyyn. Viime syksynäkin
määrärahojen lisäjaossa 455 veteraanin puolisoa jäi ilman kuntoutusta.
Usein tämä tarkoittaa myös veteraanin jäämistä kuntoutuksen ulkopuolelle. Veteraanin ja puolison kuntoutus on käsiteltävä yhdessä.
Kotikuntoutusta on lisättävä
sen tarpeen kasvaessa. Veteraanien
ikääntyessä heidän toimintakykyisyyttään voidaan ylläpitää suunnitelmallisesti toteutetulla kotikuntoutuksella.
Kaikki nämä edellä kuvatut seikat osoittavat kuntoutusmäärärahan
olevan liian pienen ja kuntien toimineen pitkään niukkuutta jakaen.
Tehtävää on paljon. Uusi toiminta- ja vaikuttamisvuosi on alkanut.
Markku Seppä

48. Sotaveteraaniviikko 9.-16. maaliskuuta
Avausjuhla Viitasaarella
48. Sotaveteraaniviikon avausjuhla järjestetään sunnuntaina 9. maaliskuuta Viitasaarella. Juhla on samalla Viitasaa-

ren Sotaveteraanien vuosijuhla.
Juhlapäivä alkaa jumalanpalveluksella, jonka jälkeen on
käynti sankarihaudalla. Jumalanpalveluksessa saarnaa kirk-

koherra Antti Hiltunen. Juhlatilaisuus pidetään Viitasaari
Areenalla (Urheilutie 9). Juhlapuheen pitää peruspalveluministeri Susanna Huovinen.
Puolustusvoimien tervehdyksen esittää kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg. Sotaveteraaniviikon ja juhlan avaussanat esittää Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja
Finn-Göran
Wennström.

la Seinäjoki-salissa. Juhlapuheen pitää vuorineuvos Seppo
Paatelainen. Puolustusvoimien tervehdyksen esittää maavoimien komentaja, kenraali-

luutnantti Raimo Jyväsjärvi.
Sotaveteraaniviikon ja juhlan
päätössanat esittää Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja FinnGöran Wennström.

Viikon päätösjuhla
Seinäjoella

Sotaveteraaniviikon avausjuhlan jumalanpalvelus pidetään Viitasaaren kirkossa ja seppeleenlasku on läheisellä sankarihaudalla.

Sotaveteraaniviikon päätösjuhlaa vietetään sunnuntaina 16.
maaliskuuta Seinäjoella. Tilaisuus on samalla Seinäjoen Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla.
Juhlapäivä alkaa rovasti Väinö
Reinilän ja kenttäpiispa Pekka
Särkiön pitämällä hartaudel-

Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus pidetään Seinäjoki-salissa
Seinäjoella.
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Kolumni

Pyhät patsaat?

H

anke kansallisen talvisodan muistomerkin
pystyttämiseksi
on
herättänyt viime aikoina keskustelua. Milloin muistomerkkikisan voittajapatsaan kaksoisolento löytyy tallinnalaisen
tavaratalon mallinukesta, milloin patsasehdokkaan sopivuus
sinänsä asetetaan kyseenalaiseksi. Yksikään media ei sen sijaan ole rohjennut kyseenalaistaa sitä, tarvitaanko muistomerkkiä todella.
En missään nimessä halua
kyseenalaistaa sitä, etteikö viime sotien muistoa pidä vaalia.
Kuten Historiatietoisuus Suomessa -hankkeen vetäjä tohtori
Pilvi Torsti on todennut, sodat

vaikuttavat suomalaiseen yhteiskuntaan vielä nykyäänkin
ja niillä on keskeinen rooli suomalaisten historiakäsityksessä.
Sotien historia on siis samalla
suomalaisen yhteiskunnan keskeistä historiaa, jonka ymmärtämistä voi pitää edellytyksenä
suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiselle.
Voidaan kuitenkin kysyä, auttaako muistomerkki – olipa se
sitten miten ”kansallinen” tai
keskeiselle paikalle asetettu hyvänsä – todella pitämään yllä talvisodan muistoa? Vai käykö niin,
että veteraanisukupolven viimeisen edustajan siirryttyä ajasta
ikuisuuteen sotiemme muiston
kunnioittaminen typistyy juh-

Lupauksista tositoimiin

Kirjoittaja on Sotaveteraaniliiton valtuutettu edunvalvontaasiamies

J

oulukuun 5. päivä 2012 on
jäänyt veteraanien ja veteraanien hyväksi työtä tekevien mieleen suurena tekojen
ja lupausten päivänä. Tällöin
eduskunta korotti juhlaistunnossaan yksimielisellä päätöksellä veteraanien kuntoutusmäärärahoja
merkittävästi.
Samalla eduskunta antoi lupauksen riittävästä määrärahasta
sotaveteraanien vuosittaiseen
kuntoutukseen 2014-2017.
Taustalla oli koko syksyn
jatkunut liiton edustajien tiivis yhteydenpito keskeisiin politiikan vaikuttajiin. Näytti siltä, että ratkaiseva läpimurto oli
saavutettu veteraanien kuntoutusmäärärahojen saattamiseksi
todellista tarvetta ja kysyntää
vastaavalle tasolle.
Vuoden 2013 alkupuoli kuitenkin osoitti, että veteraani-

järjestöjen ja kuntien kokemukseen perustuva todellisuus ja virkamiesvalmistelun
näkemys eivät löytäneet toisiaan. Yleensä, jos kartta ei vastaa maastoa, niin ei jää epäselvyyksiä siitä, missä on korjaamisen paikka.
Tämä ”valuvika” aiheutti
sen, että eduskuntaan tuotiin
viime syksynä talousarvio, joka
uupui neljä miljoonaa euroa
vuoden 2013 talousarviosta.
Liiton edustajien tosiaikainen informaatio ja avoimuus
vaikuttivat osaltaan siihen,
että eduskunta yksimielisesti hyväksyi valtiovarainvaliokunnan mietinnön perusteella veteraanipalveluiden määrärahaksi 34,6 miljoona euroa
vuodelle 2014.
Erityisen merkittävänä on
pidettävä sitä, että hyväksyessään valtion talousarvion vuodelle 2014 eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevään 2014 kehyspäätökseen
mennessä, mikä on oikea ja
riittävä määrärahataso veteraanipalveluiden turvaamiseen
kehyskaudelle 2015-2018.
Yhteydenpito päättäjiin jatkuu tiiviinä. Hallituksen kehysbudjetti lyödään lukkoon
maaliskuun 2014 lopulla.
Nyt on myös maakuntien
aika puhua. Jokainen päättäjä
on kotoisin jostakin.
Heikki Järvinen

lapäivinä pidettyjen puheiden
sanahelinään ja patsaiden eteen
laskettuihin seppeleisiin?
Kirjoitin aiemmin kolumnissani ”Kertokaa lastenlapsille lauluin…” siitä, miten viime
sotiemme historia pysyy parhaiten elävänä, jos se tuodaan
lähelle uusia sukupolvia tavoilla, joita he itse pitävät kiinnostavina. Sen sijaan että pystytetään uusia ja taas uusia patsaita,
pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten saadaan tulevat sukupolvet ymmärtämään viime
sotien todellisuus, miten saada
heidät käsittämään sodan kauheus. Historian oppikirjoista
pitäisi viimeistään nyt poistaa
mantran lailla toistellut kerto-

mukset siitä, miten joukot etenivät tai perääntyivät. Sen sijaan huomio tulisi kiinnittää
siihen, että joukot koostuivat
ihmisyksilöistä, jotka kokivat
tapahtumat kukin omalla tavallaan. Se, että sodassa kuolee ja haavoittuu ihmisiä, ei ole
mitenkään yllättävää tai uutta. Nykyinen kuva on sodasta
usein liian kliininen ja siloteltu. Mieleeni on jäänyt Irakin
sodan alettua julkaistu lehtijuttu, jossa amerikkalaissotilas
kertoi järkyttyneensä, kun sota
ei ollutkaan ”sellaista kuin tietokonepeleissä”.
Veteraanipolvi ymmärtää
omien kokemuksiensa myötä
sodan kauheuden, ja siksi he

ovat parhaita rauhan puolestapuhujia. Tämä on – itsenäisen
Suomen ohella – arvokkaimpia veteraanipolven perintöjä, jonka siirtäminen jälkipolville on ensiarvoisen tärkeää.
Sen sijaan, että sotien muistoksi pystytetään aina uusia patsaita, olisi patsaiden ”henkinen
perusta” turvattava siirtämällä
jälkipolville aito ymmärrys sodan kauhuista.
Olli Kleemola

Helvi Frick vuoden lotaksi

L

otta Svärd säätiö nimesi
hämeenlinnalaisen Helvi Frickin (96) vuoden
lotaksi. Vuoden lotan nimeäminen tehtiin nyt kahdeksannen kerran.
Helvi Frick liittyi Lotta
Svärd -järjestöön pikkulotaksi 1932 ja antoi lottalupauksen
1935. Talvi- ja jatkosodan ajan
hän toimi lääkintälottana Matkaselän raja-asemalla ja Äänislinnassa. Hän on toiminut
myös pikkulottien ohjaajana ja
voimisteluryhmien vetäjänä.
Sodan jälkeen Helvi Frick
toimi vuosikymmenien ajan
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksessä ja Hämeenlinnan
Rintamanaisissa sekä vetäjänä
että aktiivisena jäsenenä.
Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistyksen perustamisessa Helvi Frickillä oli keskeinen osuus. Hän toimi sen
varapuheenjohtajana ja oli Suomen Tykistömuseon yhteyteen
järjestettyjen Lotta-näyttelyiden toteuttajana.
Ensimmäinen näyttely avattiin 2005 ja se laajentui Lotta
Svärd perinnehuoneeksi 2007.
Vuonna 2008 saatiin Tykistömuseoon ” Naiskodukaitse-Suomenlahden
tyttäret”
-näyttely ja samana vuonna
Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistys vieraili Tallin-

Lotta Svärd-säätiö valitsi hämeenlinnalaisen Helvi Frickin
vuoden lotaksi.

nassa Naiskodukaitsen vieraana.
Vuoden vaihteessa 2013 Suomen Tykistömuseo siirtyi historiaan ja uutena aloitti Museo Militaria, johon integroitiin kolme eri aselajimuseota.
Muutoksesta huolimatta Helvi
Frickin periksiantamattomuudella ja osaamisella säilyttivät
lottien jälleen uusitut näyttelyosiot asemansa museon esittelemissä tärkeissä historian
käänteissä.
Helvi Frick on esitellyt lottanäyttelyiden esineistöä lukuisille vierailijaryhmille ja kertonut myös omista lotta-ajoistaan
ja kokemuksistaan monissa
koululaistilaisuuksissa ja lukuisissa lehtihaastatteluissa.

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton
internet-sivut ja verkkokauppa.

www.sotaveteraaniliitto.fi

Tasavallan presidentti myönsi
13.12.2013 Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikaiselle sotakamreerin arvonimen. Toivo
Hartikainen on toiminut Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana vuodesta 1995. Kuva: Toivo Hartikaisen
arkisto

Tasavallan presidentti myönsi
13.12.2013 Matti Kulmalalle sotakamreerin arvonimen. Matti
Kulmala on toiminut Tuusulassa sijaitsevalla Ilmatorjuntamuseolla eri tehtävissä vuodesta
1987. Hän on myös toiminut
tuloksellisesti myyjänä KeskiUudenmaan keräyspiirin keräyksessä. Kuva: Matti Kulmalan
arkisto
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Onnittelemme
Liisa Koskinen 100 vuotta

SANA
Tulevaisuus ja toivo
“Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten,
niin että voittavat omakseen todellisen
elämän.” (1.Tim.6:19)

V

uodenvaihteessa kuuntelin radioohjelmaa “tosi elämästä”. Siinä
haastateltiin keskisuomalaista sotiemme veteraania. Hän kertoi johtavansa
veteraanikuoroa, jolla oli enää yksi tehtävä. Kuoro kävi saattamassa veteraaniveljiään siunaustilaisuuksissa ja haudoilla lepoon ajan ja ikuisuuden rajalla. Kuoron radio-ohjelmassa laulamat
saattoveisuut olivat puhuttelevia. Veisuu
nousi sydämestä. Niissä soi henkilökohtainen usko Jumalaan. Laulujen sisältöä
ja johtajan kuorosta kertomaa kuunnellessani mieleeni nousi apostolin sana
aarteesta, joka luo perustuksen tulevaisuutta varten.

M

uutamia vuosikymmeniä sitten
nuo veisaajat ja heidän aseveljensä olivat kokeneet Jumalan lahjana sen,
että isänmaa kaikesta huolimatta säilytti itsenäisyytensä. Usein ja erityisesti vaikeina hetkinä he olivat kohottaneet katseensa taivaalle. He rukoilivat.
Näin he loivat itselleen lujan perustuksen tulevaisuuteen. Veteraanit voittivat
omakseen vapaan maan.

T

ämä maa on yhä vielä muutaman
veteraanin, mutta ennen muuta veteraanien jälkipolvien vapaa isänmaa.
Vuoden vaihtuessa ja tulevaisuuteen
katsoessa mieleen nousee monia yksittäisiä kysymyksiä. Päättyneen vuoden
uutiset ovat kertoneet usein itsekkyydestä, rakkaudettomuudesta, epäilystä ja väkivallasta. Mikä on tämän ajan
suomalaisen tulevaisuuden perusta?
Onko meillä sydämissämme aarre, joka
tähyää taivaaseen?

“M

inulla on omat suunnitelmani
teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11) Tästä toivosta veisasivat myös veteraaniveljet. He
saattoivat ystäväänsä ja tähyilivät huomista pidemmälle, perille taivaan kotiin. Käsi oli lujasti Jumalan kädessä. Se
on lahjoista suurin - aarre tulevaisuuteen yhä tänäkin päivänä ja koko AD
2014.
Jaakko Leinonen

Talvi- ja jatkosodan rintamalotta Liisa Koskinen, o.s
Heinonen, vietti 100-vuotisjuhlaansa 20.12.2013 Espoon Tapiolassa. Iisalmes-

sa toisena yhdeksän lapsen
perheeseen Suomen Suuriruhtinaskunnan alamaiseksi syntynyt Liisa vietti siellä
onnellisen lapsuuden. Hän
joutui kokemaan neljä sotaa.
Liisa halusi emäntäkouluun Suonenjoelle. Siellä hän
näki kansanedustaja Miina
Sillanpään. Koulun jälkeen
Liisa nuorena lottana joutui
saattamaan Helsinkiin raskaana olevaa kenraalin rouvaa. Sille tielle hän jäikin
Helsinkiin ja ryhtyi työntekoon. Täällä hän tutustui
juuri ennen talvisotaa nuoreen suojeluskuntalaiseen,
varusmies, alikersantti Niilo

Koskiseen, jonka kanssa hän
avioitui.
Liisa toimi muonituslottana Terijoella, josta siirtyi
rintaman mukana lännen
suuntaan. Jo vuoden päästä Liisa ja Niilo olivat mukana jatkosodassa. Liisa toimi muonituslottana Sinisen
Prikaatin kenttäsairaalassa
Karhumäellä.
Liisa toimi 23 vuotta Tapiolassa koulun emäntänä.
Aviomiehen kuoltua Liisa vaihtoi omakotitalonsa
osakehuoneistoon Tapiolassa, jossa hän edelleen hyväkuntoisena hoitaa kauniin
kotinsa ja itsensä. Veteraa-

nitoimintaan hän osallistui
miehensä rinnalla ja sotaveteraanin leskenä. Liisa kuului jäsenenä myös Espoon
Rintamanaiset ry:n.
Liisa on edelleen hyväkuntoinen ja teräväjärkinen.
Pitkän ikänsä salaisuudeksi Liisa sanoo ahkeran työnteon, terveet elämäntavat ja
liikunnan. Hyvällä geeniperimällä on myös vaikutusta, sillä Liisan isän äiti eli
101-vuotiaaksi ja äidin äiti
99-vuotiaaksi.
Hilkka Rantio

Jouni Knuuttila 60 vuotta
Jouni syntyi Kuhmoisissa 15.2.1954. Hänen isänsä (synt. 1912) oli ammatiltaan metsäteknikko ja toimi Keski-Suomessa. Hän
oli myös hyvä hiihtäjä ja kilpaili menestyksellä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
1930-luvulla. Isän rintamapalvelus kesti marraskuusta 1939 syksyyn -44 ja tänä
aikana hän sai pysyvän sairauden.
Perhe päätti vähitellen
muuttaa Ruotsiin, mikä tapahtui vuonna 1969. Jouni joutui jatkamaan koulunkäyntinsä Etelä-Ruotsin
ruotsinkielisissä kouluissa.
Jouni anoi Ruotsin kansalaisuuden, joka johti asevelvollisuuden suorittamiseen

Ruotsin Armeijassa. Hän
valitsi asepalvelun laskuvarjojääkärikoulussa. Sotilaan
ura kiinnosti häntä, ja hän
jatkoi rannikkotykistökoulutuksessa ja erilaisilla kursseilla upseerikoulutukseen
saakka. Syksyllä 2013 hän jäi
eläkkeelle.
Palvelusaikanaan hän oli
kiinnostunut Ruotsin ulkomaan palveluksesta ja oli
YK:n rauhanturvaajajoukoissa Balkanilla ja Irakissa
noin kolmen ja puolen vuoden ajan, siviilipuvussa.
Isän sotilasvamman takia hän oli kosketuksissa Sotainvalidien Ruotsin piirin
kanssa ja sitä kautta myös
Sotaveteraaniliiton Ruotsin piirin kanssa. Molem-

Piirin puheenjohtaja Jouni Knuuttila ja piirin toiminnanjohtaja Kirsti Pekari neuvottelupäivillä syksyllä 2013 Tuusulassa.

mat nämä ovat hänelle aina
olleet sydämen asioita. Kun
Sotaveteraaniliiton Ruotsin
piiri oli 2007 vaikeuksissa,
hän otti vastaan piirin puheenjohtajan tehtävät ja on

Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry:n

ylimääräinen kokous
pidetään tiistaina 25.3.2014 klo 11.00
Ristinkirkko, Kirkkokatu 4, 15110 Lahti
Kokouksessa käsitellään Naisjärjestön purkaminen toisen
kerran sekä purkamiseen liittyvä varojen luovutus.
Samoin kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä
mainitut asiat.
Valtakirjojen tarkastus on klo 10.00-10.45
Kiitosjumalanpalvelus klo 12.00
Saarna: Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Tumma puku, kunniamerkit
Keskustoimikunta

hoitanut tätä tehtävää menestyksellä - ja sydämen asianaan.
Heikki Lirberg

Kanadaan kaivataan
lahjoituksia

K

anadan Sotaveteraanipiiriin kuuluva
Sudburyn osasto Ontariossa suunnittelee paikalliseen Suomi-kotiin perinnehuonetta.
Jyväskyläläinen Tourulan Kivääritehtaan Perilliset ry (TKP) on ryhtynyt etsimään sopivia
lahjoitettavia tavaroita. Pienet puhdetyöt, asusteet ja pienesineet ovat toivelistalla kun esineitä
aikanaan asetetaan vitriineihin. Yhdistys järjestää tavaroiden kuljetuksen Kanadaan.
Veteraanien muuttaessa Kanadaan heillä ei ollut mukanaan kuin mitalit, mutta ei juuri muuta.
TKP:n puolelta toimii yhteyshenkilönä Mikko
Suominen, puh. 0400 201 497
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Kansallisen veteraanipäivän
pääjuhlan teemana kiitollisuus

M

ikkelissä sunnuntaina 27.4. vietettävän
kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan teema on
’Kiitollisina kohti tulevaisuutta
– Tacksamma emot framtiden’.
- Teemalla järjestäjät haluavat osoittaa kiitollisuuttaan sotiemme veteraaneille ja veteraanisukupolvelle siitä kovasta
työstä, jonka he tekivät sodan
aikana rintamalla ja kotirintamalla sekä sodan jälkeisen Suomen rakentamisessa. Heidän
ansiostaan voimme vapaina
katsoa kohti tulevaisuutta, yhdessä maailman hyvinvoivimmista maista, kertoo pääjuhlan
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, evp Markku Riittinen.
Pääjuhlapäivää
edeltävänä lauantai-iltana klo 18.00 on
aseveli-ilta noin viiden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta, Karkialammen entisellä varuskunta-alueella sijaitsevassa ravintolassa.

Varsinaisen juhlapäivänkin
tapahtumat näkyvät ympäri
kaupunkia, sillä lipunnosto tapahtuu torilla klo 9.30, jonka
jälkeen juhlaväellä on mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen Mikkelin tuomiokirkossa tai liturgiaan ortodoksisessa kirkossa klo 10.00-11.00.
Ennen pääjuhlaa tarjotaan
lounas Mikkelin harjoitusjäähallissa klo 10.45-12.30.
Pääjuhla alkaa klo 13.00
Mikkelin jäähallissa. Juhlapuheen pitää talouskomissaari Olli Rehn, valtioneuvoston
tervehdyksen tuo pääministeri Jyrki Katainen ja Puolustusvoimien tervehdyksen Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen. Veteraanin
puheenvuoron esittää opetusneuvos Pentti Tapio. Musiikista
vastaavat Rakuunasoittokunta,
Mikkelin kaupunginorkesteri
ja Cantus Michaelis -kuoro.

Mikkeli 27.4.2014

Valtakunnallinen pääjuhla

Raili Leino Etelä-Karjalan
toiminnanjohtajaksi

E

konomi Raili Leino on lehden päätoimittajana ja aukOheistapahtumia
aloittanut Etelä-Karja- torisoituna oppaana Lappeenjäähallilla, torilla ja
lan Sotaveteraanipiirin rannassa.
museoissa
toiminnanjohtajana 15.1.2014.
Päämajamuseo on remontin Lisäksi hän toimii Etelä-KarTeksti ja kuva:
vuoksi kiinni, mutta sen näyt- jalan maanpuolustuksen tuki
Pauli Saukkonen
tely Mannerheim ja minä tuo- ry:n julkaiseman Yhdysmiesdaan jäähallille. Jäähallilla on
myös Jalkaväkimuseon kesän
1944 torjuntataisteluja kuvaava
näyttely.
Torille levittäytyy Mikkelin seudun kenttätykistökillan
50-vuotisnäyttely. Sen lisäksi
Viestikeskus Lokki ja Jalkaväkimuseo ovat avoinna normaalisti.
Erikoisempia kohteita ovat
Mannerheimin
salonkivaunu Mikkelin rautatieasemalla
ja Mikkelin Klubi torin laidalla. Kumpikin on avoinna hyvin Raili Leino on Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin uusi toiminnanjohtaja.
harvoin yleisölle.
Veteraanipäivä
verkossa:
www.kansallinenveteraanipaiva.fi
Satu-Mari Tolonen

Edunvalvontaa ja
tulevaisuussuunnittelua
Tampereella

St. Michel 27.4.2014

Riksomfattande huvudfest

Osanottajat päivän antiin syventyneinä.

S

Kiitollisina
kohti tulevaisuutta
Kuva: Paula Myöhänen

Tacksamma emot framtiden

www.kansallinenveteraanipaiva.fi

otaveteraaniliiton
puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström avasi Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajien Tampereella 16.-17.1. järjestetyt neuvottelupäivät.
Seppo Söderholm Suomen
Lions-liitto ry:stä esitteli vv.
2014-2015 toteutettavaa palveluhanketta veteraaneille. Hanke sisältää käytännön apua veteraaneille, vierailuja veteraanien luona, varainhankintaa ja
perinteen siirtoa nuoremmille sukupolville. Heikki Järvinen kertoi osuudessaan Sotaveteraaniliiton edunvalvontaan
liittyvästä vaikuttamistyöstä –
se on mm. pitkäjänteistä, aktiivista yhteydenpitoa päättäjiin ja ”täsmäiskuja”. Toiminnanjohtaja Markku Seppä ja
sosiaalisihteeri Anni Grundström kertoivat kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä edunvalvonnan näkökulmasta. Päi-

vän päätteeksi Naisjärjestön
toiminnanjohtaja Tuija Saura
ja Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Pertti Kortesniemi valottivat uuden naistoiminnan näkymiä.
Seuraavan päivän aloitti Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja Pekka
Holopainen kertomalla muistomerkkikartoituksen nykytilasta ja jatkotoimista. PohjoisPohjanmaan perinneyhteyshenkilö Paavo Kurttila kertoi
ensi kesäkuussa Oulussa pidettävien liittopäivien järjestelyistä. Päivän aikana käytiin
lisäksi läpi avustusasioita, tulevaisuussuunnittelua ja sen
painopistealueita sekä muita ajankohtaisia asioita. Vilkas
keskustelu ja aktiivinen osanotto värittivät päiviä.
Marja Riukka

6

1/14 h e l m i k u u n 19. pä i vä n ä 2014

Itsenäisyyspäivänä 2013

Puolustusvoimien valtakunnallinen paraati järjestettiin Mikkelissä. Lippulinnaa johti Itä-Suomen
Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Veli-Pekka Parkatti.

Puolustusvoimien paraatin ottivat vastaan (vas.) Onni Lantta Mikkelistä, Maavoimien komentaja,
kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi ja Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander.

Hannu Piironen on Suomen kunniakonsuli Sudburyn alueella. Kuvassa Sudburyssä itsenäisyyspäiväjuhlassa vas. Hannu Piironen ja
sotaveteraanien Heikki Anttila, Onni Keskinen ja Veikko Alatyppö.

Hietaniemen hautausmaalla romaanien muistomerkillä vietettiin
muistomerkin 10-vuotistapahtumaa. Muistomerkkihankkeen pääkoordinaattori Jaakko Valve piti puheen. Kuvassa romaaniyhteisöjen edustajat laskemassa havuseppelettä muistomerkille.

Kesäretki Hamina Tattooseen
Berner Oy
Helsinki

Luotettavaa tietoa terveydestä ja
sairauksista kaikille suomalaisille »

H

amina Tattoo toteuttaa Sotaveteraaneille suunnatun tapahtuman heinäkuun 30. päivänä.
RUK:n maneesissa pidettävässä sota-ajan laulujen konsertissa sekä kirkoissa pidettävissä
hartaustilaisuuksissa esiintyy
yli 250 laulajaa 16 Sotaveteraani- ja perinnekuorosta. Lopuksi
seurataan Tattoo marssishow’n
kenraaliharjoitus.
Tattoo marssishow’n ja lounasliput tilataan ryhmätilauksena Tattoo-toimistosta tattoo@
hamina.fi tai puh. 040 199 1426.
Varaukset on tehtävä 31.3.2014
mennessä. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä. Yli 15 henkilön ryhmät saavat yhden vapaalipun. Toimitusmaksu on 10€/
ryhmä. Marssishow’n pääsylippu oikeuttaa myös klo 14.00 al-

kavaan Sota-ajan laulujen konserttiin RUK:n Maneesissa,
jonne veteraaneille on varattu
650 paikan kiintiö. Huhtikuun
alun jälkeen liput tulevat yleiseen myyntiin.
Lippuvarauksen yhteydessä
ilmoitetaan, kuinka moni osal-

listuu maksulliselle lounaalle varuskunnan muonituskeskuksessa. Lounas laskutetaan
ryhmiltä jälkikäteen.
Konserttilipun hinta on 30
euroa, lounas muonituskeskuksessa maksaa 8 euroa ja
kahvi ja munkki 2 euroa.

Sotaveteraanien päivän 30.7.2014 ohjelma:
klo 11:00-13:00 Ryhmät saapuvat Haminaan ja ruokailevat RUK:n
muonituskeskuksessa.
klo 13:00 - 14:00 Tutustuminen puolustusvoimien tapahtumakenttään RUK:n päärakennuksen edessä.
klo 14:00 - 15:00 Sota-ajan laulujen konsertti RUK:n Maneesissa.
Sotaveteraani- ja perinnekuoroja johtaa Arvo Kuikka ja Rakuunasoittokuntaa musiikkimajuri Riku Huhtasalo. Juontajana ja
solistina on Mikael Konttinen.
Kahvitauko RUK:n pihalla.
klo 16:30 - 17:00 Iltapäivän hartaus Haminan keskustan kirkoissa
Klo 18:00 - 19:50 Hamina Tattoo marssishow’n kenraaliharjoituksen seuraaminen Hamina Bastionissa.
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Varapuheenjohtajiksi Heikkinen ja Henttonen

S

otaveteraaniliiton hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuun 29. päivänä Helsingissä valittiin hallituksen varapuheenjohtajiksi
Erkki Heikkinen Helsingistä ja opetusneuvos Antti Henttonen Helsingistä.
Samalla valittiin edustajat eri toimikuntiin ja liiton edustajat eri yhteisöihin.
Uusina toimikuntina nimettiin naistyön ja perinnetyön toimikunta.
Osaa toimikunnista täydennetään
myöhemmin.
Valtuuston 2013 syksyllä valitsemat
hallituksen jäsenet ovat seuraavat:
Hallituksen
varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Antti Henttonen
Rauno Loukkola
Jukka Simola
Juhani Manninen
Pekka Paatero
Pentti Seppä
Erkki Heikkinen
Pertti Suominen
Tuija Saura
Eila Kohopää
Pasi Alho
Reijo Inget
			
Finn-Göran Wennström, liittokokouksen valitsema hallituksen puheenjohtaja.

Sotaveteraaniliiton edustajat
Suomen veteraaniliittojen
valtuuskunnassa (VEVA)
Varsinaiset jäsenet:
Finn-Göran Wennström,
Sakari Sippola, Markku Seppä
Varajäsenet: Erkki Heikkinen, Rauno
Loukkola, Anni Grundström

Ansiomerkkitoimikunta

Sotaveteraani – Krigsveteranen
Puheenjohtaja: Juhani Penttilä, Tammela -lehden toimitusneuvosto
Jäsenet: Heikki Mälkki, Helsinki
Timo Tulosmaa, Tampere
Sihteeri: Markku Seppä

Toimikunnan työryhmä
Puheenjohtaja: Juhani Penttilä
Jäsen Heikki Mälkki
Sihteeri: Markku Seppä

Naistyön toimikunta
Puheenjohtaja: Tuija Saura, Pöytyä
Jäsenet: Irja Pesonen, Lapua
Pirkko-Liisa Luotola, Saarijärvi
Kaija Vesala, Kouvola

Puheenjohtaja: Kari Mänty, Helsinki
Jäsenet: Anni Grundström, Vantaa
Antti Henttonen, Helsinki
Göran Lindgren, Espoo
Pertti Nieminen, Kouvola
Markku Seppä, Mäntsälä
Aarno Strömmer, Oulu
Eeva Tammi, Karjalohja
Finn-Göran Wennström, Helsinki
Sihteeri: Marja Riukka
Rauno Loukkola, Helsinki
Pentti Korpimies, Lahti

Viestintätoimikunta

Puheenjohtaja: Pertti Suominen, Helsinki
Jäsenet: Pekka Holopainen, Helsinki
Olli Kleemola, Turku
Paavo Kurtttila, Oulu
Eero Mattila, Kouvola
Sihteeri: Markku Seppä

Puheenjohtaja: Erkki Heikkinen, Helsinki
Jäsenet: Ossi Kervinen, Helsinki
Antti Matilainen, Helsinki
Kari Mänty, Helsinki
Risto Uimonen, Espoo
Finn-Göran Wennström, Helsinki
Tauno Äijälä, Helsinki
Pekka Holopainen, Helsinki
Sihteeri: Markku Seppä

Puheenjohtaja: Pekka Paatero, Turku
Jäsenet: Antti Olssen, Kotka
Pirkko Karjalainen, Helsinki
Tapani Tölli, Tyrnävä
Finn-Göran Wennström, Helsinki
Sihteeri: Anni Grundström

Hengellinen toimikunta
2013-2014
Puheenjohtaja: Pentti Tapio, Pieksämäki
Jäsenet: Henry Byskata, Vaasa
Jaakko Granlund, Oulu
Pirkko Kuorehjärvi, Turku

Veljeä ei jätetä eikä unohdeta
Tämä velvoittava ajatus toteutuu 100-prosenttisesti kaikissa
Pirkanmaan piirin yhdistyksissä. Lähetimme piirin toiminnanjohtaja Timo Tulosmaan kanssa marraskuussa kaikkiin 34
yhdistykseen laatimani kyselylomakkeen, jolla selvitettiin,
millä tavalla yhdistykset osallistuvat sotaveteraanien hautaustilaisuuteen. Iloksemme saimme todeta, että jokainen yhdistys
kunnioittaa matkansa päähän tullutta tunnuksen omaavaa
veteraania havuseppeleen laskemisella edellyttäen, että kuolemasta on saatu tieto ja omaisten kanssa on asiasta sovittu.

Seppeleen hankinta
Yleensä yhdistykset hankkivat ja
kustantavat havuseppeleen. Ilahduttavaa on, että kahdeksan kuntaa kustantaa seppeleen ja yhdessä kunnassa paikallislehti. Aivan
muutamassa yhdistyksessä seppeleet tehdään itse ja vain nauhat
hankitaan esim. kukkakaupasta.
Yhdessä kunnassa, Urjalassa 4Hkerho hankkii seppeleet ja tukijäsen tekstaa tekstin.

Seppeleen laskijat
Tavoitteena pidetään, että laskijoina toimisivat veteraanitunnuksen
omaavat veljet. Tiedossammehan
on kautta maan, että jokaisen veteraanin kunto asettaa esteitä osallistua tehtävän suorittamiseen.

Pyrkimyksenä kuitenkin yleensä
on, että ainakin toinen laskijoista
olisi veteraani. Useilla paikkakunnilla näin onkin ja kaverina toimii
kannattajajäsen. Monilla paikkakunnilla reserviläisjärjestöjen
ja Lions-klubien jäsenet auttavat,
jopa joillakin paikkakunnilla ovat
sitoutuneet siihen, että viimeisellekin veteraanille taataan tämä
kunnianosoitus.

Liput
Aivan kaikissa yhdistyksissä siunaustilaisuudessa ei käytetä lippuja (Suomen lippu ja Sotaveteraanien lippu). Lähes poikkeuksetta
liput asettaa paikoilleen suntio,
mutta joillakin paikkakunnilla
asian hoitaa yhdistys.

Neuvottelukunta 2013-2014

Tositteiden tarkastajat:

Perinnetyön toimikunta

Sosiaali- ja
terveyspalvelutoimikunta

Timo Kökkö, Sastamala
Jaakko Leinonen, Mäntsälä
Antti Vanhanen, Lappeenranta
Eero Palola, Veteli
Pentti Vääränen, Petäjävesi
Juha Pesonen, Kouvola
Paavo Pikkuaho, Pudasjärvi
Markku Salminen, Helsinki
Seppo Väätäinen, Kerava
Asiantuntijajäsen: Pekka Särkiö, Helsinki
Sihteeri: Seppo Väätäinen
Puheenjohtaja: Jukka Viinanen
Ilkka Aspara
Hannes Berner
Pirjo Björk
Ilkka Brotherus
Mika Hannula
Hannele Helkama-Rågård
Sakari Honkamaa
Pekka Karhuvaara
Pentti Kuronen
Ohto Manninen
Antti Matilainen
Pia Mikkonen
Mika Mäkeläinen
Jukka Paarma
Pekka Paatero
Erkki Puumalainen
Anneli Taina
Yrjö Tuokko

KUTSU

Musiikki
Vakiintuneeksi tavaksi on tullut,
että seppeleenlaskijoiden seistessä kunniavartiossa arkun vierellä esitetään musiikkia, yleisimmin kanttoriurkuri soittaa Jean
Sibeliuksen Finlandia-hymnin tai
Heikki Klementin Oi, Kallis Suomenmaa. Virsi 584 on parissa
seurakunnassa korvannut em. sävellykset. Veteraanin iltahuudon
esittäminen jää useimmiten muistotilaisuuteen.

Yksityiskohtia
Kysely osoitti, että ei ole olemassa vain yhtä joka paikassa noudatettavaa sääntöä tai tapaa. Niinpä
allekirjoittanutkaan ei pidä tarpeellisena antaa neuvoja eikä ohjeita jo vakiintuneisiin tapoihin.
Hyvällä yhteistyöllä seurakunnan
edustajien ja omaisten kanssa sopien voidaan taata, että veteraaniperinteen noudattamista vaalitaan Suomessa viimeiseen veteraaniin asti.
Ahto Rintala

JR7:n sotatie
1944 – matkalle.
Siiranmäki, Äyräpää-Vuosalmi, Tali-Ihantala,
Tienhaara, Viipurinlahti 17.-18.5.2014.
Varaa matka mahdollisimman pian
ja esitä arvio ryhmäsi koosta.
Tarkat ohjeet asiakirjoista, matkavarusteista,
yms. saat helmikuun aikana.
Matkan hinta 290 € sisältää kuljetuksen,
majoituksen, puolihoidon sekä
sotahistorian asiantuntijan (Aimo Kiukas).
Tervetuloa!
Juha Koivisto
JR7-Perinnetoimikunta
matkavastaava
Yhteystiedot:
Otakallio 1 C, 02150 Espoo,
JR7@insiders.in
tai 050-363 8118.

8

1/14 h e l m i k u u n 19. pä i vä n ä 2014

Talvisota saa muistomerkin
Talvisota yhdisti Suomen eripuraisen kansan yhtenäiseksi. Silloin laskettiin perusta suomalaiselle sopimus- ja
konsensusyhteiskunnalle. Sen avulla luotiin taloudellisesti menestyvä hyvinvointivaltio. Tammikuussa 1940
työmarkkinajärjestöt tekivät Tammikuun kihlauksen -nimellä tunnetun sopimuksen keskinäisestä yhteistyöstä
tasavertaisuuden pohjalta. Tämä oli ratkaiseva käänne
neuvottelutoiminnassa Suomessa.

E

hdotuksen
Talvisotamuistomerkin hankkimisesta pääkaupunkiin teki
muutama vuosi sitten perustettu Talvisotayhdistys ry. Yhdistys
perusti 25-henkisen neuvottelukunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin entinen pääministeri Matti Vanhanen. Hankkeen
suojelijaksi lupautui rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari. Neuvottelukunnassa oli
monipuolinen edustus yhteiskuntaelämän eri aloilta, myös
sotaveteraanien ja nuorten edustajat olivat mukana.
Yhdistyksen aloitteesta opetusministeriö asetti kesäkuussa
2012 toimikunnan, jonka tehtävänä oli hankkia Helsinkiin
sijoitettava Talvisodan kansallinen muistomerkki. Siinä ovat edustettuna opetus- ja
kulttuuriministeriön
lisäksi
valtioneuvoston kanslia, puolustusministeriö, pääesikunta,
Helsingin kaupunki, Talvisotayhdistys, Suomen Rahapaja ja
sotaveteraanijärjestöt täydennettynä kolmella taiteilijajäsenellä. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin ylijohtaja
Riitta Kaivosoja opetusministeriöstä. Toimikunnan sihteerinä on em. neuvottelukunnan
sihteeri, everstiluutnantti Ilkka Kouri. Toimikunta on myös
muistomerkkikilpailun kilpailulautakunta.

dan muistomerkin suunnittelukilpailun kilpailusäännön
2.2.2013. Kilpailu oli vapaa ja
kaikille avoin, myös ulkomaalaisille. Kilpailu oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe kesti
105 päivää päättyen 17.5.2013.
Kilpailuehdotuksen ensimmäisessä vaiheessa oli tehtävä
ehdotukset luonnoksina, tarvittaessa täydennettynä selostuksella ja mahdollisella kertomuksella. Tästä ensimmäisestä vaiheesta toiseen vaiheeseen
valittujen taiteilijoiden nimet
julkistettiin 20.6.2013. Toinen
vaihe päättyi 27.11.2013. Kilpailuun jätettiin kaikkiaan 258
ehdotusta.
Kilpailulautakunnan työvaliokunta, jossa oli edustajat
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, Helsingin kaupungista,
Talvisotayhdistyksestä ja sotaveteraanien edustaja. Sen puheenjohtajana oli kulttuurineuvos Liisa-Maria Hakala-Zilliacus.
Ehdotukset ryhmiteltiin kolmeen kategoriaan. Parhaaseen
A-ryhmään tuli kuusi ehdotusta, B-ryhmään 29 ehdotusta ja
C-ryhmään yli 200 ehdotusta.

Toimikunta tutustui
maastoon

Työvaliokunta tutustui myös
Kasarmitorin
ympäristöön
saadakseen käsityksen taideteAlkuun kilpailulla
osten sopivuudesta tähän vaatiToimikunta julkisti Talviso- vaan tilaan. Toria tarkasteltiin

Hallintoneuvos Sakari Sippola
toimii Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan nimeämänä
edustajana muistomerkkihankkeessa. Hän on myös Suomen
Sotaveteraaniliiton valtuuston
puheenjohtaja.

myös ylempää puolustusministeriön ja korkeimman hallintooikeuden (KHO) kolmansien
kerrosten ikkunoista, jotta voitiin arvioida tilan käyttöä myös
tästä perspektiivistä nähtynä.
Aikaisemmassa työpaikassani KHO:ssa tutustuimme
tuomioistuimen kansliapäällikön johdolla myös siellä oleviin
taideteoksiin syventääksemme taidenäkemyksiämme. Esillä olivat Tapio Junnon pronssiveistos Palava mies, joka kuvaa
suomalaisen miehen monenlaisia paineita ja Oikeuden miekka ja vaaka -taideteos. Tämä
Juhani Blomstedtin teos ilmentää oikeuden ja oikeudenmukaisuuden vakautta ja riippumattomuutta. Lisäksi nähtiin
KHO:n ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin rekonstruoitu työhuone ja KHO:n kuvagalleria. Nämä katselmuk-

Voittanutta Valon tuoja -ehdotusta kuvataan puhuttelevaksi sotilasmonumentiksi, joka onnistuneesti symboloi Talvisodan ajankohtaa ja tunnelmaa. Teoksen sanoma ja koko vakuuttavat. Havainnekuva Kasarmitorilta.

set olivat tärkeitä kurkistuksia
valmiisiin, korkeatasoisiin taideteoksiin ja antoivat syvyyttä
omille ajatuksillemme ja kehittivät suunnittelua sovittaa uusi
taideteos valmiiseen ympäristöön. Ne heijastivat myös työvaliokunnan halua paneutua
tehtäväänsä perusteellisesti eri
näkökohdat huomioon ottaen.
Koko kilpailulautakunta tarkasteli kaikkia ehdotuksia pohtien niiden visuaalista ilmettä,
niiden sanomaa ja sopivuutta
tähän ympäristöön. Se kuunteli
myös tarkkaan työvaliokunnan
selostuksia ja sijoitusehdotuksen perusteluja. Kilpailulautakunta esitti hienoja huomioita palkituista ehdotuksista ja
myös vertailuja ulkomaalaisiin,
vastaavanlaisiin muistomerkkeihin. Lopuksi lautakunta
kuitenkin hyväksyi yksimielisesti työvaliokunnan ehdotuksen. Näin muistomerkkikilpailun ratkaisuksi tuli edellä mainittu työvaliokunnan ehdotus.

Tulokset julki säätytalolla
Kilpailun tulokset julistettiin
11.12.2013 säätytalolla pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuuden
avasi puolustusministeri Carl
Haglund, joka myös paljasti
voittaneen ehdotuksen Valon
tuoja -muistomerkin pienoismallin.
Kilpailulautakunnan
puheenjohtaja selosti lautakunnan työtä, ratkaisun perusteluja ja muita arvioinnissa huomioon otettuja näkökohtia.
Työvaliokunnan puheenjohtaja
selosti lautakunnan perusteellista ehdotusten käsittelyä ja
ratkaisuun vaikuttaneiden eri
tekijöiden painoarvoa sekä Talvisotayhdistyksen puheenjohtaja selosti työtä muistomerkkihankkeen aikaansaamiseksi.
Kilpailulautakunta
sanoi
lausunnossaan, että muistomerkin teema, Talvisota, on
arvokas, merkittävä ja monilla herkillä arvoilla ladattu aihe.
Sen symbolisointi taideteoksena on vaativa. Myös muistomerkin paikka on haastava,
valtakunnallisesti arvokas ja
suojeltu kaupunkitila. Työvaliokunta oli valinnut kilpailun
kärkisijoille ehdotuksia, jotka
kiinnostaisivat ja puhuttelisivat
sekä sodan kokeneita että myöhempiä sukupolvia.
Monumentti tehdään hiotusta teräksestä. Teos kuvaa
Talvisodan kylmyyttä ja kovia olosuhteita. Teoksen jalustana on teräspallo, jonka sisällä on 105 talvisotaa kuvaavaa

valokuvaa sisältävä aikakapseli. Kuvia pääsee kurkistamaan
iskunkestävistä
ikkunoista.
Muistomerkin hahmona olevan sotilaan vartalossa olevat
reiät eivät ole ampumareikiä.
Ne antavat muistomerkille keveyttä ja sisältä loistavat led-valot hehkuvat pimeänä aikana.
Muistomerkkikilpailun julkistaminen herätti yleisön ja
median piirissä huomattavaa
kiinnostusta. Suhtautuminen
lopputulokseen oli voittopuolisesti myönteistä. Taiteen luonteeseen kuuluu, että taideteoksesta voidaan olla perustellusti
eri mieltä.

Osa rahoituksesta koossa
Hankkeen kustannusarvio oli
alun perin 1,5 miljoonaa euroa.
Se on tarkoitus kattaa Suomen
valtion, Helsingin kaupungin
ja Talvisotayhdistyksen toimesta niin, että jokainen osapuoli
maksaa yhtä suuren osuuden.
Talvisotayhdistyksellä on
tarkoitus kerätä varoja säätiöiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä sekä suurelta yleisöltä.
Lahjoitukset voi tehdä Talvisotayhdistyksen keräystilille. Yhdistys on valmistuttanut Talvisotamuistomerkkimitalin,
jota valmistetaan kolmenlaisia.
Rautainen mitali on hinnaltaan
30 euroa, hopeinen 300 euroa
ja suurempi 3 000 euroa. Mitalit tulevat lähiaikoina myyntiin.
Toivottavaa olisi, että kansalaiset ja yhteisöt hankkisivat mitalin ja tukisivat siten tämän kansallisesti merkittävän
hankkeen toteuttamista.
Varainhankinta ei kilpaile sotaveteraanien hyväksi toimeenpantavien rahankeräysten
kanssa. Sen keräyksen tarkoituksena on hankkia varoja sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen.

Valmista 2016-2017
Hankkeen eteneminen tapahtuu nyt suunnitelmien mukaisesti. Muistomerkkiä ei voida
paljastaa Talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä 13.3.2015,
kuten oli ajateltu. Paljastus tapahtuu vasta vuoden 2016 syksyllä tai vuonna 2017. Viivästys
johtuu teknisistä valmistusvaikeuksista. Työvaliokunta ja kilpailulautakunta katsoivat kuitenkin, ettei viivästyminen saa
haitata taideteoksen huolellista
valmistelua. Pekka Kauhasen
mukaan muistomerkki kestää
ainakin 500 vuotta.
Valmistuttuaan
muisto-
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merkki tulee vuosisatoja muistuttamaan kansalaisia ja muita
katselijoita pienen kansan uljaasta taistelusta vapautensa ja
itsenäisyytensä puolesta. Toivokaamme, että mahdollisimman monet, niin omat kansalaiset kuin myös vieraat löy-

tävät tiensä tälle paikalle ja
antavat sille kuuluvan arvon.
On syytä antaa arvo ja lausua kiitos kaikille taiteilijoille
ja asian harrastajille, jotka uhrasivat aikaansa ja luomisvoimaansa osallistumalla tähän
kilpailuun.

Henkilökohtaisesti olen iloinen ja ylpeä siitä, että sain kaikkien veteraanijärjestöjen edustajana osallistua tämän muistomerkkihankkeen suunnitteluun
sen kilpailulautakunnan jäsenenä. Koin, että koko työskentelyn
ajan suorastaan huokui suuri

kunnioitus ja arvonanto sotaveteraaneja kohtaan.
Haluan myös kiittää eri toimielimien vetäjiä, puheenjohtajia Matti Vanhasta, Riitta Kaivosojaa ja Liisa-Maria HakalaZilliacusta hyvästä yhteistyöstä,
asiantuntevasta ja miellyttäväs-

tä johtamistavasta sekä asioiden
nopeasta ja tehokkaasta käsittelystä. He myös loivat toimielimiin mukavan ja avoimen ilmapiirin. Koossa oli aina korkeasoinen, mukava porukka.
Sakari Sippola

Liittopäivien valmistelu edistyy hyvin Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Aarno
Strömmer toimii myös Oulun liittopäivien päätoimikunnan puheenjohtajana. Piiritoimistossa keskeisenä työtoverina on toiminnanjohtaja Martti Lamminaho.

O

ulussa ensi kesäkuun
11.-12. päivinä pidettävien Suomen Sotaveteraaniliiton 26. liittopäivien
päätoimikunnan puheenjohtajana toimiva Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Aarno Strömmer
on luottavainen. Oulun päivistä tulee onnistuneet ja antoisat. Liittopäivätapahtumalla on
tietysti tärkeä sijansa Oulun ja
Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanityössä vuonna 2014.
Saimme edellisen kerran järjestää liittopäivät vuonna 1986.

Oli siis jo aikakin 28 vuoden
jälkeen saada jälleen järjestelyvuoro Pohjois-Pohjanmaalle ja
Ouluun. Otimme kyllä kovan
haasteen vastaan näillä ikävuosilla, mutta nuorempi tukiväkemme kyllä hoitaa kaiken
täällä kunnialla, sanoo professori Aarno Strömmer, Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja.
Liittopäiväjärjestelyissä esikuntana toimii keväästä 2013
lähtien aktiivisesti työskennellyt päätoimikunta ja joukko
muita toimielimiä. Päätoimi-

kunnan kullekin jäsenelle on
jaettu omat selkeät vastuualueensa. Puheenjohtajan lähimpinä kumppaneina toimivat
pääsihteeri Terho Lipsonen,
varapuheenjohtaja Paavo Pikkuaho, jäsen Paavo Kurttila
sekä luonnollisesti piiritoimiston henkilökunta, toiminnanjohtaja Martti Lamminaho ja
toimistotyöntekijä Raija Fröjd.
Aarno Strömmer voi iloita siitä, että liittopäivien järjestelyorganisaatioon on saatu vastuuhenkilöiksi tehtävänsä todella vakavasti ottavia ja
vastuunsa tuntevia henkilöitä. Heitä myös löytyi ja saatiin
mukaan varsin mutkattomasti. Joukossa on useita työuransa
jo taakseen jättäneitä veteraanipolvea nuorempia sotilaita
sekä monien eri alojen ihmisiä,
joilla on ammattitaitoa ja kykyä myös yhteiskuntasuhteiden
hallintaan.
Suuriarvoista on se, että
olemme voineet varmistua
puolustusvoimien, Oulun kaupungin ja seurakuntien tuesta
liittopäiväjärjestelyille, Strömmer toteaa. Puolustusvoimien osalta keskeinen rooli on
lähimpänä Oulua sijaitsevalla
joukko-osastolla, Kainuun prikaatilla Kajaanissa. Kun Oulusta hiljattain lakkautettiin
oma Pohjan Sotilassoittokunta,
liittopäiville saadaan esiintymään Lapin Sotilassoittokunta Rovaniemeltä. Musiikkioh-

jelmaa tarjoavat myös Oulun
Sotaveteraanikuoro, Haukiputaan Mieskuoro ja Teuvo Pakkalan koulun lapsikuoro sekä
muusikko Mikko Alatalo asemiesiltoineen.
Tulevaisuusfoorumi on perinteisesti kuulunut jo useiden
liittopäivien tapahtumiin. Oulussa foorumille tulevat asiat
ovat liittomme johdon käsissä.
Tiedämme parhaillaan kerättävän tietoa kentältä tulevaisuuden suunnitelmista, joiden
pohjalta työskentely tapahtuu,
Strömmer sanoo. Pohdittavaksi tullee Oulussa myös se, jatketaanko liittopäivien järjestämistä entisin muodoin vielä
kahden vuoden kuluttua.
Ouluun liittopäiville osal-

listujiksi tulevien vieraiden lukumäärää on Strömmerin mukaan vaikea ennustaa, mutta
järjestelyissä on päädytty arvioon 1500-2000 liittopäivävieraasta. Tätä silmällä pitäen valittiin liittojuhlapaikaksi parituhatta istuinpaikkaa käsittävä
Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalo. Liittopäiväjärjestelyjen
tärkeisiin sidosryhmiin kuuluvat myös viranomaistahojen ja
julkisten yhteisöjen ohella useat liikelaitokset sekä kansalaisjärjestöt, kuten reserviläiset,
rauhanturvaajat, sotavuosien
sotilaspojat, partiolaiset ja sotilaskotisisaret.
Teksti ja kuva: Pekka Koivisto

TERVETULOA HÄRMÄN KUNTOKESKUKSEEN
VÄLKOMMEN TILL HÄRMÄ REHAB
Härmän Kuntokeskus järjestää kuntoutusta
sotaveteraaneille sekä suomen- että ruotsinkielellä.
Monipuoliset ja laadukkaat kuntoutuspalvelumme
takaavat viihtymisenne.

Härmä Rehab ordnar rehabilitering för
krigsveteraner både på svenska och på finska.
Våra mångsidiga och högklassiga rehabiliteringstjänster garanterar att ni trivs.

Veteraanikuntoutus:
Päivi Haanpää puh. (06) 483 1425

Veteranrehabilitering:
Carola Granberg tfn (06) 483 1455

oa!
Tervetul n!
e
Välkomm

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh./Tfn (06) 483 1600 | www.harmankuntokeskus.fi
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Nyt suunnittelemaan kirkkopäiviä!

V

Arvokasta, aktiivista ja turvallista ikääntymistä
setlementeissä.

eteraaniliittojen perustaman Veteraanivastuu ry:n Hengellisen työn toimikunta suosittelee
järjestettäväksi vuonna 2014
sotiemme veteraaneille tarkoitettuja yhteisiä kirkkopäiviä ja
on varautunut myös tukemaan
niitä taloudellisesti. Seutukunnallisen kirkkopäivän aseman
määrittelee toimikunta etukäteen sille annettujen tietojen
perusteella. Parhaiten se sujuu
alla olevaan osoitteeseen lähetettävällä perustamiskokouksen pöytäkirjan tai muistion
kopiolla.
Sotainvalidien Veljesliiton,
Suomen Sotaveteraaniliiton ja

Rintamaveteraaniliiton
paikalliset toimijat suunnittelevat
ja toteuttavat yhteisvastuullisesti kaikille yhteisen hengellisen tapahtuman. Ei siis niin,
että jokin järjestö toimii ja kutsuu muita juhlaan, jolloin nuo
muut eivät ehkä koe sitä omakseen.
Piirien tai osastojen kesken
sovitaan siis yhteinen neuvottelu, jossa myönteisen päätöksen
jälkeen nimetään kaikkia veteraaneja edustava toimikunta
toteuttamaan yhteistä hanketta. Hyödyllistä on jo alkuvaiheessa saada päätös siitä, mikä
veteraanitoimisto tms. tulee
toimimaan kirkkopäivän ”sih-

teeristönä”, jonka kautta tiedot
ja talous kulkevat. Suunnittelukokousten kuluista huolehtivat
paikalliset veteraanijärjestöt.
Tiedot päätöksistä, suunnitelmista ja yhteyshenkilöstä tulee toimittaa mahdollisimman
pian alla olevaan osoitteeseen
voidaksemme hyväksyä kirkkopäivän aseman ja toimittaa
lähempiä ohjeita yhteyshenkilölle sekä tiedottaa kirkkopäivistä yhteisilmoituksissa veteraaniliittojen lehdissä.
Veteraanivastuu ry
Hengellisen työn toimikunta
PL 600
00521 Helsinki

Ihmisten keskellä, ihmisten kesken
www.setlementti.fi

Seutukunnalliset kirkkopäivät
Etelä-Pohjanmaa
Kyrönmaan seutu
Isokyrön kirkossa ja seurakuntakeskuksessa 3.4. klo 11.00

Södra Finland i Pojo 25.5.
Kl. 12.00 Högmässa i Pojo Kyrka
Kl. 13.15 Uppvaktning vid hjältegravarna
Kl. 14.00 Måltid i Badhotell Päiväkumpus
restaurang, Lojo.

Suomenselän seutu
Ähtärissä, Honkiniemen leiri
keskuksessa 8.5. klo 11.00

Suupohjan seutu
Isojoen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa 14.5. klo 11.00

Kanta-Häme
Hämeenlinnassa 5.5.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus
Ruokailu hotelli
Aulangolla
Klo 13.00 Päiväjuhla hotelli
Aulangolla

Tervetuloa
kuntoutumaan!
KUNTOUTUSASIAINTOIMISTO PALVELEE:
ma-ti klo 8-14.30, pe klo 8-13

SOITTOASI ODOTTAA
Päivi Holstikko
p. 020 751 6712

Peurungantie 85, Laukaa
peurunka@peurunka.fi, peurunka.fi
Puhelut 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, mobiili 8,35 snt/puh+17,17 snt/min.

Kymenlaakso Kouvolan
Keskuskirkossa 15.5.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus
Ruokailu
Klo 12.30 Päiväjuhla
Ilmoittautumiset viimeistään
20.4., puh. 0400 655 283

Keski-Pohjanmaa Kokkolassa 8.6.
Klo 10.00 Jumalanpalvelukset:
Kokkolan kirkossa suomenkielinen
Kaarlelan kirkossa ruotsinkielinen
Lähetetään seppelpartiot sankarihaudoille
Klo 12.00 Lounasruokailu kaupungintalolla
Klo 13.00 Päiväjuhla kaupungintalolla,
juhlapuhe emeritus arkkipiispa John
Vikström
Juhlan jälkeen kahvi

Satakunta 12.6. Säkylässä
Klo 10.00 Messu Säkylän kirkossa, Veteraanikuja
Seppelpartion lähettäminen Sankarihaudalle
Lounas messun jälkeen Huovinrinteen
varuskunnassa, Porilaistie 1		
Klo 13.15 Päiväjuhla, Varuskunnan Elokuvaluokka,
juhlapuhe kenttäpiispa Pekka Särkiö
Lähtökahvit, Sotilaskoti
Tumma puku ja kunniamerkit.
Ilmoittautumiset 28.5. mennessä yhdistyksittäin
omaan veteraanipiiriin.
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Hetki yhdessä – lomat puolisoille ja leskille
Hyvä veteraanin leski tai
vaimo, joka olet hoitanut
tai hoidat veteraanipuolisoasi kotona. Et ole
aikaisemmin osallistunut
kunto- ja virkistysviikoille
liiton, sotaveteraanipiirien,
yhdistysten tai Naisjärjestön kautta, eikä Sinulla ole
rintamapalvelustunnusta.
Tunnet, että tarvitset vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, loma on silloin juuri
Sinulle tarkoitettu.

S

uomen Sotaveteraaniliitto järjestää vuonna 2014
kunto- ja virkistyslomia
(4-5 vrk) naispuolisille, pienituloisille veteraanien leskille ja omaishoitajina toimiville
puolisoille, joilla ei muuten ole
kuntoutusoikeutta tai mahdollisuutta siihen.

Hakijan on oltava Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksen
jäsen.
Lomalle haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa tulee olla
tuloselvitys, lyhyt kuvaus elämäntilanteesta sekä yhteystiedot. Jäsenyhdistys on ilmoitettava hakemuksessa, samoin
paikka, johon toivoo ensisijaisesti pääsyä.
Hakijan on selviydyttävä omatoimisesti päivittäisissä toiminnoissaan. Jos hakijalla on avun tarvetta, esimerkiksi liikkumisessa, pyydetään
siitä hakemuksessa mainitsemaan. Myös muistihäiriöt saattavat vaikeuttaa lomalle osallistumista.
Lääkärintodistusta ei hakemuksen liitteeksi tarvita. Mahdollisista lääkkeistä jokainen
vastaa ja hoitaa ne itse.

Lomat sisältävät täysihoidon, majoituksen sekä monipuolisen ohjelman. Osallistuminen on maksuton.
Haluamansa kuntoutushoidot jokainen varaa ennakkoon
ja maksaa itse. Matkakustannuksista ja matkajärjestelyistä
jokainen vastaa itse. Jokaiselle
lomalle varataan 20 paikkaa.
Härmän kuntoutuskeskuksessa järjestettävä loma on tarkoitettu vain ruotsinkielisille.
Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset, kirjalliset hakemukset viimeistään 20.3.
mennessä osoitteella
Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström, PL 600,
00521 Helsinki.
Lomalle hyväksytyille lähetetään asiasta kirjallinen tieto
20.4. mennessä.

S

Katsaus menneeseen
Kaatuneiden
Muistosäätiö
aloitti kuntoutusmatkat jo yli
40 vuotta sitten, vuonna 1972.
Ryhmät olivat tuolloin pieneh-

köjä ja matkoja tehtiin epäsäännöllisesti, välillä tehtiin
ja sitten oli taas vuosi, jolloin
matkoja ei tehty. Syynä oli säätiön pienet tuotot.
Vuonna 1982 kuntoutusmatkakäytäntö elpyi ja mukaan
pääsi Suomen Sotaveteraaniliitosta ja Rintamaveteraaniliitosta kummastakin 10 veteraania .
Aluksi tehtiin yksi matka vuodessa ja vuodesta 1988 matkoja
oli vuosittain kaksi. Liitot valitsivat matkalle lähtijät.
Vuodesta 1991 lähtien matkalle pääsi 15 veteraania kummastakin liitosta. Vuosina 1982
– 1995 matkakohteina olivat
mm. Jugoslavian Portoroz, Espanjan Girasol, Tsekkoslovakian Marienbad ja Unkarin Helia. Näiden vuosien kuntoutettujen määriä ei ole tiedossa.
Vuosien 1995 – 2013 aikana
matkakohteita oli kuusi ja niille osallistui yhteensä 1322 veteraania.
Matkakohde

Seuralaisia näille matkoille
osallistui yhteensä 259 eli matkoille osallistui yhteensä 1.581
henkilöä.
Kaikilla matkoilla oli nähtävissä ja aistittavissa vanha asevelihenki ’Veljeä ei jätetä’, siinä
hengessä on voimaa ja mukava
toimia.
Viimeisillä matkoilla veteraanien keski-ikä oli n. 90
vuotta.
p.s.
Kauko ja Carita Korpela, Päivi Lumme, Seppo Rinta-Kauppila ja Marjo Hautala haluavatkin esittää kaikille matkalaisille parhaan tervehdyksensä
ja lämpimät kiitoksensa siitä,
että ovat saaneet mahdollisuuden tutustua satoihin maamme
kunniakansalaisiin ja viettää
heidän kanssaan unohtumattomia hetkiä.

veteraanit

vuosi

30

syksy 1995

Sandanski, Bulgaria

150

1996 - 1998

Albena, Bulgaria

510

1998 - 2009

St. Konstantin, Bulgaria

30

syksy 2002

Naantali

40

2005 - 2006

562

2005 - 2013

Budapest, Unkari

Viimsi, Viro
Yhteensä

1 322

Wilhelmiina palvelut Oy
Taavetti Laitisenkatu 4
00300 Helsinki
Aika: 12.5-16.5 .2014
Herttuan kuntoutuskeskus
Veneenniementie 64
58200 Kerimäki
Aika: 19.5.–24.5.2014
Kylpylähotelli Peurunka
Peurungantie 85
41340 Laukaa
Aika: 25.5.–30.5.2014
Varalan urheiluopisto
Varalankatu 36
33240 Tampere
Aika: 7.7.-11.7.2014

Kuntoutuskeskus
Kankaanpää
Kelankaari 4
38700 Kankaanpää
Aika:14.7.–18.7.2014
Ruotsinkielinen
Härmän kuntoutuskeskus
Vaasantie 22
62375 Ylihärmä
31.3.–4.4.2014
Ruotsinkieliset hakemukset lähetetään viimeistään
3.3.2014 mennessä osoitteella
Vaasan Sotaveteraanipiiri
Vaasanpuistikko 15
65100 Vaasa

Virkistysleiri
veteraanileskille

Kaatuneiden Muistosäätiön
veteraanikuntoutusmatkat päättyivät
äätiön järjestämät kuntoutusmatkat Viimsiin
on päätetty lopettaa. Alkaneena vuonna matkoja ei
enää järjestetä. Syyt lopettamispäätökseen ovat monet. Veteraanien ikääntyessä matkalle lähtö on vaikeutunut, viime
hetken peruutukset ovat lisääntyneet ja matkoilla on tarvittu
yhä useamman vapaaehtoisen
tekijän apua. Matkojen vetäjät ja muut toimijat ovat päättäneet lopettaa useiden vuosien
vapaaehtoisen urakoinnin.
Kaatuneiden Muistosäätiö
jatkaa kuitenkin veteraanien
kuntoutusta yhdessä Suomen
Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton kanssa. Nyt
kuntoutusta tullaan toteuttamaan Suomessa ja kohderyhmänä ovat ne veteraanipariskunnat, joissa toinen hoitaa
toistansa, jolloin mm. kuntoutukseen lähteminen on vaikeutunut. Heille räätälöidään
omat kuntoutusjaksot ja -ryhmät Sairas- ja Veljeskoteihin eri
puolille Suomea.
Lisätietoja tästä saat oman
sotaveteraaniyhdistyksen
tai
rintamaveteraaniosaston kautta
myöhemmin kevään korvalla.

Kunto- ja virkistyslomat
järjestetään seuraavissa
paikoissa:

L

appeenrannan Sotaveteraanit ry, Etelä-Karjalan
Sotaveteraanipiiri ry ja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa järjestävät
Lappeenrannassa seurakuntakoti Tuosassa 5.-9.5.2014 tukija virkistysleirin äskettäin leskeksi jääneille (1-2 v. kuluessa)
veteraanimiehille sekä siihen
liittyen 3-päiväisen jatkotapaamisen 15.-17.9.2014.
Leirin tavoitteena on tukea
leskeytynyttä, yksin jäänyttä
veteraania, ehkäistä hänen syrjäytymistään ja antaa virikkei-

tä jokapäiväiseen selviytymiseen.
Leirille voi osallistua yksin
tai saattajan kanssa. Leiri on
osanottajille ja saattajille maksuton. Mukaan mahtuu n. 15
veteraania. Kuljetus järjestetään Lappeenrannan rautatieasemalta/matkakeskuksesta.
Leirille voi tulla myös omalla
autolla.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.4.2014 mennessä: Sosiaalineuvoja Leena Pesonen,
puh. 050 360 0801 ja veljespappi Antti Vanhanen, puh. 050
087 3300.

Anna
meidän auttaa
Tarjoamme turvallista hoivaa ja hoitoa sotiemme veteraaneille.
Kokeneet hoitotyön ammattilaisemme toimivat kuntouttavassa
työssään aina asiakkaan ehdoilla. Olemme Valtiokonttorin
sopimuskumppani. Nyt on meidän aikamme hoitaa
– anna meidän auttaa ja ota yhteyttä
Esperi Hoivakoti Tilkka, Mannerheimintie 164, Helsinki
Esperi Hoivakoti Jänismäki, Kappalaisenkuja 3, Espoo
puh. 010 4088 197 | myynti@esperi.fi | esperi.fi
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Veteraanien etuuksia vuonna 2014

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)
– ulkomaalaisen rintamasotilastunnus (ulkomaalaisille
vapaaehtoisille).
Kaikkien näiden tunnusten hakuaika päättyi 31.12.1994. Tunnuksia ei voi enää hakea.
Myönnetystä tunnuksesta
on merkintä sotilaspassissa ja
esim. kuvallisessa Kela-kortissa, jossa on iso R-kirjain kortin
kääntöpuolella. Jos näitä asiapapereita ei ole, rintamasotilastunnuksen olemassaolon voi
varmistaa Puolustusvoiminen
aluetoimistoista ja rintamapalvelustunnuksen veteraanilautakunnasta.

Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus
sekä henkilölle, jolle Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen 1945-1952. Rintamalisää
maksetaan myös ulkomaille.
Rintamalisä on 49,53 eu-

roa
kuukaudessa.
Rintamalisä on verotonta tuloa.
Vuoden 2014 alussa rintamalisää sai 32 004 henkilöä, joista
miehiä 18 983 ja naisia 13 021.

Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä
rintamalisää
maksetaan henkilölle, joka saa
sekä rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä on 25-45 prosenttia hänen kansaneläkkeensä 102,41
euroa ylittävästä osasta. Etuus
on verotonta tuloa. Kun hakijalla ei ole lainkaan muita eläkkeitä, jotka vähentäisivät ylimääräistä rintamalisää, hänelle
maksetaan suurin mahdollinen
rintamalisä.
– Ylimääräinen rintamalisä
yksin asuvalle 239,18 € /kk
– Ylimääräinen rintamalisä
parisuhteessa asuvalle
206,94 € / kk		
Vuoden 2014 alussa ylimääräistä rintamalisää sai 15 642 henkilöä, joista miehiä 8 572 ja naisia 7070.

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.
Kuntoutukseen on oikeus myös
veteraanilla, 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 mukaan silloin, kun veteraanilla
oleva vamma tai sairaus ei aiheuta hänelle toimintakyvyn
häiriöitä, laitoskuntoutusjakson pituus on enintään 10 vuo-

rokautta. 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.
Aviopuoliso voi olla kuntoutuksessa yhdessä samaan aikaan ja samassa kuntoutuslaitoksessa veteraanin kanssa 10
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 veteraanikuntoutusvalinnoista vastaava
henkilö.
Ulkomailla asuvien veteraanien hakemukset käsitellään
Valtiokonttorissa.
Kansaneläkelaitos maksaa
kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan
kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.
Veteraanin puolisolla ei ole
oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.
Veteraanin leskellä ei ole
kuntoutusoikeutta veteraanikuntoutuksen kautta.
Valtiolta kunnille jaettava
kuntoutusmääräraha on 34,6
miljoona euroa vuonna 2014.
Se sisältää 6,6 miljoonaa euroa
käyttäväksi veteraaneille tarkoitettuihin kotiin vietäviin palveluihin. Määräraha maksetaan
kunnille niissä asuvien veteraanien määrän mukaisesti.

Rintamaveteraaneille
kotiin vietävät
kunnalliset avopalvelut
Rintamaveteraanien kunnallisiin avopalveluihin osoitettu
määräraha on jaettu kunnassa
asuvien rintamaveteraanien lukumäärän suhteessa. Määräraha on pidettävä erillään muus-

ta Valtiokonttorin kunnalle tai
kuntayhtymälle osoittamasta
rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahasta (Valtiokonttorin
ohjekirje kunnille).
Määrärahaa voidaan käyttää
sosiaalihuoltolain mukaisen
kotipalvelun antamiseen sen
tarpeessa oleville veteraaneille. Se ei ole sidottu ylimääräiseen rintamalisään. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla
kyseeseen esim. kodinhoitajan
apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu sekä kuljetuspalvelut. Määrärahan käyttöön
sovelletaan sosiaalihuoltolain
mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Tavoitteena on tukea
monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä.
Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään
10 prosenttia, ei voida antaa tämän määrärahan perusteella
rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja.

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.
Korvaukset ovat:
Hammashoidosta 60 % Kelan taksan mukaisesta määrästä.
Suun ja hampaiden tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta sekä protetiikkaan liittyvästä
yksityisen hammaslääkärin tai
erikoishammasteknikon kliinisestä työstä korvataan 100 % ja
proteesien teknisestä työstä 50
% korvaustaksan mukaisesta
määrästä. Erikoishammasteknikon suorittama kokoproteesihoito korvataan hammaslääkärin lähetteen perusteella.
Korvausta saa myös hammaslääkärin määräämien laboratorio- ja röntgentutkimusten
sekä lääkkeiden sekä korvattavaan hammashoitoon 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.
Korvaus saadaan joko suorakorvauksena hoitopaikassa tai
korvaushakemus toimitetaan
Kelalle viimeistään kuuden (6)
kuukauden kuluttua maksun
suorittamisesta,
Kelan korvauksia ei saa julkisen terveydenhuollon kustannuksista, esim. terveyskeskuksessa 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.

Veteraanilisä
Veteraanilisä maksetaan niille
veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä korotettua tai ylintä
eläkettä saavan hoitotukea.
Hakemuksia ei tarvita, koska lisän maksamisen edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä
perustuu vammaisetuuksista
annettuun lakiin, ja se maksetaan osana eläkettä saavan hoitotukea.
Veteraanilisän määrä on
105,06 €/k. Se on verotonta
eikä se pienennä eläkkeensaajan asumistukea.
Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan huomioon
pitkäaikaishoidon maksussa,
jonka laitos tai kunta perii veteraanilta.

Lääkealennus
Henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus tahi Sota-arkiston antama miinanraivaajatodistus, saa kaikissa apteekeissa
10 %:n 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 MRtunnus tai sotilaspassi tai muu
asiakirja tunnuksen saamisesta.
Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä saa esimerkiksi
perheenjäsenten lääkkeistä.
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Ulkomaalaisen
vapaaehtoisen
rintama-avustus
Suomen sodissa 1939-1945 vapaaehtoisesti palvelleelle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle,
joka asuu Virossa tai muualla
entisen Neuvostoliiton alueella
vaikeissa taloudellisissa oloissa tai asuu pysyvästi Suomessa,
voidaan hakemuksesta myöntää rintama-avustusta. Ulkomaalaisella rintamasotilaalla
tarkoitetaan tässä henkilöä, jolle on myönnetty ulkomaalaisen
rintamasotilastunnus tai joka
täyttää tunnuksen myöntämisedellytykset. Kertakorvauksena myönnettävän avustuksen
määrä vuonna 2014 on 540 euroa. Avustuksen myöntää hakemuksesta Valtiokonttori.

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 Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta) hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta. (Todistuksen hakuaika on
päättynyt 31.12.2004).
Partisaani-iskujen
uhrik-

Rintamalisän saajat
31.12.2013
Kelan tilasto
Ikäryhmä Saajat Miehet Naiset
Yhteensä 32 004 18 983 13 021
2
1
1
79 v
8
4
4
80 v
58
19
39
81 v
200
41 159
82 v
361
67 294
83 v
697
116 581
84 v
1 054
336 718
85 v
1 549
697 852
86 v
2 724 1 588 1 136
87 v
5 313 3 993 1 320
88 v
4 580 3 197 1 383
89 v
4 108 2 581 1 527
90 v
3 202 1 886 1 316
91 v
2 700 1 480 1 220
92 v
1 974 1 065 909
93 v
1 161
647 514
94 v
851
480 371
95 v
567
309 258
96 v
358
196 162
97 v
236
133 103
98 v
132
66
66
99 v
169
81
88
Yli 99 v
Veteraanien määrät kunnittain
löytyvät
internet-sivuiltamme
www.sotaveteraaniliitto.fi/aineistopankki

si 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 Raha-automaat t iyhd ist yk sen
tuottovaroista. Vuodelle 2014
on varattu 3,5 miljoonaa euroa.
Kuntoutukseen oikeutettujen
määrä on noin 2 900 henkilöä.

verotodistus tai Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä sekä kuitit niistä kuluista, joihin avustusta haetaan.
Avustuksia myönnetään lääke- ja hoitokulujen omavastuuosuuksiin, apuvälineisiin ja
kotona asumista tukeviin kodin muutostöihin. Avustuksen suuruus on keskimäärin
noin 200-700 euroa riippuen

aiheutuneista kustannuksista. Avustusta voi saada Sotaveteraaniliiton perinne- ja tukisäätiön, Sotavahinkosäätiön
ja Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiön sekä Kaatuneiden Muistosäätiön myöntämistä varoista
tai veteraanikeräyksen tuotosta. Hakemuksia saa piireistä,
yhdistyksistä tai internet-si-

vuiltamme www.sotaveteraaniliitto.fi /aineistopankki, josta
löytyvät myös tarkemmat ohjeet avustusten myöntämiselle. Hakemukseen on merkittävä selkeästi hakijan tiedot
sekä ilmoitettava tilinumero
IBAN-muodossa.
Anni Grundström

Rintamaveteraanien kuntoutus tiiviisti

Rintamaveteraanille voidaan antaa kalenterivuodessa laitoskuntoutusta seuraavasti:
Laitoskuntoutus (toimintakykyluokka III)
enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa
enintään 2-4 viikkoa kalenterivuodessa
Vuoden 2004 alusta voimaan Laitoskuntoutus (toimintakykyluokka I tai II)
tulleen hautaustoimilain mukaan
evankelis-luterilaisen Veteraanin puoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti, samassa kuntoutus- tai hoikirkon seurakuntien ja seura- tolaitoksessa enintään 14 vuorokautta, jos veteraanin toimintakykyluokka on I-II. Samanaikaisen
kuntayhtymän hautausmaat kuntoutusjakson pituuden, tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arvioi kuntoutuspäätöksen tekijä.
ovat yleisiä hautausmaita. Niillä hautaustoimessa perittävi- Avokuntoutusta tai kotona annettavaa kuntoutusta voidaan antaa rintamaveteraanille seuraavasti:
enintään 20 päivää kalenterivuodessa
en perusteiden tulee olla samat Päiväkuntoutusta		
enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa
kaikille. Laissa on kuitenkin Kotikuntoutusta			
enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa
poikkeussäännös, jonka nojalla Muuta avokuntoutusta		
seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan tai Avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti:
avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran sarjaa
osittain vapautuksen hautaus- Toimintakykyluokkaan III kuuluva veteraani:
toimesta perittävistä maksuis- Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluva veteraani: avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina
ta, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai siihen rinnastet- Kuntoutuksien pituudet on säädetty rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa.
Laitos- ja päiväkuntoutushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta ja tertavasta syystä. Maksuvapautus
voi koskea myös edellä tarkoi- veydentilasta.
Avo- ja kotikuntoutukseen ohjatulla veteraanilla tulee olla lääkärin antama hoitomääräys, jossa
tetun henkilön puolisoa.
Valtiokonttori maksaa hau- yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet sekä näiden kannalta olennaiset terveydentausapua, jos sotainvalidille tilaa koskevat tiedot.
vahvistettu työkyvyttömyysasAviopuolisolla ei ole oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.
te oli vähintään 20 %. Veteraanilla, jolla ei ole sotainvalidi- Matkakustannusten korvaus
teettia, ei hautausavustusta ole. Kansaneläkelaitos maksaa kuntoutettavalle ja hänen aviopuolisolleen kokonaisuudessaan tarpeelliset matkakustannukset siihen laitokseen, jossa he ovat olleet kuntoutuksessa.
Kuntien etuudet
Avokuntoutuksessa olleelle maksaa Kansaneläkelaitos myös omavastuuosuuden ja sitä pienemveteraaneille
mät matkakulut kokonaan.
Kotona annettavassa kuntoutuksessa työntekijän matkakustannukset sisältyvät kuntoutushinMonet kunnat myöntävät rintamaveteraaneille talousarvi- taan eikä niitä peritä kuntoutettavalta.
oon otetuin määrärahoin erityisetuuksia.
Kuntakohtaisia
etuuksia
Toimintakykyluokat
Kotiin vietävät kunnalliset
ovat muun muassa terveyskeskuskäyntien, joukkoliikenteen
avopalvelut
Toimintakykyluokka I
käytön ja ajoneuvon pysäköinnin maksuttomuus sekä avusVaikea fyysinen ja/tai psyykkinen
Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltotoimintakyvyn häiriö. Veteraani
tukset hammashoidon ja sillain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että
on osittain tai jatkuvasti riippuveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun
mälasien hankkimiseen. Tietarve on ratkaiseva. Kotiin vietävinä palveluina voitoja näistä etuuksista saa oman
vainen toisen henkilön avusta.
kunnan sosiaalitoimesta ja paivat tulla kyseeseen esimerkiksi ateriapalvelu, pyykToimintakykyluokka II
kallisesta veteraaniyhdistykkipalvelu, siivousapu, kuljetuspalvelut ja kodinhoisestä.
Fyysisen ja /tai psyykkisen toitajan apu.
Kunta toimii rintamaveteraaneille kotiin vietämintakyvyn lievä tai korkeintaan
Sotaveteraaniliiton ja keskivaikea häiriö. Veteraani on
vien avopalvelujen vastuullisena järjestäjänä. Kunta
piirien kautta haettavat
pääosin omatoiminen, mutta tarvoi itse myös tuottaa palvelut tai hankkia ne joltain
avustukset
valitsemaltaan palvelun tuottajalta. Palvelut voivitsee jonkin verran apua päivitVähävarainen,
ylimääräistäisissä toiminnoissa.
daan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen.
Palvelut järjestetään määrärahan puitteissa ja ne
tä rintamalisää saava, Suomen
Toimintakykyluokka III
eivät korvaa muita kunnan tuottamia peruspalveluja.
Sotaveteraaniliiton
jäsenyhValtiokonttorin ohjekirje kuntoutuksesta ja paldistykseen kuuluva veteraani,
Kuntoutustarpeen taustalla on
hänen puolisonsa tai veteraanormaali ikääntyminen. Veteraaveluista on kokonaisuudessaan luettavissa valtionin leski voi hakea taloudellisnit ovat omatoimisia. Sairaudet
konttorin internet-sivuilta. www.valtiokonttori.fi ja
ovat lääkityksen ja hoidon osalta
Sotaveteraaniliiton internet-sivuilta www.sotaveteta avustusta Sotaveteraaniliiton
tasapainossa.
tai Sotaveteraanipiirien kautraaniliitto.fi/
ta. Hakemukseen on liitettävä

Hautausmaksut

14

1/14 h e l m i k u u n 19. pä i vä n ä 2014

Vanhustyön
Keskusliitto Ry
Helsinki
www.vtkl.fi

OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA
OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖ
Tarjoamme veteraaneille
laitos- päivä- ja avokuntoutusta.
Tervetuloa
Oulunkylän kuntoutussairaalaan!
Käskynhaltijantie 5, 00640 HELSINKI
Puhelin (09) 752 712
etunimi.sukunimi@okks.fi, www.okks.fi

Kuntoutus tärkeä etu sotaveteraanille
Kunnat hankkivat tai järjestävät rintamaveteraanien avo-,
päivä- ja kotikuntoutuksen. Valtiokonttori kilpailuttaa
laitoskuntoutuksessa käytettävät laitokset. Oheisessa
luettelossa kuntoutuslaitokset on ryhmitelty eri toimintakykyluokkiin kuuluvien veteraanien kuntouttajina.

Kuntoutus- ja hoitolaitokset,
joissa voidaan kuntouttaa toimintakykyluokkaan I, II ja III
kuuluvia rintamaveteraaneja.

Kalevalan Kuntoutuskoti
Väinämöinen 2
88900 KUHMO
Puh. 020 773 9500

Asumispalvelukeskus
Wilhelmiina
Taavetti Laitisen katu 4
00300 HELSINKI
Puh. (09) 473 473

Kankaanpään
Kuntoutuskeskus
Kelankaari 4
38700 KANKAANPÄÄ
Puh. (02) 57 333

Debora Oy/Hoitokoti
Harmonia
Kaupintie 10
00440 HELSINKI
Puh. (09) 7518 0200

Katrinkoti
Porkkatie 2
93600 KUUSAMO
Puh. 040 860 8600

Esperi hoivakoti Alava
Kaartokatu 9
70620 KUOPIO
Puh. 010 4088 855
Esperi Hoivakoti Jänismäki
Kappalaisenkuja 3
02940 ESPOO
Puh. 010 408 8394

TAMMENLEHVÄKESKUS
kuntoutusta – hoitoa – huolenpitoa
Tiedustelut: Jukka Mäkinen
Kenttäkatu 17, 33500 Tampere
p. 050-500 2539
www.tammenlehvakeskus.fi

Esperi Hoivakoti Kontiolinna
Kontioniementie 62 A
80780 KONTIONIEMI
Puh. 050 439 1251
Esperi Hoivakoti Laune
Launeenkatu 76 B
15610 LAHTI
Puh. 050 435 8073
Esperi Hoivakoti Linnea
Pikonlinnantie 240
36280 PIKONLINNA
Puh. 045 202 0338
Esperi hoivakoti Tilkka
Mannerheimintie 164
00330 HELSINKI
Puh. 010 408 8000

Sotaveteraanien hyvinvointi
on sydämen asia!

Hoidamme sotainvalideja ja sotaveteraaneja
laadukkaassa ympäristössä Palvelukoti
Kokkolan Terapiatalossa. Hoito on
kokonaisvaltaista täysihoitoa ateriapalveluista
sairaanhoitoon ja puhtauteen.

Palvelukoti Kokkolan Terapiatalo
Hoito-osasto Kotipolku

Yhteydenotot:
Yksikönjohtaja
Maija-Leena Vuolle
puh. 044 7311340

Sairaalakatu 2d, 67100 Kokkola

Rantakatu 2 B, 67100 Kokkola
www.kphoi.fi

Hyvinvointikeskus Toivonlahti
(ent. Kuntokeskus Pääskynpesä)
Henrikintie 4
82900 ILOMANTSI
Puh. 0400 357 200
Ilveskoti
Veteraanipolku 3
13600 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 570 6134
Jyllin Kodit Oy
Jyllinkatu 3
39500 IKAALINEN
Puh. (03) 459 040

Kurikan terveyskeskus
Mäkitie 47
61300 KURIKKA
Puh. (06) 451 3111
Kymen Hoito- ja kuntoutuskoti
Kokkokallionkatu 2
49400 HAMINA
Puh. 020 776 1700
Kyyhkylä-säätiö/Kyyhkylän
kuntoutussairaala
Kyyhkyläntie 9
50100 MIKKELI
Puh. (015) 20 331
Laitilan Terveyskoti
Sairaalantie 8
23800 LAITILA
Puh. (02) 85 781

Kaunialan Sairaala Oy
Kylpyläntie 19
02700 KAUNIAINEN
Puh. (09) 505 921

Lamminniemen
Hyvinvointikeskus Oy
Jänistie 1
31400 SOMERO
Puh. (02) 77 990

Keski-Pohjanmaan
hoitopalvelu Oy
Hoito-osasto Kotipolku
Sairaalakatu 2 D
67100 KOKKOLA
Puh. (06) 822 3948

Lapin Kuntoutus Oy
(ent. Rovaniemen
Veljes-Sairaskoti)
Kuntotie 1
96400 ROVANIEMI
Puh. (016) 340 4000

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö
Sotainvalidien sairaskoti
Keskussairaalantie 40
40630 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 690 611

Länsi-Suomen
Diakonialaitoksen
Sotainvalidien Sairaskoti ja
Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2
28500 PORI
Puh. (02) 624 2100

Kiljavan Sairaala
Kiljavantie 539
05250 KILJAVA
Puh. 020 611 0400
Kitinkannus
Kitinkuja 2
69100 KANNUS
Puh. (06) 874 4500
Kivipuron ry,
Kivipuron kuntoutuskoti
Ruukintie 65
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 421 4600
KK-kunto Oy
Lappeenrannan Kylpylä
Ainonkatu 17
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 020 761 3761
Kruunupuisto Oy
Punkaharjun Kuntoutuskeskus
Vaahersalontie 44
58450 PUNKAHARJU
Puh. 020 763 9130
Kuntoutuskoti Taukokangas
Reservikomppaniankatu 11
86300 OULAINEN
Puh. (08) 479 4700

Maskun neurologinen
kuntoutuskeskus
Suomen MS-liitto ry
Vaihemäentie 10
21250 MASKU
Puh. (02) 439 2111
Niittyvilla
Porkkatie 2
93600 KUUSAMO
Puh. 040 860 8600
Oulun Diakonissalaitoksen
Säätiö
Albertinkatu 16
90100 OULU
Puh. (08) 313 2000
Oulunkylän
Kuntoutussairaala
Käskynhaltijantie 5
00640 HELSINKI
Puh. (09) 752 712
Posion kunta/
Hyvinvointipalvelut
Sairaalantie 2 B
97900 POSIO
Puh. 040 801 2339
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Premius Oy
Kuntoutus- ja koulutusklinikka
Pikonlinnantie 240, 2 krs.
36280 PIKONLINNA
Puh. 010 292 8570

Selkämeren Sairaskoti
Lapväärtintie 10
64120 KRISTIINANKAUPUNKI
Puh. (06) 221 8584

Rauhalan palvelukeskus
Pentintie 8
39700 PARKANO
Puh. (03) 443 3330

Tammenlehväkeskus
Kenttäkatu 17
33500 TAMPERE
Puh. (03) 259 2111

Reetankoti
Porkkatie 2
93600 KUUSAMO
Puh. 040 860 8600

Terveyskylpylä Ruissalo
Asiakastoimisto
Ruissalon Puistotie 640
20100 TURKU
Puh. (02) 44 540

Reumaliiton
kuntoutumiskeskus Apila
Reumantie 6
36200 KANGASALA
Puh. (03) 271 611
Saga Helapuisto
Helatehtaankatu 1
00700 HELSINKI
Puh. (09) 3541 5000
Saga Kanalinranta
Aittarinkatu 19
26100 RAUMA
Puh. (02) 833 990
Saga Kaskenniitty
Vähäheikkiläntie 1
20700 TURKU
Puh. (02) 4445 4500
Saga Kaskenpuisto
Vähäheikkiläntie 2
20700 TURKU
Puh. (02) 4445 3500
Saga Munkkiniemi
Dosetintie 12
00330 HELSINKI
Puh. (09) 458 560
Salva Oy/Palvelukeskus
Ilolansalo
Ilolankatu 6
24240 SALO
Puh. (02) 721 3300

Tornion Sairaskotisäätiö/
Saarenvire
Pitkäkatu 7
95400 TORNIO
Puh. (016) 226 4400
Uudenkaarlepyyn Sairaskoti
Jeansborgintie 1 A
66900 UUSIKAARLEPYY
Puh. (06) 788 9020
Vetrea Terveys Oy, Iisalmen
Veljeskoti,
Pohjolankatu 15
74100 IISALMI
Puh. 020 775 1360
Vetrea Terveys Oy/Joensuun
Kuntohovi
Nepenmäenkatu 2
80260 JOENSUU
Puh. 020 775 1360
Ähtärin Veljeskoti
Sairaalantie 6
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 415 7730
Äänekosken kaupunki/
Piilolan Palvelukeskus
Terveyskatu 12
44100 ÄÄNEKOSKI
Puh. 020 632 2001

Kuntoutus- ja hoitolaitokset,
joissa voidaan kuntouttaa toimintakykyluokkaan II ja III
kuuluvia rintamaveteraaneja:

ODL Kuntoutus OY
Isokatu 63
90120 OULU
Puh. (08) 313 2011

Herttuan Kuntoutuskeskus
Veneenniementie 64
58200 KERIMÄKI
Puh. (015) 769 900

Pohjanmaan Terveyskylpylä
Kivitippu
Nykäläntie 137
62600 LAPPAJÄRVI
Puh. (06) 561 5000

Hotelli Mesikämmen Oy
Karhunkierros 149
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 539 1111
Härmän Kuntokeskus/
Härmän Kuntoutus Oy
Vaasantie 22
62375 YLIHÄRMÄ
Puh. (06) 483 1111
Ikaalisten Kylpylä Oy
Wegeliuksenkatu 1
39500 IKAALINEN
Puh. (03) 4 511
Kansanlääkintäkeskus
Pajalantie 24
69600 KAUSTINEN
Puh. (06) 865 0200
Karjalohjan Päiväkumpu Oy
Karjalohjan Kuntoutumiskeskus
Keskustie 121
09120 KARJALOHJA
Puh. 030 608 4100
Kunnonpaikka/Huoltoliitto ry
Jokiharjuntie 3
70910 VUORELA
Puh. (017) 476 111
Kuntoutus Peurunka
Peurungantie 85
41340 LAUKAA
Puh. 020 751 601
Näkövammaisten Keskusliitto
ry, Kuntoutus-Iiris
Marjaniementie 74
00030 IIRIS
Puh. (09) 396 041

Rokua health, Rokua
Kuntoraitti 2
91670 ROKUA
Puh. 020 781 9277
Saarijärven Kylpylä Oy
Kylpylähotelli Summassaari
Summassaarentie 180
43100 SAARIJÄRVI
Puh. 030 608 5100
Verve Mikkeli
(ent. Anttolanhovi)
Hovintie 224
52100 ANTTOLA
Puh. 020 757 5200

Haikon Kylpylä ja
Kuntoutumiskeskus
Hotelli Haikon Kartano
Haikkoontie 114
06400 PORVOO
Puh. (019) 57 601
Sokos Hotel Eden
Holistinsalmentie 29
90500 OULU
Puh. (08) 884 2000
Levin Matkailukeskus Oy
Levintie 1590
99130 SIRKKA
Puh. (016) 646 301
Imatran Liikunta- ja
Kuntoutumiskeskus
Purjekuja 2
55420 IMATRA
Puh. 020 710 0500
Kartanokylpylä Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 ESPOO
Puh. (09) 887 191

Kuntoutus- ja hoitolaitokset, joissa voidaan kuntouttaa vain toimintakykyluokkaan III kuuluvia rintamaveteraaneja.

I H M I S E N

Naantalin Kylpylä
Asiakastoimisto
Matkailijantie 2
20100 TURKU
Puh. (02) 44 550

H Y V Ä K S I

Oulaisten Taukokankaalla
Palvelumme veteraaneille
Laitos- ja avokuntoutus
Tehostettu palveluasuminen
Kuntouttava hoito
Tiedustelut: 044 4794 713 palveluasumisesta tai
044 4794 717 kuntoutuksesta

www.taukokangas.ﬁ
www.taukokangas.ﬁ p. 08-4794700

Tervetuloa!
Kuntoutusvaraukset:
Kirsi Mustonen
puh. 019 576 0262
sähköposti:
kirsi.mustonen@haikko.fi

Tervetuloa kuntoutuslomalle Haikon Kartanoon!
Haikon Kylpylällä on pitkät perinteet veteraanien kuntoutus-toiminnassa.
Kuntoutuspaikkana Haikon Kylpylä ja Kuntoutumiskeskus on kodikas ja
rauhallinen. Pienissä kuntoutusryhmissä palvelu on yksilöllistä ja tutustuminen vaivatonta. Kuntoutusvieraillemme tarjoamme virkistävien hoitojen ja

yhteisen ohjelman lisäksi viihtyisän huoneen kylpylähotellissa, HyvänOlon
altaat ja saunat, viehättävät merenrantanäkymät ja ulkoilumahdollisuuden
kauniissa rantapuistossa. Kuntoutusloman kruunaavat tunnelmallisissa
ruokasaleissa tarjoiltavat Kartanon keittiön makoisat herkut.

Hotelli HaiKon Kartano
Kylpylä ja Kuntoutumiskeskus
Haikkoontie 114
06400 Porvoo
P. 019 576 01
hotelli.haikko@haikko.fi

www.haikko.fi
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Korjausavustuksia
Veteraanien palvelumäärärahaan
vanhusten asuntoihin 2014 pitää saada reilu korotus

V

anhusten
asuntojen
muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy
27.3.2014. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat
avustavat hakemusten tekemisessä.

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, sovelletaan
seuraavia tulorajoja:

Korjausavustukset

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

Korjausavustusta haetaan kunnalta, joka saa määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus
myönnetään sosiaalisin perustein. Asunnossa asuvan ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja.
Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot (brutto) euroa/kk		
1530
2555 3410 4345

Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot (brutto) euroa/kk		
1990
3320 4435 5650

Vanhusten asuntojen
korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat:
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Pekka Hulkkonen

Etelä-Pohjanmaa Ja Pohjanmaa Harri Hietikko

050 593 1277
0400 260 962

Itä-Uusimaa, Helsinki

Pekka Martikainen 050 913 1452

Kanta- ja Päijät-Häme

Kari Tahvanainen

0500 494 766

Lappi

Ari Viippola

045 232 5965

Länsi-Uusimaa, Vantaa

Timo Vänskä

050 449 3395

Pirkka-Häme

Voitto Niska

0400 649 199

Pohjois-Karjala

Lauri Takkunen

050 540 7035

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Tapio Karhu

040 516 6738

Pohjois-Savo

Pentti Heikkinen

0400 371 586

Satakunta

Taru Mäkelä

0400 852 727

Sisä-Suomi

Jukka Lampi

0400 162 494

Suur-Savo

Ismo Kortman

0500 651 737

Varsinais-Suomi

Jani Malminen

0500 908 660

Lisätietoja:
Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, puh. 040 502 3807
Malmin kauppatie 26, 00700 HELSINKI, www.vtkl.fi

V

altiovallan tulisi hoitaa
myös veteraanien leskien asia kuntoon viipymättä.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirissä (EKSOTE) veteraaniasioita hoitava Sanna
Nurmiainen (35) vaatii lisää
rahaa veteraaneille.
– Nimenomaan veteraanien
palvelumääräraha on ihan liian
pieni. Siihen pitää saada reilu
korotus mahdollisimman pian,
Nurmiainen sanoo.
– Palvelumäärärahan tulee olla samansuuruinen kuntoutukseen myönnetyn summan kanssa. Tämä ei siis tarkoita sitä, että kuntoutuksesta
siirrettäisiin varoja palveluun,
vaan kysymys on nimenomaan
palvelurahan korottamisesta.
– Tiivistetysti sanottuna kotiin annettavia palveluja ei pystytä hoitamaan kunnolla nykyisen suuruisilla määrärahoilla.
Sanna Nurmiainen tietää
mistä puhuu, sillä mm. kyseiset
asiat kuuluvat EKSOTE:ssa hänen työtehtäviinsä. Asiakkaista
ensisijaisia ovat kotihoitoa saavat veteraanit.
– Avun tarvitsijoita on kaksinkertainen määrä, mitä nykyisillä määrärahoilla voimme
hoitaa.
– Mielestäni palveluseteli ei
ole oikea ratkaisu. Sen sijaan
pitäisi pystyä järjestämään jatkuvaa, tarvelähtöistä palvelua.
Niin menetellen myönnetyt rahat tulee varmimmin käytettyä
veteraanien hyväksi.

Ellei hakemusta tule,
otetaan yhteys
Valtakunnallisesti
ajatellen
EKSOTE toimii veteraanien
asioiden hoitajana tavallaan
tiennäyttäjänä. Siinä missä
joillakin alueilla veteraaneille
myönnettyjä määrärahoja jää

Eteläkarjalaisten veteraanien palveluohjaaja Sanna Nurmiainen
viihtyy työssään veteraanien asioiden hoitajana. Se näkyy työn
tuloksissa kaikkien ollessa tyytyväisiä saamaansa palveluun.

käyttämättä ja ne palautetaan,
Etelä-Karjalassa rahat käytetään viimeistä euroa myöten.
– Periaatteessahan asia on
niin, että veteraani hakee avustusta itse. Mikäli ei hae, niin
meillä on sellainen käytäntö, että häneen otetaan yhteys,
Sanna Nurmiainen valottaa.
– Seuraamme rahatilannetta
koko ajan ja huolehdimme siitä, että määrärahat käytetään
veteraanien hyväksi. Näin menetellen tiedämme aina, missä
mennään.

Yhteydenpidon oltava
jatkuvaa
Samalla asioihin huolellisesti
paneutuva veteraanien neuvoja
muistuttaa yhteydenpidon tärkeydestä.
– Kanssakäymisen pitää olla
jatkuvaa. Jos ei muuta, niin
me kysymme kuulumiset sekä
mitä tarvitaan tai minkälaista
apu voisi olla.
Sama pätee yhteistoimintaan sotaveteraanipiirien ja yhdistysten kanssa.
– Mielestäni yhteydenpito on
aivan ihanaa. Meillä on erittäin
hyvät keskusteluvälit. Kyselemme ehdotuksia ynnä muuta. Samalla on kuitenkin aina muistettava, että on asioita, jotka on
pidettävä salassa.

Pelkkä käynti on tärkeä
Miten sitten veteraanien asioiden hoitoa pitäisi parantaa?
– Kotiin vietäviä palveluja
pitäisi tehostaa. Kuten jo edellä
mainitsin, palveluun tarkoitettua määrärahaa pitäisi kiireesti
korottaa.
– Tuettu kotikuntoutus pitää
saada laajemmaksi. Jos ei muuten, niin mielestäni jo joustavalla yhteistyöllä saadaan pal-

jon aikaan.
Samalla Sanna Nurmiainen
muistuttaa, että hyvin usein
pelkkä kotikäynti on yksinäiselle veteraanille tärkeä.

Leskien asia pitäisi hoitaa
Veteraanien asioita hoitaessaan
Sanna Nurmiainen käsittelee pääsääntöisesti veteraanien
avustuksia. Hänen mielestään
veteraanien lesket tarvitsevat
myös apua.
– Leskiä tulee aina vain
enemmän. He ovat omalta osaltaan kantaneet vastuuta ja ansaitsevat saman arvostuksen.
– Nyt käy niin, että veteraanipuolison kuollessa leskeltä häviää kaikki apu. Puolison
menettämisen lisäksi tulee surun keskellä sellainenkin odottamaton isku.
– Leskien hyväksi pitäisi kiireesti tehdä jotain. Mielestäni
heidät pitää saada veteraaneille kuuluvien avustusten piiriin.

Veteraanien
puolestapuhuja
Sanna Nurmiainen on veteraanien puolestapuhuja. Eikä
suinkaan pelkkä puhuja. Hän
tuo asioita esille ja vie niitä
eteenpäin. Sen ovat eteläkarjalaiset veteraanit kokeneet moneen kertaan.
Sympaattisen ja asioihin perusteellisesti paneutuvan kahden lapsen äidin toimet on
huomattu Sotaveteraaniliitossakin. Viime marraskuussa hänelle luovutettiin Lappeenrannan Upseerikerholla pidetyssä
tilaisuudessa Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitali.
Teksti ja kuva:
Pauli Saukkonen
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Tarvitaanko vielä kunnallisia
neuvottelukuntia?

V

altakunnallinen rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunta perustettiin vuonna 1979. Valtakunnan tason yhteistoimintaa
viranomaisten ja veteraaneja edustavien järjestöjen välillä
on kertynyt jo 35 vuoden jaksolta. Varsin nopeasti, 1980–
luvun aikana, maahan luotiin
läänien neuvottelukunnat sekä
valtaosaan kunnista paikalliset
neuvottelukunnat tai yhteistoimintaelimet.
Läänien
lakkauttaminen
vuoden 2010 alusta ei lopettanut neuvottelukuntia. Kaikkien aluehallintovirastojen alueilla toimii edelleen alueellinen
neuvottelukunta. Valtakunnallisen neuvottelukunnan nykyinen toimikausi ulottuu vuoden
2015 syksyyn.
Kuntatason neuvottelukunnilla on ollut tärkeä rooli veteraanikuntoutuksen paikallisessa toteutuksessa. Muutama vuosi sitten voimaan tullut
kotiin vietävien kuntouttavien
palvelujen malli korosti entisestään yhteydenpidon tarvetta
paikallistasolla. Keski-iältään
jo liki 90-vuotiaat veteraanit
ovat erityisryhmä, jolla on oikeus vain heille tarkoitettuihin
kuntoutus- ja tukipalveluihin.
Vuoden 2013 kesällä tuli voimaan uusi vanhuspalvelulaki.
Se toi kunnille uusia velvoitteita huolehtia iäkkäiden ihmisen

palvelutarpeista ja osallisuudesta. Yhtenä velvoitteena on,
että vanhusneuvostot on otettava mukaan nykyistä vahvemmin kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.

Monissa kunnissa vanhusneuvostojen tehtäviä ja asemaa
mietittäessä on kyseenalaistettu erillisten veteraaniasioiden neuvottelukuntien tarve.
Muun muassa Tampere katsoi,
että veteraaneja koskevat asiat voidaan hoitaa tiivistämällä
muulla tavoin yhteistyötä veteraaneja edustavien tahojen
kanssa sekä kuulemalla heitä
asiantuntijoina.
Vanhuspalvelulaki ja sen
toimeenpanon tueksi laadittu laatusuositus eivät edellytä neuvottelukuntien aseman
muuttamista. Vanhusneuvoston asema sen sijaan vahvistui.
Veteraanikuntoutuksen
ongelmana on ollut kuntatason
käytäntöjen kirjavuus. Meillä on paljon kuntia, joissa veteraanikuntoutus toimii hyvin, halukkaat pääsevät jonkin tyyppiseen kuntoutukseen
ja kunnassa on selkeä vastuu

Klaus Halla tutustumassa taistelupaikkoihin Karjalassa viime kesänä.

Keräyksen piiripäälliköt
Helsingissä

asioiden järjestämisestä. Uuden kotiin vietävien palvelujen
mallin käyttöönotto on kangerrellut monessa kunnassa.
Määrärahoja palautui kokonaissummaan nähden paljon.
Toki kyse oli uudesta toimintamallista, mutta kuntien erot
korostuivat. Suurin osa käytti
kaiken rahan täysimääräisesti, mutta moni kunta palautti
rahaa. Sitä olisi tarvittu oman
kunnan veteraanien kotona
selviytymisen tukeen. Kuntoutusmäärärahan käyttö on hyvin joustavaa ja se mahdollistaa
monipuoliset tukitoimet.

Veteraanihuollon tässä vaiheessa – keskellä vanhuudenhuollon vaativinta vaihetta – on
tärkeää säilyttää veteraaniväestön erityistarpeet huomioon
ottavat toiminta- ja yhteistyömallit. Kuntien tietojen saanti paranee, kun niille tulee oikeus saada Kelalta tiedot oman
kuntansa rintamalisän saajista. Kuntoutusmääräraha valtion budjetissa on tänä vuonna
34,6 milj. euroa. Summa pieneni kahdella miljoonalla, mutta
se on kuntoutukseen oikeutettua veteraania kohden selvästi aiempaa korkeampi. Valtiokonttori osoittaa siitä 6,6 milj.
euroa kotiin vietäviin palveluihin, muu osa käytetään perinteiseen kuntoutukseen. Kuntien oma etu on käyttää määräraha täysimääräisesti. Tätä
auttaa, mikäli kuntoutettavien
tarpeita tuntevat ovat mukana
toiminnan suunnittelussa.
Pidän tärkeänä, että kunnalliset neuvottelukunnat säilytetään vielä muutamia vuosia.
Veteraanit ovat erityisryhmä,
heillä on erillismääräraha ja
viime vuosina on tehty uudistuksia, joilla kuntia tuetaan aiempaa paremmin järjestämään
veteraanikuntoutusta. Yhteys kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon on sinänsä välttämätöntä. Yhtenä mallina voisi
olla, että veteraaniasiain neuvottelukunta toimii kiinteästi
vanhusneuvoston yhteydessä,
esimerkiksi sen jaostona.
Klaus Halla
Rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan
puheenjohtaja 1.10.2000-

S

otiemme Veteraanit -keräyksen
piiripäälliköt
kokoontuivat Helsingissä 30. tammikuuta. Veteraanivastuun puheenjohtaja Matti
Niemi ja varainhankkija Matti
Liuhto kertoivat vuoden 2013
keräyksen tuloksista ja suunnitelmista vuodelle 2014.
Samu Fredriksson esitteli ideoita varainhankintaan.
Hän on tehnyt tutkielman varainhankinnasta sotiemme veteraaneille. Silja Lehti Nonprofit-Palvelut Oy:stä kertoi piiripäälliköille varainhankinnan
kentän yleisestä tilanteesta. Silja korosti esityksessään lahjoituksen pyytämisen tärkeyttä ja
järjestön viestin jatkuvaa toistamista. Reserviupseeriliiton
toiminnanjohtaja Janne Kosonen kertoi keräyksiin liittyvästä yhteistyöstä liiton näkökulmasta. Yhteistyö on Jannen
mukaan sujunut monilla paikkakunnilla hyvin. Neuvottelupäivien viimeisenä puhujana
oli Rintamaveteraaniliiton toi-

minnanjohtaja Tero Tuomisto, joka kertoi keräyksen merkityksestä veteraaneille.
Matti Liuhto

Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen lupasi
maanpuolustusjärjestöjen tukea Sotiemme veteraanien -keräykselle.

Sotiemme Veteraanit 2013
-varainhankinnan tuloksia

S

otiemme Veteraanit -keräyksen valtakunnallinen
kokonaistuotto vuodelta
2013 oli yli 2,4 miljoonaa euroa. Kuluprosentin ollessa 16,5
on keräyksen nettotuotto yli 2
miljoonaa euroa. Sotiemme veteraania kohden keräys tuotti
62 euroa.
Keräyspiireissä kerättiin ko-

konaisuudessaan noin 1,7 miljoonaa. Viereisessä taulukossa
on eritelty keräyspiirien tuotot. Keski-Suomi oli euromääräisesti eniten kerännyt keräyspiiri. Etelä-Pohjanmaan ja
Keski-Uudenmaan keräyspiirit
tekivät parhaat tuloksensa yhteiskeräyksen aloittamisen jälkeen.

Keräyspiirien tuotot
Keräyspiiri
Keräystulos
Keski-Suomi
168 579 €
Etelä-Pohjanmaa
165 445 €
Helsinki-Vantaa
128 813 €
Lappi
97 147 €
Keski-Pohjanmaa
94 271 €
Kymenlaakso
92 774 €
Pohjois-Pohjanmaa
91 255 €
Lahti
87 703 €
Varsinais-Suomi
83 212 €
Satakunta
80 911 €
Keski-Uusimaa
75 266 €
Södra Finland
75 235 €

Suur-Savo
71 268 €
Pohjois-Savo
63 303 €
Kanta-Häme
62 572 €
Pohjois-Karjala
62 405 €
Vaasa
59 612 €
Pohjois-Uusimaa
57 552 €
Pirkanmaa
35 592 €
Kainuu
31 141 €
Etelä-Karjala
26 051 €
Espoo-Kauniainen
20 304 €
Länsi-Uusimaa
12 672 €
Itä-Uusimaa
2 065 €
PIIRIT YHTEENSÄ 1 745 149 €
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Kenen Viipuri?

V

ielä 2000-luvun alussa
eli yli 10 vuotta Neuvostoliiton kukistumisen jälkeen Viipurin linnan
portin pielessä oli kuparilaatta,
joka julisti sankarillisen punaarmeijan vapauttaneen vanhan
venäläisen kaupungin fasistien
ikeestä!
Ja vielä muutamia vuosia sitten oli tapana juhlia kaupungin
vapauttamista 20.6. Tuo laatta on jo vuosia sitten kadonnut ties minne eikä noita vapautuksen juhlia enää järjestetä. On kuitenkin hyvä hiukan
tarkemmin tutkia, miten asia
oikeasti on, siis meidän näkökulmastamme, ja objektiivisesti, siis ”meidän objektiivisesti”.

Ruotsalainen Viipuri
Ruotsalainen kausi alkoi vuonna 1293, kun Ruotsin marski
Torkkeli Knuutinpoika perusti
Suomenveden pohjukkaan Viipurin linnan kolmannen ristiretken yhteydessä. Paikalla
oli silloin karjalaista asutusta.
Vuonna 1403 Viipuri sai kaupunginoikeudet. Viipurin linna
toimi Ruotsin puoleisen Karjalan hallintokeskuksena aina
vuoteen 1710 asti. Yli 400 vuotta kestänyt ruotsalainen kausi päättyi Suuren Pohjan sodan
aikana Pietari Suuren joukkojen vallatessa kaupungin. Sodan päättyminen 1921 Uudenkaupungin rauhaan merkitsi
myös Ruotsin suurvaltakauden
loppua. Alkoi venäläisen Viipurin kausi.

Venäläinen Viipuri
Viipurin venäläinen kausi
1710-1812 oli linnoittamisen
aikaa. Silloin rakennettiin mm.
kaupungin edustalle Tervaniemelle Pyhän Annan Kruunu
-linnoitus. Kaupungissa säilyi venäläisyydestä huolimatta
myös suomenkielinen asutus.
Saksalainen väestönosa kasvoi
ruotsalaisen kustannuksella.

Suomalainen Viipuri
Kun Suomi sitten 1809 liitettiin Venäjään, siitä tehtiin autonominen suuriruhtinaskunta.
Vuonna 1812 ns. Vanha Suomi
mukaan luettuna Karjalan kannas, Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan. Alkoi Viipurin
suomalainen kausi. Suomalaisen kauden alkaessa Viipurin
kaupunginhallinto ja siviilielämä oli käytännössä saksalaisten
johdossa, vaikka heitä oli kaupungin siviiliasukkaista vain 12
%, ruotsinkielisiä oli 14 %, suomenkielisiä 44 % ja loput 30 %
pääosin venäjänkielisiä.
1800-luku oli Viipurille huomattavien muutosten aikaa.
Itämainen sota, meillä Oolannin sotana tunnettu, havahdutti venäläiset linnoittamaan
Viipuria. Syntyi Patterinmäen
linnoitus- ja varuskunta-alue.
Toisaalta vanhat kaupunginmuurit purettiin ja uusi asemakaava valmistui. Vuonna 1856
valmistunut Saimaan kanava
vahvisti Viipurin taloudellista
asemaa merkittävästi.

Viipurin Linna Hotelli Drusban suunnasta.

Vuonna 1870 valmistui rautatie Pietarista Viipuriin ja
edelleen Helsinkiin ja vuonna
1894 Karjalan rata Viipurista
Sortavalan kautta Joensuuhun.
Suomen itsenäistyttyä Viipuri kasvoi ja vahvistui edelleen
Suomen toiseksi suurimmaksi
kaupungiksi.

Neuvosto-Viipuri
Suomalaisen kauden päätti talvisotaa seurannut Moskovan
rauha vuonna 1940. Kaupungin sovjetisointi ja asuttaminen
alkoi vauhdilla, mutta neuvostokausi päättyi lyhyeen suomalaisten vallattua kaupungin takaisin elokuun lopulla 1941.

Viipuri taas suomalaisilla
Seuraava suomalainen jakso
jatkosodan aikana kesti vajaat
kolme vuotta. Pahasti vaurioitunut kaupunki ei palannut ennalleen. Sen asukkaista palasi kotikaupunkiinsa vain kolmannes. Sotilaita oli sitäkin
enemmän. Kesäkuun 20. päivä
1944 oli ”Viipurin viimeinen
päivä”.

Jälleen venäläinen
Viipuri
Seuraavat 46 vuotta Viipuri oli
neuvostokaupunki. Neuvostoliiton aluehierarkiassa se oli
rajamaata ja periferiaa, johon
alettiin vähitellen panostaa
vasta kauden lopulla. Neuvostoliiton kaaduttua Viipuri alkoi hiljalleen elpyä ja viimeiset
kymmenkunta vuotta ovat ol-

Ruotsiin lähetetään 500 Viipurin ja Kannaksen lasta. Lasten lähetystä oli seuraamassa ruotsalainen sanomalehtimiesretkikunta.
Retkikunta linnan edustalla 1.5.1944

leet varsin nopean ja suotuisan
kehityksen aikaa.
Kaupungin venäläisyyttä on
näköjään haluttu uudelleen korostaa. Pari vuotta sitten Viipurille annettiin mahtipontinen
kunnianimi ”Sotilaskunnian
kaupunki”. Samalla ilmestyi
paraatikenttänä Suomenkin aikana käytetylle Kouluaukiolle
Linnakadun varteen näyttävä
monumentti. Sen tuntumassa
ollut kommunistijohtaja Kalininin patsas yksinkertaisesti
katosi jonnekin.
Viimeisimmät Viipuriakin
sivuavat uutiset kertovat presidentti Putinin edeltäjänsä tavoin myöntäneen, että Neuvostoliitto aloitti talvisodan. Hän
totesi kuitenkin sen tapahtuneen vuoden 1917 (!) ”virheellisten rajojen oikaisemiseksi”. Hän myönsi puna-armeijan suuret tappiot talvisodassa
mutta totesi Suomen saaneen
”kokea Neuvostoliiton voiman”.
Mielenkiintoista! Kun Lenin
1917 ystävällisesti ”soi” Suomelle itsenäisyyden, hän samalla tuli vahvistaneeksi rajoiksemme Suomen suuriruhtinaskunnan rajat. Kun sitten
Tartossa 1920 allekirjoitettiin
rauhansopimus Suomen ja bolsevistisen Neuvosto-Venäjän
välillä, nuo rajat vahvistettiin
virallisestikin. Tietysti siinä tapahtui vähitellen vahvistuneen
ja imperialistisen tsaarin Venäjän rajojen palauttamiseen tähtäävän Neuvostoliiton katsannossa paha virhe.
Venäläinen kausi jatkuu.

Yhteenlaskun aika
Viipuri oli ruotsalainen kaupunki vuodesta 1293 vuoteen
1710 eli 417 vuotta. Venäläinen se oli vuodesta 1710 vuoteen 1812 eli 102 vuotta. Suomalainen kausi kesti vuodesta
1812 vuoteen 1940 eli 128 vuotta. Kun tähän lisätään suomalainen kausi 1941-1944, saadaan suomalaisiksi vuosiksi
yhteensä 131 vuotta. Neuvostokaupunki Viipuri oli 194041 ja 1944-1990 eli yhteensä 46
vuotta.
Tältä Viipuri siis näyttää
sitä hallinneiden valtioiden näkökulmasta katsottuna. Kokonaan toisenlaisiin lukuihin
päästään, jos lasketaan, ketä
kaupungissa sen yli 700-vuotisen historian aikana on asunut.
Sillä tavalla laskien Viipuri on
vanha suomalainen kaupunki. Tai oikeastaan, laski miten
laski, se on, kuten laulussakin
sanotaan,
KARJALAISTEN
KAUPUNKI!
Göran Lindgren
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Ylikapellimestari Arvo Kuikka 90 vuotta
Sotilasmusiikin ja kuorolaulun täyttämä elämäntyö
Ylikapellimestari Arvo Kuikka täytti 11. helmikuuta 90
vuotta. Helsingin Sotilassoittokunnan ylikapellimestarin
toimesta eläkkeelle vuonna 1984 jäänyt Arvo Kuikka
jatkoi uraansa kuorolaulun parissa. Johanneksen seurakunnan kuoronjohtajan paikalta hän siirtyi vuonna 1991
Helsingin Sotaveteraanikuoron johtajaksi, jossa tehtävässä hän edelleen jatkaa. Sotilasmusiikki ja kuorolaulu
ovat taanneet hänelle sekä henkisen että taloudellisen
toimeentulon läpi vuosikymmenten.

Arvo Kuikan päivät kuluvat mieluusti pianoa soittaen, musiikkia
sovittaen ja kuorolauluja sanoittaen. Kuntoliikuntakaan ei ole
päässyt täysin unohtumaan. Kuva: Matti Värri

A

rvo Kuikka syntyi
pienviljelijäperheeseen
rajan taakse jääneessä
Impilahden kunnan Koivuselän kylässä. Käytyään kotikylänsä kansakoulun hän 13-vuotiaana hakeutui soitto-oppilaaksi Wiipurin Rykmentin
soittokuntaan, jonka sijoituspaikkana oli jo silloin tunnettu
varuskuntakaupunki Hamina.
Soitto-oppilassitoumus oli kestoltaan viisi vuotta ja yhdeksän
kuukautta. Sitoumukseen sisältyi myös kaksivuotinen va-

rusmiespalvelus vuosien 19411943 aikana.
Soitto-oppilaan opiskelu oli
monipuolista. Oppilaat koulutettiin lähinnä puhaltimien ja
jousisoittimien taitajiksi, mutta myös marssirummutukseen
ja merkkisoittoon. Monipuolinen koulutus osoittautui täysin
välttämättömäksi varsinaisessa
soittokuntatyössä.

Musiikkia
rintamamiehille
Sotilasmusiikki tuotiin myös

rintamalle. Marraskuulla 1939
soittokunta siirrettiin Sortavalaan, josta kiersimme koko
Karjalan alueella joukko-osastojen ollessa jo valmiusasemissa talvisotaa varten. Soitimme
viihdeilloissa ja sodan sytyttyä myös sankarihautajaisissa ja sotasairaaloissa, kertoo
Arvo Kuikka. Jatkosodan aikana soittokunnan sijoituspaikka
muuttui moneen kertaan. Niitä
olivat mm. Rukajärvi ja Äänislinna.
Rukajärvellä soittoryhmästämme käytetty nimitys oli
”Kolinat pois”. Hevoskolonnassa kulkien kierrettiin kenttävartioissa ja korsuissa esittämässä viihdeohjelmaa. Laulusolistinamme oli Kauko
Kokkonen, myöhemmin tunnetuksi tullut näyttelijä, Arvo
muistelee. Soittokunnan ollessa
Äänislinnassa vallitsi asemasodan kausi, mikä antoi nuorelle
soitto-oppilaalle mahdollisuuden esiintyä paikallisen kaupunginorkesterin viulistina.
Varusmiespalvelun jälkeen
työ soittokunnassa jatkui reserviläisenä kotiuttamiseen asti,
joka tapahtui Seinäjoen Sotilaspiirissä Kuortaneella marraskuulla 1944. Evakkomatkalla ollut Arvo Kuikan perhe
oli tuolloin sijoitettuna Kuortaneen kunnan Mäyryyn.

Työn ja opiskelun pariin
Työnsaannin mahdollisuudet
Kuortaneella olivat lähes olemattomat. Kohdallani ne olivat vain hätäaputyöt KuortaneSeinäjoki tietyömaalla. Niille ei

kuitenkaan ollut jatkuvuutta,
vaan parempaa oli haettava, sanoo Arvo miettineensä.
Hakeuduin kolmeen eri
paikkaan: Haminan Varuskunnan Soittokuntaan, Jämsän Kansanopistoon ja laivanhitsaajakoulutukseen Vaasaan.
Kaikkiin näihin kolmeen kohteeseen tulin yllättäen myös
hyväksytyksi. Mutta kun soittomies olin, oli valinta helppoa.
Pestauduin Haminan Varuskunnan Soittokuntaan vakituiseksi kantasoittajaksi 1945.
Palveltuani varuskunnan soittokuntaa pari vuotta siirryin
vuonna Laivaston Soittokuntaan Turkuun, vuosi oli tuolloin 1947. Työn ohella opiskelin
myös Kirkkomusiikkiopistossa, jossa suoritin kanttori-urkuri -tutkinnon 1951, Arvo Kuikka muistelee.
Hakeuduin vuonna 1952 Sibelius Akatemiaan opiskelemaan sotilasmusiikin kapellimestariksi. Valmistuttuani
keväällä 1953 sain välittömästi työpaikan kapellimestarina
Helsingin Sotilassoittokunnassa, hän kertoo. Vuonna 1967
Arvo Kuikka nimitettiin ylikapellimestariksi, josta tehtävästä
hän jäi eroamisiän perusteella
eläkkeelle 1.3.1984.

Kuorolaulu kiinnosti
Oltuaan pari vuotta lähes toimettomana kiinnostui Arvo
Kuikka kuorolaulusta ja liittyi Johanneksen seurakunnan
kuoroon. Samalla hän aloitti myös työn NMKY:n musiik-

kityön parissa. Vuoteen 1987
mennessä hänestä oli tullut jo
kuoronjohtaja.
Helsingin Sotaveteraanikuoron johtaja Arvo Kuikasta tuli
1991, jota kuoroa hän edelleen
johtaa. Tuolloin kuorossa oli
vielä toista sataa laulajaa, nyt
aktiivikuorolaisten määrä on
painunut kahteenkymmeneen.
Laulajia kuorossa on nykyisin
sotaveteraanien lisäksi myös
sotainvalideista ja muista veteraanijärjestöistä. Arvo myös
sovittaa ja sanoittaa kuoromusiikkia.
Siirtyessään sotaveteraanikuoroon liittyi Arvo myös jäseneksi Helsingin Sotaveteraaniyhdistykseen. Yhdistystyössä
Arvo Kuikka on mukana lähinnä kuorotoiminnan kautta.
Asiantuntemuksellaan hän on
osallistunut paitsi kuoron konserttimatkojen, myös suurten
musiikki- ja kuorolaulutapahtumien järjestelyyn.

Perhesidonnainen
Työkiireiden keskeltä löytyi aikaa myös perheen perustamiselle. Vaimoksi löytyi oululainen liikkeenharjoittaja Kerttu,
joka edesmentyään jätti Arvon
asumaan yksin Helsingin Lauttasaareen. Avioliitto solmittiin
1953 ja perheeseen syntyi tyttö ja poika. Tyttö työskentelee päihdeterapeuttina ja poika
isänsä tavoin musiikin parissa,
hän on musiikin tohtori.
Matti Värri

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10, 33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi

Sotaveteraanikuoro on tehnyt useita konserttimatkoja sekä kotimaassa, että ulkomaille. Tämä kuva
on kuoron konserttimatkalta Unkarin Budapestiin, vuonna 1993. Arvo Kuikka on kuvassa oikealla.
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Suomalainen sotavalokuvaaja
Antti Gunnar ”Guni” Salonen
Suomalaismiesten lähtiessä jatkosotaan kesällä 1941
harmaan sarkapuvun veti muiden mukana ylleen myös
kotkalainen valokuvaamon omistaja Antti Gunnar Salonen. Valokuvaaja kun oli, hän otti mukaan myös kameransa. Kotiin jäivät vaimo ja pieni poika. Toimentuloaan
parantaakseen Salonen alkoi ottaa kuvia rintamalla
näkemästään ja kokemastaan ja lähetti nämä kuvat valokuvaamoaan pyörittävälle vaimolleen vedostettavaksi.
Valmiita kuvia hän myi aseveljilleen. Salosta voidaan
pitää miehenä, jolla oli kenties laajin vaikutus siihen, mitä kuvia suomalaisten korpisotureiden kotialbumeihin
päätyi. Siitä, miten Salonen valokuviaan myi, tiedetään
kuitenkin varsin vähän.

Luvaton sotakuvaus
kehittyy bisnekseksi
kautta rintaman
Sotatilan astuttua voimaan
Suomessa 1941 tuli silloisen
lain mukaisesti sotatoimialueella kuvaamisesta luvanvaraista. Ainoat, jotka saivat ottaa kuvia suhteellisen vapaasti, olivat puolustusvoimien
omat, sodanjohdon alaisuudessa toimivat niin kutsutut
TK-kuvaajat, joiden tehtävänä
oli tuottaa propagandamateriaalia sodanjohdon käyttöön
(TK=t iedot uskomppa n ia).
Kaikkien kuvaushalukkaiden
oli hankittava erityinen henkilökohtainen kuvauslupa. Lupia
myönnettiin miesvahvuudeltaan parhaimmillaan yli puolimiljoonaisessa Suomen armeijassa kaikkiaan vain noin 700
kappaletta, mutta kuvia otettiin erittäin laajasti myös luvatta. Luparatkaisu oli omaperäinen, sillä esimerkiksi saksalaiset pyrkivät rohkaisemaan
Wehrmachtin sotilaita sodan
kuvaamiseen: pidettiin toivot-

tavana, että Wehrmachtin virallisten propagandakuvaajien ohella myös tavalliset saksalaissotilaat
osallistuisivat
kameroineen ”taisteluun totuuden puolesta”.
Käytännössä suomalainen
kuvauskielto ei vaikuta olleen
kovin ehdoton: ohjekäskyssä
kesäkuulta 1941 todetaan, että
erilaisia kuvaustehtäviä saavat suorittaa myös kulloisenkin joukko-osaston kuvaustaitoiset miehet. Tavallisten sotilaiden ottama kuvamateriaali
on kuitenkin toimitettava tiedotuskomppanian kuvaryhmän johtajan tarkastettavaksi
ja kirjattavaksi. Samasta asiasta
muistutetaan ohjekäskyssä heinäkuussa 1941.
Minkälaiset aiheet sitten olivat kiellettyjä? Suomalaisille
sotilaille myönnettyjen valokuvauslupien taustalla oli pitkä luettelo kielletyistä aiheista.
Muun muassa siltoja, satamia,
linnoituslaitteita ja naamiointeja sekä pommitus- ja muita vaurioita ei saanut kuvata. Myös
Valokuvan oikeassa alakulmassa oleva signeeraus.

Antti ’Guni’ Salosen valokuvaamon leima.

teloitukset ja kaatuneet sekä
muut sopimattomat kuvat kuuluivat kiellettyihin aiheisiin.
Toisen maailmansodan alla
vain noin joka kymmenennellä
saksalaisella oli kamera ja köyhemmässä Suomessa luku oli
tätäkin pienempi. Siksi suomalaiset sotilaat ostivat ja myivät
valokuvia suuriakin määriä.
Esimerkiksi veteliläinen korpraali Väinö Hautala kertoo alkusyksyllä 1941 kirjeissään kotiväelle valokuvien myynnistä:
”Nyt laitan jo terveiseni täältä Petroskoista. Olemme siis nyt
perillä. Tulimme tänään illalla. Kuvia möin jo 1600 markan
edestä. Toiset ovat tuolla vääpelin laatikossa vielä. Hyvin tekee
kauppansa.”
”Laitan nyt sitä rahaa Reinon
mukana kaikkiaan 2700. Sulle
se antaa nyt 2500 ja 200:sadalla
[sic!] tuo mulle filmirullia. Ensi
postiin panen kuitenkin 2000,
ellei enempi. Olen myynyt kuvia tähän iltaan mennessä yli
5000 mk. Hyvin menee kaupaksi. Huomenna rupean taasen
ottamaan uusia.”

Laajamittaisinta
kuvausta Suomen oloissa
Suomen oloissa laajamittaisinta kuvien myyntitoimintaa lienee harrastanut alussa mainittu kotkalainen Antti Gunnar
Salonen, jonka kuvia löytyy

Äänislinnan rautatieasema saattoi toimia valokuvien myyntipisteenä.

Vanerisessa salkussa valokuvat olivat järjestyksessä.

hyvin useiden suomalaissotilaiden albumeista. Jo sodan
alussa Salonen alkoi ottaa kuvia, jotka hän lähetti Päämajan
Kuvaosaston tarkastettavaksi,
kuten kaikkien yksityiskuvaajien muodollisesti olisi pitänyt
tehdä. Saatuaan sensuurin hyväksynnän kuvilleen Salonen
lähetti materiaalin vaimolleen
Kotkaan, missä tämä teki kustakin negatiivista useita kymmeniä vedoksia ja lähetti nämä
vedokset takaisin miehelleen.
Salosen tavaramerkkinä voi
pitää hänen myymiensä kuvavedosten oikeasta alakulmasta löytyvää ”Guni”-merkintää,
joka oli hänen taiteilijanimensä. Tämä merkintä mahdollistaa Salosen kuvien identifioimisen. Kaikkia kuvia ei kuitenkaan ole signeerattu. Gunin
pojan, Matti Salosen mukaan
Guni signeerasi negatiiveja
vain lomalla ollessaan. Signeeraamattomat kuvat on siis todennäköisesti vedostettu hänen
rintamalla ollessaan. Signeerauksen lisäksi tai sen sijasta kuvista saattaa taustapuolelta löytyä valokuvaamon leima.
Salonen on kuvannut erityisen paljon miehitetyn Itä-Karjalan näkymiä, rakennuksia ja
ihmisiä. Suuren suosion sotilaiden keskuudessa ovat kuvien
levinneisyydestä päätellen saavuttaneet ainakin kuvat Äänislinnan asemasta ja hallintoaukion keskellä olleesta Leninin
patsaasta sekä eräästä puiden
reunustamasta puistokadusta.
Salosen ottamat kuvat vaikuttavat levinneen eri puolille
rintamaa. Suurin osa itse ottamiaan kuviaan myyneistä so-

tilaista on tyytynyt kaupitsemaan niitä lähinnä oman yksikkönsä aseveljille. Myynnin
tapahtuessa korkeamman upseeriston tietämättä tai heidän
hiljaisella hyväksynnällään kuvia ei todennäköisesti sensuroitu ollenkaan tai kuvat on tarkastanut ainoastaan yksikön
päällikkö. Gunnar Salosen kuvien myyntitoiminta on todennäköisesti ollut niin laajamittaista, että sensuuri on ollut
välttämätöntä, jotta toimintaa
on voitu jatkaa.

Tuntematon
myyntijärjestelmä
Miten Salonen sitten kuviaan
myi? Hän ei ole joukossamme
vastaamassa kysymyksiin, joten voimme esittää vain olettamuksia. Hänen jäämistöstään löytyvät kaksi valokuvien
myyntialbumia numeroituine
kuvineen antavat olettaa, että
Salonen olisi hyökkäysvaiheen
aikana esitellyt kuviaan asetovereilleen albumeista. Tilatut
kuvat Guni lienee toimittanut
perille myöhemmin vaikkapa kenttäpostitse. Toinen albumeista sisältää lähinnä maisemakuvia Itä-Karjalasta, kun
taas toinen koostuu pääosin sotilaiden ryhmä- ja poseerauskuvista. Guni on saattanut siis
ottaa vastaan myös toimeksiantoja tiettyjen ryhmien kuvaamisesta.
Rintamien jähmetyttyä ja sodan muututtua asemasodaksi
Gunnar Salonen lienee halunnut kasvattaa myyntiään. Esittelyyn aiemmin käytetyt, liikuntasodassa helposti mukana
kulkevat pienikokoiset valoku-
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va-albumit vaihtuivat suurikokoisiin, kolmesta pahviarkista
kokoon liimattuihin ”esittelytauluihin”, joita Salosen jäämistöstä löytyi kaksi kappaletta.
Näihin tauluihin Salonen liimasi vedokset kuvateksteineen
ja numeroi ne. Hän hankki itselleen mahdollisesti rintamapuhdetyönä tehdyn vanerisen
salkun, jossa kunkin kuvanumeron vedokset säilytettiin pystyssä omassa lokerossaan valmiina myytäväksi. Jos ostaja ilmoitti haluavansa esimerkiksi
kuvan numero 63, saattoi Salonen myydä hänelle vedoksen
salkusta heti mukaan. Joistakin kuvista hän teetti myös postikortteja myytäväksi. Kuvien
laajasta levinneisyydestä päätellen Salonen on myynyt kuviaan
paikassa, jonka kautta on kulkenut lukuisia sotilaita: yksi mahdollisuus on Äänislinnan rauta-

tieasema, jossa lomille lähtevät
ja lomilta palaavat pysähtyivät.
Salosen tiedetään jatkaneen
kuvien myyntiä ainakin vielä vuonna 1943. Hän palasi sodasta myyntisalkkuineen, mutta ei koskaan kertonut sotakokemuksistaan. Ei esimerkiksi
tiedetä, paljonko kuvat maksoivat tai oliko Salosella myyntiapulaisia.
Arvoisat lukijat, löytyykö albumeistanne kuvia, joissa on
merkintä ”Guni”? Tiedättekö, kuka osaisi kertoa kuvien
myynnistä enemmän? Mikäli voitte kertoa lisää ”Gunin”
kuvista, ottakaa kernaasti yhteyttä puhelimitse numeroon
040 844 9971 tai sähköpostilla osoitteeseen owklee@utu.fi
Olli Kleemola ja
Aake Kinnunen

Näihin myyntitauluihin ’Guni’ liimasi vedokset kuvateksteineen ja numeroi ne.
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Uusi sarja lehteen
Sotaveteraani-lehti aloittaa uuden sotaveteraanien puoliso- tai leskijäsenten elämää ja
elämänkohtaloita käsittelevän sarjan julkaisemisen lehdessä. Ensimmäisenä esitellään
jyväskyläläisen Orvokki Kuortin tarina. Juttuja ja vinkkejä voi tarjota toimitukselle.

Sotaveteraanin rinnalla

U

seinkaan emme tule
riittävästi ajatelleeksi sitä, kuinka arvokkaan työn suomalainen nainen
on tehnyt niin usein henkisesti tai fyysisesti rikkirevityn sotaveteraanin rinnalla tai taustalla. Sodasta palaavalle, varsinkin nuorelle miehelle oli
sopeutuminen rauhalliseen yhteiskuntaan vaikeaa. Siinä vaiheessa oli tärkein tukihenkilö
useimmiten oma äiti tai vaimo.
Monille muutosvaihe kesti läpi
elämän, hamaan loppuun asti.
Poikkeuksen niin monen
sodasta palanneen kohtaloon,
koki helsinkiläinen Pertti
Kuortti. Vuonna 1924 Kuopiossa syntyneelle sodan kävijälle oli paluu sodasta ja sopeutuminen siviilielämään kuiten-

kin helppo. Opiskelu jatkui ja
niin hän suorittikin sekä insinöörin, että ekonomin tutkinnon ja hakeutui jouhevasti työelämään. Työpaikka löytyi teknisiä laitteita ja koneita
maahantuovasta ja markkinoivasta yrityksestä. Opillinen
tausta oli hänellä työhön mitä
sopivin.
Työelämänsä alkuvaiheessa Pertti Kuortti tapasi tulevan vaimonsa, vuonna 1932
syntyneen Orvokki Ludangon.
Hän on lähtöisin Kokemäeltä,
josta hän perheensä mukana
muutti Turun, Käkisalmen ja
Tampereen kautta Helsinkiin.
Lapsuusvuosiin mahtui myös
muutama kuukausi sotalapsena Ruotsissa.
Oppikoulunsa Orvokki kävi

Helsingin Tyttölukiossa, jossa
kirjoitti ylioppilaaksi 1951. Jo
lukion alaluokilta lähtien hän
oli lahjakas matematiikassa ja
myös fysiikka kiinnosti. Matemaattisiin aineisiin kiinnostuneena oli hänelle myös kielten oppiminen luontaista. Vieraista kielistä koulussa luettiin
ruotsia, saksaa ja englantia.
Hyvästä kielipäästä johtuen oli
hänelle kielitaidosta myöhemmin työelämässä suuri apu.
Lukion jälkeen alkoi opiskelu Helsingin Yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä
tiedekunnassa, joka opiskelu
kuitenkin keskeytyi seurusteluun Pertti Kuortin kanssa. Orvokki Ludanko ja Pertti Kuortti vihittiin. Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttui myös
Orvokin sukunimi Kuortiksi.
Nuori perhe asettui asumaan
Pertin omistamaan kaksioon
ja omakotitalo heille valmistui
Helsingin Kaskisaareen 1960.
Kuortin perheeseen syntyi kolme lasta, yksi tyttö ja kaksi poikaa.

Työ perheen ehdoilla

Orvokki ja Pertti Kuortti kotiovellaan Helsingin Kaskisaaressa
1990-luvulla.

Saatuaan riittävästi yrityselämän työkokemusta perusti
Pertti Kuortti oman yrityksen,
Flamus Oy:n, yhdessä kaverinsa kanssa. Tästä yrityksestä löytyi työtä myös Orvokille. Työssään Orvokki voi hyödyntää hyvää kielitaitoaan, sillä
työtehtäviin kuuluivat muun
muassa maahantuotavien ko-

Orvokki Kuortti (82) on säilyttänyt iloisen ilmeen ja luottavaisen
elämänhalunsa.

neiden ja laitteiden käyttö- ja
huoltokirjojen kääntäminen
suomenkielelle. Ymmärrettävistä syistä työ ajoittain keskeytyi, mutta jatkui täysipainoisena vuodesta 1967, jolloin
käännöstöiden lisäksi mukaan
tulivat myös asiakasyhteyksien
hoitoon liittyvät tehtävät.

Lentäminen kiinnosti
Jo koulutytöstä lähtien olin
usein käynyt Malmin lentokentällä ihailemassa lentokoneiden
nousua ja laskua sekä koneiden
muotoja. Olin mielessäni myös
haaveillut, että isoksi tultuani
haluan ehdottomasti myös itse
lentää, Orvokki Kuortti kertoo.
Tultuani 17 vuoden ikään otin
yhteyttä Malmin Lentokouluun ilmoittautuakseni lentäjäkursseille, mutta sieltä lennonopettaja antoikin tyrmäävän
vastauksen: Kursseille otetaan
vain poikia, ei tyttöjä. Kielteinen suhtautuminen tyttöjen
lentämiseen oli yleistä muissakin lentokouluissa.
Suutuin kuulemastani vastauksesta niin pahoin, että päätin tukahduttaa itsessäni kaiken ilmailuun liittyvän halun,
niin koneita kuin lentämistäkin kohtaan, oli Orvokki tuolloin päättänyt. Liikennekoneeseenkaan en noussut muulloin
kuin työ- tai lomamatkan sitä
edellyttäessä.

Uusi päätös laukaisi
tilanteen

Siinä kelluu Buccaner Lake -pienkone Atlantin aalloilla pakkolaskun jälkeen.

Ollessani mieheni kanssa 1967
työmatkalla Saksan Hannoverin messuilla oli siellä samaan
aikaan ilmailualan näyttely,
jonne Pertti sai minut painostetuksi mukaan. Ennalta vastenmielisestä kohteesta huolimatta syttyi minussa voimakas kiinnostus taas uudelleen
lentokoneita ja lentämistä kohtaan, Orvokki muistelee. Kotiin palattuani otin toistamiseen yhteyttä Malmin Lentokouluun, eikä siellä tällä kertaa

sukupuolta edes kysytty. Kursseille mentyäni olin 36-vuotias
ja minun lisäkseni siellä oli toinenkin nainen. Lentolupakirjan Orvokki Kuortti sai 1968.
Muun
liiketoimintansa ohessa Pertti Kuortti aloitti myös amerikkalaisten Buccaner Lake -pienlentokoneiden
myynnin. Pertti ehdotti minulle, että ostetaan sellainen myös
omaan käyttöön, jolloin sanoin
olevani suostuvainen vain siinä
tapauksessa, että saan itse noutaa koneen, Orvokki sanoo ehdollistaneensa. Se oli alku Atlantin ylittäville lennoille.
Varastoon ei koneita kuitenkaan haettu, vaan ensin kauppa
ja vasta sitten nouto. Kaikkiaan
koneita Orvokki nouti 17 kpl,
joten sama määrä hänelle kertyi myös yksinäisiä lentoja Atlantin yli.

Vaaratilanteeltakaan ei
voinut välttyä
Ollessani eräällä lennolla
Grönlannin ja Islannin välisellä alueella tuli koneeseen sähköhäiriö, josta koneen automatiikkaa ilmoitti merkkiäänellä.
Huomasin merkkivalosta, että
laturi ei enää ladannut, jolloin
vaistomaisesti pumppasin polttoainetta varasäiliöstä koneen
käyttösäiliöön, joka säiliön täytyttyä valutti siitä ylimääräisen
polttoaineen suoraan mereen.
Tätä en kuitenkaan havainnut
ennen kuin polttoainemittari sitä osoitti, Orvokki Kuortti
muistelee.
Oli syntynyt vaaratilanne.
Tiesin, että polttoaine ei tulisi
riittämään perille, eikä edes lähimmälle kentälle. Olin eräänlaisella katvealueella, josta radioyhteyden saanti oli vaikeaa.
Sellaisen kuitenkin sain samalla alueella lentävään liikennekoneeseen. Annoin sille sijaintipaikkani koodinumerot,
lentosuunnan ja arvion siitä,
pitkäänkö matka vielä jatkuu,
kuvailee Orvokki tilannetta.
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Liikennekoneesta hälytettiin
paikalle pelastushelikopteri.
Rauhoitin itseäni tiedolla,
että lentämäni kone oli Buccaner Lake, jota myös ”lentoveneeksi” kutsuttiin ja jolla veteen
laskeutuminen kyllä onnistuisi,
ellei kova tuuli ja merenkäynti
sitä rajoita, Orvokki sanoo ajatelleensa. Pian virta loppuikin
ja moottori sammui. Laskeutuminen onnistui hyvin ja kone
jäi aalloille kellumaan.
Parin tunnin odottelun jälkeen paikalle saapuikin pelastushelikopteri, joka nosti Orvokin köyden varassa turmakoneesta ja hinasi lentokoneen
lähistöllä olevan kalastusaluksen luokse. Aluksessa ollut valaannostoon tarkoitettu nosturi kuitenkin rikkoi lentokoneen
sitä laivan kannelle nostaessaan. Romukone vietiin lähimpään satamaan korjattavaksi.

Jäseneksi sotaveteraaniyhdistykseen
Miehensä esimerkkiä noudattaen myös Orvokki liittyi Helsingin Sotaveteraaniyhdistyksen jäseneksi, jonka perustajajäseniä myös Pertti Kuortti oli.
Oma sotavuosien kokemus Orvokin osalta rajoittuu lähinnä
muistikuviin, kun hän noina
vuosina oli vielä nuori tyttö.
Kokemusta sitä vastoin Pertillä oli. Jo talvisodan aika-

na hän toimi lyhyen aikaa vapaaehtoisena sotilastehtävissä,
mutta varsinaisesti sotatoimissa vuodesta 1942. Radioalaa
tuntevana ja viestinnästä kiinnostuneena hän saikin koulutuksen Santahaminassa. Sijoituspaikka rintamalla oli viestintäpataljoona,
Raappanan
johtamalla Rukajärven rintamalohkolla. Viestintätehtävien ohella hän pääsi halunsa
mukaisesti myös jännittävään
kaukopartiotoimintaan.
Sotaveteraanien yhdistystoiminnassa Kuortit olivat lähinnä aktiivijäseniä, eivätkä niinkään järjestötyöhön osallistuvia. Se ei suinkaan ollut kiinni
heidän
haluttomuudestaan
vaan Pertin puheenjohtajasidonnaisuudesta valtakunnallisen Ilmailumuseon toimintaan
sekä työn, perheen ja harrastusten asettamista aikarajoitteista.
Jäsenyys Helsingin Sotaveteraaniyhdistyksessä muuttui
myöhemmin jäsenyydeksi Jyväskylän yhdistyksessä. Siellä
nykyinen jäsenmäärä on varsinaisten sotaveteraanien osalta 300, puoliso- ja kannattajajäseniä on 200. Yksin jääneitä
puolisojäseniä ei yhdistys suinkaan unohda. Heille yhdistys
tarjoaa muun muassa kuntoutusta, siivous- ja kotiavustusta sekä jalkahoitopalvelua. He

Vieläkin palaa halu lentokoneen ”puikkoihin”.

ovat edelleen tervetulleita myös
yhdistyksen kokouksiin ja jäsenistölle järjestettyihin eri tapahtumiin

Eläkevuodet rauhoittivat
Eläkkeelle Orvokki Kuortti jäi
1995. Pertti oli eläköitynyt jo
aikaisemmin luovuttuaan yrityksestään, mutta Orvokki jatkoi vielä työn parissa.
Eläkeläispariskunta
asui
Helsingin Kaskisaaressa aina

vuoteen 2005 saakka, jolloin
he muuttivat Pertin vanhempien taloon Jyväskylään. Muutto
johtui osaltaan Pertin sairastumisesta hitaasti etenevään Alzheimerin tautiin.
Asuinpaikan
muuttuessa
myös sotaveteraanien jäsenyys
siirrettiin Helsingistä Jyväskylän yhdistykseen. Alkuvuosina
Kuortit pystyivät vielä yhdessä
aktiivijäseninä osallistumaan
yhdistyksen kokouksiin ja eri

tapahtumiin. Sairauden edetessä tuli Orvokista muutamiksi vuosiksi omaishoitaja, mutta aivan viimeiset kuukaudet
Pertti oli hoivakodissa. Pertti
Kuortti nukkui ikuiseen uneen
2012. Yksin jäätyään Orvokki
Kuortti muutti kaksioon Jyväskylän keskustaan, jossa palvelut ovat lähellä.
Matti Värri
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Lapsuus sodan varjossa
Sota, menetetty Karjala ja
raskaat evakkomatkat löivät leimansa Hilkka Kinnusen lapsuuteen. 84-vuotias
Kinnunen asuu tätä nykyä
Joensuussa.

aa Suomen kansalle. Lähinaapurit, joilla ei ollut radiota,
haettiin meille kuulemaan tiedotusta. Talvisota oli syttynyt.
Aikuiset olivat järkyttyneitä, epätoivo oli vallinnut jo ennen tätä tiedotusta. Lapset olivat ymmällään ja peloissaan.
Seuraavat kuukaudet olivat
yhtä sotaa. Kotirintamalla tehtiin ankarasti töitä, martat ja
pikkulotat kokoontuivat Helylän koululle. Tehtiin kypäräsuojuksia, lumipukuja ja hiilisuodattimia. Neulottiin sukkia
ja lapasia tuntemattomille sotilaille rintamalle lähetettäviksi.

Suurpommitusta
todistamassa

Hilkka Kinnunen 12-vuotiaana.

M

uistot ja muistikuvat
mielessäni voimistuvat eritoten keväisin. Keväällähän luovutetussa
Karjalassa luonto herää, ja monet kauniit kasvit kuten vuokot ja kullerot peittävät paljaan
maan. Muistoihin liittyy iloa ja
surua, kaipausta ja onneakin.
Sota-ajan lapsuus, kodin menetys, uusi sota, riemukas kotiinpaluu ja lopullinen luovutus. Vuosikymmenet ovat vierineet, tunnelmat kuin äsken
koettuja.
Marraskuussa 1939 olin yhdeksänvuotias ja kävin Sortavalassa Helylän koulua. Marraskuun 30. päivänä lapset lähetettiin heti aamulla kotiin.
Radiossa oli ilmoitettu, että ulkoministerillä on tärkeää asi-

Vartiointi järjestettiin rautatiesilloille. Pelättiin desantteja.
Hälytyksiä ja pommituksia oli
usein. Isä oli kaivanut puutarhan keskelle sirpalesuojan. Sinne juostiin, kun pilli soi. Helmikuun toisena päivänä 1940
oli suurpommitus Sortavalassa.
Näimme isojen laivueiden
lentävän kaupunkia kohti. Yli
40 henkilöä kuoli, ja monet menettivät kotinsa pommien aiheuttamissa tulipaloissa. Meidän
kotimme oli mäenrinteellä.
Sieltä näimme muun muassa,
kun evankelisluterilaisen kirkon torni romahti alas.
Helmikuussa tykin jyske ja
rintamaäänet lähenivät. Talvi oli kamppailua. Surusanomia tuli kylälle. Pappi oli pelätty vieras surusanoman pelossa.
Välirauha tuli 13. maaliskuuta
1940. Tykin jyske laantui aamulla. Rauhan ehdot olivat raskaat. Aluksi itkettiin, mutta aikaa poislähtöön oli vain muu-
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Avoinna ma-pe klo 8-17. Lauantaisin klo 10-14.

tama päivä ja alkoi kova kiire.
Haluttiin ottaa mukaan edes
jotakin tärkeää.
Hevosella tultiin Sortavalasta Savonlinnaan. Isä ajoi yötä
päivää tavaroita eteenpäin. Viimeisessä kuormassa oli vaimo ja kolme tytärtä, yksi niistä
minä. Näin isän puivan nyrkkiä itään päin, ja äiti painoi
päänsä rukoukseen, kun koti
hävisi näköpiiristä.
Hevosjonot olivat valtavia,
lumihangessa karjaa henkitoreissaan ja tuskissaan. Sitä lasten oli vaikea nähdä ja kuulla,
eikä sitä millään voinut käsittää.
Taloissa matkan varrella saatiin yösija ja ruokaakin.
Lapset leikkivät talon lasten
kanssa. Aamulla matkaa jatkettiin. Lopulta päästiin Savonlinnaan. Evakot sijoitettiin
vaneritehtaan työsaleihin. Jokainen perhe sai tehdä vanerilevyistä oman ”kodin”.
Lapsille jaettiin amerikkalaisia karamelleja ja leluja.
Minä sain pienen ihanan nuken, jolla oli vihreä virkattu
mekko. Nukke kainalossa sain
vihdoin unen päästä kiinni.
Muistamatta, mitä oli tapahtunut ja missä olin.

Uusi kotiinpaluu
Välirauhan aikana asuimme
Hämeessä mummon pienessä mökissä. Sieltä muutimme
Äänekoskelle. Isälle oli tarjottu sieltä maatilaa. Se oli ”kylmä” tila, eikä isä ottanut sitä.
Kävimme koulua ja asunto oli
hyvä.
Tuli jatkosota, Sortavala vallattiin. Siviilit saivat palata kotiin. Junamatka oli pitkä ja uuvuttava, mutta se ei surettanut.
Olimme kotona 30. marraskuuta 1941, kotimme oli säilynyt ehjänä. Talvi oli ankara, ei
ollut paljoa ruokaa eikä ensimmäisenä talvena lehmiäkään.
Mutta ruissato oli korjattu, ja
venäläiset olivat jättäneet käsikivet, joilla me lapset jauhoimme jyviä puurotarpeiksi.
Talvesta selvittiin. Seuraavana kesänä meillä oli jo kolme
kasvilavaa, joissa viljeltiin tomaatteja, kurkkuja ja perunoita. Työtä oli paljon, työvoimaa
vähän, ja naiset ja lapset olivat
tärkeä voimavara.
Lähellä sijaitsi venäläisten sotavankien vankila. Sieltä maanviljelijät saivat hakea
apua esimerkiksi peltotöihin.
Isä haki tarvittaessa kolme
miestä avukseen päivittäin. He
olivat ahkeria, tyytyväisiä ja
saivat hyvää kotiruokaa. Yksi

Sortavalan seminaarin rakennuksia.

heistä osasi suomea, hänen äitinsä oli suomalainen.
Minulle annettiin tärkeä
tehtävä. Saatiin runsas sato
kasvilavojen antimista. Pari
kertaa viikossa valjastettiin
Veikko-hevonen. Lastattiin vihannekset ja tarvittavat tavarat kärryyn ja minut laitettiin
12-vuotiaana ohjaksiin kohti
Sortavalan toria.
Kauppasin vihannekset torilla kesinä 1942−1944. Osallistuttiin nuorten talkoisiin,
kerättiin voikukan juuria, vadelman lehtiä ja muita luonnontuotteita ravinnoksi. Lapset leikkivät kotia ja hyppäsivät
ruutua. Uitiin ja laskettiin mäkeä. Kuunneltiin radiosta lastentuntia, Markus-setä oli siellä ja häntä rakastettiin.
Pyhäkoulussa käytiin joka
sunnuntai. Opettajana toimi
Tahvo Kokko. Hän oli lempeä
ja turvallinen ukkihahmo. Pukeutui aina mustaan pukuun ja
pitkävartisiin mustiin ja kiiltäviin saappaisiin. Lapset istuivat hartaina pyhävaatteissaan.
Minulla on pyhäkoulusta kallis muisto.

Lapsista lohtua
haavoittuneille
Lapset auttoivat raskaana aikana aikuisia. Minulle on jäänyt
mieleen kokemus Rantakankaan koululta, jonne oli järjestetty tilapäinen sairaala haavoittuneille. Me lapset olimme
sielläkin auttamassa, syöttämässä potilaita, pitämässä kädestä, kampaamassa hiuksia,
laulamassa ja rukoilemassa,
ajamassa kärpäsiä pois haavoittuneista.
Nyt jälkeenpäin olen ajatellut, kuinka tärkeää ja lohduttavaa lasten mukanaolo oli. Me
olimme tunneside haavoittuneiden perheisiin ja omiin lapsiin, toimimme ikävän karkottajina.
Koulut avasivat ovensa vuoden 1942 alussa. Minä menin
tyttökouluun, joka oli semi-

naarin harjoitustiloissa, samoin
kuin Lyseo. Koulumatkaa oli
kahdeksan kilometriä, pyörällä tai hiihtäen tai joskus junalla. Joskus pelotti, kun piti kulkea vankileirin ja hautausmaan
ohitse. Oli pimeää ja turvatonta.
Sunnuntaisin Helylän asemalle kertyi koko kylän väki,
myös lapset. Silloin jaettiin
posti. Kenttäpostia rintamalta
odotettiin joka kodissa. Äänislinnan pikajuna pysähtyi asemalla. Siinä kuljetettiin nuoria
sotilaita rintamalle ja toisia lomalle. Molemmista junista vilkutettiin ja niistä kuului lauluakin. Nähtiin vakavia ja väsyneitä ilmeitä, joskus iloisia
lomailmeitäkin.
Koulu oli kylän keskuspaikka. Siellä järjestettiin äitienpäiväjuhlia ja erilaisia tapahtumia.
Tehtiin paketteja tuntemattomille sotilaille, oli pikkulotta- ja marttatoimintaa, lapset
osallistuivat heille sopiviin tapahtumiin innolla. Elämä oli
virkeätä.
Lokakuussa 1942 perhettämme kohtasi suuri suru. Pikkusisko Toini kuoli naapurin
leikeissä sattuneessa onnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Äiti ja isä menivät ostamaan arkkua. Kaikki arkut
olivat menneet kaatuneille.
Naapurin isäntä teki kauniin
laatikon ja viikon kuluttua Toini sai oman arkun. Veljeni Yrjö,
joka palveli isänmaata autokomppaniassa, sai lomaa hautajaisiin.
Vuoden 1944 kesällä elettiin
jo uhan alla. Kumuun idässä oli
jo totuttu, mutta se lähestyi ja
voimistui. Lapset olivat myös
hyvin tietoisia tästä uhasta ja
siitä, mitä se ennakoi.
Syyskuussa 1944 tuli rauha
ja uusi evakkomatka, nyt kohti Joensuuta. Evakkomatka tehtiin hevosella. Sota ja lapsuus
oli takana ja edessä tuntematon
tulevaisuus.
Hilkka Kinnunen
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Paletti Oy
Hämeenlinna

Karjalan Louhinta ja
Lujitustyö Oy
Joensuu

Kuljetus
Timo Hartikainen Oy
Iisalmi

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Joensuu

Isännöitsijätoimisto
Pekka Kuparinen Oy

IISALMI

ROVANIEMI

Hammaslääkäri
Juha Sirviö

Dentia Hammaslääkärit

JYVÄSKYLÄ
Hammaslääkäriasema
Densens Oy
Kansakoulukatu 1, 40100 Jyväskylä
puh. 014-214 219
Vastaanotto Jämsässä:

Istunmäki

Kiitos Sotaveteraaneille
Joensuusta Nro 110

Kiitos Sotaveteraaneille
Juvalta Nro 111

Joensuu

Kirkkopuistonkatu 15 A, 74100 Iisalmi
puh. 017-825 002

Varis Forest Oy

Rovakatu 18, 96200 Rovaniemi
puh. 016-311 855 ja 016-344 656

TAMPERE
HAMMASLÄÄKÄRI
PÄIVI VIRTANEN

SALO

Puh. 03-214 8648, e-mail. paivi.virtanen@gmail.com
Hämeenkatu 14 C, 3. krs, Tampere

Salon
Hammaslääkärikeskus Oy

TURKU

Turuntie 8 , 24100 Salo
Puh. 02-727 6600

Hammaspulssi
Humalistonkatu 11, 20100 Turku
Puh. 02-277 7000

Hammaskulma

Talvialantie 4, 42100 Jämsä, puh.014-716 641

PlusTerveys HymyDent
KUOPIO

Turuntie 1,3krs., 24100 Salo
Puh. 02-733 2211

EHT Esa-Matti Koponen
Puijonkatu 26 B 23, 3 krs., 70110 Kuopio
Puh. 017-261 3370

Ajanvaraus ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-13

TAMPERE

MIKKELI
Mikkelin
Hammaslääkärikeskus

Aleksis Kiven katu 10 E, 33210 Tampere

Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli, puh. 015-761 0100

NURMIJÄRVI

Puutarhakatu 12, 4 krs.
20100 Turku
Puh. 02-2333 222

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi
Lepsämäntie 1,01800 Klaukkala
Puh. 0207 411 420

OULU

HAKEUDU HOITOON ENNEN KUIN
HAMPAASI IRTOAVAT!

VAASA

Iensairauksien ja hampaiden tukikudossairauksien
erikoishoitoa ja ennaltaehkäisyä.
Myöskin muuta hammashoitoa

Erikoishammaslääkäri
HLT, FK HILKKA HELOVUO
Tullintorilla, Hammareninkatu 2 A, Tampere
Puh: (03) 212 7129

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA
Puh. 06-320 2700
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944
Jatkosotatapahtumia 1944
Maaliskuu
1.3. Lapsikuljetukset Ruotsiin jatkuvat junalla
ja lentoteitse. Helmikuun pommitusten
alaisista kaupungeista on siirretty 4800
lasta Ruotsiin.
6.3. Ruotsin kuningas Kustaa V ilmoittaa
ulkoministerinsä välityksellä presidentti
Rytille ja marsalkka Mannerheimille toivomuksensa, ettei saatua neuvotteluyhteyttä katkaistaisi.
7.3. Suomen hallitus päättää vielä jatkaa
rauhantunnusteluja ja antaa vastauksen
lähettiläs Kollontaille.
9.3. Suomalaiset pommittavat Leningradin
lähistöllä Gorskajan, Levašovon ja Kasimovon lentokenttiä menestyksellisesti.
10.3. NL toteaa Suomen kannan epätyydyttäväksi, koska J.K. Paasikivelle jätetyt rauhanehdot olivat vähimmäisvaatimuksia.
NL odottaa Suomelta myönteistä kantaa
18.3. mennessä.
17.3. Päämajan koulutusosasto kiinnittää huomiota kesästä 1943 lähtien kiihtyneeseen
neuvostopartisaanien toimintaan Suomessa.
17.3. Suomen hallitus vastaa Tukholman kautta
NL:lle ja pyytää lähempiä tietoja ehdoista.
17.3. Saksan ulkoministeri Joachim v. Ribbentrop määrää lähettiläs Wipert v. Blücherin
varoittamaan Suomen hallitusta rauhankeskustelujen turmiollisuudesta.
17.3. Aunuksen ryhmän komentaja antaa ohjeita Itä-Karjalan evakuoinnista.
19.3. Neuvostoliitto ilmoittaa hyväksyvänsä
valtuutettujen lähettämisen Moskovaan.
26.-27.3. Suomen valtuutetut valtioneuvos J.K.
Paasikivi ja entinen ulkoministeri Carl
Enckell lentävät Tukholman kautta Moskovaan rauhankeskusteluihin.
Huhtikuu
3.4. Saksan ulkoministeriö määrää keskeyttämään elintarvikkeiden toimittamisen
Suomeen.
11.4. Ensimmäiset saksalaiset panssarinyrkit ja
panssarikauhut saapuvat Suomeen. Lähetyksessä on 1700 panssarinyrkkiä ja 300
panssarikauhuputkea, joihin kuhunkin on
10 ammusta.
12.4. Neuvostoliiton valtakunnan puolustuskomitea päättää tulevan kesän suuroperaatioista, joihin kuuluu mm. hyökkäys
Karjalan kannaksella ja Aunuksessa.
12.4. Suomen eduskunta hylkää salaisessa
istunnossa yksimielisesti Neuvostoliiton
rauhanehdot.
15.4. Suomen hallitus vastaa kielteisesti Neuvostoliiton esittämiin rauhanehtoihin.
18.4. Adolf Hitler kieltää aseiden toimittamisen
Suomeen.
25.4. Utissa alkaa päämajan kaukopartiomiesten laskuvarjohyppykurssi.
28.4. Neuvostoliiton ylin sodanjohto vahvistaa
päätöksen, jonka mukaan puna-armeijan
isku suoritetaan Karjalan kannaksella ja
Aunuksessa.

Ilmapuolustuksen
torjuntavoitto Helsingissä

V

uoden 1944 ensimmäinen
ratkaisutaistelu käytiin kotialueella, kun Neuvostoliitto yritti tärkeimpien kaupunkien
suurpommituksilla lannistaa suomalaiset ja pakottaa Suomen hyväksymään epäedulliset rauhan ehdot.
Hanke ei onnistunut, kun Suomen
ilmapuolustus sai torjuntavoiton.

Neuvostoliiton suurin
ilmaoperaatio
Helsingin pommitukset onnistuttiin toteuttamaan helmikuun 6.–7.,
16.–17. ja 26.–27. päivinä. Tämän
lisäksi pommitettiin Kotkaa 11.2.,
Oulua, Raahea ja Rovaniemeä 12.–
13.2., Turkua 22.–23.2. ja uudelleen
Oulua 27.–28.2. Kohteeksi oli käs-

ketty 15.2. myös Tampere, mutta
sitä ei toteutettu.
Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimien (ADD) organisaatiossa
oli kahdeksan ilma-armeijakuntaa,
kussakin kaksi divisioonaa. ADD:n
konevahvuus oli vara- ja koulutuskoneineen 1070. Pääkalustona
oli kaksimoottorinen Il-4 (DB-3f),
muita tyyppejä olivat amerikkalaisen DC-3:n yöpommitusversio Li2, amerikkalainen B-25 Mitchell
ja NL:n ainoa nelimoottorinen
pommikone Pe-8 (aiemmin TB-7).
Amerikkalaisvalmisteisia A-20G
Boston -koneita käytettiin matalahyökkäyksiin ilmatorjunta-asemia
vastaan. ADD:n pommikoneista
777 oli lentokunnossa ja miehistöistä vain 732:lla oli yölentokelpuutus,
mikä rajoitti pommitusten volyymia. Länsiliittoutuneiden 1000 koneen kertasuorituksiin ei Helsingissä onneksi päästy.

Helsingin suurpommitukset
Helsingin pommitusten tapahtuADD:n konekalusto koostui enimmäkseen 2-moottorisista taktisista pom- minen 10 vuorokauden välein oli
mikoneista, joiden suorituskyky oli vaatimaton. Iljushin Il-4 oli ADD:n ylei- pelkkä sattuma. Sääoloilla oli tärkeä merkitys, koska maalit piti nähsin pommikonetyyppi. (Kuva: Carl-Fredrik Geust)
dä maalinmerkitsemiskoneiden valopommien avulla. Yöllä 6./7.2. oli
kirkas kuutamo, 16./17.2. sää oli pilvinen ja sumuinen, ja 26./27.2. taas
oli kirkas yö. Hyvä näkyvyys helpotti myös ilmapuolustusta, ainakin yöhävittäjien toimintaa. Tutkilla varustettujen ilmatorjuntayksiköiden kannalta näkyvyydellä ei
ollut suurta merkitystä, ei myöskään sulkuammunnassa.
Helsingin pommituksiin osallistui 17 lentodivisioonaa, joista yhdeksällä oli kalustona Il-4, viidellä
Li-2, kahdella B-25C ja yhdellä raskas pommikone Pe-8. Koska osa
koneista tukeutui Etelä-Kannaksen
kentille, oli mahdollista suorittaa
parikin pommituslentoa yhden yön
aikana.
Lentoyksiköille käsketyn maalialueen keskipiste oli Vanhankirkon
kohdalla. Yksittäisiksi pommitusmaaleiksi oli käsketty 19 sotilaslaitosta, 12 merisotakohdetta, 5 rautatiekohdetta, 9 teollisuuslaitosta ja
6 valtionjohdon rakennusta (presidentinlinna, eduskuntatalo, valtioneuvosto, Suomen Pankki). Todellisuudessa kaikki eivät olleet sotilasHelsingin ilmapuolustus oli Ilmatorjuntarykmentti 1:n vastuulla. Raskai- kohteita.
ADD:lle tämä strateginen pomden pattereiden ryhmitys takasi puolustuksen joka suuntaan, mutta paimitusoperaatio oli ensimmäinen
nopiste oli kaakkoissektorissa. (Kuva: A. Lappi)
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944
laatuaan, joten kokemusta ei ollut eivätkä koneiden varustus ja pilottien
yöpommitustaito antaneet mahdollisuuksia toteuttaa käskettyjä ”tarkkuuspommituksia”, joten tuloksena oli aluepommitus. Onnistuneen torjunnan
ansiosta lopputuloksena ei ollut terroripommitus.
Uusimpien (1999) venäläisten arkistotietojen perusteella pommituslentoja
suoritettiin seuraavasti:
- 6.–7.2.
lähti 785 konetta,
pommitti 725−728 konetta
- 16.–17.2
lähti 406 konetta,
pommitti 382−383 konetta
- 26.–27.2
lähti 929 konetta,
pommitti 875−896 konetta
Yhteensä:
lähti 2120 konetta,
pommitti 1928−2007 konetta.
Kun osa koneista pudotti valopommeja, lienee pommittavia koneita ollut
noin 1800.
Pommituksessa käytettiin pääasiassa 100 kilon miinapommeja, mutta jonkin verran myös 250, 500, 1000 ja 2000
kilon pommeja, ensimmäisellä kerralla
jopa pari kappaletta 5000 kilon pommeja, joita Pe-8-koneet pystyivät kuljettamaan. Valaisuun käytettiin runsaasti 100 kilon laskuvarjovalopommeja.
Pommeja pudotettiin kaikkiaan 16 490
kpl, painoltaan noin 2604 tonnia. Palopommien osuus oli liki 40 %.
Pommitustaktiikka ei ollut samaa tasoa kuin länsiliittoutuneilla, eihän venäläisillä ollut aikaisempaa kokemustakaan. Torjuntaa pyrittiin hajottamaan
ja omia tappioita pienentämään lähestymällä maalialuetta eri suunnilta ja käyttämällä eri lentokorkeuksia. Pommitus
tapahtui aaltoina laivueittain, rykmenteittäin ja divisioonittain. Pommituskorkeus vaihteli 2400 metristä yli 7000
metriin. Torjuntaa väistääkseen koneet
saattoivat suorittaa liukupommituksen
pudottamalla lentokorkeuttaan jopa parituhatta metriä. Suurempi pommituskorkeus edellytti pommien irrottamista
kauempaa, mikä samalla heikensi sekä
pommitustarkkuutta että tappioriskiä.
Lentoreittipiirroksista ja pommikartoista voidaan nähdä, että pääosa koneista pudotti pomminsa ennen oikeaa
hetkeä.

Ilmatorjuntarykmentti 1 pelasti
Helsingin suurtuholta
Helsingin ilmapuolustus oli helmikuussa 1944 Ilmatorjuntarykmentti 1:n vastuulla. Rykmentin komentajana toimi everstiluutnantti Pekka Jokipaltio.
Suurhyökkäyksen alkaessa rykmentin kokoonpanoon kuului neljä raskasta ilmatorjuntapatteristoa, yksi kevyt
ilmatorjuntapatteristo ja valonheitinpatteristo. Rykmenttiin kuului ilmatorjuntamiehiä, lottia ja sotilaspoikia henkilövahvuuden ollessa noin 4500.
Helmikuun alussa torjuntavalmiina
oli 12 raskasta patteria. Kolmella patterilla (ns. johtopatteri) oli kalustona mo-

dernit 88 mm:n RMB-tykit (18 kpl) ja
Irja-tulenjohtotutkat, muilla (ns. vieruspatteri) vanhemmat 75–76 mm:n tykit.
Yksi 75 mm:n patteri (Viikki) oli varustettu myös tulenjohtotutkalla. Rykmentissä oli lisäksi hyökkäyksen alkaessa
koulutettavana kolme raskasta patteria
Santahaminassa, Käpylässä ja Lauttasaaressa. Viimeisen hyökkäyksen torjuntaan rykmentillä oli käytettävissä
15 raskasta ilmatorjuntapatteria, joilla
oli yhteensä 74 tykkiä. Taisteluun osallistui 26./27.2. tilapäinen nelitykkinen
harhautuspatteri ”Pommi” Kallvikissa.
Myös Rannikkoilmatorjuntapatteristo
1:n yksiköt Helsingin edustalla osallistuivat 75 ja 76 mm:n tykeillään torjuntaan.
Ilmatorjuntarykmentti 1 onnistui
torjunnassaan erittäin hyvin. Tulenjohtotutkilla varustetut johtopatterit
(4) tulittivat viholliskoneita enimmäkseen ”sähköisenä seuranta-ammuntana”, muut patterit sulkuammuntana.
Seuranta-ammunnan tarkoituksena oli
tulittaa valittua konemuodostelmaa ja
ampua koneita alas, siksi sitä nimitettiin myös tuhoamisammunnaksi. Sulkuammunnan tarkoituksena taas ei ollut ampua koneita alas, vaan pakottaa
ne kääntymään takaisin ennen oikeaa
pomminpudotushetkeä ampumalla koneiden eteen räjähtävien aikakranaattien tulimuuri – sulun läpi lentäminen
oli vaarallista ja vaati rautaisia hermoja,
pelotusvaikutus toimikin hyvin. Sulkuammunta puolsi paikkaansa myös silloin, kun maaleja oli paljon – kaikkia ei
olisi ehditty tulittaa seuranta-ammuntana. Sulkuammunnassa voitiin myös
käyttää ylipitkiä ampumaetäisyyksiä,
koska osumatarkkuus ei ollut etusijalla.
Pääosa pudotuksista voidaan laskea johtopattereiden tilille, koska ne kykenivät
tulittamaan tarkoilla ampuma-arvoilla. Johtopattereiden tulenjohtotutkia
käytettiin tehokkaasti apuna sulkujen
paikan ja korkeuden määrittämisessä,
mikä lisäsi sulkuammunnan tarkkuutta
ja vaikutusta ratkaisevasti.
Kun pommikoneita tuli harvakseltaan jopa minuutin välein ja hyökkäys kesti useita tunteja, torjuntaa ei kyllästetty. Myös kevyet ilmatorjuntatykit
osallistuivat torjuntaan, koska valojuova-ammuksilla arveltiin olevan pelotusvaikutusta. Valonheittimiä käytettiin maalien valaisuun yöhävittäjille.
Niiden ryhmittämisellä pyrittiin myös
harhauttamaan vihollista. Samaan pyrittiin sytyttämällä harhautustulipaloja
varsinaisen kohdealueen ulkopuolella,
mm. Vuosaaressa.

Luftwaffen hävittäjiä taivaalla
Ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen saatiin Helsinkiin 12.2. avuksi Luftwaffen hävittäjälentue, jolla oli 12 Messerschmitt Bf 109 G-6 -konetta. Koska
koneissa ei ollut omaa tutkavarustusta, torjunta suoritettiin ilmatorjunnan

Raskaat ilmatorjuntapatterit ampuivat 26.−27.2.1944 taivaalle enemmän kranaatteja kuin kenttätykistö Talin−Ihantalan suurtaistelussa kesällä 1944. Torjunnan ansiosta 95 % vihollisen pommeista ei osunut kantakaupunkiin. Kuvassa ladataan 88
mm:n tykkiä Santahaminassa. (SA-kuva)

valonheittimien avustamana ”vapaana metsästyksenä”. Yhteistoimintaperiaate ilmatorjunnan kanssa oli yksinkertainen: ilmatorjuntayksiköt eivät tulittaneet valaistuja maaleja hävittäjien
ollessa ilmassa. Valonheittimet saivat
viholliskoneen keilaansa pommitusten
aikana 45 kertaa, jolloin osa koneista
pudotti pomminsa ja kääntyi pois. Hävittäjien tilille merkittiin 2–4 pudotusta, mutta niiden pelotusvaikutus oli selvästi suurempikin. Pommikoneillahan
ei ollut saattohävittäjiä mukanaan.

Hyökkäys epäonnistui – 95 %
pommeista ei osunut
Pudotetuista pommeista vain 530 osui
kantakaupungin alueelle ja vajaa 300
ympäristöön. Tästä voidaan päätellä,
että ilmapuolustus onnistui torjumaan
yli 95 % pommeista. ADD:lle käskettyihin maaleihin osui alle prosentti pommikuormasta. Suurin osa pommeista
putosi kohdealueen ulkopuolelle. Kan-

takaupungin alueelle osuneet pommit
saivat aikaan sekä henkilöstötappioita
että aineellisia vahinkoja. Siviilitappioista 76,5 % syntyi ensimmäisessä pommituksessa. Tappiot pienenivät, kun osa
väestöstä evakuoitiin kaupungista. Rakennusvauriot olivat vain noin 6 % kaupungin rakennuskannasta. Tulos oli lähes suoraan verrannollinen torjunnan
onnistumiseen. Teoreettisesti voidaan
laskea, että jos torjunta olisi epäonnistunut täysin, Helsinki olisi tuhoutunut
melkein kokonaan. Ilmapuolustus pelasti tuhansia ihmisiä ja rakennuksia.
Ilmatorjunta onnistui tehtävässään
hyvin. Ilmatorjuntarykmentti 1 ilmoitti vihollisen menettäneen 22–25 konetta. Kohdealueelle osuneiden pommien
perusteella voidaan laskea, että vain alle
100 viholliskonetta pääsi torjunnan läpi
oikealle pommien irrotusetäisyydelle.
Läpi yrittäneistä koneista osa ammuttiin alas, kun taas pääosa muista koneista kääntyi pois ennen sitä. Uusimmissa

Numerotietoa Helsingin pommituksista
Tieto
Lentoja
Pudotettuja pommeja (kpl)
Kohdealueelle osuneita pommeja (kpl)
Tuhoutuneita rakennuksia
Vaurioituneita rakennuksia
Kuolleita siviilejä
Haavoittuneita siviilejä
Ammuttuja sulkuja (kpl)
Laukausmäärä/raskas ilmatorjunta (kpl)
Laukausmäärä/kevyt ilmatorjunta (kpl)

6./7.2.
728
6991
331
28
137
103
295
122
7719
2745

Huom: 1) Eri lähteissä luvut vaihtelevat 162−190.

16./17.2.
383
4317
130
22
53
25
29
184
12 238
5709

26./27.2. Yhteensä
896
2007
5182
16 490
338
799
59
109
135
325
18
146 1)
34
358
320
626
14 240
34 197
4432
12 886
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Torjuntavoiton salaisuus

Raija-radioluotaimet (ilmavalvontatutkat) antoivat hyvissä ajoin ennakkovaroituksen lähestyvistä viholliskoneista. Kuvassa Raija Kuninkaansaaressa. (SA-kuva)

(1999) venäläisissä lähteissä ADD:n tappioiksi on ilmoitettu 30 konetta, joista
ns. taistelutappioiden osuus oli 20. Sotakokemusten mukaan vaurioituneita

pommikoneita oli varmasti moninkertainen määrä ja niistäkin osa todennäköisesti poistettiin käytöstä.

Miksi ADD epäonnistui? Kysymyksessä oli puolustajan ja hyökkääjän välinen
kaksintaistelu, jonka puolustaja voitti. Ilmapuolustus oli järjestetty hyvin.
Helsingissä oli suojattavan kohdealueen pinta-alaan verrattuna suhteellisesti
enemmän ilmatorjuntaa kuin Berliinissä, Moskovassa tai Lontoossa. Ilmasodassa taktiikka on tekniikkaa. Käytössä oli modernia tykki- ja tutkakalustoa,
seuranta- ja sulkuammuntaa käytettiin
taitavasti, keskitetty taistelunjohtojärjestelmä oli hyvin toimiva.
Helsingin ilmapuolustuksen poikkeuksellisen hyvää torjuntatulosta ei
voi selittää venäläisten konetappioiden
avulla, joten ainoaksi järkeväksi selitykseksi jää torjunnan pelotusvaikutus. Tutkalla varustettujen 88 mm:n
pattereiden tarkka seuranta-ammunta ja muiden yksiköiden hyvin johdettu sulkuammunta tekivät tehtävänsä.
Raskas ilmatorjuntatykistö ampui taivaalle vuorokaudessa enemmän kranaatteja kuin kenttätykistö Talin−Ihantalan taisteluissa. Venäläisten hajautettu hyökkäystaktiikka suosi puolustajaa.
Suurempien lentokorkeuksien käyttäminen olisi heikentänyt torjuntaa. Venäläisten kaksimoottoristen taktillisten pommikoneiden asekuorma oli pieni, raskaita pommikoneita oli onneksi
vähän. Pääosa pommeista oli pieniä,
joten niiden tuhovaikutus oli sen mukainen. Palopommeillakaan ei saatu aikaan Hampurin tai Dresdenin kaltaisia
tuhoja. Venäläisillä ei myöskään ollut
käytettävissä moderneja pommitustähtäimiä eikä pommitustutkia. Puolustajan onneksi he eivät myöskään la-

Irja-radioluotaimet (tulenjohtotutkat)
olivat ratkaiseva ase yötorjunnassa. Niiden avulla johtopatterit (4) tulittivat viholliskoneita tehokkaasti, ja niiden avulla myös sulkuammunnalla oli suurempi
pelotusvaikutus. Kuvassa Irja-miehistö
tosi toimissa. (SA-kuva)

mauttaneet tutkia foliosilppuhäirinnällä, kuten kävi Hampurissa heinäkuussa
1943.
Ahti Lappi
Ilmasodassa taktiikka on tekniikkaa.
It.R 1 voitti kaksintaistelun.

Lähteet:
Ahti Lappi – Perttu Peitsara: ”Salainen
ase ilmapuolustuksessa. Tutkat toisessa
maailmansodassa”, Porvoo 2012. Ahti
Lappi: ”Ilmavaara! Helsingin ilmapuolustus 1917−1945”, Porvoo 2013.

Erikoishammasteknikko valmistaa suoraan asiakkaille kokohammasproteesit ja huoltaa ne.
Erikoishammasteknikkoliiton jäsen on järjestäytynyt terveyspalvelujen tuottaja.
KELA korvaa hammashuollon kustannuksia Veteraaneille ja Miinanraivaajille edelleen.

Erikoishammasteknikkoliiton jäsenet palveluksessasi:
HAAPAVESI

JÄMSÄ

OULU

EHT Vesa Kuusirati

EHT Terho Parikka

EHT Esa Ontero ja
EHT Hannu Orell

Urheilutie 49, 86600 Haapavesi
puh. 08-451 075

Koskentie 2, 42100 Jämsä
puh. 014-713 711

HÄMEENLINNA

LAHTI

EHT P. Kari-Koskinen

Hammas-Tiimi Oy
EHT Timo Vuori

Linnanniemenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
puh. 03-616 9777, GSM 0500-486 831

Rautatienkatu 21 B,15100 Lahti
Puh. 03-752 7577

Kirkkokatu 17 A 19, 90100 Oulu
Puh. 08-311 8252
vastaanotto myös Haukiputaalla
sopimuksen mukaan

SODANKYLÄ
EHT Erkki Melamies
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
puh. 016-612 280
gsm. 0400-396 662
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KHT-yhteisö

www.bdo.fi

Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
HELSINKI

ANJALANKOSKI

POLVIJÄRVI

Rakentajainrinne
Myllykosken Lääkintävoimistelu
Ky 3 B
02330 Espoo

Ravimiehentie 12, 46800 Anjalankoski
Puh. 0500-7300 77
Puh. 05-325 5864

ESPOO

Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

Fysioterapia Ann-Britt Rajala
Espoonlahdenkuja 4 ,
(Espoonlahden Uimahalli)
Puh. 09 - 802 2083

HAAPAJÄRVI

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio

Säterintie 3 00720 Helsinki
Puh. 09-345 1609
www.pukinmaenfysiopalvelu.ﬁ

Välitie 2, puh. 013-631 888
www.terhakka.ﬁ

KOKEMÄKI
RAAHE

Fysikaalinen Hoitolaitos Huhtala-Palmu
Tulkkilantie 27, 32800 Kokemäki
Puh. 02-546 1631

LIEKSA

Kirkkokatu 5, puh. 08-763 575

HELSINKI

Fysikaalinen Hoitola
Terhakka Ky

Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,
Hierontaa
Antinkankaantie 30, 92130 Raahe
puh. 08-220 444
Siikajoen sivupiste, puh. 044-522 0480

Fysio-Leena Ky
Pielisentie 18, 81700 Lieksa
Puh. 013-526 607, 050-327 6123

REISJÄRVI

Malmin Fysioterapia Ky
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1551
e-mail: malminfysioterapia@kolumbus.ﬁ
www.malminfysioterapia.com

LOVIISA

Fysiokolmio
Anjalantie 9, puh. 08-776 770

Fysioterapeutti Susanne Skogberg
• FYSIOTERAPIA • LYMFATERAPIA
• JALKOJEN HOITO • HIERONTA
• AKUPUNKTIO • RYHMÄJUMPAT

e-mail: oulunkylan.kuntoutus@kolumbus.ﬁ

Kuningattarenkatu 16, 07900 Loviisa
Puh. 019-533 753

NASTOLA

Nastolan Fysikaalinen Hoitolaitos
F Y S I O T E R A P I A LY M FAT E R A P I A
H I E R O N TA V E T E R A A N I K U N T O U T U S
Puh. 09-3432044
Kauppakeskus Itis, Itäkatu 7, 2.krs Helsinki
www.metrofysio.fi

Fysioterapia Hannele Immonen
Fysioterapeutti Hannele Immonen ja
Susanna Tähtinen
- Myös akupunktio
Hollantilaisentie 9 A, 00330 Helsinki
puh. 09-485 806

TAMPERE

Tampereen Kuntohoito
Fysioterapeutti Seija Lehtoranta
Sammonkatu 17-19
puh. 03-255 3325

Timpurintie 2, puh. 03-762 4888
- Veteraanien asialla jo yli 40 vuotta -

TUUSNIEMI
NIVALA

Nivalan Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Urheilutie 1, 85500 Nivala
puh. 08-440 850

Tuusniemen Kuntoutus Ky
Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi
puh. 040-545 5788 ja 040-535 7544
www.tuusniemenkuntoutus.ﬁ

VILPPULA
PALOKKA

Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Juhana-Herttuantie 9, 00600 Helsinki
Puh. 09-799 082

Palokan Fysioterapia
Olavintie 1, puh. 014-677 777

Vilppulan Fysio Oy
Kaarikatu 5, puh. 03-471 3288, 044-361 1052
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Laskuvarjohyppykurssit Suomessa 1927-1944

L

askuvarjohyppääminen rantautui
Suomeen 1920-luvulla. Ensimmäisenä Suomessa lentokoneesta
hyppäsi ruotsalainen lentäjäluutnantti
Raoul Thörnblad 2.7.1920. Thörnbladhin ”laskuvarjostinhyppy” päätyi mereen Helsingin edustalle. Hyppykoneena oli Georges Lévy G.L. 40 HB2 type
R. Varjona Thörnbladilla oli saksalainen Heinecke.
Suomalaiset seurasivat pian perässä. Eero Erhosta tuli ensimmäinen Suomessa hypännyt suomalainen. Hän
hyppäsi 17.6.1922 ja päätyi hypyllään
Laatokkaan! Hyppykone Erhon ensihypyssä oli Farman eli Stetin M-16 tunnukseltaan 2.A.103. Viikon päästä Erho
hyppäsi Tampereella. Sielläkin hän laskeutui veteen, tällä kertaa Pyhäjärveen.
Ensimmäinen ”laskuvarjostinkurssi” pidettiin Santahaminassa keväällä
1927. Kurssiaika oli 15.-21.3.1927. Kurssilla opettajina toimivat kapteeni Railio
ja insinööriluutnantti Rauhamaa. Kurssi ei kuitenkaan ollut hyppykurssi, vaan
kurssin tärkeimpinä aiheina oli laskuvarjojen pakkaaminen, niiden säilyttäminen sekä varastointi. Kurssin lopuksi
annettiin myös teoreettista koulutusta
laskuvarjohyppyynkin. Kaksi kurssilaista, vänrikki Gustaf Magnusson ja
vääpeli Martti Salonen pääsi hyppäämään. Tarina ei kerro, olisiko muilla ollut hyppyhalukkuutta.
Hypyt olivat varmasti ikimuistoisia
sillä ne tehtiin I.L.V Hansa -koneesta.
Hansaan ei käytännössä mahtunut sisälle, vaan nousu hyppykorkeuteen tapahtui koneen suksella istuen! Hyppykorkeus molemmilla hyppääjillä oli
400-450 metriä.
Tämän jälkeen koulutusta laskuvarjojen käsittelystä annettiin lentolaivueissa. Lisäksi tehtiin myös yksittäisiä
hyppyjä. Laskuvarjot tulivat pakollisiksi lentohenkilökunnalla vasta 1930 voi-

maan tulleen Lentopalveluohjesäännön
myötä.
Laskuvarjojen pakollisuus pelasti ensimmäisenä Sven R. Blomqvistin. Hänestä tuli ensimmäinen lentäjä Suomessa, joka pelastautui laskuvarjolla. Blomqvist oli tekemässä silmukkaa Caudron
CA-27 koneella kun hän putosi ohjaamosta. Syynä oli huonosti kiinnitetyt
vyöt! Pudottuaan ohjaamosta Blomqvist jäi kiinni jalastaan, mutta onnistui pääsemään irti. Hänen käyttämänsä
Salvador-varjo avautui hyvin ja Blomqvist laskeutui onnellisesti koneensa
jäänteiden lähelle.
Ennen talvisotaa Neuvostoliitossa
kehitettiin maahanlaskujoukkoja, joihin kuuluivat laskuvarjojoukot. Suurimmissa harjoituksissa 30-luvun puolessa välissä pudotettiin harjoituksissa
vajaat 2 000 miestä kerralla. Suomalaiset seurasivat harjoituksia huolestuneena. Sotien aikana neuvostoliittolaiset
eivät kuitenkaan käyttäneet massapudotuksia Suomen suunnalla. Tänne pudotettiin ainoastaan desantteja ja suurilta joukkojen pudotuksilta onneksi
vältyttiin.

Ensimmäinen kurssi välirauhan
aikana
Välirauhan aikana myös suomalaiset järjestivät ensimmäisen laskuvarjohyppykurssin. Se pidettiin ”käytännön
kokeiluna” Luonetjärvellä 3.-8.4.1941.
Hyppykoneena oli Douglas DC-2
”Hanssin Jukka”. Kurssin johtajana sekä
kouluttajan toimi kapteeni Eero Erho.
Hänellä oli takanaan sillä hetkellä jo yli
100 hyppyä!
Vapaaehtoisia kurssilaisia oli yhteensä 22. Heistä tiukan lääkärintarkastuksen jälkeen hyppäämään pääsi 15 miestä. Lisäksi myöhemmin yksi mies sai
suostuteltua lääkärin sekä kurssin johtajan antamaan hänelle hyppyluvan.

Kuuluisa Ju-52 lentokone, jota käytettiin hyppykoulutuksessa ja mm. virolaispartio
kuljetettiin tämän tyyppisellä koneella. Kuva: Sa-kuva

Laskuvarjoina olivat kotimaiset PAKlaskuvarjotehtaan ”sylipurkauslaskuvarjot”. Varjot olivat vartalon edessä pidettäviä ns. tähystäjän varjoja. Ne olivat
itseaukaistavia eikä kurssilaisilla ollut
käytössä varavarjoja.
Koulutus oli käytännössä suullista.
Maaharjoittelua ei ollut käytännössä ollenkaan! Kurssihypyt hypättiin hyvässä hyppysäässä 5.4.1941. Käytännössä
lennettiin kaksi hyppylentoa. Molempien lentojen lentoaika oli 25 minuuttia. Lentäjänä toimi reservin luutnantti
K. Kuula.
Kurssin toiset ja samalla viimeiset
hypyt hypättiin 7.4. Hyppykeli ei ollut
tällä kertaa hyvä, vaan sää oli tuulinen
ja lumisateinen. Tuulen vaikutusta ei oikein osattu ottaa huomioon, joten osa
hyppääjistä laskeutui metsään. Hyppääjien varusteet olivat myös ongelmana.
Alikersantti Antti Mörö joutui vaikeuksiin kenkiensä vuoksi. Hän avasi varjonsa huonossa asennossa, jolloin hänen
lapikastyyppinen kenkänsä jäi varjon
punosiin. Pitkään potkittuaan hän sai
jalkansa irti ja pääsi laskeutumaan normaaliasennossa. Möröstä tuli 31.8.1942
Mannerheim-ristin ritari nro 87. Kurssille osallistui kolme muutakin tulevaa
ritaria, nimittäin Paavo Suoranta (ritari
nro 88), Antti Vorho (nro 99) sekä Mikko Pöllä (nro 120).

Ilmavalvontaerikoiskurssi
keväällä 1942
Keväällä 1942 jatkosodassa oltiin siirrytty asemasotavaiheeseen. Ilmavoimilla oli tarve saada tietoja vihollisen lentokentistä. Tätä varten perustettiin ”Osasto Hartikainen” päällikkönsä kapteeni
Mauri Hartikaisen mukaan. Osastoon
komennettiin maavoimien puolelta kokeneita kaukopartiomiehiä.
Osasto Hartikaisen 50-miehinen
osasto koulutettiin Naarajärvellä 23.3.-

23.5.1942. Kurssi sisälsi pääasiassa partio- ja radiokoulutusta. Kurssiohjelmaan kuului myös 10 tunnin laskuvarjohyppykoulutus.
Hyppykouluttajana toimi kapteeni Olavi Lumiala. Hän oli itse joutunut
käyttämään laskuvarjoa pelastautuessaan putoavasta lentokoneesta. Hyppykäytössä oli 24 Irvin-tyyppistä ohjaajavarjoa sekä 16 tähystäjävarjoa. Varjot
olivat itseaukaistavia. Varavarjoja ei tälläkään kurssilla käytetty.
Hyppykoulutus oli lyhyt sisältäen
hieman teoriaa sekä käytännön harjoituksia. Käytännön harjoituksissa hypittiin talon räystäältä! Ohjeet olivat lyhykäisyydessään helpot: ”Laske viiteen ja
tempaise” (kahvasta).
Hyppykoneena oli Ilmavoimien esikunnan Junkers F 13 -kone. Koneen
tunnus oli JU-120. Ensimmäiset hypyt 17.5. hypättiin 600 metristä. Sää
oli huono ja hyppytoiminta keskeytettiin 13 miehen hypättyä. Hyppäämättä
jääneet hyppäsivät kurssin jo päätyttyä
Höytiäisen lentokentällä. Joissakin lähteissä hyppypaikaksi on mainittu myös
Onttola. Hyppypäivä oli 5.6. ja hyppykorkeus vain 300 metriä. Tästä toisesta hyppypäivästä tuli sanomista. Nimittäin varjoja ei ollut riittävästi, joten
muutamat kurssilaiset ”lainasivat” kentällä olleesta Blenheim-pommikoneesta
varjoja. Lainaamisesta seurasi ankarat
nuhteet.
Yhteensä 42 miestä pääsi hyppäämään ja osa jopa kaksi kertaa. Yksi
kurssilainen ei suostunut hyppäämään.
Neljä kurssilaista loukkaantui ja heistä
kaksi jopa niin pahasti, että joutuivat
sairaalahoitoon.

Kurssi Saksassa
Suomalaiset kävivät Saksassa saamassa sotilaskoulutusta useilla eri aloilla. Kolme Erillispataljoona 4:n kauko-

JU-120 -konetta käytettiin hyppääjien lennätykseen. Tämä kone on Joensuun-Tiiksjärven kuriirikone kuvattuna Joensuussa 21.5.1942. Kuva: Sa-kuva
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Kurssilainen laskeutumassa varjolla. Kuva: ErP 4:n arkisto

4 piti kolme erillistä laskuvarjohyppykurssia keväällä 1944. Niistä ensimmäinen pidettiin 25.4.-8.5., toinen 10.-22.5.
ja viimeinen 23.5.-3.6.1944.
Kaikilla kursseilla johtajana toimi
Saksassa opin saanut luutnantti Räsänen. Apukouluttajina toimivat alikersantti Lauri (kaikilla kursseilla) sekä
saksalainen aliupseeri Maus (1-2 kurssi,
miehen etunimi tuntematon). Kolmannella kurssilla apukouluttajan toimi toisen kurssin oppilas kersantti Heikki
Melentjeff.
Kurssit pidettiin pitkälti samalla tavalla kuin Saksassakin. Koulutukseen
kuului teoriaa ja vähän käytännön harjoituksia. Esimerkiksi alastuloharjoittelua oli vain ensimmäisellä kurssilla.
Nykyisin hyppykoulutuksessa varsin
tuttuun äksiisiharjoitteluun ei päästy
vaikka sitä saksalainen kouluttaja vahvasti esittikin. Niinpä toisen ja kolmannen kurssin oppilaat olivat koulutettu
alastuloon varjojen sovituksen jälkeen!
Kahdella ensimmäisellä kurssilla

hypättiin Junkers Ju 52 -koneesta. Kyseessä oli magneettimiinanraivaukseen
käytetty kone, joka oli varustettu isolla metallikehällä. Viimeisellä kurssilla hypättin Junkers Ju 59 -vesitasokoneesta. Ensimmäisellä kurssilla kurssilaiset hyppäsivät kaksi hyppyä. Toisella
kurssilla osa hyppäsi vain yhden toisten
hypätessä kaksi harjoitushyppyä. Viimeisellä kurssilla kurssilaiset pääsivät
hyppäämään viidestä kuuteen hyppyä.
Muutamat näistä viimeisen kurssin hypyistä tehtiin partiovarusteissa.

Muut kurssit
Suomalaiset kouluttivat myös vakoilijoita. Heistä käytettiin meillä nimitystä asiamies tai A-mies. Nämä asiamiehet olivat pääosin venäläisiä sotavankeja jotka olivat vaihtaneet puolta. Näille
asiamiehille pidettiin ainakin yksi
isompi hyppykurssi. Lokakuussa 1942
Joensuussa pidetylle kurssille osallistui
22 asiamiestä. Hyppykoneena oli Dornier Do 17 -pommikone! Yksi kurssilai-

sista kuoli hypätessään, kun hänen varjonsa aukesi vain osittain. Hänet haudattiin lentokentän laitaan.
Jatkosodan aikana Suomessa koulutettiin edellä olleiden kurssien lisäksi
useita hyppääjiä. Ensimmäinen isompi
ryhmä oli virolaiset ERNA- miehet. He
saivat pikakoulutuksen Malmilla ennen
koneeseen menoa. ERNA- miehet pudotettiin Viroon heinäkuussa 1941. Heidän hyppykoneina olivat He 111 sekä Ju
52.
Toinen virolaisryhmä sai myös hyppykoulutuksen. Nimittäin Nurmoilasta kuljetettiin kahdella eri Ju 52 lennolla 13-miehinen virolaispartio kauas linjojen taakse. Hyppykone näillä
elo-syyskuun vaihteessa 1942 tehdyillä hyppylennoilla oli saksalainen Ju 52.
Muutamissa lähteissä on mainittu, että
partio sai hyppykoulutuksen, mutta
harjoitushypyistä ei ole löytynyt toistaiseksi tietoja.
Pasi Pirttikoski

partiomiestä lähetettiin hyppykurssille
loppuvuodesta 1943. Hyppykurssi pidettiin Rangsdorfin lentotukikohdassa
4.11.-17.12.1942. Kurssilaiset, luutnantti
Eino Räsänen, kersantti Veikko Väärälä
sekä alikersantti Pentti Lauri saivat perusteellisen koulutuksen. Siihen kuului
hyppyjen lisäksi mm. varjojen pakkauskoulutus. Hyppyjä he hyppäsivät kuusi,
joka oli normaali kurssihyppyjen määrä
Saksassa.
Kurssilaiset hyppäsivät ensihyppynsä 28.11. Heinkel He 111 -koneesta. Käytössä heillä oli RZ 20 pakkolaukaisuvarjo. Kurssin jälkeen Saksasta saatiin
laskuvarjoja. Niitä tuli peräti 70 kappaletta. Lisäksi Suomeen tuotiin kaksi Gotha 242 -liitokonetta. Niitä ei koskaan käytetty Suomessa.

Utin laskuvarjokurssit
Asemasodan jatkuessa tiivistyivät vihollisen linjat niin paljon, etteivät kaukopartiot voineet enää siirtyä kävellen
toiselle puolelle. Lisäksi Karjalan kannas oli niin ahdas, etteivät vesitasokoneilla viennit olleet mahdollisia. Niinpä päämajan johtama Erillispataljoona

Utin kurssilaisia vuodelta 1944. Kuva: ErP 4:n arkisto

Suomen CNC-Koneistus Oy

T:mi Kari Jauhiainen

Stonebarrel Oy

Jyväskylä

Jyväskylä

Jyväskylä

JVP Group

KES-Siltaykköset Oy

www.rakennustoimistopiipponen.ﬁ

Jyväskylä

Jämsä

Järvenpää

Taksipalvelu
Petri Vehviläinen

Helkama Bica Oy

Metallikoneistamo
E. Moilanen Ky

Kaarina, Puh. 0400-996 559

Kaarina

Kajaani
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Kenttävartio Arinassa kahakka

J

atkosodan
hyökkäysvaiheessa
14.Divisioona, komentajana eversti Erkki Raappana, eteni Kuhmon
– Lieksan vastaiselta valtakunnan rajalta Ontajokilinjalle ja tälle tasalle hyökkäystoimet syyskuun puolivälissä 1941
pysäytettiin. Vastaavasti Suomussalmelta hyökkäyksen aloittanut, III Armeijakuntaan kuulunut Ryhmä F, johtajana eversti Uno Fagernäs, juuttui punaarmeijan 54.Divisioonan asemien eteen
Uhtuan tasalle, yli 100 kilometriä Ontajokilinjaa lännemmäksi.
Uhtuan suunnan puolustuksesta vastanneen 3.Divisioonan ja maaliskuusta
1944 alkaen saksalaiseen 20.Vuoristoarmeijakuntaan kuuluneen 7.Vuoristodivisioonan ja 14.Divisioonan pitkä, länsi – itä suuntainen erämaasauma-alue
muodosti viholliselle erinomaisen väylän iskeä 14.Divisoonan selustayhteyksille. Myös suomalaiset kaukopartiot
käyttivät tätä hyväkseen soluttautuessaan vihollisen selustaan.
Sivustauhka pakotti 14.Divisoonan
vahvistamaan vasemman sivustan varmistusta kesästä 1943 alkaen. Suunnalle siirrettiin 16.5.1943 I ja II/JR 10, jotka
rakensivat valmiiksi vahvan kenttävartiolinjan Tervajärvestä Nuokkijärven
tasalle. Syyskuussa 1943 vihollinen kokeili kenttävartiolinjan puolustuksen
pitävyyttä hyökkäämällä kaksi kertaa
kenttävartio Joen kimppuun TsirkkaKemijoen varrella. Hyökkäykset torjuttiin kenttävartion päättäväisen puolustuksen ja vastahyökkäysten avulla.

Taistelu erämaassa
Marraskuussa 1943 otti I/JR 52, komentajana majuri Antti Seitamo, vastaan
Lietmajärven puolustuslohkon alkaen Tervajärvestä – Nuokkijärven Mustalahteen. Lohkolla äärimmäisenä vasemmalla sijaitsi kenttävartio Arina,
Nuokki- ja Uimosenjärven kannaksella. Sen miehistö piti yhteyttä partioinnilla Nuokkijärven lohkoa puolustaneeseen Aunuksen heimosoturipataljoonan (AHSP) kenttävartioihin.
Lietmajärven ja Nuokkijärven lohkojen kenttävartiot olivat kaukana erämaassa. Arinasta oli matkaa Lietmajärvelle, pataljoonan komentopaikalle yli
kymmenen kilometriä linnuntietä.
Tammikuussa 1944 Arinan miehityksenä Nuokkijärven ja Uimosenjärven kannaksella oli joukkueen verran
miehiä luutnantti Leo Rimpisen komennossa.
14.1.1944 kello 5.50 teki vartiomies
hälytyksen kuultuaan kenttävartion
koillispuolelta hiihtämisen ääntä ja ”pulinaa”. Kenttävartiossa suoritettiin hälytys ja puolustajat miehittivät asemat.
Tästä alkoi yli 12 tuntia kestänyt taistelu kaukana erämaassa ylivoimaista vihollista vastaan.

Taistelun kulku
Kenttävartioon hyökkäsi – kuten syksyllä 1943 kenttävartio Jokeen – eversti Gorohovin komentama, arviolta 600
– 800 miehen vahvuinen joukko 32.
Erillisestä hiihtoprikaatista (32.Er.HPr).

Vahvistuksena sillä oli kranaatinheittimiä ja panssaritorjuntakivääreitä.
Hyökkääjä eteni kello kuuden ja seitsemän välillä aluksi tulosuunnassa valohälytinkenttään ja uloimmille esteille
asti, laukaisten muutamia valohälyttimiä. Kenttävartion päällikkö Rimpinen
oli yhteydessä puhelimella komppanian
komentopaikalle ja päällikköön, kapteeni Immoseen. Rimpinen pyysi hälyttämään reservijoukkueen, jos tarvitaan apua. Samoin soitettiin lähimpään
kenttävartioon Ailaan, Uimosenjärven
kaakkoispäässä, ilmoitettiin tilanne.
Kenttävartio Ailassa tilanne oli rauhallinen.
Taistelukosketus saatiin kello 6.30
noin 50-miehisen vihollisosaston kanssa. Sen liike pysäytettiin ja se jäi paikalleen suojautuneena. Samalla todettiin
liikettä Uimosenjärven luoteispäässä.
Kenttävartiosta kuultiin, kun vihollinen
liikehti, ”pulisi” ja ryhmittäytyi sen ympärille. Puhelinyhteys toimi vielä 8.15
asti ja Rimpinen pyysi kapteeni Immosta lähettämään Arvan reservijoukkueen
ja iskemään hyökkääjän itäpuoliseen sivustaan.
Kello 09.05 vihollinen aloitti kranaatinheitintulen Arinaan. Vihollinen
pidettiin konekivääritulella matalana.
Konekivääripesäke oli 2 x 2 metriä, seinät hirsistä, mutta vailla kattoa. Hirsien
raosta pystyi tähystämään.
Konekivääriryhmässä
ampujana
toimi vieremäläinen Matti Räisänen.
Muut miehet toimivat patruunalaati-

Kenttävartio ”Arinan” majoitusaluetta Nuokkijärven rannalla Iv-tornista nähtynä. Rukajärven suunta, Ontrosenvaaran-Nuokkijärven kenttävartiolinja 20.1.1944.

Suomalainen kenttävartiosotilas. Alikersantti Vilmusenaho, joka kunnostautui
erikoisesti ”Arinan” taistelussa. Rukajärven suunta 20.1.1944.

koiden kantajana ja syöttäjänä. Räisänen on muistellut, että heidän pesäkettään ammuttiin taistelun eräässä vaiheessa läheiseltä harjanteelta. Matti
antoi hattunsa kaverille nostettavaksi
kepin päässä ylös ja hän katsoi sillä aikaa pesäkkeen hirsien raosta mistä tulitus tuli ja ampui sitten konekiväärillä tulituksen suuntaan. Konekiväärin
suihku aiheutti sen, että harjulta lähti
mies pomppimaan nelinkontin harjanteen taakse.
Kello 11.30 kuultiin Arinaan eteläpuolisesta maastosta konetuliaseiden
sarjoja ja kivääritulta, huutoja ja ”pulinaa”. Tästä pääteltiin, että apujoukot
ovat tulossa. Vihollisen selustaan hyökkäsi kenttävartio Arvasta kenttävartio
Ailan kautta hiihtänyt luutnantti Vesan
ja Lietmajärveltä suoraan hiihtänyt vänrikki Ahosen, yhteensä kahden joukkueen vahvuinen osasto. Ahosen joukkueesta kaatui hyökkäyksessä yksi mies ja
se pysäytti etenemisen. Vesan joukkue
päätyi epäedulliseen maastoon, jossa vihollisen asemat olivat ylempänä harjanteella ja eteenpäin ei päästy. Luutnantti
Vesa veti joukkueensa puoli kilometriä
taakse. Kello 14.30 Vesa sai ilmoituksen vihollisen noin 70-miehisen osaston etenemisestä etelästä pitkin Uimosenjärven länsirantaa kohden selustaa.
Tämä uhkasi avustusjoukkoa saarrostuksella, jolloin Vesa veti joukkueensa
läheiselle kukkulalle.
Lietmajärvelle, pataljoonan komentopaikalle (I/JR52), koottiin kapteeni
Immosen johdolla varsinainen vastahyökkäysosasto, johon kuuluivat I, II ja
III 3./JR 52, yhteensä 97 miestä. Lisäksi
miehille tuli mukaan kaksi tuliannosta
patruunoita ja kahden vuorokauden sissimuona. Joukon kokoaminen ja varustaminen vei runsaasti aikaa ja se pääsi
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liikkeelle vasta kello 15.40 kohden Arinan taistelupaikkaa.
Tilanne kenttävartio Arinassa pysyi
ennallaan. Vihollisen kranaatinheitintulitus oli välillä kiivasta, jälkeenpäin
arvioitiin, että taistelun aikana kuusi heitintä ampuivat noin 800 kranaattia Arinaan. Kello 17.50 pääsi kolmen
miehen osasto Nuokkijärven suunnasta luutnantti Vesan joukkueesta sisään
kenttävartioon ja vähän myöhemmin
myös osaston johtaja.
Kello 19.35 vihollinen ampui voimakkaan kranaatinheitinkeskityksen,
ja aloitti alkuperäisestä hyökkäyssuunnasta etenemisen esteille. Toiminnan
tarkoituksena oli verhota irtaantuminen ja koota haavoittuneet. Kapteeni
Immosen osaston päästyä taistelualueelle kello 20.30, se ei enää joutunut tulikosketukseen irtaantuneen vihollisen kanssa. Osasto haravoi aluetta kello
23.40 asti ja totesi vihollisen vetäytyneen koilliseen.

Molempien tappiot
Vihollisen tappiot kenttävartio Arinan
taistelussa olivat 21 laskettua kaatunutta
ja lisäksi se oli upottanut kaatuneitaan
Arinasta itään olevaan lampeen. Lisäksi saatiin kaksi vankia. Toinen vangeista
oli Matti Räsäsen muistelmien mukaan
uupunut hiihtäessään, palelluttanut jalkansa ja kaatunut ladun varteen. Tällöin oli venäläisten komentaja iskenyt

Taistelumaastoa tarkastellaan, kuvassa majuri Seitamo, luutnantti Rimpinen, kenttävartion päällikkö, kapteeni Selinheimo ja kapteeni Soiro. Rukajärven suunta
20.1.1944.

suksisauvalla kaatunutta poskeen käskien nousta. Tästä suuttuneena mies oli
jättäytynyt osastonsa jälkeen ja antautunut vangiksi.
Samaan aikaan (kello 9.40 – 10.20)
hyökkäsi kenttävartio Alkoon TsirkkaKemijoen varrella noin sadan miehen
vihollisosasto, joka kuitenkin vetäytyi kärsittyään viiden miehen tappiot.
Kenttävartion tappiot olivat taistelussa
kaatunut hevonen.
Kenttävartio Arinan taistelussa omat
tappiot olivat taistelun keston huomi-

oon ottaen - yli 12 tuntia - vähäiset, yksi
kaatunut ja kaksi haavoittunutta. Avustusjoukoista kaatui myös yksi ja haavoittui kolme.
Kenttävartio Arinan taistelu osoitti jälleen kerran, että päättäväinen, riittävällä konetuliaseistuksella varustettu,
vaikka lukumäärältään pieni miehistö
kykeni torjumaan vahvankin osaston
hyökkäyksen.
Teksti: Ari Komulainen
Kuvat: SA-kuva

Kenttävartion ”Majakka (Matti Räisänen
kk-ampuja) ja Perävaunu” ovat erottamattomat ystävykset konekiväärinsä
takana taistellessaan. Yhteisymmärrys
on erinomainen ja tulos tappavan varma kun ”Majakka” ohjaa tulta ”Perävaunun” hoidellessa liipasinta. Rukajärven
suunta 20.1.1944.
Lähteet:
Tauno Oksanen Armoton erämaa
I/JR 52, 2./JR 52, 3./JR 52 sotapäiväkirjat ja
laaditut taistelukertomukset
Matti Räisäsen ja Yrjö Vilmusenahon muistelmat
Kansa Taisteli-lehti 1975 n:o 11

Sotaveteraanipiirien myyntituotteet
Iisakki-puukko
hinta 36 euroa

Syntymäpäiväkynttilä

Liiton tunnuksella
varustettu solmio,
hinta 15 euroa.

hinta 15 euroa

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

Kaulaliina
Laadukas, vuorillinen
kaulaliina.
Hinta 23 euroa

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

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

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

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

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 15,
13130 Hämeenlinna tai puh. (03) 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.ﬁ. Toimitus postiennakolla.

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

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

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

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.
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Partio Kaleva iskee Suopassalmelle
Vuosina 1942–43 oli tehty menestyksekkäitä sissi-iskuja vihollisen
huoltokeskuksiin ja -yhteyksiin. Kuuluisin iskuista on luutnantti Ilmari
Honkasen johdolla tehty hyökkäys Petrovski Jamin huoltokeskukseen
helmikuussa 1942. Lisäksi voidaan mainita majuri Majewskin johdolla
tehty isku Maj Gubaan ja majuri Puustisen johdolla tehty Jeljärven
huoltokeskuksen tuhoamisretki.
Talvella 1944 oli lentotiedustelu tehnyt havaintoja, joiden perusteella arveltiin vihollisella olevan huoltokeskus Kemijoen alkupäässä
olevassa Suopassalmen kylässä. Lähellä oli myös Jyskyjärven kylä, jota
suomalaisten selustaan kulkevat partisaanit pitivät tukikohtanaan.
Suopassalmen kylästä vajaa kymmenen kilometriä kaakkoon sijaitsi
Suopasvaaran kylä, jossa oli ilmavalvonta-asema. Kylissä arveltiin olevan miehityksenä NKVD:n rajavartiojoukkoja, joita käytettiin yleisesti
selustan varmistuksessa.

M

aaliskuussa 1944 muodostettiin ErP 4:n käskyllä iskujoukko, jossa oli yhteensä 189 miestä. Osastoon tuli ErP 4:n 1. komppaniasta
(Osasto Vehniäinen) kolme joukkuetta,
2. komppaniasta (Osasto Kuismanen)
myös kolme joukkuetta ja 3. komppaniasta (Osasto Marttina) kaksi joukkuetta. Koossa oli 16 upseeria, 72 aliupseeria ja 101 miestä. Kaikki olivat päämajan
kaukopartiomiehiä ja siis valiojoukkoa,
vaikka majuri Kuismanen mainitseekin partiokertomuksessaan, että osalla
oli hyvin heikko hiihtotaito suomalaisen
mittapuun mukaan. Osaston johtajaksi oli määrätty 2. komppanian päällikkö
majuri Into Kuismanen ja varajohtajana
toimi luutnantti Vladi Marmo.

Lähtö Lieksasta
Partio Kalevaksi nimetty joukko kokoontui Lieksan Nurmijärvelle, jossa sijaitsi 14. Divisioonan koulutuskeskus.
Sieltä siirryttiin linja- ja kuorma-autokuljetuksina Lietmajärvelle, jossa majoituttiin ErP 7:n majoitustiloihin. Joukko
nousi suksilleen maanantaina 27. maaliskuuta. Reput ja ahkiot oli kuormattu 18 hevosen vetämiin rekiin. Matka

suuntautui ensin Nuokkijärven ja Uimosenjärven kannaksella sijaitsevaan
kenttävartio Vihtoriin (ent. Arina). Sieltä
jatkettiin Nuokkijärven jäällä Rastaslahden poikki kohti koillista. Saattojoukko
palasi takaisin Nuokkijärven pohjoisrannalta. Partio jatkoi vielä matkaa noin
viisi kilometriä ja majoittui yöksi.
Matka jatkui aamulla. Eteneminen
tapahtui siten, että kärkijoukkue lähti
liikkeelle ennen pääjoukkoa. Noin 5–6
kilometrin hiihdon jälkeen se pysähtyi
tauolle, jonka aikana levättiin ja ruokailtiin. Lepäävä joukko toimi samalla
jälkivarmistuksena. Muu joukko jatkoi
etenemistä. Jokainen joukkue oli vuorollaan kärjessä. Tässä systeemillä osasto pysyi jatkuvasti liikkeellä ja matka
eteni joutuisasti. Vihollisesta ei tavattu jälkeäkään toisenakaan päivänä edes
Tsirkka-Kemijoen rannoilla.
Osasto saapui tavoitteeseen toisen
päivän iltana klo 19 aikoihin ja majoittui syvään kuruun. Kurun itäpuolella
oli korkea harjanne, jonka päältä pystyi tähystämään Suopasvaaran kylään.
Kylän suunnasta kuultiin konepistoolin
sarjoja ja muutamia kiväärin laukauksia. Kylässä näkyi olevan kaksitoista ta-

Suopassalmelle

Talo, jossa tähystyslava

loa. Suurimman talon katolla oli tähystyslava. Ilmavalvonta-aseman pääteltiin
olevan tässä talossa.
Osasto lähti seuraavana aamuna liikkeelle neljän jälkeen. Ensin palattiin kilometrin verran omaa latua takaisin ja
käännyttiin sitten pohjoiseen. Särkilammen eteläpuolella osasto jakaantui
kahteen osaan. Kaksi joukkuetta lähti
kapteeni Raipalan johdolla itään Suopasvaaran kylän suuntaan. Pääjoukko
jatkoi pohjoiseen kohti Suopassalmen
kylää. Pian osasto saapui Suopasvaaran
ja Suopassalmen väliselle polku-uralle, jota oli hiihdetty pari viikkoa sitten.
Osasto saapui etukäteen suunniteltuun
valmiusasemaan keskiviikkona 29.3.
puolen päivän jälkeen noin 1–2 kilometrin päähän kohteesta. Täällä aloitettiin huoltotoimet ja valmistautuminen
illan hyökkäykseen.

Suunnitelman tarkastelua
Osaston upseerit lähtivät tähystämään
kylään sen eteläpuolella olevalta vaaralta. Tähystyksellä todettiin, että kylässä ei näyttänyt olevan sellaista huoltokeskusta, kuin etukäteen oli ilmoitettu.
Siellä ei ollut juurikaan liikettä ja rakennukset olivat pääosin ikkunattomia ja
muutoinkin ränsistyneitä. Ilmavalvonta-asemasta ei ollut myöskään mitään
viitteitä. Kylän pohjoispuolella olevaan
metsikköön meni pari jotosta ja runsaasti suksenlatuja. Siitä pääteltiin, että
siellä saattoi olla korsukylä ja joukkoja,
jotka piti sitoa kylän polttamisen ajaksi.
Hyökkäyssuunnitelma
muotoutui
tiedustelun perusteella. Sen mukaan
pääjoukko, eli kolme joukkuetta, kiertää kylän pohjoispuolelle idän kautta.
Niistä yksi joukkue hyökkää luutnantti Kaasisen johdolla korsualueelle sitoen siellä olevan vihollisen. Kaksi joukkuetta keskittyvät polttamaan kylän rakennuksia luutnanttien Solehmaisen ja
Mustosen johtamina. Osaston johtaja ja
komentoryhmä olisivat pääjoukon mukana. Yksi joukkue luutnantti Heikki
Nykäsen johdolla hyökkää etelästä kohti
siltaa ja polttaa pääkylän rakennukset.
Mikäli mahdollista hän voi ylittää sillan
ja jatkaa salmen toisella puolen olevien
talojen polttamista. Luutnantti Määttänen hyökkää Kemijoen länsirannalle ja
tuhoaa siellä olevat talot. Joukkojen tuli
olla hyökkäysvalmiina lähtöasemissaan
klo 20.30, jolloin hyökkäys aloitettaisiin
pohjoisesta (Kaasinen & kumpp.).

Aloituskäsky
Reput
0

1

2 km
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Osasto Raipalan hyökkäysreitti Suopasvaaran kylän ilmavalvonta-asemalle.

Osasto Raipalle annettiin kyynelradiolla klo 16 aikaan epämääräinen käsky,
että ”Pankaa iltayöstä tuulemaan. Tulkaa suota myöten Suopassalmelle. Kuisma.”. Sen jälkeen osastoon ei saatu yhteyttä yrityksistä huolimatta. Hyökkäys-

osastot lähtivät liikkeelle klo 18 aikaan.
Reppuja jäi suojaamaan kaksi ryhmää.
Heidän piti valmistella myös poistumisreitti ja tiedustella hyökkäyksestä palaaville miehille levähdyspaikka valmiiksi
rakennettuine nuotioineen. Tehtävään
kuului myös ottaa yhteyttä saapuvaksi
odotettuun osasto Raipalaan.
Hyökkäykseen ryhmittyminen kesti
suunniteltua pitempään, joten hyökkäys voitiin aloittaa vasta klo 21. Kaasinen
joukkoineen lähestyi korsualuetta hiihtäen ketjussa loivaa rinnettä ylöspäin.
Vihollinen malttoi odottaa, että joukko
oli noin 30 metrin päässä, ennen kuin
avasi kiivaan tulituksen. Joukko löi
maihin ja avasi itsekin tulen. Ihme kyllä
ketään ei kaatunut tulituksessa. Alikersantti Tukiainen haavoittui käsivarteen.
Sotamies Matsinen katosi ja hänen luultiin kaatuneen.
Matsinen olikin joutunut vangiksi ja
palasi sotavankeudesta vasta vuonna
1955.
Samaan aikaan yritti hyökätä ryhmän vahvuinen vihollisjoukko kylän
polttajien kimppuun, mutta johtopaikalla ollut komentoryhmä esti tulituksellaan hyökkäyksen. Kaasinen perääntyi joukkoineen sidottuaan vihollista
taisteluun sen aikaa kuin kylän sytyttäminen kesti.
Kylän polttamisen aikana yritti vihollinen tehdä siellä täällä hajanaisia
vastaiskuja, niissä kuitenkaan onnistumatta. Kuitenkin eräässä yhteenotossa vänrikki Korhonen haavoittui nilkkaan. Kylän ollessa kokonaan tulessa
joukot irtautuivat kokoontumispaikkaan, johon reput oli jätetty. Luutnantti
Solehmainen jäi jälkivarmistukseen kylän laitaan ja odottamaan osasto Raipalaa. Vihollinen kiersi pääjoukon perään
kylän länsipuolitse, jolloin he olivat pääjoukon ja jälkivarmistuksessa olleen Solehmaisen joukkueen välissä. Solehmainen irtaantui tämän jälkeen pääjoukon
perään. Luutnantti Määttäsen joukkue
otti tämän jälkeen vastuun jälkivarmistuksesta.
Osasto pysähtyi varusteita vartioimaan jääneen ryhmän tekemille nuotioille ruokailemaan, lepäämään ja odottelemaan osasto Raipalaa. Vihollinen
yritti pienin osastoin häiritä koko ajan
lepäävää osastoa hyökkäillen pohjoisen ja koillisen suunnista. Matkalla olleen sissin Pauli Savinaisen muistelmien mukaan venäläiset erehtyivät välillä
taistelemaan keskenäänkin. Osastot eivät pystyneet kuitenkaan karkottamaan
tulivoimaista sissijoukkoa. Kun kävi
selväksi, että osasto Raipala ei tule, niin
pääjoukko irtaantui tulilta noin kello
kolmen aikaan aamuyöllä ja lähti hiihtämään länteen. Kun se pian tuli Suopassalmen ja Jyskyjärven väliselle tielle,
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Partio Kalevan hyökkäys ja joukkueiden reitit Suopassalmen kylässä. Lähde: Saressalo Lasse, Päämajan kaukopartiot jatkosodassa.

niin tästä käännyttiin suoraan etelään.
Irtautumisen jälkeen ei takaa-ajosta ollut enää havaintoja.
Joukko pysähtyi ruokailemaan aamulla klo kuuden aikoihin. Tämän jälkeen matkaa jatkettiin suoraan etelään
yli Tsirkka-Kemijoen, kunnes se saavutti
Jyskyjärven ja Pismalahden välisen tien.
Tiellä ei ollut jälkiä, joten osasto jatkoi
sitä pitkin kohden Nuokkijärveä. Se yöpyi vielä kerran kahden järven kannaksella vajaa kymmenen kilometriä Nuokkijärven rannasta pohjoiseen. Aamulla
lähdettiin liikkeelle kello neljän jälkeen
ja miinoitettiin yöpymispaikan lähellä
ollut hyväkuntoiseksi arvioitu silta.
Joukko oli koossa Nuokkijärven rannalla 31.3. aamulla yhdeksän aikoihin.
Kärkijoukkue oli lähettänyt etukäteen
yhden ryhmän hakemaan hevosia kenttävartio Vihtorista haavoittuneiden ja
reppujen kuljetusta varten. Alikersantti
Tukiainen oli hiihtänyt sitkeästi perille
asti, vaikka häneltä oli toisen käden olkavarsi ammuttu poikki. Nilkkaan haavoittunut vänrikki Korhonen jouduttiin vetämään ahkiossa. Kenttävartio
Vihtorista lähtenyt vastaanottopartio
12 hevosen kanssa kohtasi partion järven jäällä saaren 137.0. kohdalla. Perillä kenttävartiossa joukko oli kello 13 aikoihin. Kello 17 tuli Fiesler Storch –lentokone noutamaan haavoittuneita ja vei
heidät joensuuhun sairaalahoitoon.

Suopasvaaran taistelu
Kun pääjoukko lähti hiihtämään kohti Suopassalmea, niin Raipalan osasto
siirtyi Suopasvaaran eteläpuolella olevalle harjanteelle. Siellä se tähysteli kohdetta odotellessaan hyökkäyshetkeä. Iltapäivällä se lähetti radiolla tilanneilmoituksen Kuismaselle. Vastaus tuli klo
16 aiemmin kerrotun vähän epämääräisen käskyn muodossa.

Ryhmä Pieninkä vaalii perinteitä

Osasto Raipala alkoi siirtyä kohteelle
kello 19. Myöhemmin yritettiin vielä radioyhteyttä Kuismaseen, mutta se ei onnistunut. Klo 21.20 alkoi tulipalojen loimotus näkyä Suopassalmen suunnasta.
Kesti kuitenkin vielä kaksi tuntia ennen
kuin osasto oli hyökkäysvalmiina. Ryhmittymisen aikana katkaistiin kylään
vievä puhelinlinja. Tulipalojen loimun
lisäksi viimeistään tämä paljasti viholliselle, että suomalaiset olivat liikkeellä.
Koska yllätysmahdollisuus oli menetetty, niin luutnantti Vehniäinen ehdotti, että hän ja korpraali Jääskeläinen
menisivät rohkeasti portista ja hämäisivät vihollisen vartiomiehen päästämään
osaston sisään tukikohtaan. He nimittäin osasivat venäjää ja tiedossa oli myös
vihollisen tunnussana. Vartiomies oli
kuitenkin epäluuloinen. Hän käski
miesten tulla yksitellen pihaan. Vehniäinen avasi tulen kohti vartiomiestä
noin 30 metrin päästä. Samassa vihollinen aloitti kiivaan tulituksen partiota kohti rakennusten seinustoille kaivetuista lähipuolustusasemista.
Suomalaiset onnistuivat heittämään
asemiin kasapanoksen, jolloin yhden talon pääty luhistui. Tulitus jatkui kuitenkin ankarana. Sitten alkoi tulla tappioita.
Alikersantti Saari sai pikakiväärin suihkun keskiruumiiseensa heittäessään kasapanosta. Samoin luutnantti Vehniäinen
sai surmansa tulituksessa. Joukko vetäytyi reppujen luokse. Siellä havaittiin, että
kersantti Averin ja sotamies Koskinen
olivat myös jääneet kaatuneina taistelupaikalle. Lisäksi sotamies Mäkelä oli haavoittunut pahasti polveen. Osasto Raipala
lähti paluumatkalle Nuokkijärven suuntaan. Se saapui järven rantaan seuraavana iltana, jossa oli etukäteen radiolla tilatut kolme hevosta ja vastaanottopartio
odottamassa. Perillä kenttävartiossa partio oli 31.3. aamulla kello yksitoista.

yhmä Pieninkä on muutaman
lieksalaisen eläkkeellä olevan
ja sotahistoriaa harrastavan
rajamiehen perustama porukka. Ryhmän erityisen kiinnostuksen kohteena on Rukajärven suunnan taistelut ja
sieltä erityisesti Rajajääkäripataljoona
6:n vaiheet. Ryhmä on nimetty Vienan
Karjalassa olevan ja Suomen rajalta alkavan Pieningän erämaan mukaan.
Ryhmä Pieninkä ei tyydy pelkkiin
arkistojen koluamiseen, vaan se on
tehnyt useita vaativia retkiä Rukajärven suunnan tärkeimpien tapahtumien paikoille ja sissiretkien reiteille. Ryhmä hiihti tammi–helmikuussa
2012 legendaarisen majuri Majewskin
johdolla tehdyn sissiretken reitin täsmälleen 70 vuotta sota-aikaisten tapahtumien jälkeen. Vuonna 2013 ryhmä hiihti samalla tavalla majuri Jukka

Puustisen johtaman Jeljärven retken
reitin. Retkien tuloksena on syntynyt
dokumenttielokuvat, jossa sota-aikaiset tapahtumat kerrotaan niiden alkuperäisillä tapahtumapaikoilla.
Ryhmä Pieninkä on lähdössä maaliskuussa 2014 hiihtämään Venäjälle Päämajan kaukopartiopataljoonasta (ErP 4) kootun tiedustelu- ja tuhoamisosasto Kalevan reitin. Retkestä
on kuvaus tässä lehdessä. Retkelle on
otettu mukaan hyväkuntoisia asiasta
kiinnostuneita henkilöitä. Retket ovat
varsin vaativia, sillä niiden aikana yövytään maastossa ja hiihdetään päivittäin noin 30 kilometriä umpihangessa viikon varustus rinkkaan pakattuna. Ryhmä Pieninkään saa yhteyden
sähköpostilla osoitteessa rpieninka@
gmail.com

Ryhmä Pieninkä Ontajärven jäällä. Jeljärven retki ja takana on 143 kilometriä
hiihtoa Vienan erämaassa. Retken aikana pakkanen kiristyi välillä –30 celsiusasteeseen. Jokaisena yönä pakkasta oli vähintään 20 astetta. Kokeneilla erämiehillä ei kuitenkaan ollut vaikeuksia selvitä poikkeuksellisen vaativista olosuhteista.

Retken tilinpäätös
Melko suurisuuntaisen sissiretken voi
näin jälkeenpäin arvioida epäonnistuneen – ainakin osittain. Ainakaan sen
tulokset eivät olleet oikein suhteessa koettuihin tappioihin, joita oli neljä kaatunutta ja kolme haavoittunutta sekä yksi
vangiksi jäänyt soturi. Etenkin Suopasvaaralla kärsityt tappiot johtuivat riskinotosta.
Perimmäinen syy Suopasvaaran katastrofille oli pieleen mennyt hyökkäysten ajoitus, sillä sitä ei koordinoitu kunnolla. Aikaisemmin alkanut Suopassalmen polttaminen pani Suopasvaaran
miehityksen varmasti varuilleen ja ennen hyökkäystä katkaistu puhelinlinja oli varmasti viimeinen niitti hälyttämään tukikohdan miehistön. Osasto
Raipala otti myös toiminnassaan valtavan riskin, joka johti koviin tappioihin.
Vastassa oli NKVD:n rajavartiojoukkoja, jotka olivat kovapintaisia ja hyvin
aseistettuja taistelijoita. Ne eivät jääneet
makaamaan asemiinsa tai lähteneet

karkuun, vaan pyrkivät aggressiivisilla
vastahyökkäyksillä vaikuttamaan tilanteeseen ja kiertämään suomalaisten selustaan.
Tiedustelussa oli myös epäonnistuttu. Suopassalmella ei selvästikään ollut
sellaista huoltokeskusta kuin mitä kuviteltiin. Siellä oli normaali selustavarmistuksen kenttävartio. Hyvänä asiana partioiden kannalta oli vihollisen joukkojen
vähyys, jonka ansiosta partiot saivat palata rauhassa takaisin omalle puolelle.
Isto Turpeinen
Lähteet:
Erillinen Pataljoona 7 sotapäiväkirja (T 6489).
Kuismanen Into. Kertomus majuri Into Kuismasen johtaman tiedustelu- ja hävitysosasto Kalevan matkasta 27.3.–31.3.44 Suopassalmen ja Suopasvaaran suunnalle. (SPK 26520)
Saressalo Lasse. Päämajan kaukopartiot jatkosodassa. WSOY Juva 1987
Janhila Jaana. Sissisotaa kaukopartiossa,
Osasto Marttinan partiokertomukset 1943–
1944. Minerva Kustannus Oy. Hämeenlinna
2010.
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Jatkosodan rintamamiehet
– Vuoden 1944 näkymiä
Ennen Saksan päävoimien murskaamista kiintyi Stalinin katse pohjoiseen.
Hän halusi irrottaa Suomen sodasta –
hyvällä tai pahalla. Pyrkimyksen vauhdittamiseksi Suomen kaupunkeja pommitettiin voimakkaasti. Tulilinjalla oli
etenkin pääkaupunki.
Valtion Tiedotuslaitoksen kotimaanosaston päällikkö Martti Ruutu oli 6.
helmikuuta hiihtämässä Salpausselällä. Yöllä kuului Messilään valtava ilmatorjunnan ja pommituksen kumu. Ensin Ruutu luuli, että kyseessä oli Kouvola, kunnes puhelimitse kohde tarkentui
Helsingiksi.
Pommitus oli Ruudun mielestä jylhää
kuultavaa. Käsitys muuttui hänen kuultuaan 200 viholliskoneen aiheuttamista
tuhoista. Hyvin informoidulle Ruudulle
ei jäänyt epäselväksi, mistä oli kyse.
Kotirintaman murto-offensiivi on siis
alkanut, hieman aikaisemmin vain kuin
monet meistä odottivat. Nyt on oltava
vahvoja.
Helsingin kolme suurpommitusta
kymmenen päivän välein tekivät tehtävänsä. Kansalaisten mieliala synkkeni
Merimiehiä mottimetsässä. Komentajakapteeni Mauri Auvinen (Laat.RPr,MeriP 3.)
on saanut aika torpedon käsiteltäväkseen, kesäkuun alkupuoli 1944. Kuva: Sa-kuva voimakkaasti. Näin selkeää tunnelman
muutosta ei ollut nähty sitten sodan alkamisen. Kansan tajunnassa pommiunnettu kulttuurisnobi, kirjai- hälyyttävältä, mutta kotirintama alkoi tusten käsitettiin painostavan rauhanlija ja Mikkelissä palveleva TK- uupua. Se ei jäänyt rintamamiehiltä- tekoon, kuten ne oli tarkoitettukin.
mies Olavi Paavolainen harmit- kään huomaamatta.
Paasikivi ja Enckell lensivät MoskoJo vuoden 1943 aikana haittasi so- vaan saakka rauhanehtojen selvittämiteli kolmannen sotajoulun edellä alakuloista tunnelmaa: kaupat olivat tyhjät, tatarviketeollisuuden työvoimantarve seksi. Eduskunta ja hallitus torjuivat
lahjoja ei siis tarvinnut ostaa. Joulupöy- muuta tuotantoa niin, ettei korviketuot- Neuvostoliiton vähimmäisehdot. Eihän
tä oli sentään katettu koreaksi, mutta al- teiden valmistamiseen riittänyt työvoi- armeijaa käynyt kotiuttaminen samankoholitarjontaa oli ankarasti rajoitettu. maa. Tilanne ei korjaantunut, vaikka aikaisesti kuin saksalainen VuoristoarPaavolaisen joulumieli oli tipoties- työvelvollisuus oli ulotettu lapsiinkin. meija olisi pitänyt häätää Lapista, vieläpä
sään. Hyökkäysvaiheen toiveikkuus oli Rintamalta kotiutetut joutuivat sotatar- huhtikuun loppuun mennessä. Saksalaiaikapäivää sitten vaihtunut sotaväsy- viketuotannon palvelukseen. Maatalou- set panisivat varmasti hanttiin. Unkarin
mykseen ja kyllästymiseen. Rauhasta dessa ja mottimetsässä ahersivat kaikki miehitys maaliskuussa kertoi, mitä yripuhuttiin ja huhuttiin, mutta kun sitä kynnelle kykenevät. Sitä oli vaikeampi tyskin lähestyä Neuvostoliittoa merkitsi.
ei kuulunut, sota turrutti ajatukset rau- auttaa, että kotimaisista raaka-aineistaKansaakaan ei voitu sivuuttaa. Sitä ei
hantilasta vähitellen.
kin alkoi olla pulaa. Kaikessa oli sääs- ollut valmisteltu rauhaan, eikä se ymRivisotilaan oli vaikea ymmärtää, tettävä, kaikki oli kerättävä talteen.
märtäisi, miksi oli peräännyttävä Mosmiksei rauhanneuvotteluihin päästy,
kovan rauhan rajalle, kun armeija seisoi
Helsingin
pommitukset
kun asemat olivat niinkin edulliset. Siis
kaukana Itä-Karjalassa. Kuuden sadan
jos rauhaa todella haluttiin. Sitä oli vai- Palattuaan joulunvietosta panssarintor- miljoonan dollarin sotakorvauksien uskeampi käsittää, että Suomi oli täysin juntamiestensä pariin Kannakselle luut- kottiin romahduttavan sodassa köyhriippuvainen Saksan viljasta ja keino- nantti Valde Hämäläinen mietti tulevaa: tyneen Suomen taloudellisen perustan
Jälleen uusi vuosi, mutta sota vain jat- ja siitä seuraisi sisäisiä levottomuuksia.
lannoitteista. Ilman niitä maa olisi nälänhädän partaalla. Saksa kiristi myös kui sitkeästi. Maailmalla näkyi tosin sel- Mihin yhteiskuntajärjestykseen se tie
aseavulla.
laisia enteitä, että toivottavasti seuraava johtaisi?
Ennen kuin ehdot julkistettiin, rauha
Siksi toiseksi Neuvostoliitolla oli uusi vuosi vietettäisiin jo rauhan oloissa.
omia alueellisia ja jopa ehdottomaan
Saksa todella perääntyi kaikilla rin- puhutti. Kirjeessään ilmatorjuntajouantautumiseen viittaavia vaatimuksia. tamilla, maihinnousua lännessä odotet- koissa palvelevalle Lasselle Sanni päiSotilasjohdolla ja maan hallituksella ei tiin ja Neuvostoliitto vahvistui kaiken vitteli Helsingin pommituksia:
ollut kuin vaikeita ratkaisuja tehtävä- aikaa. Alkuvuodesta 1944 puna-armeiKyllähän tästä maailmasta on tulnään. Niiden aika oli käsillä keväällä ja ja mursi suurhyökkäyksellä Saksan ase- lut oikea maanpäällinen ”helvetti” etkesällä 1944.
mat Leningradin eteläpuolella. Pohjoi- tei juuri pahempaa osaa kuvitella, eikä
Suomi oli lopultakin vain suursodan nen Armeijaryhmä ajettiin Narvajoelle, suurempia kärsimyksiä ihmisille laittaa
sivunäyttämö. Rintamalta katsoen soti- jossa rintama horjuenkin kesti aina al- kuin nytkin joissain paikoin ja monissalaallinen tilanne ei näyttänyt erityisen kusyksyyn saakka.
kin saavat kokea.

T

Neuvostoliitto uhkaili ja pelotteli –
sen Sannikin oli pannut merkille.
Milloin lie se kamala yö jolloin ”Tiltun” lupauksen mukaan 1000 konetta tulee. Kyllähän teiltä vaaditaan liian
paljon. – Ja sitten ne Venäjän rauhanehdot. – Ei luulis, että ihminen ollenkaan
voi olla niin röyhkeä ja aivan aiheetta
vaatia toiselta kovan työn ja vaivan tulokset. Se on näköjään erämaan laki,
että voimakkaampi määrää ja heikomman ja pienemmän pitää taipua.
Ehkä piakkoin ratkeaa, tuleeko raskas
rauha, vai pitääkö jatkaa tätä vielä raskaampaa sotaa.
Saman, joskin ronskimmin sanoi
Unski rintamakirjeessä kaverilleen kotipuolessa:
Terveiset taas täältä karjalan korvesta... Täällä se vain menee pikkuhiljaa niin kuin ennenkin. Harmittamaan
vaan pakkaa niin, että pää ajettuu. Se
on yksi helkutti, kunnei tämä sota lainkaan näytä loppuvan. Perhanan neuvottelutkin kun taas menivät myttyyn. Pojat ovat niin saakelin ärtyisiä kaikki. Ei
meinaa kunnon vastausta saada keneltäkään, jos jotain kysyy.

Sota jatkuu
Rauhankosketuksen katkettua huhtikuussa sota jatkui. Pelko, turhautuminen, koti-ikävä olivat päivittäin läsnä
rintamalla. Pena kirjoitti etulinjasta:
Täällä on tämä maasto niin saakurin
laakeeta että on niin paha liikkua mihinkään päin, kun vanja jo puottaa milloin piiskalla milloin tarkka-ampuja pimauttaa nuppiin. Tämä onkin meidän
nimellämme Kuoleman laakso, kun niin
usein ukko keikahtaa... Nyt on juuri niin
hiljaista, että panee aivan arvelemaan,
että on tyyntä myrskyn edellä.
Vielä ei ollut suurhyökkäyksen aika,
vuodenkierto kävi maaliskuuta. Pena
jatkoi hempeämmissä merkeissä:
Minä elän taas lomamuistoissa tai
toisin sanoen ikävän merkeissä. Anita
ressu kun oli niin mukava nyt, oli niin
kaunis näky, kun silloin aamulla läksin
kun tyttö oli yöpukeissaan kuin pikku
enkeli ja seisoi sängyssä sekä vilkutti isille hyvästiä.
Elämä kulki rataansa kaikista menetyksistä ja arvaamattomasta tulevaisuudesta huolimatta. Sodan iskelmät peilasivat kaipua ja kaihoa. ”Siks oon mä
suruinen, kun sua vain aattelen, niin
paljon meni kanssas kaunista pois...”
Ero, jälleennäkeminen, rakkauskin olivat keskeinen osa sodan mielenmaisemaa. Koskaan ei tiennyt, tavattiinko
enää milloinkaan.
Muuan sotapoika oli ollut viinan
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kanssa ongelmissa. Ajattelemattomuuksia oli tullut tehdyksi. Morsian ei ollut
hyvillään, moitteitakin oli tullut:
Kumpa koittaisi se päivä että sota
kerran loppuisi ja minäkin olisin vapaa
ja sinun luonasi. Silloin ei olisi tällaisia huolia. Ne huolet mitä meillä silloin
tulee olemaan, ne ovat meidän yhteisiä
elämän pikku huolia. Mitkä kuuluu elämän arkipäiväisyyteen, ja joita ilman ei
onnea voi saadakaan... Se on niin suloista ajatella sitä elämää mikä meillä on
vielä edessämme.
Rakkaus ja tulevaisuuden usko piti
ihmiset koossa. Väestöliitto perustettiin 1941 ja lapsia tehtiin keskellä sotaakin. Heikki oli keväällä 1944 tuore isä ja
rintamalla hän aprikoi Uuden Suomen
julkaisemaa väestötilastoa. Sen mukaan
poikalasten osuus oli sodan aikana suurempi kuin rauhan oloissa:
Liekö siis tämän sodan ansiota, että
tästä pikku esikoisesta tuli poikalapsi. Mukavata joka tapauksessa näin.
Eiks’ totta sinunkin mielestäsi. Sehän oli
muistaakseni meidän yhteinen mielipiteemme. Ja luullakseni kaikki toivovat
ensimmäisenä juuri poikaa.

Pommituksen jälkiä Senaatintorilla Helsingissä 27.2.1944. Kuva: Sa-kuva

Miehiä oli menehtynyt rintamilla tuhansittain. Tässä mielessä poikavauvat
olivat toivottavia. Väestön lukumäärä
kaiken kaikkiaan oli merkittävää kansakunnan elinvoimalle. Väestöliitto

tahtoi muistuttaa syntyvyyden laskun
lisäksi köyhyydestä, lasten kuolleisuuden syistä, sotaorvoista – ylipäänsä parantaa perheiden elinehtoja. Katse oli
tulevaisuudessa ja usko Suomen kansan

tulevaisuuteen vankka. Kesällä 1944 se
joutui koetukselle – kaikilla rintamilla
ja ihmisten mielissä.
Ari Uino
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Marsalkka Mannerheim, kenraali
Laidoner ja kahden kansan kohtalo
Niin kuin vesipisarasta voi
heijastua koko maailma, voi kansallissankarista heijastua hänen
kansansa ja sen kohtalo. Sekä
marsalkka Mannerheimilla että
kenraali Laidonerilla oli täytettävänään täysin ainutlaatuinen osa
valtioidensa synnyssä ja valtioina
pysymisessä.

Eri teitä kuuluisuuteen
Ikäerostaan johtuen marsalkka Mannerheimin ja kenraali Laidonerin tiet
kuuluisuuteen olivat kovin erilaiset.
Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi
vuonna 1867, Johan Laidoner vuonna
1884. Vuonna 1917 Mannerheim oli siis
jo 50-, Laidoner vasta 33-vuotias. Tuleva
Suomen marsalkka oli siihen saakka ollut kolme vuosikymmentä Venäjän keisarin palveluksessa ja vannonut tälle uskollisuudenvalan. Ylimyksenä Mannerheim arvosti sitä.
Johan Laidoner sen sijaan tuli tavallisen talonpojan perheestä. Hän lähti armeijan oppiin pikemminkin taloudelli-

Marsalkka Mannerheim Mikkelissä 1942

sista syistä - tuota koulutusta tarjottiin
ilmaiseksi. Nuori Johan oli unelmoinut lähinnä maanviljelijän, erityisesti puutarhurin ammatista. Koska rahaa
ei kuitenkaan ollut, lähti hän sotakouluun. Liettuassa Johan rakastui nuoreen
neitoon, puolalaisen aatelissuvun Maria
Kruszewskaan. Myöhemmin hän jatkoi
opintojaan sotakoulussa Pietarissa.
Mannerheimkin sai armeijakoulutuksensa lähinnä Pietarissa, jossa hän
opiskeli Nikolain ratsuväkikoulussa.
Myös Mannerheim avioitui ulkomailla - vuonna 1892 kenraali Arapovin tyttären Anastassian kanssa. Kyseessä oli
järjestetty avioliitto. Koska vaimo oli
hyvin rikas, sai Mannerheim maksettua
velkansa pois. Laidoner taas rakasti Mariaansa alusta loppuun saakka, tuo tunne oli syvä ja molemminpuolinen. Kun
NKVD tuli 19.7.1940 Viron nukkehallituksen sisäministerin kanssa kenraalin Viimsin kotiin pidättämään tämän,
vaati Maria, että hänetkin otetaan mukaan. Vaimo sai tahtonsa läpi ja myös
hänet vietiin Venäjälle.

Euroopassa kuohuu
Vuosi 1917 oli Euroopan historiassa
mullistava. Kaikki muuttui, Venäjä mureni. Sen pääkaupungissa valtaan tuli
Kerenskin vallankumouksellinen kansanhallitus. Keisarille vannottu uskollisuudenvala ei sitonut enää Mannerheimia, joka ei hyväksynyt bolševikkien
vallankaappausta, vaan asettui vastarintaan.
Maaliskuussa 1917 osoitti Nevski prospektilla sini-musta-valkoisin lipuin mieltään 40 000 virolaista. Se oli
väliaikaiselle kansanhallitukselle täysi yllätys - kukaan ei ollut tiennyt, että
maan pääkaupungissa oli tuollainen
määrä virolaisia. Kaupungin yleisen sekasorron keskellä huomiota herätti erityisesti se, kuinka kurinalainen kulkue
oli: joukossa nimittäin oli paljon rintamalta palanneita, kotimaahansa siirtyviä virolaissotilaita. Virolaiset vaativat
maalleen autonomiaa, mistä Kerenskin
hallitus ei uskaltanut eikä voinut kieltäytyä. Virolaisten asuinalue, joka ennen jakautui kahtia Vironmaaksi ja yhdessä latvialaisten kanssa Liivinmaaksi,

Kenraali Laidoner

liitettiin nyt yhdeksi Vironmaan kuvernementiksi, jonka pääkaupungiksi tuli
Tallinna.
Suomessa oli tuohon saakka ollut kokonainen vuosisata autonomiaa. Virolle autonomia oli täysin uusi asia, mutta historia harppoi tuolloin seitsemän
peninkulman askelein. Kommunistinen Venäjä antoi pian Saksan keisarille tekosyyn lähettää joukkojaan itään
ja pohjoiseen, myös Viroon. Venäjän
armeija oli lyöty ja perääntyi nopeasti, heidän mukanaan pakenivat virolaiset kommunistit. Saksa ja saksalaiset eivät kuitenkaan olleet Virossa kaivattuja. Siksipä Viro julistettiin itsenäiseksi
jo ennen Saksan joukkojen saapumista
23.2.1918 Pärnun Endla-teatterin parvekkeelta. Päivää myöhemmin näin
tehtiin myös Tallinnassa. Berliinissä ei
tietenkään tunnustettu uutta valtiota,
vaan Viron alueelle kaavailtiin saksalaista herttuakuntaa. Virolaisilta joukko-osastoilta kerättiin pian aseet pois ja
miehet lähetettiin koteihinsa.
Suomessa olivat asenteet toiset. Maan
eteläosassa oli vallan kaapannut punai-
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944
nen hallitus, joka tuki punaista Venäjää
ja bolševistista Venäjän armeijaa. Keisarillisessa Saksassa ja sen armeijassa näki
Suomen eliitti tervetulleen vastapainon
punaiselle terrorille. Mannerheim oli
tosin aloittanut Vaasassa ristiretken vapaan Suomen nimissä. Hän uskoi ja piti
parempana pärjätä ilman saksalaisten
apua. Mannerheimhan oli kolme vuotta
sotinut Saksaa vastaan, siksi maa ei herättänyt hänessä lämpimiä tunteita.
Punainen Venäjä ei kuitenkaan jättänyt käyttämättä mahdollisuutta valloittaa takaisin menettämiään alueita.
Syksyllä 1918 alkoi Viron vapaussota.
Onneksi Suomen vapaussota oli jo kauan sitten päättynyt ja pohjoinen heimokansa pystyi auttamaan Viroa heti
sodan alettua, niin lainojen kuin vapaaehtoistenkin avulla. Suomalaisten
vapaaehtoisten saapumisella Tallinnaan
vuoden 1918 viimeisinä päivinä oli suuri moraalinen vaikutus, ja se auttoi palauttamaan virolaisten uskon itseensä.
Vapaussodan alussa olivat Viron joukot huonosti johdettuja, mutta pian palasi Venäjältä everstiluutnantti Johan
Laidoner, joka oli maailmansodan taisteluissa ollut apulaistiedustelupäällikkö.
Huolimatta suhteellisen matalasta sotilasarvosta oli Laidonerilla hyvä kokonaisnäkemys rintamasta ja ymmärrystä
joukkojen kauaskatseisesta johtamisesta. Niinpä Laidoner nimitettiin ylipäälliköksi, ja kun vihollisjoukot oli ajettu
pois Virosta, ylennettiin hänet kenraalimajuriksi.
On mielenkiintoista vertailla pitkällä
aikajanalla Mannerheimia ja Laidoneria. Ensimmäinen oli vallankumouksen
puhjetessa kenraaliluutnantti, toinen
vain everstiluutnantti. Kyseessä ei ole
niinkään vanhemman ja nuoremman
veljen suhde, vaan paremminkin isän ja
pojan suhde. Tästä huolimatta molemmista tuli hyvin pian maidensa sankareita - legendaarisia ylipäälliköitä.
Paradoksaalista on, että kun Mannerheim ja Laidoner olivat suosionsa

huipulla, kun he olivat johtaneet maansa voittoon, ei Tarton rauhansopimuksen jälkeen heitä yht’äkkiä enää tarvittu.
Tosin Virossa oli yksi poikkeus, kapina
1.12.1924, jossa Komintern Moskovassa
veteli naruista. Vaikka tuo verinen yritys epäonnistuikin, toimi se herätyskellona nuorelle tasavallalle. Laidoner kutsuttiin taas joksikin aikaa ylipäälliköksi
ja suojeluskunta herätettiin henkiin.

Suurmiehet maailmansodan
pyörteissä
Vuonna 1929 Amerikassa alkanut talouskriisi tuli Pohjois-Eurooppaan pienellä viiveellä. Se aiheutti Suomessa Lapuan liikkeen ja Virossa vapsien eli vapaussotureiden synnyn. Molemmissa
tapauksissa kyseessä oli ruohonjuuritasolta noussut populistinen liike, joka
ajoi vankkaa kansallista linjaa, mutta
oli kaukana Italian fasismista tai Saksan
natsismista. Mielenkiintoista on, että
Mannerheim tunsi sympatiaa Lapuan
pyrkimyksiä kohtaan, kun taas Laidonerin ja vapsien tiet erkaantuivat.
Valtionpäämies Konstantin Päts ja
kenraali Laidoner käyttivät hyväkseen
vapsien aloitteesta kansanäänestyksellä
hyväksyttyä, uutta, autoritaarista perustuslakia ja ottivat sen varjolla 12.3.1934
vallan itselleen. Näin jälkikäteen täytyy
todeta: Viron kansa oli tuolloin väsynyt
Toompean lehmänkauppoihin ja piti
muutosta hyvänä. Ihanaa Pätsin aikaa
muistellaan vieläkin. Koska valtion taloudellinen tilanne parani kohisten, oli
tyytyväisyyteen aihetta. Kenraali Laidonerista tuli taas ylipäällikkö.
Viron ja Suomen tuomiokellot soivat 23.8.1939, kun Moskovan Kremlissä solmittiin kohtalokas sopimus. Seuraavana aamuna Tallinnassa ilmestynyt Päevaleht julisti etusivullaan suurin
kirjaimin: ”Nämä kaksi miestä ovat
nyt ystäviä!” Otsikon alla oli Hitlerin ja
Stalinin kuvat. Tuolloin ei osattu vielä
koko edessä olevaa kauheutta kuvitellakaan. Pian kävi ilmi suuri ero kahden
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naapurimaan, Suomen ja Viron välillä toinen jäi eloon, toinen koki valekuoleman, josta heräsi vasta kaksi sukupolvea
myöhemmin henkiin.
Virossa on laajalti levinnyt myytti, että Suomen kansa tietoisesti valitsi suuren Venäjän karhun vastustamisen, kun taas Virossa pieni joukko poliittisia päättäjiä teki päätöksen alistua
ja määrätä kansan kadotukseen. Todellisuus on kuitenkin toinen. Suomen poliittinen johto yritti venyttää neuvotteluita Moskovan kanssa niin kauan kuin
mahdollista. Luultiin, ettei Stalin hyökkää ja puolueeton Suomi jää Ruotsin tavoin sodan ulkopuolelle. Kun Helsinkiä
30.11.1939 pommitettiin, ymmärrettiin,
että Stalinin kärsivällisyys oli loppunut,
ja niin Suomen piti taistella.
Pienemmällä Virolla ei kaupankäyntiin Kremlin kanssa ollut kuitenkaan
paljoa pelivaraa. Ei ollut epäilystäkään,
etteikö Stalin olisi ollut valmis sotaan.
Virolla oli tuolloin vain yksi epäröivä
liittolainen, Latvia. Suomesta oli hyvissä
ajoin annettu ymmärtää, että tällä kertaa ei ole mahdollista auttaa heimokansaa. Vaikka ihmispolvi takaisin voitiin
vielä uneksia Brittien avusta, ei englantilaisilla ollut enää mitään asiaa Itämerelle. Olisiko Viron todellakin tuollaisessa tilanteessa pitänyt kieltäytyä tukikohtasopimuksesta - voittaakseen aikaa
- ja käydä ypöyksin sotaan puna-armeijaa vastaan? Tallinnassa tiedettiin myös
hyvin, että Hitlerin hyökkäys Stalinia
vastaan on vain ajan kysymys.
Tukikohtasopimuksen vääjäämättömyyden myönsi myös Jaan Tõnisson, joka muuten ei ollut koskaan samaa mieltä Konstantin Pätsin kanssa.
Tuon myönsi koko Viron poliittinen
oppositio. Mielenkiintoista on, että niitä henkilöitä, jotka kyseisiä kohtalokkaita päätöksiä tekivät, oli Suomessa vähemmän kuin Virossa. Suomen hallitus
ei konsultoinut läheskään joka asiassa
eduskuntaa, vaan nojasi kaiken valtuuttavaan mandaattiin.

Marsalkka Mannerheimilla ja kenraali Laidonerilla on eräs suuri ero: siinä missä Laidoner on vain yhden sodan,
vapaussodan sankari, on Mannerheim
vapaus-, talvi- ja jatkosotien sankari.
Neuvostoliiton räikeästi rikottua tukikohtasopimusta ja miehitettyä Viron
kesällä 1940 kyyditettiin kenraali Laidoner kotoaan Venäjälle. Hänen kohtalonaan oli kuolla Venäjällä Vladimirin
vankilassa 13.3.1953 - kahdeksan päivää Stalinin jälkeen. Kenraali haudattiin yhteishautaan, joka on yhä edelleen
löytämättä.
Mannerheim valittiin jatkosodan jälkeen Suomen tasavallan presidentiksi. Ja
vaikka Suomen pitikin solmia Neuvostoliiton kanssa vaikea sopimus, säilyivät
maa, kansa ja vapaus. Stalinin johdolla
Andrei Zhdanov luopui Mannerheimin
sotasyylliseksi julistamisesta eikä häntä
vaadittu vangittavaksi. Marsalkka vietti
elämänsä ehtoopäivät Sveitsissä. Hänet
haudattiin tammikuussa 1951 massiivisin kunniamenoin Hietaniemen hautausmaalle.
Tallinnan raatihuoneella juhlittiin
12.12.2004 saman vuoden kesällä Viljandiin pystytettyä kenraali Laidonerin
ratsastajapatsasta. Suurlähettiläs Jaakko Blomberg totesi tilaisuudessa näin:
”Helsinki ja Viljandi ovat nyt samanarvoiset kaupungit - niillä molemmilla on
yhtä tärkeät ratsastajapatsaat.”
Trivimi Velliste

Kirjoittaja on Kenraali Johan Laidoner -seuran puheenjohtaja. Hän piti esitelmän kenraali Laidonerista ja marsalkka Mannerheimista Suomen-poikien
perinneyhdistyksen perinnepäivän seminaarissa lokakuussa 2013.
Artikkeli on julkaistu Viro Nytt -lehdessä 2/2014
Suomennos: Kirsi Bongwirnso.
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Tuomo Tiililä
50 vuotta sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajistossa

P

älkäneen Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tiililä
on toiminut yhdistyksen puheenjohtajistossa yhdistyksen
perustamisesta vuodesta 1963
lähtien, aluksi varapuheenjohtajana ja vuodesta 1995 yhdistyksen puheenjohtajana. Tiililän luottamustoimi on yhtäjaksoisesti kestänyt jo yli 50 vuotta
ja siitä puheenjohtajanakin lähes 20 vuotta. Tuomo Tiililän
työ puheenjohtajana jatkuu.
Pälkäneen Sotaveteraanien
huoltoyhdistys ry. perustettiin
vuonna 1963. Kovin harvoin
on yhdistyksessä kuitenkaan
esiintynyt tarvetta puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
vaihdokseen. Onnistuneella
johdon valinnalla on yhdistyksen toiminnallinen ja taloudellinen asema saavuttanut vakaan aseman ja yhdistys nauttii
toimialueellaan varauksetonta luottamusta sekä arvostusta.
Samaa arvostusta ja luottamusta yhdistys saa myös Pirkanmaan Sotaveteraanipirissä.

Maatilan pojasta sotilas
Tuomo Tiililä syntyi viljelijäperheeseen Pälkäneellä vuonna 1925. Kasvoi ja varttui maatalousympäristössä ja osallistui
tilan töihin jo pienestä pitäen.
Kansakoulunsa hän kävi kotikylänsä koulussa ja siirtyi oppikouluun Tampereen Suomalaiseen Yhteiskouluun.
Keskikoulun jälkeen sai Tuo-

mo Tiililä kutsun 13.10.1943
alokaskoulutukseen, Lappeenrannan koulutuskeskukseen.
Siellä hänen sijoitusyksikkönsä
oli jalkaväen KRH-komppania,
jossa hänelle annettiin pikainen alokaskoulutus ja sen jälkeen ryhmänjohtajakoulutus
Järvenpäässä.
Koulutusjakson päätyttyä oli
vuorossa siirto Viipuriin, jossa
Tiililä sai erityistehtäväkseen
toimia täisaunan ryhmänjohtajana. Kaupunkikomennuksen
jälkeen oli edessä varsinainen
sodankäynti, Viipurinlahden
saariston rintamalohkolla ja
siellä tehtävänä toimia KRH:n
tulenjohtajana.
– Maanviljelijä kun olin,
sain luonnollisesti keväällä
1944 kylvöloman, kertoo Tuomo Tiililä. Mutta kesken kylvöloman sai hän kuitenkin käskyn palata takaisin Viipurinlahdelle.
Vihollisen aloitettua kannaksella suuhyökkäyksen, siirrettiin KRH -komppania Hämeen ratsurykmentin mukana
Ilomantsiin. Siellä olikin edessä tosi kovat paikat. Panemalla kovan kova vastaan, onnistuimme tuhoamaan vihollisen
kaksi divisioonaa, joiden joukkojen rippeet jättivät paetessaan taakseen valtavan määrän
aseita, kalustoa ja varusteita.
Sotasaalis oli todella mahtava,
Tiililä kuvailee.
Taistelujen tauottua sai Tuomo Tiililä siirron Hämeenlin-

Tuomo Tiililä sotaan lähteneiden pälkäneläisten muistokivellä..

naan, erilliseen KRH -komppaniaan suorittamaan loppuun
kesken jääneen asevelvollisuutensa. Hänet kotiutettiin maaliskuussa1946 ja siviilissä työ
jatkui maanviljelijänä.

Siviilityö
maatilataloudessa jatkui
Kotiuduttuaan Tuomo Tiililä jatkoi maatalouden parissa,
ensin perheenjäsenenä, myöhemmin itsenäisenä maanviljelijänä ja maatilan isäntänä.
Isännyyskaudellaan hän nosti
tilansa tuottotasoa viljelyn ammattiosaamisen, rakentamisen
ja lisämaan hankinnan avulla. Aloittaessaan Tiililän karjatilan isäntänä oli tilan peltoala vain viisi hehtaaria, mutta
luovuttuaan tilan isännyydestä
oli peltoala noussut jo 30 hehtaariin.
Maatalouden harjoittamisen
ohessa Tuomo Tiiliä osallistui
laajasti moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin, lähinnä kunnallispolitiikassa ja maatalousjärjestöissä. Pälkäneen kunnalliselämässä hän toimi yli 30
vuotta, monien eri lautakuntien
puheenjohtajana tai jäsenenä.
Luottamustyö maatalousjärjestöissä oli vähintäänkin yhtä pitkäaikainen. Hän toimi muun
muassa maamiesseuran sihteerinä ja MTK:n perunavaliokunnan jäsenenä sekä jäsenenä
Maaseutukeskuksen perunavaliokunnassa ja Suomen Perunaseuran valtuuskunnassa.

Yhdistyksen 45-vuotisjuhlan juhlapuhujana oli kenraali Seppo Toivonen. Puheenjohtaja kiittelee.

Sotaveteraaniyhdistys
perustettiin
Pälkäneen
Sotaveteraanien
huoltoyhdistys ry. perustettiin
3.12.1963 ja Tuomo Tiililä oli
yksi seuran perustajajäsenistä.
Jo perustavassa kokouksessa
hänet valittiin hallitukseen ja
välittömästi myös yhdistyksen
varapuheenjohtajaksi. Vuonna 1995 hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi, jossa
luottamustoimessa hän edelleenkin jatkaa. Puheenjohtajuusvuosia on hänelle kertynyt
jo yli 50, ensin varapuheenjohtajana 32 vuotta ja sen jälkeen
puheenjohtajana 19 vuotta. Työ
puheenjohtajistossa on yhtäjaksoisesti kestänyt pidempään
kuin kenelläkään toisella puheenjohtajalla koko maassa.
– Perustamisen jälkeisinä
vuosina ei sotaveteraaniyhdistys nauttinut suurtakaan toimialueensa luottamusta, saati arvostusta. Nuorten radikaalien
keskuudessa se oli suorastaan
väheksyvää, sanoo Tuomo Tiililä. Toimintaa ja varojen hankintaa oli ylläpidettävä jäsenten
erinomaisella talkootyöllä.
Vasta 1990-luvulla sotaveteraanien sotavuosien aikaista
työtä alettiin laajasti arvostaa,
samoin veteraanien yhdistystoimintaa. Järjestön yhteiskunnallinen asema vahvistui ja sama
kehitys jatkui edelleen 2000-luvulle tultaessa. Muutos yleisessä
mielipiteessä ja valtakunnallinen lainsäädäntö nostivat sota-

veteraanit heille kuuluvaan arvostettuun asemaan.
Yhdistyksen toiminnan suurin tulolähde oli alkuvuosina jäsenmaksutulojen ohella
romunkeräyksellä saatu tulo.
Vastaavasti sotainvalidit järjestivät vuosittain viljakeräyksen, kunnes eräs valtuutettu (sotaveteraani itsekin) teki
esityksen, että eikö kunta voisi
avustaa sotaveteraaneja ja veteraaniyhdistyksiä keräystuloksia vastaavalla summalla, jottei
veteraanien tarvitsisi kerjuulle
lähteä. Se oli alku kunnallisen
tuen saannille.

Nenänpään leirintäalue
Sotaveteraani Vilho Turvanen
vuokrasi yhdistykselle leirialueeksi sopivan rantatontin, jolle Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen toimesta perustettiin Nenänpään leirintäalue
vuonna 1967. Alkupääoma leirintäkeskuksen rakentamiseen
saatiin keräystuloista, mutta
valtaosa rakentamisesta tehtiin talkootyönä. Rakennustalkoisiin osallistui keskimäärin
60–80 veteraania/talkoopäivä, ja talkootunteja kertyi noin
3 000/kesä.
Alueelle rakennettiin 6 rantamökkiä, rantasauna ja keittokatos. Liikevaihtoa leirialueella
oli parhaimmillaan nykyrahaksi muutettuna 30 000–40 000 €/
vuosi ja voitto 10 000–11 000
€/v. Vierailijoita leirialueella
kävi vuosittain 10 000–19 000.
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Vuonna 1973 Turvasen perikunta tarjosi tonttialuetta yhdistyksen ostettavaksi, mutta
kalliin hintapyynnön johdosta siitä luovuttiin ja tyydyttiin
rakennusten ja kaluston myyntiin, joista saatiin 60 700 €. Se
muodostaakin
yhdistyksen
toiminnalle
peruspääoman.
Omasta leirintäalueesta luopumisen jälkeen mentiin osakkaaksi Sotainvalidien Luikalan
leirintäalueeseen.

Yhdistys ja sen toiminta
Pälkäneen Sotaveteraaniyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden
2013 päättyessä 67. Siitä veteraanijäseniä oli 19, joista naisia 5, puoliso- ja leskijäseniä 22
sekä kannattajajäseniä 26. Kannattajajäsenten huomattavan
suuri osuus varmistaa yhdistyksen toiminnan vielä vuosikausiksi eteenpäin. Esimerkiksi yhdistyksen sihteeri Kalevi
Koivisto on kannattajajäsen.
Yhdistyksen toiminta on

nykyisin suunnattu jäsenistön
virkistykseen. Sääntömääräisten kokousten lisäksi on vuosittain keskimäärin kolme tapaamista. Niitä ovat teatteri- tai
kesäteatterimatkat, kesäretket
ja vapaamuotoiset veteraanitapaamiset. Vuosijuhlaansa yhdistys viettää aina viiden vuoden välein. Viime vuonna oli
vuorossa 50-vuotisjuhla 22.11.
viinitila Rönnvikissä, Pälkäneen Laitikkalassa.
Näiden toimintojen lisäksi
yhdistys osallistuu aktiivisesti
Sotaveteraanipiirin vuosittain
järjestämään kirkkopäivään,
yhdessä muiden veteraanijärjestöjen kanssa. Itsenäisyyspäivänä yhdistys järjestää reserviläisjärjestöjen avulla kunniavartion
ja seppeleen laskun sankarihaudalle. Havuseppeleen lasku
sankarihaudalle tehdään myös
Kaatuneiden muisto- ja Veteraanien päivänä. Havuseppele
lasketaan myös veteraanin siunaustilaisuudessa.

HL-Elec Oy

Kunnan taloudellinen
tuki
Pälkäneen kunta tukee sotaveteraanien toimintaa vuosittain
myöntämällään avustuksella.
Viime vuonna tuen suuruus oli
70 €/veteraanijäsen. Tämän lisäksi kunta tarjoaa ilmaisen
lounaan viitenä päivänä viikossa. Edellytyksenä lounaan
saannille on, että veteraanilla
on rintamatunnus. Lounas tarjotaan joko koulun tai muun
kunnallisen laitoksen ruokalassa. Ateriointi on mahdollista myös paikallisessa lounasravintolassa ja tarvittaessa lounas
tuodaan myös kotiin.
Terveyskeskuskäynnit ovat
sotaveteraaneille
ilmaiset.
Heillä on myös saunomismahdollisuus palvelukeskuksessa,
jossa on myös uima-allas. Viimeisenä palveluksenaan seurakunta tarjoaa maksuttoman
siunauksen ja hautapaikan.
Muiden yhteisöjen ja yritystoiminnan antamasta veteraa-

Puheenjohtaja Tuomo Tiililä hänelle tutussa kokousympäristössä
”Päämajassa”, Pälkäneellä. Satojen ja taas satojen kokousten mies,
ennätti nuorukaisena perheenkin perustaa. Sitä on vaimo Eila ja
kolme tytärtä.

nituesta on merkittävin Pälkäneen seudun Vanhustenkotiyhdistyksen,
Kostiakodin,
veloituksetta luovuttama kokoustila, ”Päämaja” veteraanijärjestöjen käyttöön. Kostiako-

ti tarjoaa kokousväelle myös ilmaiset pullakahvit.
Matti Värri
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Maailman vanhin suomalainen veteraaniyhdistys

M

aailman vanhin suomalainen aseveliyhdistys toimi Amerikassa yli seitsemänkymmentä
vuotta. Suomen Vapaussodan
Rintamamiehet Amerikassa
perustettiin 21.4.1934. Yhdistyksen perustajajäsenet olivat
Henry Tirri, Martti Heino,
Tuure Jalkanen, Hugo Koskinen, Yrjö J. Siitonen, Arthur Beckman, Eino Wirkki,
Oskar Sorsa, Aulis Aropaltio, Antero Lundson ja Lauri
Saarinen. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Eino
Wirkki. Seuran lippu vihittiin
New Yorkin hotelli Esplanadalla 30.1.1936. Lipun suunnittelijasta ei ole tietoa, mutta sen
tekivät rouvat Tarvainen ja
Klapuri. Lippu restauroitiin
ompelija Maija Vartiaisen toimesta Manhattanilla 1990-luvun puolivälissä.
Vuonna 1938 yhdistys vuokrasi oman "haalin" New Yorkista 125. kadulta. Seuraavana vuonna yhdistys teki sotaan
varautuvalle Suomelle symbolisen lahjoituksen viihdytyskiertueesta saamillaan tuloilla.
Rahat lähetettiin Suomeen linnoitustöissä olevien hyväksi.
Amerikasta lähti vapaaehtoisina Suomeen Talvisodan
aikana 275 miestä. Yli tuhat
miestä oli odottamassa kuljetusta New Yorkista, kun sota jo
loppui. Vain 30 miestä ehti rin-

tamalle saakka ja heistä kolme
kaatui. Osa heistä meni mitään
ilmoittamatta eversti Talvelan
joukkoihin.
Aseveliyhdistys
lähetti 10 000 dollarin arvosta morfiinia rintamajoukoille. Vapaaehtoisten palattua takaisin Amerikkaan muutettiin
yhdistyksen nimi Suomalaiset
Aseveljet Amerikassa Yhdistykseksi (Finnish War Veterans
in America Inc.).

Uusia voimia Suomesta
Sotien jälkeen toiminta vilkastui, kun Suomesta tuli uusia
maahanmuuttajia. Uusista jäsenistä mainittakoon upseerit
Antero Aakkula, Olavi Alakulppi, Aito Keravuori, Kalle Keränen, Alpo Marttinen,
Paavo Kairinen, Lauri Törni,
Sulo Uitto ja paljon muita sotilaita, joista osa oli asekätkennästä epäiltyjä ja syytettyjä ja
siksi muuttaneet Amerikkaan.
Heistä Lauri Törni toimi yhdistyksen sihteerinä 1950-luvun
alussa.
Tultaessa 1970-luvulle oli
yhdistyksen puheenjohtajana
Alwar Bergeley. Kokoontumispaikka oli "Imatrahaali". Seuraavana johtomiehenä oli Tauno Pulkkinen. Hänen johdollaan juhlittiin 40-vuotisjuhlia.
Pulkkista seurasivat johdossa
Eric Korby, ja Mauno Laurila.
Siirryttäessä 1980-luvulle puheenjohtajana oli eversti Paa-

vo Kairinen. Yhdistys myös
perusti alaosaston, jonka nimeksi annettiin Ryhti. Se toimi aina 1990-lopulle saakka.
Tämän nimissä tehtiin matka
mm. Montrealin olympialaisiin 1976. Seuran toiminnasta mainittakoon vuosittaiset
Peurapäivälliset. Suomen pääkonsuli yleensä kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan kuten
myös NY:ssa oleva YK:n sotilasneuvonantaja, joista everstiluutnantti Simo Hautala on
käynyt viimeiset kaksi vuotta.
Myös Harri Holkeri oli kerran
näillä päivällisillä.
Eversti Kairinen luopui puheenjohtajuudesta 1982 muutettuaan takaisin Suomeen.
Sitä ennen hän kuitenkin uudisti seuran säännöt. Suomessa hän kirjoitti kaksi kirjaa.
MARTTISEN MIEHET ja JR 35
SOTATIELLÄ. Kairisen jälkeen
tuli puheenjohtajaksi Allan
Hinkkanen. Hän teki suuren
työn järjestäessään yhdistyksen 50-vuotisjuhlat Manhattanilla 1984. Hän myös kokosi
yhdistyksen toiminnasta kertovan 50-vuotisjulkaisun. Hinkkanen kuoli yllättäen samana
syksynä ja hänen jälkeensä yhdistyksen peräsimeen tarttui
John Kirk, joka veti seuraa 20
vuotta.
Korbyn ja Kirkin puheenjohtajakausilla Peurapäivällisiä pidettiin Lomalassa ja siellä
oli aina paistiksi muunnettuna
Kirkin itsensä ampuma peura.

Törnin hautajaiset
Yhdistyksen edustajat John
Kirkin johdolla kunnioittivat
entisen sihteerinsä ja legendaarisen sotilaan Lauri Törnin
muistoa hänen hautajaisissaan
Arlingtonin
sotilashautausmaalla Washingtonissa.
Seuran sääntöjä nykyaikaistettiin, tupailtoja ja piknikkejä
pidettiin. Vuonna 2004 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin seuran pitkäaikainen (19
vuotta) sihteerirahastonhoitaja-jäsenkirjuri Ray Heinonen.
Seuran 70-vuotisjuhlat pidettiin hänen johdollaan "Lomala
haalilla".

Muistolaatta
Sotaveteraaneille
Suomen Suurlähetystöön

www.rannanteollisuuskone.fi

Suomen
itsenäisyyspäivänä
2005 paljastettiin Suomen sotilasasiamiehen työhuoneessa Washingtonissa seuran toiminnasta kertova 70-vuotismuistolaatta. Tilaisuudessa Ray
Heinonen mainitsi puheessaan:

– Tällä muistomerkillä haluamme kunnioittaa veteraaneja ja sitä suurta uhrausta, jonka
nämä miehet ja naiset ovat antaneet Suomen vapauden ja itsenäisyyden hyväksi.
Eversti Honkamaa kiitti ja
lausui tyytyväisyytensä siitä, että laatta kiinnitettiin juuri hänen työhuoneensa seinälle
kaikkien vierailijoiden nähtäväksi ja ihailtavaksi. Laatan oli
suunnitellut Juha Mäkipää.
Seuran jäsenet ikääntyvät
ja samalla harvenevat. Pikkuhiljaa yhdistyksen kokouksissa
alettiin tehdä päätöksiä seuran
arkiston siirtämisestä Suomen
Sotamuseoon. 19.6.2006 tämä
siirtoasia toteutui Turussa, jossa Lauri Koho oli vastaanottamassa Ray Heinosen tuoman
arkiston. Kunniakas yhdistyksen lippu sekä miekka luovutettiin Vapaussodan Perinneliitto
ry:lle. Suurin osa yhdistyksen
arkistosta siirrettiin Sotamuseoon jo vuonna 2001.

Jatkaja Floridassa
Yhdistys jatkaa Floridassa sijaitsevan johtokunnan viitoittamalla tiellä. Sitä edeltävään
johtokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Ray Heinonen,
vpj. Paul Lampi, siht. Kaisa Åkerlund, rah.hoit. Veikko
Salmela. Muut jäsenet: Lauri
Ilmoniemi, Veli Känninen ja
Aaro Suni.
Viimeiset 5 vuotta, veteraaniosastojen yhdistymisen jälkeen, ovat olleet hyvin kiireisiä. Jäsenet eivät jääneet lepäilemään laakereillaan. Varojen
keräys kuntoutus- ja virkistystoiminnan hyväksi on suureksi osaksi tullut hernekeittotapahtumien kautta 2 – 3
kertaa vuodessa. Sota-ajan musiikin tahdissa, Suomen armeijan vanha soppatykki, mallia
1927, poreilee ja ruokkii noin
sata paikkakunnalle saapunutta vierasta. Ja sattumat eivät lopu, sanoo puheenjohtaja
Hans Nyholm. Soppamestareina näitten vuosien aikana ovat
toimineet sihteeri Mirja Silvan, Toivo Törmänen, Heikki Tuomainen. Pasi Koivusen
lahjoittamalle parkkipaikalle saapuu 2-3 aikaan aamulla
Hans ja hänen sihteeri vaimonsa Mirja. Salaisen soppareseptin aineet laitetaan kattilaan,
sitä sekoitellaan ja maistellaan
monta tuntia. Soppa on valmista puolenpäivän tilaisuutta
varten. Lake Worthin ja Lantanan autoilijat ja virkavalta
ovat tottuneet näkemään noin

Suomalaiset
Sotaveteraanit
Amerikassa
– muodostui 2008, kun
neljä USA:ssa olevaa
yhdistystä lopetti toimintansa
– on Sotaveteraaniliiton
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin jäsen
– nykyisin 132 varsinaista
jäsentä, joista 36:lla
tunnus ja 137 kannattajajäsentä
– juhlii 22.3.2014, kun
taustayhteisön perustamisesta tulee 80 vuotta

10 kilometrin matkan vanhan
soppatykin matkalla jakelupaikalle, joka viimeisten 2-3 vuoden ajan on ollut Suomi Talo
Lantanassa.

Vapauden hinta -museo
Vapauden hinta -museosta,
joka avasi ovensa Suomi Talolla
vuonna 2006, on tullut Suomen
sotahistorian etappipaikka sadoille turisteille.
– Kun astuu ovesta sisään,
tuntuu kuin olisi astunut vuoteen 1939 Suomessa, sanoi puolustusvoimien komentaja, amiraali Juhani Kaskeala käydessään museossa 15.3.2009.
Museo on järjestänyt paikkakunnan kansakouluissa esitelmiä Suomen sotien 19391945 historiasta pari kertaa
vuodessa. Lapset ovat kiinnostuneita, kun saavat käsitellä armeijan esineitä ja katsella historiallisia filmejä. Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa
yhdistys on antanut museolle
myöskin työksi etsiä ja luovuttaa Suomen talvisodan muistomitalin ja kunniakirjan kaikille
vapaaehtoisille tai lähisukulaisille Kanadassa ja Yhdysvalloissa, jotka eivät sitä koskaan
saaneet. Tätä kirjoittaessa näitä mitaleja odottaa vielä 55 veteraania tai heidän perillisiään.
Hans Nyholm, puheenjohtaja
Harry Manner, varapuheenjohtaja
Mirja Silvan, sihteeri
Raili Korhonen, rahastonhoitaja
Juhani Korhonen
Raija Coath
Aimo Tervakoski
Bert Hamlin
Toivo Törmänen
Mauno Laurila
Pentti Koistinen
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Osasto Törni täytti 70 vuotta

H

arva sotaveteraani tai
sotahistoriasta kiinnostunut ei ole kuullut Lauri Törnistä, ja vaikka
hän osittain on tullut tunnetuksi ajastaan Yhdysvallan armeijassa, hänen aikaansaannoksensa etenkin komppanianpäällikönä jatkosodassa ovat
kiistattomat. Ennen kuin Törnille annettiin ”oma komppania” hän toimi 1. Divisioonan
kaukotiedusteluosaston päällikkönä ja johti myöhemmin
vielä Desantintorjunta-osastoa.
Vuoden 1943 lopulla todettiin
kuitenkin, että divisioonassa tarvittiin erillinen jääkärikomppania kolmen edellisenä
vuonna lakkautetun tilalle.
Uno Fagernäs katsoi, että tämän komppanian päälliköksi
ei sovi paremmin kukaan muu
kuin Törni. Jääkärikomppania,
joka perustettiin 3.12.1943 tuli
saavuttamaan mainetta iskukykynsä ja miehien kovan fyysisen kunnon takia mutta erityisesti ankarien taistelujensa
ansiosta. Os. Törnin päällikkönä ”Lasse” nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi 9.7.1944.
Os. Lauri Törnin perinnekilta vietti Osasto Törnin 70-vuotispäivää Turun Forum Marinumin juhlatiloissa talvisodan alkamispäivänä 30.11.2013.
Juhliin oli kerääntynyt noin
70 vierasta eri puolelta Suomea, Eurooppaa ja Yhdysvalto-

lesta. Mika Palanen, joka teki
Törni-DVD:n, osallistui myös
juhlaan. DVD rikkoi pohjoismaiden ennätyksen myydyistä dokumenttielokuvista – yli
28 000 myytyä kappaletta.
Mannerheim-ristin ritari-

Tilaisuuden juhlayleisöä vas. Matti Höök, Scott Davis, Pauliina Larameé, Pekka Kiuru ja Juha Rytkönen.

ja. Perinnekillan puheenjohtaja
Pauliina Laramée vastaanotti vieraita Osasto Törnin marssin soidessa, jonka on säveltänyt
nyt jo eläkkeellä oleva musiikkimajuri Raine Ampuja. Aluksi
vietettiin hiljainen hetki äskettäin edesmenneelle törniläiselle, Thorolf Wallstensille Paraisilta. Törniläisiä on tänä päivänä elossa enää muutama. Ehkä
tunnetuin heistä, presidentti
Mauno Koivisto ei voinut monen muun lailla osallistua. Heidät muistettiin kyllä juhlan aikana sekä puheissa että ajatuksissa. Tilaisuudessa juhlayleisöä
viihdytti Pirkko Mannola.
Yhdysvalloista juhlaan saapuivat sotilasasiamies, Vietnamin sodan veteraani Dave
Heikkilä ja Michael J. Clever-

ley, joka herätti Törnin tarinan
taas henkiin kirjallaan Lauri Törni - syntynyt sotilaaksi. Kirja ilmestyi pian Törnin
jäännösten löytämisen jälkeen
H-34 Kingbee-helikopterin putoamispaikalta keväällä 1999.
Cleverley puhuu sujuvasti Suomea suomalaisen vaimonsa ansiosta, ja yhtenä Törnin biografian kirjoittajana hän toimi
myös juhlapuhujana.
Paikalla oli myös perinnekillan perustaja Pasi Niittymäki, joka 1990-luvun alussa
hakeutui törniläisten seuraan
haastatellakseen heitä paikalliseen radioon. Työskentely törniläisten kanssa johti siihen,
että veteraanit itse äänestivät
kesällä 1996 itsenäisen perinnekillan perustamisen puo-

Laulusta saa
voimaa,
laulu herättää
muistoja
Harjun Laulu-kuoron yhteislauluCD sisältää 33 kansakoululaulua,
isänmaallisia ja hengellisä lauluja
sekä vanhoja iskelmiä. Mukana
isotekstinen sanavihko.
Tämän levyn mukana on
helppo laulaa yhdessä ja
laulattaa isompaakin ryhmää.
www.harjunlaulu.fi
Matti Siipola
puh. 0404 135 134
matti.siipola22@gmail.com

en säätiötä edusti pääsihteeri
Pekka Kouri. Paikalla oli myös
eri maanpuolustusjärjestöjen
edustajia.
Teksti: Joel Sjögren
Kuva: Pasi Niittymäki
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Juhlava joululounas

E

telä Suomen Juhlapalvelu tarjosi jo perinteeksi muodostuneen joululounaan lahtelaisille ja hollolalaisille veteraaneille, puolisoille
ja leskille. Tällä kerralla ajoitettiin lounas kahdelle päivälle ja
se oli siis tarjolla sekä 9. että 10.
joulukuuta Hennalan Upseerikerholla.
Ilkka Koskinen ja Virpi Kesonen, Juhlapalvelun isäntä ja
emäntä osoittivat täten arvos-

tuksensa sotiemme veteraaneille. Ilkan sanoja lainaten:
”Perinne jatkuu niin kauan,
kun veteraanit jaksavat ottaa
kutsun vastaan”.
Osallistujat muistivat Juhlapalvelua maanpuolustusplaketilla ja Sotaveteraaniliiton historiikillä. Piirin luovuttaman
plaketin ja Lahden Sotaveteraanien luovuttaman kirjan otti
vastaan Ilkka Koskinen.

Tykistö ja ilmavoimat Ilomantsin
taisteluissa kesällä 1944

I

lomantsissa käytiin heinä–
elokuussa 1944 jatkosodan
viimeinen suuri taistelu,
joka päättyi Ryhmä Raappanan
joukkojen voittoon. Kenraalimajuri E. J. Raappanan komentaman tilapäisyhtymän riveissä
sotatoimeen osallistui myös 21.
Prikaati.
Joensuussa järjestetään kaikille avoin ja maksuton sotahistoriallinen seminaari, joka
liittyy 21. Prikaatin Perinneyhdistyksen 25-vuotisjuhlavuo-

teen ja jatkosodan päättymisen
70-vuotismuistoon. Seminaarin esitelmät tarkastelevat kesän 1944 Ilomantsin taisteluita epäsuoran tulen ja ilmavoimien toiminnan näkökulmista.
Esitelmöitsijöinä ovat tykistöspesialisti eversti Jyri Paulaharju, ilmasotahistorioitsija DI
Carl-Fredrik Geust ja punaarmeijan toiminnan asiantuntija professori Juri Kilin.
Seminaari järjestetään ItäSuomen yliopiston Joensuun

kampuksen Aurora II -rakennuksen salissa AU100 (os. Yliopistokatu 2, Joensuu) perjantaina 16.5.2014 kello 13.00–
16.00
Järjestelyistä vastaavat:
21. Prikaatin Perinneyhdistys ry
Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitos
Ilomantsin sotahistoriallinen
työryhmä
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta”

Kun Viipuri kuoli!

M
Kuvassa luovuttajat vasemmalta Niilo Aaltio, Matti Kuukka, Juhani
Honkaniemi, Raija Koskinen, Jukka Simola ja Jukka Torstila, vastapäätä Ilkka Koskinen.

SM-kisojen aika on ohi

K

isa- ja liikuntatoimikunnan esityksestä liiton hallitus teki kokouksessaan päätöksen, että mitään SM-kisoja ei järjestetä
vuoden 2014 alusta lukien. Toimikunta on seurannut kisojen
veteraaniosanottajien määrää
viime vuosien ajan ja heidän
vähentyessään ei ole tarkoituk-

senmukaista jatkaa kilpailutoimintaa kannattajajäsenille.
Toimikunta kiittää vuosien
varrella tehdystä yhteistyöstä
kaikkia eri kisalajien järjestelyihin osallistuneita sekä kisojen
osanottajia ja toivoo, että liikunta säilyy piiri- ja yhdistystasolla.
Anni Grundström

Lapin Sotaveteraanipiirin järjestämät hiihtokisat v. 1982.

arraskuun viimeisen
päivän aamuna 1939
ilmahälytyssireenien vihlova ulvonta yllätti kaupungin asukkaat aamutoimiltaan. Ulvonta aiheutti kansainvaelluksen pois kaupungista
- ennen muuta naisia ja lapsia
- evakkoon ympäröivälle maaseudulle. Neuvostopommittajat saivat aikaan pakokauhua
asukkaiden keskuudessa sekä
paljon tulipaloja ja tuhoutuneita ja raunioituneita koteja, joita ei ollut ehditty tyhjentää ensi
sijassa Kelkkalan kaupunginosassa, Maaskolan ratapihalla sekä kaupunginsairaalan takana. Tuhoavien pommitusten
jatkuessa seuraavina päivinä
väestönsuojeluviranomaisten
oli jatkettava evakuointia siirtämällä kaupunkiin vielä jäänyt kaupungin toiminnan jatkumiselle tarpeeton henkilöstö
kaupungin ulkopuolelle.
Joulukuussa vallinnut huonohko lentosää hieman hillitsi
neuvostopommittajia.
Niiden tilalle tuli yllätys, nimittäin jouluaattona puna-armeijan kauaskantoinen raskas
tykki ammuskeli muutamia
kranaatteja kaupunkiin jatkaen ammuntaansa käytännössä
talvisodan päättymiseen asti.
Tämän ”pitkän ryssän” tai ”aavetykin” nimellä tunnetun tykin ammus saattoi iskeä kaupunkiin täysin varoittamatta ja
minne tahansa ja milloin vain
Perkjärven alueella olleesta tuliasemasta. Muuten vuoden
1940 ensimmäinen kuukausi
oli ”suhteellisen hiljainen” puna-armeijan keskittäessä lisää
voimaa nimenomaan Summan
alueelle. Viipurilaiset jatkoivat evakuointiaan ja kertoman

mukaan siihen oli käytettävä
jopa pakkoa asukkaiden ollessa haluttomia jättämään kotinsa ja työnsä.
Helmikuun alku muutti sotilaallisen tilanteen. Puna-armeija oli saanut lisävoimien
keskittämisen loppuun ja se
aloitti suurrynnistyksen Summassa. Alkanut hyökkäys aiheutti suurpommituksia Viipuriin ja niiden tuloksina muiden
muassa kaupunkilaisille rakas
tuomiokirkko vaurioitui, maaseurakunnan kirkko tuhoutui
liki täysin, kaupungin historiallisesti arvokas vanha osa kärsi suuria tuhoja rakennusten
sortuessa kaduille. Sanomalehdet (Karjala, Maakansa ja Kansan työ) lakkasivat ilmestymästä. Sähkönjakelu keskeytyi ja
viimeiset kaupungin virastot
lopettivat kaupunkilaisten palvelemisen. Maaliskuun alusta
alkaen puna-armeijan kenttätykistö kykeni ampumaan kaupunkia täydentäen tuhoja.
Kaupunki jäi nyt sotilaiden - eversti Kailan komentaman 3.Diviisioonan - haltuun
ja puolustettavaksi. Kaakkoista
taivaanrantaa valaisivat valtavat tulipalot, sillä alueen rakennukset poltettiin järjestelmällisesti, koska puna-armeijalla
ei ollut majoitusvälineitä. Helmikuun lopulla puna-armeija
oli Viipurin porteilla, taka-aseman edustalla.
On keskusteltu siitä, oliko
Viipurin härkäpäinen puolustaminen sotatoimien kannalta ollenkaan välttämätöntä, ja
oliko melkein varustamaton
ja linnoittamaton taka-asema
väärin määritelty maastoon.
Mutta se oli Suomen lukko, joten sen puolustaminen oli psy-

kologisesti ainoa mahdollisuus.
Puna-armeijalle Viipurin valtaaminen ja taka-aseman murtaminen oli aivan yhtä tärkeää
ja se olikin saanut käskyn vallata Viipuri hinnalla millä hyvänsä. Taistelu Viipurista muodostui ”arvovaltakysymykseksi”. Niinpä neuvostolehdistö
kertoikin suurena uutisena, että
puna-armeijan joukot valtasivat
Viipurin rynnäköllä. Todellisuudessa eversti Heiskasen komentaman Jalkaväkirykmentti 7:n sotilaat pitivät hallussaan
Patterinmäen asemia. Rauhan
tullessa 13. maaliskuuta kello
11.00 liki koko kantakaupunki oli vielä suomalaisten sotilaiden hallussa. Suomen sotalippu
laskettiin Pyhän Olavin tornin
huipulta 13. maaliskuuta puolitankoon, kohotettiin uudelleen
lipputankoon ylös ja laskettiin
sen jälkeen alas. Eversti Heiskanen luovutti lipun eversti Kailalle sanoen ”Viipurin puolustajat luovuttavat tämän lipun
siksi, kunnes se jälleen voidaan
asettaa paikalleen”.
Suomalaiset sotilaat poistuivat Viipurista rauhansopimuksen mukaisesti seuraavana päivänä jättäen taakseen valtavat
savupilvet hillittömästä tulipalosta, joka tuhosi kauppahallin
raivoten myös lähikortteleissa. Samana päivänä Viipuriin
marssivat puna-armeijan sotilaat. Viipuri kuoli ja siitä tuli
”vanha venäläinen kaupunki”.
Anssi Vuorenmaa
Lähteinä: Sampo Ahto ”Viipuri
kuolee” teoksessa ”Suomi sodassa. Talvi- ja jatkosota viikosta viikkoon”, Valitut Palat 1998 sekä Koponen. E - Viitanen. E ”Viipurin viimeiset päivät”, WSOY 1941.
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Tukea sotaveteraaneille heijastimia ja hirvenlihaa

K

ouvolan Sotaveteraanit
saivat tukea kotiavun
järjestämiseen kahdelta eri järjestöltä joulukuussa.
Ei tosin paistien ja heijastimien
muodossa, mutta niiden avulla.

Heijastimia koululaisille
Pieni kouvolalainen vajaan
kymmenen henkilön yhdistys Rockin` Cocks ry on järjestänyt useana vuonna itsenäisyyspäivää edeltävänä iltana konsertin, jonka tuotto on
luovutettu Kouvolan Sotaveteraaneille. Yhdistys itse ei soita,
mutta järjestää esim. musiikkitapahtumia Kouvolan alueella. Vuoden 2013 konsertin tuotolla, pääsylipputuloista tarjoi-

lijoiden tippeihin ja yritysten
lahjoituksiin, yhdistys osti 836
sotaveteraaniheijastinta, jotka jaettiin kaikille Kouvolan
koulujen ensimmäisen luokan
oppilaille. Heijastinten oston
jälkeen jäi tuotosta vielä reilut
8500 € sotaveteraaneille luovutettavaksi. Koulutietä turvaava
”kokardiheijastin” kertoo ekaluokkalaisille sotaveteraanien
teoista sodassa ja sen jälkeen.
Tuotto tukee veteraanien kotona asumista.
Yhdistyksen edustajat, Ville Rousku ja Ville Vähä-Nuuja
jakoivat heijastimet Vahteron
koulun ekaluokkalaisille heidän joulujuhlassaan. Sotaveteraanikuoro esiintyi juhlassa.

Salpalinja-näyttelyn
luentosarja
Hirvenlihan
huutokauppa
Matti Utti Valkealan-Kouvolan riistanhoitoyhdistyksestä julisti joulurauhan riistalle
Utin seudun metsästysmajalla
22.12.2013. Kai Korpi ja VeliMatti Taimela luovuttivat hirvenlihan huutokaupasta saadun n. 1800 € summan, jonka
vastaanottivat sotaveteraanit
Arvo Metso ja Tauno Hyppänen sekä Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen.
Tapahtumassa esiintyneet
tiernapojat, veljekset Eemil,
Aatu ja Eero Hyppänen ja
serkkunsa Anton Vinnikka eivät pyytäneetkään ”tähteensä
kynttilän pätkää”. He laittoivat
kypärät kiertämään kuulijoitten joukkoon ja ilmoittivat kertyneen summan menevän suoraan sotaveteraaneille. Summa
nostaa ”julistuksen lahjoituksen” pitkälti yli kahden tuhannen euron. Menee hyvään tarkoitukseen, perusteli Anton
myöhemmin opiskelijapoikien
lahjoitusta. Tauno Hyppänen
on tiernapoikien isoisä.

Heijastimet on jaettu, edessä Ville Vähä-Nuuja, Tauno Hyppänen
ja Toivo Hartikainen.

Teksti ja kuva:
Roope Nieminen

Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin
veteraaniperinnematkat v 2014
1. Äänisniemi - Karhumäen alue 11. - 15.6.2014 (5vrk)
reitti: Jyväskylä – Petroskoi - Karhumäki - Petroskoi - Sortavala - Jyväskylä
oppaana Kainuun Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Seppo Tähkäpää
Majoitus Petroskoissa ja Poventsassa 2 hh
matkanjärjestäjä A&A Travels Muuramesta

2. Konevitsan ja Valamon luostarit 3. - 6.7.2014 (4 vrk)
reitti: Jyväskylä – Kiviniemi - Konevitsa - Sortavala - Jyväskylä
matkanjohtajana Timo Hakala
Majoitus Kiviniemessä ja Sortavalassa 2 hh
matkanjärjestäjä A&A Travels Muuramesta
hinta n 480 €, sisältäen laivamatkat, opastukset ja lounaat luostareissa

3. Jalkaväkirykmentti 50 sotatie Syvärille 14. - 18.8.2014 (5 vrk)
Reitti: Jyväskylä – Jänisjärvi - Petroskoi - Syväri - Jyväskylä
Majoitus Jäsisjärvellä, Petroskoissa ja Aunuksessa 2 hh
matkanjärjestäjä A&A Travels Muuramesta
Matkojen tarkat hinnat vahvistetaan venäläisten palveluntarjoajien annettua hintansa helmimaaliskuussa 2014. Hinnat tuskin poikkeavat paljon v 2013 hinnoista, jolloin hinta oli n 110 €/
vrk (esim. 5 vrk matka n 550 € jne). Hintaan lisätään Luostarimatkan osalta kustannukset laivamatkoista ja opastuksista luostareissa.
Matkat ovat avoimia kaikille halukkaille, ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kyytiin
pääsee myös reitin varrelta. Matka voidaan perua, mikäli kuukautta ennen matkaa ei ole riittävästi lähtijöitä (min 30 henkeä). Ilmoittautuminen matkoille mieluimmin sähköpostitse: timoh.hakala@kolumbus.fi tai puhelimitse: 0400 798 679. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa
vähintään kaksi kuukautta ennen matkaa.

S

avonlinnan maakuntamuseon Salpalinjan linnoitustöistä Etelä-Savossa
kertovaa näyttelyä syvennetään
helmi–maaliskuun aikana neliosaisella luentosarjalla.
Luentosarjan käynnistää viimeisimmästä Salpalinjan inventoinnista vuosina 2009–
2012 vastannut Museoviraston
tutkija John Lagerstedt. Valtiovarainministeriön rahoittamasta valtakunnan tason inventoinnista siirrytään Suomenlahden ja Lappeenrannan
välille vuonna 1944 Salpalinjalle sijoitettuihin teräspesäkkeisiin, joista luennoi sotahistori-

an harrastaja Jukka Purhonen
(kapteeni evp). Teräspesäkkeet
olivat maahan upotettuja panssarivaunuja, joiden rungon etuja takaosa oli poistettu. Mikkelin kirjastotoimenjohtaja Virpi
Launonen luennoi rakentamisen sijaan linnoitustyömaiden
huollosta ja vapaa-ajasta. Itsenäisen Suomen suurin työmaa
työllisti keväällä 1941 yli 35 000
henkeä. Luentosarja päättyy
maakunta-arkeologin ja -tutkijan luentoon Sulkavan, Puumalan, Säämingin, Kerimäen,
Punkaharjun ja Savonrannan
linnoitustöistä.
Luentoihin on vapaa pääsy.

Luennot:
– to 20.2. klo 18.00: Jukka Purhonen: ”Teräspesäkkeet
Salpalinjalla – panssarivaunuja linnoitteiksi”
– to 6.3. klo 18.00: Virpi Launonen: ”Huollon ja vapaa-ajan
järjestelyt Salpalinjan työmailla 1940–1941”
– su 23.3. klo 13.00: Jorma Hytönen & Martti Koponen:
”Salpalinjan linnoitustyöt Etelä-Savossa 1940–1944”

Aiheeseen liittyvät videot:
Kuinka Salpalinjan estekivet saivat alkunsa:
http://www.youtube.com/watch?v=U0k8Vt7FlpQ
Koekuutioiden valu:
http://www.youtube.com/watch?v=N63gpyVkBu8
Lisätietoja: Jorma Hytönen, maakuntatutkija, Savonlinnan maakuntamuseo, puh. 044 417 4463, www.savonlinna.fi/museo

Talvisodan päättymisen
muistotilaisuus Haminassa

K

arjalan Liitto järjestää
vuosittain valtakunnallisen
muistojuhlan jossain päin Suomea. Tänä
vuonna sen järjestämistä tarjottiin Karjalaisseurojen Kymenlaakson piirille. Tilaisuuden järjestäjäksi valikoitui Haminan seudun Karjala-seura.
Muistojuhlaa vietetään Haminassa sunnuntaina 9.3. Juhlallisuudet alkavat kunniakäynneillä sankarihaudoilla ja
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. Klo 10 pidetään juhlamessu Marian kirkossa. Messun jälkeen vierailla
on mahdollisuus ennakkoon ilmoittautumalla osallistua maksulliselle lounaalle viereisessä

seurakunnan Simeon-salissa,
Pikkuympyränkatu 34. Samoin
kahvi on Maneesin aulassa.
Pääjuhla pidetään Reserviupseerikoulun
Maneesissa klo 13 alkaen. Juhlapuheen
pitää eversti ST Sampo Ahto.
Tervehdyksen juhlaan tuovat
mm. Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström sekä ItäSuomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Veli-Pekka
Parkatti.
Maksulliselle lounaalle ja
kahvitukseen pyydetään sitovat
ilmoittautumiset 25.2. mennessä sähköpostitse:
ritva.rikka@luukku.com tai
puhelimitse 0400 659 314.
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70 vuotta Jatkosodan päättymisestä kansalaisjuhla Lieksassa
Suomen ja Neuvostoliiton
välillä oli 4.9.1944 solmittu
aselepo. Tätä kansalaiset
ja erityisesti sotiemme
veteraanit ovat halunneet
muistaa suurena juhlapäivänä, josta tänä vuonna
tulee kuluneeksi 70 vuotta.

Jatkosodan viimeisten päivien
taisteluita, josta aiheesta puhuu
sotahistorioitsija Tauno Oksanen. Petroskoin yliopiston professori Juri Kilin on valinnut
tämänkertaisen esitelmänsä aiheeksi Repolan suunta Jatkosodassa.
Kansalaisjuhlan musiikista
vastaa Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri, jota johtaa Puolustusvoimien eläkkeellä oleva
ylikapellimestari Arvo Kuikka (90).

Lieksan juhlasta
ikimuistoinen tapahtuma
Kansalaisjuhlaa valmistellaan
suurella joukolla. Juhlan järjestävät aloitteen tekijänä Rukajärven suunnan historiayhdistys, Suomen Sotaveteraaniliitto, Veturimiesten liitto,
Raideammattilaiset JHL, Haapamäen
Museoveturiyhdistys ja Höyryraide Oy ja siihen
osallistuvat Kainuun Prikaatin
lisäksi Kainuun, Pielisen-Karjalan ja Ylä-Savon kaupungit ja
kunnat. Juhlajärjestelyissä tavoitellaan ikimuistoista nostalgista tapahtumaa ja sisältöä.

Veteraani höyryveturilla
juhlaan
Kansalaisjuhla ja juhlajuna on
koko kansan tapahtuma. Kiuruvedeltä lähtee sodanaikaisen
höyryveturin vetämä juna Ii-

Tapani Laaksomies on korjannut tämän jo käyttökelvottomaksi
ruostuneen veturin nro 995. Se otettiin käyttöön 18.6.1941 sodan
kynnyksellä. Se liikennöi rintaman huoltoliikenteessä. Tämä veturi
tuo juhlayleisön ja veteraanit Lieksan kansalaisjuhlaan 5.9.2014.
Kuva: Jouko Martiskainen 2013.

salmen, Kajaanin, Sotkamon ja
Valtimon kautta Nurmekseen.
Juhlaväki yöpyy Nurmeksessa ja aamulla 5.9.2014 klo 9.00
juna lähtee Lieksaan, jossa pidetään varsinainen kansalaisjuhla ja juhlaseminaari. Veteraaneille ja heidän saattajilleen
juhla on ilmainen, muutkin
pääsevät kokemaan junamatkan maksusta. Tarkemmista
juhla- ja matkajärjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin.

Valtakunnallinen
kansalaisjuhla
Juhlapuheen pitää eduskunnan
puhemies Eero Heinäluoma.
Järjestäjien puolesta puhuu sotiemme veteraani, kenraaliluutnantti Ermei Kanninen.
Juhlaseminaarin aiheena on
Rautatiet sodanajan huoltotehtävissä. Tästä luennoi Haapamäen Museoveturiyhdistyksen
varapuheenjohtaja Juha Vuorinen. Seminaarissa käsitellään

Laaja valokuvanäyttely
Juhlajärjestelyihin
kuuluu
Lieksassa järjestettävä Rautatiet sodanajan huoltotehtävissä -valokuvanäyttely. Näyttelyn tiloihin on koottu rautateitten toimintaa kuvaavia
sodanaikaisia valokuvia. Valokuvanäyttely avataan jo kesän
alussa. Näyttelyn avulla markkinoidaan syksyn kansalaisjuhlaa ja siihen liittyviä tapahtumia.
Juhlan kunniavieraat ovat
sotiemme veteraanit. Tapahtuman nostalgiset tunnelmat
kannattaa jokaisen kokea omakohtaisesti paikanpäällä.

Ohjelmaa tarjolla koko
perheelle
Lieksassa järjestetään muutakin ohjelmaa. Juhlassa vihitään
käyttöön
Rukajärvikeskus.
Vihkimisen suorittaa Ermei
Kanninen. Se on Rukajärven
suunnan veteraanien perinnetyöhanke. Siellä voi tutustua korpisodankäyntiin. Jokainen voi vierailla myös Rukajärven tiellä. Linja-autokuljetus on
järjestetty määrätunnein.
Kansalaisjuhla on kunnianosoitus kaikille veteraaneille ja
koko Suomen sotasukupolvelle, jota sodat koettelivat. Sotahistorioitsija Tauno Oksanen
on kiteyttänyt asian ytimen
osuvasti tuoreen kirjansa viimeisinä sanoina. ”Seuratkoon
jokaisen suomalaisen kiitollisuus jäljellä olevien veteraanien
lyheneviä askeleita ja ikuinen
kunnia heidän kuolematonta
tarinaansa Suomen historiassa.”
Tenho Tikkanen

Mottitalkoot

S

odat koskettivat koko
kansaa. Myös kotirintama osallistui monella
tavalla sodan huoltotehtäviin,
ruokahuollon järjestämiseen
ja mm. mottitalkoot olivat

kaikille tuttua työtä. Nuoret ja
vanhat hakkasivat halkoja.
Tämä ajatus on taustalla esityksessämme järjestää mottitalkoot juhlajunan tarpeita ajatellen. Järjestämme sen uudella

tavalla. Halkojen pitää olla mieluiten koivua, 50 - 60 cm pituisia
ja suurikokoisia. Pieneksi pilkotut ja havupuut palavat liian nopeasti ja havupuu kipinöi.
Puutavaraa voi toimittaa
Nurmeksen veturitalleille, Iisalmen, Kiuruveden, Kontiomäen ja Lieksan ratapihoille.
Tarkemmat puuntoimituspaikat valokuvineen löytyvät Rukajärven suunnan historiayhdistyksen internetsivuilta kohdasta "Mottitalkoot", www.
rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/
Mottitalkoot-idean esitti Iisalmen Seurahuoneen markkinointipäällikkö Sanna-Riikka
Nissinen vieraillessamme Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkaisen luona. Nuori
perheenäiti Sanna-Riikka esitti ajatuksen; kun kotirintama
osallistui sota-aikana mottitalkoisiin sotilaspoikia ja pikkulottia myöten, miksei nytkin.
Yhteinen toiveemme on,
Tunnistatko kuvassa olevien kansanedustajien nimet? Sille, joka
että
kootut polttopuut lahjoitelähettää lehdelle oikean tiedon ensimmäisenä, lähetämme teoksen Rukajärven Taidetta Jatkosodan ajalta.
taan veturiyrittäjä Tapio Laak-

somiehelle, jonka tiedämme
toimivan hyvin pitkälle yleishyödyllisessä tarkoituksessa.
Junayrittäjä kouluttaa tulevia
höyryjunankuljettajia ja pitää
samalla perinnettä yllä. Näin
onnistumme järjestämään ikimuistoisen veteraanijuhlan.
Junan polttopuiden jättöpaikat on merkitty kyseisillä

paikkakunnilla höyryveturin kuvalla ja opasteessa lukee ”Mottitalkoot: Juhlajuna
70 vuotta Jatkosodan päättymisestä”. Polttopuita voi toimittaa kyseisille paikoille välittömästi. Näin turvaamme
syksyn veteraanijuhlan onnistumisen.

Mottitalkoitten kyltti, jonka osoittamaan paikkaan voi toimittaa
kuivat polttopuut, mieluiten isokokoista, 50 - 60 cm:n mittaista
koivuhalkoa.
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Varojakin tarvitaan
Kansalaisjuhlan järjestelyt ”70 vuotta Jatkosodan päättymisestä Lieksassa” tulevat maksamaan ja sitä varten juhlatoimikunta on päättänyt aloittaa rahankeräyksen Rukajärven
suunnan historiayhdistyksen Poliisihallituksen myöntämällä rahankeräysluvalla. Varat käytetään juhlajunan, Lieksan
5.9.2014 juhlan ja siihen liittyvän seminaarin sekä valokuvanäyttelyn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Veteraaneille ja heidän saattajilleen tapahtuma on maksuton.
Ylä-Savon alueella paikallinen POP pankki tukee veteraanijuhlaa järjestämällä keräyksen konttoreissaan.

Enää eivät veteraanit marssi avorivistönä. Lieksassa järjestettiin viimeksi tapaaminen 13.-14.6.1992,
jolloin vielä 1000 veteraania suoritti ohimarssin Lieksan pääkatua pitkin. Kadunvarret täyttyivät yleisöstä, joiden silmäkulmat kostuivat liikutuksesta. Nurmeksen veteraanijuhlassa 15.6.1986 veteraaneja oli marssimassa vielä 2000. Kuva: Pentti Perttulin/RSHY:n arkisto

Rahankeräyslupa numero: 2020/2013/4864
Keräysaika: 19.6.2013-7.6.2015
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
POP-Pankki/Iisalmi 478310-112667
IBAN FI79 4783 0010 1126 67
BIC HELSIHH

Yhteisellä päämäärällä kohti perinnekautta
Tammenlehvän Perinneliitto, Pohjois-Karjalan
veteraanipiirit ja PohjoisKarjalan aluetoimisto järjestivät perinneseminaarin
Joensuussa 26.11.2013.
Seminaarin tavoitteena
oli informoida yhteistyökumppaneita veteraanijärjestöjen perinnekauteen
liittyvästä valmistelusta ja
ottaa mukaan toimijoita
sotiemme veteraanien
hyväksi tehtävään työhön
siirtymävaiheessa sekä tulevassa perinnekaudessa.

T

ilaisuuden alussa seminaariväki kuuli kattavan ja valaisevan esityksen Joukkojen perustamisesta talvi- ja jatkosotaan
Pohjois-Karjalassa sotahistorian dosentti Pasi Tuunaisen
pitämänä. Ylimääräisinä harjoituksina toteutetut joukkojen
perustamiset onnistuivat aikalaisten kertoman mukaan hyvin ja jatkosodassa maakunta
oli keskeisessä asemassa, sillä
Niittylahdesta käsin johdettiin
sen ajan suurinta sotajoukkoa,
100 000 miehen Karjalan armeijaa.
Itse seminaarin avasi Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja Pekka Holopainen, joka esitteli liiton tulevaisuusvisiota. Holopaisen
mukaan avainasemassa ovat
veteraaniperinteen ja perinnetyön tunnettuuden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen
sekä toimiva organisaatio, jossa
alueelliset ja paikalliset toimijat

ovat edelleenkin elintärkeässä asemassa käytännön toimijoina. Organisaatiolla on oltava kautta linjan kyky, halu ja
edellytykset toimia paikalliset
olosuhteet huomioiden, joten
organisaation on oltava myös
joustava.
Perinneaikakauden suuntaviivoja maalaili myös Suomen
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä. Hänen
mukaansa veteraanien tukeminen on ykköstehtävä myös
jatkossa. Sepän mukaan uudentyyppisissä organisaatioissa tulee edelleenkin tekemistä
kaikille, kunhan se vain oikein
koordinoidaan. Paikallistason
toiminnasta kertoi PohjoisKarjalan Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja Seija Karttunen. Hänen sanomansa oli,
että aktiivitoimijoiden määrä vähentyy ja toimijoita tarvitaan lisää. Maakunnassa eri
järjestöjen ja sidosryhmien yhteistoiminta on kuitenkin aina
ollut hyvin tiivistä ja luontevaa,
mikä luo toimintaedellytyksiä
jatkossakin.
Sotainvalidien Veljesliiton
pääsihteeri Markku Honkasalo puhui asiasta sotainvalidien näkökulmasta ja hänenkin
sanomansa, kuten muillakin
puhujilla, oli jäsenistön tukeminen. Sotainvalideista 80 %
asuu edelleen omissa kodeissaan, mikä on sinänsä hämmästyttävää ikärakenne huomioiden. Tästä näkökulmasta
kotona asumisen edellytysten
turvaaminen on keskeistä niin
kauan kuin jäsenistöä riittää.

Paneelissa olivat vastaamassa yleisön kysymyksiin (vas.) Pekka Holopainen, Markku Honkasalo,
Markku Seppä ja Tero Tuomisto.

Sanomaan yhtyi myös Sotainvalidien Veljesliiton PohjoisKarjalan piirin toiminnanjohtaja Tuulikki Leinonen. Hänen
mukaan yhteisen päämäärän
eteen yhdessä eri järjestöjen
kanssa tehtävä työ on hedelmällistä erityisesti alueellisella
tasolla käytännön työssä.
R i nt a mave ter a a n i l i iton
edustajana puhunut liittohallituksen jäsen Tero Tuomisto
muistutti perinnetiedon välittämisen ja perinteiden vaalimisen merkitystä. Hän totesi
myös, että sääntöuudistus, jossa yksittäinen henkilö voi liittyä piirin jäseneksi, on hyvä
asia. Näin toimimalla saadaan
mahdollisimman moni apua
tarvitseva tukitoimien piiriin.
Pohjois-Karjalan piirin puheenhohtaja Paavo Harakka
kiinnitti huomiota siihen, että
perinneaikakaudella yksi katto-organisaatio olisi hyvä, sillä kuitenkin kaikki järjestöt
toimivat yhteisen päämäärän
eteen.
Tammenlehvän perinneyhteyshenkilö, eversti Jouni Mattila valotti seminaariväelle

maakunnassa työn alla olevaa
muistomerkkien
kartoitustyöhanketta. Vuoden loppuun
mennessä valmistuva hanke
on kartoittanut maakunnassa
sijaitsevat vuosien 1939-1945
muistoksi rakennetut muistomerkit. Näistä muodostetaan
tieto- ja kuvarekisteri Tammenlehvän Perinneliiton käyttöön. Vapaaehtoistyönä tehty hanke saa Mattilan mukaan
jatkoa ensi vuonna, silloin
on aikomus kartoittaa kaikki
muutkin muistomerkit maakunnassa.
Kommenttipuheenvuoroissa Pohjois-Karjalan reserviläispiirin puheenjohtaja Hannu P.
Martikainen ilmaisi huolensa siitä, miten perinnetieto ja
veteraanien arvomaailma säilytetään ja välitetään tuleville sukupolville, kun esikuvana
toimineet sotiemme veteraanit poistuvat keskuudestamme.
Martikaisen mukaan veteraaneista huolehtiminen on tärkeää myös reserviläisille ja hän
lupasi, että maakunnan aktiivireserviläiset ovat käytettävissä
veteraanityöhön.

Toisena kommentoijana toiminut Pirkko Nousiainen
Suomen Lottaperinneliitosta
kiinnitti huomion siihen, että
heidän organisaationsa toimii
vailla piiritasoa ja valtaosa toiminnasta tehdään talkootyönä.
Liitto pyrkii niin ikään huolehtimaan kuntoutustoiminnasta ja sen koordinoinnista. Työtä tehdään sen eteen, että jäsenistölle tarjotaan virikkeitä ja
kuntoutusta, etenkin henkisellä tasolla. Samoja aikoja kokeneiden ihmisten yhteisissä tarinatuokioista saa Nousiaisen
mukaan yllättävän paljon voimaa jaksaa.
Seminaarin päätti paneelikeskustelu, joka solmi yhteen
alustusten annin ja seminaarin
tarkoituksen. Vilkas keskustelu oli yksi merkki siitä, että toimijoita kuitenkin on ja työ sodassa mukana olleiden eteen
jatkuu niin valtakunnan tasolla kuin alueellisesti ja paikallisesti.
Marko Jalkanen
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Fram emot förbundsdagarna i Uleåborg Striden fortsätter
En viktig händelse i vår organisation i år
är XXVI förbundsdagarna i Uleåborg. Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri har
föregående gång haft ansvaret för organiserandet av förbundssdagarna år 1986, då
distriktet framgångsrikt handhade värdskapet för XII förbundsdagarna. Det finns
anledning att förmoda, att vi även nu
kommer att ha de bästa möjliga förutsättningar att fatta de för vårt förbunds framtid så viktiga linjebesluten.
Den två-åriga tidsperioden från Tammerfors till Uleåborg innehålIer såväl
glädjestunder som ögonblick av besvikelser. Med målmedveten påverkan har besvikelserna kunnat förvandlas tilI avvärjningssegrar. Vi har kunnat konstatera, att
man lyssnat till våra motiveringar för att
bibehålIa anslagen för rehabilitering på
tillräcklig nivå. Vi har under många år
arbetat för att vårt förbund skalI vara en
trovärdig sakkunnig i krigsveteranärenden. Det synes som om vi skulIe ha lyckats
uppnå en position som pålitlig ärendeberedare. Denna position bör förbundet ytterligare befästa med öppen och på fakta
baserad påverkan och information. Vårt
förbund är vad medlemsantalet beträffar den största krigsveteranorganisationen och har med heder burit ansvaret för
de gemensamma intressena. De linjedragningar och målsättningar, varom beslut
skalI fattas på kommande förbundsdagar,
bildar grunden för följande två-års period
och vidare till 2020-talet för styrelsens och
fulImäktiges fortsatta arbete.
Vårt förbund står nu under sin nästan 60-åriga historia på tröskeln tilI dess
största förändring. När man under de senaste sex åren har fört diskussioner om
verksamhetens innehåll och behov av förändringar, har den allmänna meningen
varit, att verksamheten fortsätter oförändrad åtminstone till år 2015. Nu är vi i den
situationen, att under följande två-års pe-

riod mellan förbundsmötena passerar vi
denna tidsmässiga milstolpe. Förändringen är framför oss med kort varsel. Planeringen för de kommande åren har gjorts
och görs alltmera intensivt under våren.
Under framtidsforumet på förbundsdagarna skall vi penetrera lösningsmodeller för kommande gemensamma, stora
utmaningar och vi skall sträva till att finna vägen fram mot 2020-talets verksamhetsmodeller och -former. Vår organisations förändring sker under olika skeden
fram mot traditionstidevarvet, vilket vi
bör behärska på ett ändamålsenligt sätt
och samtidigt hedrande under decennier
utfört arbete.
Finlands Krigsveteranförbunds Damorganisation har beslutat upphöra med
sin verksamhet. Damorganisationen har
under decennier utfört värdefullt arbete
för sin medlemskår. Organisationen har
på ett kraftfullt sätt stött krigsveterandistriktena och -föreningarna i deras arbete. Kvinnornas arbete får inte avslutas;
om några år är en överlägsen majoritet av
medlemmarna i vårt förbund kvinnor och
för att stöda dem kommer det att behövas många hjälpande händer och hjärtan,
som klappar med värme. Den förändrade strukturen planeras och förverkligas i
fast samarbete med kvinnorna, vilkas rätt
städse skall klinga i våra öron.
Mycket står ännu att göra före förbundsmötet i Uleåborg. Vi skalI vika upp
ärmarna och skrida till verket. Jag tilIönskar alla läsare god fortsättning på det
nya året 2014. Tillsammans skall vi göra
ett gott år.
Finn-Göran Wennström
Översättning Holger Strandberg

Krigsveteranförbundets mest centrala uppgift är att fungera som
krigsveteranernas talman i andan att
En veteran lämnar man inte i sticket.
Vi uppgjorde i början av året tillsammans med Frontveteranförbundet en framställning till Delegationen för frontveteranärenden om veteranförmånerna i statsbudgeten
för år 2015. Efter handläggningen
i Delegationen gör social- och hälsovårdsministeriet förslag i ärendet
ävensom anslagsäskande till finansministeriet.
I och med veteranernas tilltagande ålder växer servicebehoven och
förbundens framställning understryker också, att ansökningsförfarandet bör avskaffas, rehabilitering
hemma hos veteranen bör ökas och
tillräcklig anslagsnivå bör bevaras.
Staten planerar ekonomiärendena
på lång sikt genom att i marsmånad
bereda en rambudget för åren 2015
– 2018. I denna rambudget framlägger man begynnelsevärderingarna
för olika funktioner, bl.a. för rehabiliteringen av frontveteranerna. Att
bestämma utgångsläget har stor betydelse. Ju större skillnaden mellan i
ramen befintliga och de för rehabilitering erforderliga eurobeloppen är,
desto mera måste förbunden påverka
en korrigering av anslagsframställningen i senare skeden.
Beträffande rehabiliteringen av
frontveteranerna har Statskontoret
rikligt med samlade fakta. Att kunna tillgodogöra sig dessa fakta försvagas av att uppgifterna gällande år
2013 står till förfogande först inkommande sommar. Nu måste man i huvudsak stöda sig på uppgifterna från
2012.

Varför får inte
rehabiliteringsanslagen i
ramarna minskas?
Rehabiliteringen av frontveteranerna förverkligas selektivt. Särskilt veteraner med dålig kondition blir utanför rehabilitering och utan service. I så gott som alla kommuner har
veteranerna beviljats alltför korta
rehabiliteringsperioder. I medeltal omfattar en öppen rehabiliteringsperiod 13,4 gånger och en anstaltsrehabilitering 11,3 dygn. Enligt Statskontorets direktiv skall en
öppenrehabiliteringsperiod omfatta
20 – 30 gånger och en anstaltsrehabiliteringsperiod 10 – 28 dygn. Under år 2012 fick endast 52,4 % av till
rehabilitering berättigade veteraner
rehabilitering. Man har inte heller
kunnat anvisa medel för rehabilitering av veteranernas makor/makar.
Också senaste höst vid tilldelningen
av tilläggsanslag blev 455 veteranmakor/makar utan rehabilitering.
Rehabilitering av veteran och hans/
hennes maka/make bör behandlas
som ett gemensamt ärende.
Rehabilitering hemma hos veteranen bör utökas efter hand som
behovet växer. Med veteranernas
tilltagande ålder kan deras funktionsförmåga upprätthållas genom
att planmässigt förverkliga rehabilitering hemma hos veteranen. Alla
ovan relaterade fakta visar att anslagen för rehabilitering är alltför små
och kommunerna har länge fungerat som otillräcklighetens fördelare.
Vi har mycket att göra. Det nya
verksamhetsåret med behov av påtryckningsaktiviteter har börjat.
Markku Seppä
Översättning Holger Strandberg

Rehabilitering och semester för veteranhustrur och veteranänkor

F

inlands Krigsveteranförbund ordnar också i år en
svenskspråkig rehabiliterings- och semesterperiod för
veteranhustrur och vetranänkor på Härmä Kuntokeskus un-

der tiden 31.3–04.04 2014. Fritt
formulerad ansökan sändes
till Verksamhetsledaren Tuula Harjunpää. Vasa Krigs veterandistrikt, Vasaesplanaden 15
J, 65100 Vasa senast den 3 mars.

Sökanden måste vara medlem I
en krigsvetranförening.
Den, som inte tidigare haft
denna möjlighet till rehabilitering och semester skall nu passa på att utnyttja detta tillfäl-

le. Härmä Kuntokeskus adress
är Vaasantie 33, 62375 Ylihärmä. Semestern innehåller fritt
uppehåll, logi och mångsidigt
program.
Verksamhetsledarna I Vasa

KTA-Yhtiöt Oy
Espoo

Krigsveterandistrikt och Södra
Finlands Krigsveterandistrikt
står till tjänst med närmare
upplysningar.
Översättning Holger Strandberg
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Parainen

Pesupalvelu Hans
Langh Oy

Sata-Kuulo Oy

Porin Puutuote Oy

Vartioliike Edström Oy Ab

Pori

Pori

Porvoo

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

Oy Potoj Trading Ab

Piikkiö

yli 75 vuotta palvelua

Lindgren CE Oy Ab

Kyrötekniikka Oy

Porvoo

Kyrö

Raisio

Asuntokauppa
Fajanssi Oy LKV

Mökkihuolto Merikivi Ay

Hollming Oy

Kuljetus Ventola Oy

Rauma

Rauma

Riihimäki

HF-Autohuolto Oy

Hesesteel Oy

Riihimäki

Asianajotoimisto
Isomaa&Kinnunen

Sormat Oy

T:mi Janne Valaskari

Salon Tilipalvelu Oy

Rusko

Salo

Salo

Pensi Rescue Oy

Rakennuspalvelu
Ari Hongisto

Maakunnan Auto

Petrox Oy

Sastamala

Kiitos Sotaveteraaneille
Sipoosta Nro 105

Rauma

Rovaniemi

Sastamala

Kiitos Sotaveteraaneille
Tampereelta Nro 100

Nota Oy

Honkoliini Professional Oy

Tampere

Tampere

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

Etelä-Suomen Takuueristys Oy
Lempäälä
www.takuueristys.ﬁ

Leimet Oy
Lappi

Kekkonen

Seinäjoki, Kauhajoki

Kiitos Sotaveteraaneille
Tampereelta Nro 102

Verokonsultointi
Vesa Häkli Oy
Tampere

Tampereen Konepajat Oy

Tampereen Messut Oy

Metallisorvaamo Sunila Ky

AV-Palvelut Tykkimies Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Konehuolto O. Brusila

Ata Gears Oy

Tampere

Tampere

Insinööritoimisto
Comatec Oy

Kiitos Sotaveteraaneille
Tampereelta Nro 108

Puhallinsoitinkorjaamo
Jarmo Parkusjärvi
Tampere

www.comatec.ﬁ

Nomet Oy
Tampere

KB-Rakennus Oy

Mepco Oy

Asennus Aran Oy

Tampere

Tampere

Tampere
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Virkistä muistiasi

Lukijalta palsta
Anssi Vuorenmaa kirjoitti tämän lehden edellisessä numerossa (6/2013)
mielenkiintoisesta aiheesta “Luovutetun Karjalan kirkkoja 1.” Sarja siis
varmasti jatkuu.

Kattokruunu Koivistolta
Mäntsälään

T

ässä ensimmäisessä kirjoituksessa oli mukana historiaa Koiviston 1904 valmistuneesta kirkosta. Kirkkoon
olivat veljekset Juho ja Jonas Peus-

sa lahjoittaneet Pietarissa valmistetun pronssisen kattokruunun.
Kruunu oli sodan syttyessä purettu osiin, pakattu oljille vankkaan puulaatikkoon ja lähetetty evakkojen saattamana länteen.
Vuonna 1991 Mäntsälän kirkossa
tehtiin täydellinen peruskorjaus.
Tuolloin piispa Erkki Kansanaho,
jonka isä oli toiminut Koiviston
kirkkoherrana, tiesi entisen kotikirkkonsa kattokruunun kohtalosta. Hän kyseli, olisiko mahdollista sijoittaa se Mäntsälän kirkkoon. Mäntsälä oli koivistolaisten
sijoituskunta. Kruunu otettiin
esille, kunnostettiin ja sijoitettiin
Mäntsälän kirkon ristikäytävän
kohdalle kirkon pääkruunuksi.

Koiviston kirkkoon lahjoitettu kattokruunu on runsaan parin vuosikymmenen ajan valaissut Mäntsälän kirkkoa.

Jaakko Leinonen
Mäntsälän srk:n kirkkoherra emer.
Sotaveteraaniliiton hengellisen
tmk:n jäsen

Tietokilpailukysymyksiä Suomen presidenteistä
1. Kuka Suomen presidenteistä tunnettiin nimellä Reissu-Lassi?
2. Kuka presidenteistä toimi myös kahvilanpitäjänä?
3. Kenen presidentin esi-isät tulivat Norjasta?
4. Kuka presidenteistä oli kuvattu 500 mk:n setelissä?
5. Kenen presidentin aikana solmittiin YYA-sopimus NL:n kanssa?
6. Missä presidentti Kallio kuoli?
Oikeat vastaukset sivulla 55

Sanakilpa
Vuoden ensimmäisessä lehdessä on syytä palauttaa mieleen sanakilvan säännöt. Sääntöjen
mukaan hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen vakiintuneet substantiivit (nimisanat)
perussijansa yksikössä (esim. sauna), ellei sana ole monikollinen (sakset). Emme hyväksy
erisnimiä, emmekä asemo-, luku-, laatu-, teon- tai apusanoja. Myöskään yhdyssanoja ei
hyväksytä. Sanassa on oltava vähintään neljä (4) kirjainta. Vastaajat palkitaan arpomalla.
Lehdessä 6/2013 kilpailusanamme oli ”Pakkasukko”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi 51 kpl,
jotka ovat alla olevassa luettelossa:
Akka, akku, aukko, (3)
Kaakko, kaakku, kaaos, kaapu, kaaso, kaasu, kakka, kakku, kasa, kasko, kasku, kasukka, kokka, kokkaus, kopsu, kopukka, kukka, kukko, kuksa, kuokka, kupo, (21)
Oksa, opas, opus, (3)
Paakku, pakka, pakkaus, pakko, pako, paksu, poka, pokka, pusakka, puska, (10)
Sakka, sakko, saku, saukko, sokka, sopa, sopu, sopukka, suka, sukka, suopa, (11)
Ukko, upokas, usko, (3)
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme hopeista kirjanmerkkiä. Palkinnon saavat Heljä Kivioja, Helsinki, Alvar Tanninen, Pirkkala ja Eila Vuolle, Loimaa. Seuraava
kilpailusanamme on ”KUURANKUKKA”. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 21.3.
mennessä kirjeessä tai postikortilla: PL 600, 00521 HELSINKI, faksilla numeroon (09)
6126 2020 tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Tuija Sauran CD-levyä ”Minä katson tätä maata”.

Adressit onnitteluun ja osanottoon
12.50
e/kpl

Adressi nro 1

Adressi nro 2

Adressi nro 3

Adressi nro 8

Adressi nro 5

Adressi nro 6

Adressi nro 7

Tilaukset Sotaveteraaniliitosta
Puh. (09) 6126 2015, (09) 6126 2016
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.ﬁ • marja.riukka@sotaveteraaniliitto.ﬁ
Verkkokauppa osoitteessa www.sotaveteraaniliitto.ﬁ

Liitossa toimii myös
adressien kirjoitus- ja
toimituspalvelu.
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Tampere

Automaalaamo
P. Oinonen Oy

Automaalaamo Arto Joki

Korja-Kumi Oy

Kuljetusliike PG-Trans Oy

Tampere

Tampere

Tampere

Pirkan Terramek Oy

Kilsa Tools Oy

Kake Container Oy

Tampere

Toijala

Tornio

Puutyö ja Saneeraus
Järvenoja Oy

Hibox Systems

Insinööritoimisto Arcus Oy

Turku

Turku

Poincool-Service Oy

Turku

Louhintaurakointi
Noopila Oy

Paketo Oy

Pelti-Expert Oy

Soraliike Erik Winqvist Ky

Tuusula

Tuusula

Tuusula

Teiskon Raksa Oy

Turenki

Elmarino Shipping Oy

Helmikuun ristikko

Tampere

Tuusula

Jarmo Lindström Oy
Lempäälä

Tuusula
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Kirjat
Ilmapuolustus pelasti Helsingin
Ahti Lappi: Helsingin ilmapuolustus 1917 – 1944
Ilmatorjuntamuseo ISBN
978-951-95594-8-3 Porvoo
2013
Sotahistorian vakavasti otettavia tutkijoita ja kirjoittajia ei ole
ylenpalttisesti. Tähän joukkoon
voi hyvällä syyllä lisätä sotahistorioitsijana tuntemattoman
eversti Ahti Lapin, sillä suoritustensa puolesta hän tähän kategoriaan kuuluu.
Ahti Lappi (s. 7.7.1941 Vaasa) antautui upseerin uralle 1961
palvellen ilmatorjuntajoukoissa
pääosan sotilasurastaan. Lisäksi hän toimi sotakorkeakoulussa opettajana, PE:ssa tehtävissä,
jotka liittyivät ilmatorjuntatykistöön. Hänen viimeinen tehtävänsä Puolustusvoimissa oli ilmatorjunnan tarkastaja 1988 – 1996.
Edellisten lisäksi Lappi on
toiminut ansiokkaasti järjestötehtävissä, minkä lisäksi on
julkaissut joukon alaa koskevia
kirjoja.
Tämä nyt käsillä oleva teos on
mittavan työn tulos - tuloksen
ollessa kiitettävää luokkaa. Teos
käsittelee Helsingin ilmapuolustusta 1917 – 1944. On sanottava
jo tässä, että kyseessä on tieto-

paketti vailla vertaa. Erityisesti
tämän kirjoittajaa kiinnostivat
tapahtumat Helsingissä 1934 –
1944, esittelijän kotikaupungissa. Lappi ei kuitenkaan rajoitu
vain 2. MS:n sotatapahtumiin
vaan kertoo it-aselajin perustamisesta maailmassa ja jo tsaariVenäjän kokemuksista lähes sata
vuotta sitten. Itsenäinen Suomi
sai ko. aselajin 1925. Vaikka Helsinki olikin pääkaupunki, it-aselaji kehittyi Viipurissa. Lentokoneet kehittyivät. Ilmataisteluissa
ei enää 1930-luvulla yritetty tuhota vihollista pistoolilla kuten
vielä 1. maailmansodassa.
Ahti Lappi kuvaa aselajin kehitystä tarkoin ja tavalla, jota tavallinenkin ihminen ymmärtää.
Vaikka ilmatorjunnan vaiheita 1920- ja 1930-luvuilla Lappi
käsitteleekin asiantuntemuksella perusteellisesti, ovat vuodet
1939 – 1944 tietenkin kiintoisinta luettavaa. Aluksi meillä ei ollut ko. aselajin henkilöstöä. Näin
kapteeni Åke Törnroos ja luutnantti Holger Baeckman panivat
uuden aselajin alulle 1920-luvun
puolivälissä. Talvisota oli meille
kohtalonhetki. Helsinki ja helsinkiläiset heräsivät pommikoneitten jyrinään ja pommitukset
vaativat uhrinsa. Kävelin erää-

nä päivänä Hietaniemen hautausmaalla ja pysähdyin erään
hautakiven eteen: Armi Hillevi
Metsäpelto luki kivessä. Jotenkin tuttu nimi ja sitten oivalsin: tämä tyttöhän oli yksi ensimmäisistä Talvisodan uhreista, vain kahdeksan vuotta vanha
kuollessaan. Hän sai surmansa
30.11.1939 ja hänen kuvansa levisi ympäri Suomea ja Eurooppaa. NL:n ulkoministeri Molotov sanoi: Neuvostoilmavoimat,
aikamme humanistit, pommittavat vain sotilaallisia kohteita.
Mikä sotilaallinen kohde Armi
Metsäpelto tai kaltaisensa ikätoverit olivat?
Helsingissä oli ilmatorjunta,
ilmavalvonta, lentojoukot vähäisillä osillaan torjumassa hyökkäystä. Helsingin ilmapuolustusta johti everstiluutnantti Juhani Paasikivi, myöhemmän
Tasavallan presidentin poika.
Suomen ilmapuolustustarkastajana toimi kenraalimajuri Jarl
Lundqvist apunaan ilmatorjunnan tarkastaja eversti Frans Helminen.
Talvisodan jälkeen organisaatiota korjattiin. Jatkosodan
alkaessa kesäkuussa 1941 ilmapuolustuksesta vastasi 1. Torjuntapiiri majuri E. Tuompon

johdossa. Tapahtumia oli, mutta pahin tapahtui 8.11.1942, jolloin yksi pommikone pääsi pudottamaan pommin Iso- ja Pikku Roobertinkadun risteykseen.
Tässä paikassa oli elokuvateatterien Tivoli ja Gloria katsojia, joiden keskelle pommi putosi; 45
ihmistä kuoli ja 120 haavoittui.
Tämä oli pahin tuho koko sodan aikana ennen vuoden 1944
suurpommituksia.
Ilmapuolustuksessa tapahtui
jo vuonna 1942, mutta erityisesti vuosina 1943 ja 1944 uudelleen järjestelyjä. Organisaatio uudistettiin, uutta kalustoa
hankittiin. Perustettiin ilmatorjuntarykmentti 1 ja komentajaksi tuli evl (myöhemmin eversti)
Pekka Jokipaltio (1901 – 1977).
Sana rykmentti oli vaatimaton,
sillä patteristoja sillä oli neljä
komentajinaan majurit Oksanen, Paatero, Seppälä ja Marte.
Torjuntapäällikön vaativa tehtävä tuli majuri Aake Pesoselle.
Ilmavalvonta-aluekeskusta johti
pitkän linja lentäjä majuri Tauno Hannus. Taistelumenetelmät
ja osin kalusto uusittiin ja niin
oltiin valmiita suureen torjuntaan. Ilmavalvonta-aluekeskus
kuin myös suojaksi saadut Messerschmitt 109 hävittäjät olivat

valmiina taisteluun. Neuvostoilmavoimat hyökkäsivät kolmesti:
– 6/7.2.1944 koneita oli 210,
joista pudotettiin 4 – 6
– 16/17.2.1944 koneita oli 420
joista pudotettiin 8 – 12
– 26/27.2.1944 koneita oli 630
joista pudotettiin 8 – 14
Tuloksena olivat yliopiston ja
Kaartin kasarmin tuhot. Noin
95 % pommeista pudotettiin
mereen. Pommituksissa kuoli
siviili-ihmisiä 146 ja haavoittui
358. Pommeja itänaapurit pudottivat 16 490, joista kaupunkiin osui 799.
Neuvostoliittolaisille oli rauhan tultua yllätys nähdä Helsinki pääpiirtein ehjänä. Vasta vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen selvisi tämän kirjoittajalle,
että olinhan minä, me kaikki
hesalaiset keskellä suurtaistelua. Ilmatorjunnan ammuksia
näet kului enemmän kuin Talin
– Ihantalan oma tykistö käytti.
Lyhyesti: Mainio, asioita ja
tapahtumia valaiseva historiateos, lajissaan parasta luokkaa.
Toivottavasti sitä saadaan kirjakauppoihinkin. Nyt sitä saa ostaa ainakin Ilmatorjuntamuseolta Hyrylästä.

maan mies, urheilumies, kirjailija, asekätkijä, toimittaja, jonka
käden- ja jalanjälki vielä tänäänkin näkyy monella taholla ja josta voimme olla ylpeitä vielä kauan hänen kuolemansa jälkeen.
Jussi syntyi ja eli elämänsä
kiihkeänä aikana: Heimosotien
jälkimainingit, Muurmannin legioonan jälkiselvittelyt, Aunuksen retkikunta, Inkerin sota, Viron vapaussota, bolsevikkien ja
tsaarin valkoisten kenraalien
välinen kapina. Ja toki talvisodan ja jatkosodan aika. Ja asekätkennän aika.
Kenraali Aaro Pajarin alaisuudessa hän toimi Pohjois-Hämeen Suojeluskuntapiirin sotilasohjaajana, komppanianpäällikkönä JR 16:ssa Tolvajärvellä
ja Aittojoella sekä JR 27:n komppanianpäällikkönä
Ilmeessä,
Antreassa ja Hopeasalmella.
Jussi oli mies, joka pani toimeen
Pirkka-Hämeen asekätkennän
ja joutui siksi pakenemaan punaista Valpoa kotimaakuntansa metsissä ja mökeissä ja aina

Ruotsiin saakka, jossa hän pakosalla kaukana kodista ja sukulaisista joutui elämään kymmenen vuotta.
Palattuaan Ruotsista kotimaahan vuonna 1957 Jussi työskenteli Aamulehden urheilutoimittajana jatkaen näin jo ennen sotaa alkanutta harrastusta.
Kaikkiaan 50 vuoden aikana
hän tuotti nimellä ja nimimerkillä ”Jii” lähes 3000 kirjoitusta
urheilusta ja postimerkkeilystä.
Intohimoisena urheilumiehenä ja Tahko Pihkalan kaverina
Jussi kirjoitti kolme paksua teosta
Suomen hiihdon historiaa yksin
ja yhdessä Harri Eljangon kanssa.
Jussi oli reserviupseeri, SM-tason
suunnistaja, filatelisti, Tampereen
Taivaltajien jäsen, Pirkan hiihdon
luoja ja Sveitsin Ystävä.
Teosta ”Suomalaiset suurhiihtäjät” ja sen kahta seuraavaa
osaa varten hän hankki aineistoa matkustamalla 20 000 km
junalla, autolla, laivoilla, polkupyörällä, suksilla, potkukelkalla,
veneellä sekä jalan.

Tämän viestin Jussi jätti testamenttina jälkipolvilleen:
”Meidän on keksittävä keinot,
millä jatkamme juoksuamme,
korpiemme koluamista, saunojemme lämmittämistä ja iloista
jutusteluamme. Vedämme edelleenkin samasta köydestä samaan suuntaan, kokoonnumme
yhteen tätä köyttä punomaan ja
sen solmuja avaamaan rakastamamme isänmaan rakentamiseksi.”

Tapio Skog

Jussi kesti Valpon vainon
Toimittaja, tietokirjailija
Pekka Ruusukallio, 280
sivua, kovakantinen.
Julkaisija: Pirkanmaan
Sotilaspiirien Perinneyhdistys ry, Väinölänkatu 2,
33100 Tampere
Kivennavalla syntynyt ja Pirkka-Hämeessä elämänsä pääuran tehnyt majuri Jussi Kirjavainen (1901-1983) oli legenda
jo eläessään. Äärimmäisen monitoiminen ja aikaansaapa isän-

Tilaukset:
timo.tulosmaa@sci.fi tai
040 744 0565
Hinta noudettuna 25 €, postitse
toimitettuna 35 €
Maksu tilille Pirkanmaan Sotilaspiirien Perinneyhdistys ry
FI27 2094 1800 0395 06
Postitse tilattaessa viestikenttään
vastaanottajan nimi ja osoite.
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Neljännesvuosisadan tutkimustyö kirjaksi

Matti Koskimaa, Suomen kohtalon ratkaisut
- Talvisota ja jatkosota
1939 - 1944. 538 s., yli 100
karttapiirrosta, valokuvia,
veteraanien haastatteluja.
Docendo 2013.
Lukijoillemme tuttu sotahistorioitsija, yleisesikuntaeversti
Matti Koskimaa julkaisi viime
vuoden lopulla teoksen Suomen
kohtalon ratkaisut, joka antaa
kokonaiskuvan toisen maailmansodan vuosien tapahtumistamme ja ratkaisuistamme. Teos
kattaa ajan ensimmäisen maailmansodan 1919 päättäneestä
Versailles´n rauhasta ja samalla
itsenäisyytemme vahvistaneesta
vuoden 1920 Tarton rauhastam-

me jatkosotamme päättäneeseen
syksyn 1944 välirauhaan, jonka
ehdot Pariisin rauha 1947 vahvisti. Painopiste on talvisodan
ja jatkosodan torjuntataisteluissa. Kirja sisältää myös tiedot tärkeimmistä ulko- ja sotilaspoliittista päätöksistä sekä keskeisistä
sotilaallisista strategíoista, operaatioista ja taisteluista. Talvisodan osuuden on kirjoittanut
Maanpuolustuskorkeakoulun
sotahistorian laitoksen johtaja
eversti, fil. tri Petteri Jouko. Tuo
50 sivun osuus heijastuu jatkosodankin tapahtumiin.
Helppolukuista yli sadan
karttapiirroksen havainnollistamaa tekstiä lukiessa tulee tunne, kuin lukija saisi yläilmoista
käsin tarkastella tapahtumia ja
niiden etenemistä. Veteraanilukijoille avautuu kuvia niistä laajemmista operaatioista, joissa
olivat mukana vähäisinä mutta
tärkeinä osallistujina. Eihän rivimiehen eikä komppaniatasoisen päällikönkään näkökulma
ollut kovin laaja. Tehtiin se, mitä
tarvittiin ja käskettiin.
Ihantalan Konkkalassa 1932
syntynyt, Sotakorkeakoulun tykistön kouluttajana ja Topografikunnan päällikkönä elämäntyönsä tehnyt eversti Koskimaa

aloitti sotahistoriallisen tutkimus- ja julkaisutoimintansa
vasta reserviin siirryttyään. Toimeen tartuttuaan hän on ollut
ahkeraakin ahkerampi. Kahden
vuosikymmenen aikana ovat ilmestyneet mm. teokset Veitsen
terällä (1993), Murtajan tykistö (1994), Torjuntataistelut Viipurinlahdella 1944 (1996), Tyrjän rykmentti (1996), Syväriltä
Nietjärvelle (1998) ja Karhumäestä Ilomantsiin (2000). Lisäksi hän on ollut mukana monien
sotahistoriallisten tv-ohjelmien tuottamisessa. Hän on tallentanut teostensa tapahtumia
ja taustoja koskevat lähdemateriaalit ja päätti muutama vuosi
sitten ryhtyä kokoamaan niiden
ja muiden historioitsijoiden julkaisemista teoksista keräämänsä aineiston pohjalta kokonaiskuvaa toisen maailmansodan
tapahtumista ja niiden vaikutuksista oman maamme ratkaisuihin ja kohtaloihin. Tuloksena on nyt päivänvalon saanut yli
500-sivuinen ja yli sadalla kartalla sekä veteraanihaastatteluilla havainnollistettu teos. Mukana ovat myös taistelupaikoille
suuntautuneiden noin sadan veteraanimatkan oppaana saadut
kokemukset. On helppo yhtyä

kustantajan näkemykseen, että
teosta voidaan pitää yli 80-vuotiaan Matti Koskimaan sotahistoriallisena testamenttina,
joka tekee kunniaa sotiemme
veteraaneille. Teos on tarkoitettu niille nykyisten sekä tulevien
sukupolvien suomalaisille, jotka
ovat kiinnostuneita tammenlehväsukupolven ponnisteluista itsenäisyytemme turvaamiseksi.
Kirjan lopussa oleviin arviointeihin ja johtopäätelmiin on
tällaisen talvi- sekä jatkosodan
rintamilla mukana olleen sotahistorian maallikkoharrastelijan helppo yhtyä. Eteneminen
hyökkäysvaiheessa Itä-Karjalaan
ja Syvärin taakse oli hyödyllistä edullisten puolustuslinjojen ja
huoltoliikenneväylien aikaansaamiseksi. Suomen kieltäytyminen
Hitlerin vaatimasta Leningradin piiritykseen osallistumisesta ja Sorokan valtaamisesta oli
kaukonäköistä ulkopolitiikkaa.
Suomi ei olisi selviytynyt jatkosodasta ilman Saksan elintarvike- ja taisteluvälineapua eikä 20.
Vuoristoarmeijaa Pohjois-Suomen 700 km pitkällä rintamalla
ja saksalaisen 122. Divisioonan
antamaa apua Viipurinlahdella
1944. Mutta emme jääneet sidoksiin Hitlerin Saksaan.

Maamme säilyminen itsenäisenä vaati viisi torjuntavoittoa. Ne saavutettiin Ihantalassa,
Viipurinlahdella, Vuosalmella, Nietjärvellä ja Ilomantsissa.
Kuudenneksi nostaisin Helsingin suurten ilmapommitusten
torjunnan talvella 1944. Stalin
halusi pakottaa meidät sanelurauhaansa tuhoamalla pääkaupunkimme ja valtionhallintomme. Yritys epäonnistui,
kun massiivisista pommituksista vain kahdeksan prosenttia
osui maaleihinsa. Mutta muutkin rintamanosat olivat tärkeitä:
repeäminen millä tahansa niistä
olisi vaarantanut kokonaispuolustuksemme. Aseveljeys Saksan
kanssa auttoi meitä, mutta kieltäytyminen valtioliitosta oli pelastuksemme.
Kansamme vaikeiden vuosien kokonaiskuvaan ja siinä
tehtyihin ratkaisuihin tutustuminen on veteraaniperinteen
vaalimista. Sotilaalliset torjuntavoitot ja kotirintaman vaikeuksista selviäminen kertovat,
että lähes mahdottomankin voi
tehdä mahdolliseksi yhteistyön
ja keskinäisen luottamuksen antamalla voimalla.

puun saakka, että paras turva on
saksalaisissa sotilaissa.
Nuo olivat kuitenkin vähäisiä sivujuonteita. Pääosassa ovat
taistelukuvaukset niin komentoportaan kuin kivääriä kantavan sotamiehenkin näkökulmasta. Kulju ei unohda kertoa
myöskään sitä, miltä sota näytti
vetäytyvien ja alussa myös vastahyökkäyksiä tehneiden saksalaisten silmin. Myös heillä oli
taisteluissa panoksena oma elämä, joka monen vangiksi jääneen osalta oli päättyvä Siperian vankileireillä nälkään ja tauteihin.
Viimeisessä luvussa tehdään
Lapin sodan tilinpäätös, joka
on karua luettavaa. Aineellisten menetysten lisäksi olivat
myös rahassa mittaamattomat
vahingot suuret. Sodassa kaatui
1300 sotilasta ja vielä lukuisampi joukko haavoittui eikä sodan
jälkeisissä miinavahingoissakaan kuolleita ja invalidisoituneita pidä unohtaa. Se oli sodan
jälkikäteishintaa, minkä jotkut

tämän kovia kokeneen maan
kansalaiset joutuivat vielä maksamaan.
Kirjan lopussa on nimiluettelo kaatuneista suomalaisista sotilaista. Se on kunnianosoitus

tässä kurjassa, mutta välttämättömässä sodassa kaikkensa antaneille miehille.

Antti Henttonen

Lapin sodalla oli monta ulottuvuutta
Mika Kulju: Lapin sota
1944-1945, ISBN 978-95120-9362-5, 390 s. Gummerus, Juva 2013
Lapin sodasta on kirjoitettu
monta kirjaa alkaen Toivo T.
Kailan samannimisestä kirjasta
vuodelta 1950. Maisteri Kuljun
viime syksynä ilmestynyt kirja ylittää ainakin esitystapansa
puolesta kaikki edelliset; kirjaa
lukiessaan voi kuvitella sielunsa
silmin Lapin syksyiset, kylmää
ja kuolemaa uhkuvat rimpisuot
ja niiden läpi kulkevat kuraiset,
miinoitetut maantiet. Se oli Lapin sodan pääasiallinen taistelumaasto.
En tiedä, onko Kulju valinnut
kohderyhmäkseen tietoisesti ns.
tavallisen lukijan, mutta kirja
ainakin sopii erinomaisesti juuri tälle ryhmälle; teksti on korutonta ja konstailematonta kerrontaa.
Lapin sota oli monessa mielessä turha sota, joka oli kuitenkin pakko käydä. Suomalaisilla

oli taas kerran hyvä herraonni,
kun Lapin joukkojen komentajaksi saatiin kenraaliluutnantti
Hjalmar Siilasvuo, Suomussalmen sankari talvisodan ajalta.
Siilasvuon osittain omapäisestikin toteuttama maihinnousu
Tornioon onnistui - suurista riskeistä huolimatta - lokakuun 1.
päivänä. Samana päivänä, valvontakomission asettaman aikarajan viime hetkillä, Mannerheim saattoi ilmoittaa, että
suomalaiset hyökkäävät täydellä voimalla - seurauksena kuolemaa ja tuhoa molemmille osapuolille.
Kulju kuvaa trillerimäisesti
Tornion ja Kemin seudun taisteluja, sitä sotaa, joka osoitti valvontakomissiolle, että suomalaiset toteuttivat tosissaan kaksi
viikkoa aikaisemmin solmitun
välirauhan ehtoja. Perusteellisessa selvityksessä osansa saavat
saksalaisten jälkeensä jättämät
konjakkia täynnä olevat tammitynnyrit kuin myös naisihmiset,
jotka uskoivat katkeraan lop-

Esko Vuorisjärvi

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.
Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu  0200 11 22 33
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Haetaan yhteyttä
Tietoa sota-ajan valokuvaustoiminnasta

Viime sotien aikana rintamilla liikkui armeijan sisäisissä tiedotuskomppanioissa toimineita ns. TK-kuvaajia, jotka tallensivat sotaa kuvin ja sanoin. Epävirallista kuvausta harrastettiin myös runsaasti ja sotilaat
ottivat omilla kameroillaan kuvia kotialbumeihinsa.
Kuvia myös myytiin ja vaihdettiin runsaasti.
Turun yliopistossa on tekeillä tutkimus sota-ajan
valokuvauksesta ja valokuvista. Jos hallussasi on sodan aikana otettuja valokuvia tai osaat kertoa jotakin
rintamalla tapahtuneesta valokuvauksesta tai kuvien myynnistä, soita ystävällisesti numeroon 040 844
9971.
Ystävällisin terveisin
Olli Kleemola
Tutkija, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, poliittinen historia
*****
Vuorentaustan kanttiini, Hämeenlinna, talvisota
Viimeksi sotaveteraani Aarne Aaltonen ja tutkija Jaana Laamanen Mikkelistä jäljittivät hyvällä menestyksellä Taposen Saaraa Lappeenrannasta. Nyt he kaipaavat tietoa Vuorentaustan kanttiinista, joka toimi
jossain Vuorentaan kylän seutuvilla, Hämeenlinnan
kaupungin länsipuolella, ainakin talvisotakeväänä
1940. Aarne oli tuolloin panssarintorjuntatykkikoulutuksessa Linnan kasarmilla ja kävi poikien kanssa
peltoja pitkin hiihtäen kyseisessä kanttiinissa useammankin kerran.
Välimatkaa oli muutama kilometri. Voitteko auttaa
meitä paikantamaan tuon kanttiinin? Tämänhetkisen
tiedon mukaan se ei, nimestään huolimatta, ole ollut
Vuorentaan kylässä. Yhteydenotot: Jaana Laamanen,

Rakennusliike
Harry Autio Ky

Kokoonnutaan
sähköposti: jaana.laama@suomi24.fi tai vastaajalla
varustettu kännykkä: 040 766 3645. Aarnen puhelinnumero on (015) 210 172. Kiitos.
*****

VSOL:n internaattiveljet avec, kokoonnumme keskiviikkona 23.4. Suomalaisella Klubilla klo 12.00. Tule
muistelemaan ja tapaamaan koulukavereitasi sekä
nauttimaan ruoasta ja yhdessäolosta. Lounaan hinta
on 35€ / henkilö. Ilmoittautumiset 21.3. mennessä Erkki Merikalliolle, puh 050 572 7943 (vastaaja) tai (09)
505 0082 tai sähköposti erkki.merikallio@kolumbus.
fi. Yhdistyksen tilinumero on FI35 1808 3500 0014 62.
Tervetuloa
VSOL:n perinnetoimikunta;
Pentti Heinijoki, Juhani Soila
*****

Isäni Arvo Johannes Toivonen (1920-1994) teki elämäntyönsä metsähoidonneuvojana Harjavallan metsänhoitoyhdistyksessä. Minua kiinnostaa oheisen kuvan tarina sekä keitä muita Suomen sotilaita kuvassa
on. Minun isäni on toinen vasemmalta. Hänen edessään seisoo Ruotsin prinssi Gustaf Adolf (1906-1947).
Isäni oli jatkosodassa ja haavoittui heti sodan alussa
18.8.1941 Jääskissä Kelalammilla. Isäni joutui myöhemmin sairaalaan Ruotsiin. Oheinen kuva on otettu Ruotsissa, siinä ollaan hirvijahdissa. Veljeni tietojen mukaan isäni oli ajomiehenä. Isäni palasi Suomeen
vasta toukokuussa 1942.
Kysyin kuvasta Ruotsin hovista, mutta eivät tunteneet sitä. Kuva saattaa olla isäni kameralla ottama.
Mahtavatko kuvan kaksi muuta suomalaista sotilasta olla vielä elossa? Ehkä joku heidän omaisensa
tuntisi miehet kuvasta. Terveisin, Anitta Kaitajärvi,
Pitkäkuja 3 B 4, 21420 Lieto, puh. 040 749 0297

Kesän 1944 ratkaisutaistelut
Ensi kesänä tulee kuluneeksi 70 vuotta näistä taisteluista. Taistelut olivat ankaria ja niissä ratkaistiin kansakuntamme olemassaolo ja itsenäisyytemme oli veitsen terällä. Näissä tunnelmissa teemme matkan 2.5. 7. Ihantalan taistelun ja Ilomantsin mottitaistelun
muistomerkeille. Laskemme seppeleet kummankin
taistelun muistomerkille. Käymme 4.7. Möhkön kesäteatterissa, jossa esitetään näytelmä Mottimestari
paikallisin voimin. Esitys pohjautuu Ilomantsin mottitaistelun tapahtumiin. Ajamme reittiä Turku-Riihimäki-Lahti-Viipuri-Ihantala, Sortavala (3.7.) -Ilomantsi, Möhkö (4.7). Vielä paikkoja vapaana. Tiedustelut Taisto Tähkämaa, puh. 040 591 4642.

Oy Kontaktor Ab

Oy K. Juslin Ab

Vaasa

Vantaa

Lean Solution Consulting Oy

Uudenmaan Pikakuljetus Oy

Kiinteistösaneeraus Oy

Vantaa

Vantaa

Vantaa

Varkauden Puu Oy

Arokivi Oy

Varkaus

Varkaus

BP Asennus Oy

PT-Palontorjuntapalvelu Oy

Mobus Oy

Varkaus

Varkaus

Vääksy

E.T. Listat Oy

Rautapohja Oy

Ylivieska

Ylivieska

Ylöjärvi
www.yhtymatahlo.ﬁ

Kuljetusliike
Lasse Ruohonen Oy

Esse Elektro Kraft Ab

Powernet Oy

Esse

Äänekoski

Uusikaupunki

Ylöjärvi

Yhtymä-Tahlo Oy
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Ristikon ratkaisu

Oy Puhois Ab

id g-tools.c o m

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

KÄRCHER OY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

BW HOTELLI APOLLO
Asemakatu 31-33, 90100 Oulu
Puh. (08) 522 11
www.hotelapollo.fi

Lehden tilaukset ja hinnat
Julkaisija

Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands
Krigsveteranförbund rf

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

Toimitusneuvosto

Päätoimittaja Markku Seppä

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

Toimitus

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

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

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset

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

Ilmestyminen 2014

1/14: 19. helmikuuta • 4/14: 17. syyskuuta
2/14: 16. huhtikuuta • 5/14: 5. marraskuuta
3/14: 25. kesäkuuta • 6/14: 17. joulukuuta

Ilmoitushinnat

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

Virkistä
muistiasi
oikeat
vastaukset

Lehti CD-levynä

Lauri Kristian Relander
Mannerheim, Hangossa
Martti Ahtisaaren
Urho Kekkonen
Paasikiven
Helsingin rautatieasemalla

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

Ilmoitusmyynti

Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 4 C rak. 3
71800 Siilinjärvi
Isto Valkeapää
puh. 040 735 7571

Taitto

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

Painopaikka

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2014
ISSN 0782-8543
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee
Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00
Soita Riinalle (09) 6126 2015 tai Marjalle (09) 6126 2016
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.ﬁ • marja.riukka@sotaveteraaniliitto.ﬁ
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.ﬁ

8 Liiton virallinen
hautakivimerkki

1 Sotaveteraanimitali

Halkaisija 60 mm.
Myös uurnamerkkinä.

Hinta 15 euroa

4
Liiton standaari

Myös kannattajajäsenille

Hinta 35 euroa

Hinta15 euroa

9 Tammenlehvähautakivimerkki

2 Jäsenmerkki

Korkeus 90 mm

Myös kannattajajäsenille

Hinta 20 euroa

Hinta 15 euroa

12 Uusi juhla-DVD

43 Sama kaiku on askelten -CD

Sotaveteraani- ja
perinnekuorot
Helsingin
Jäähallissa
14.3.2010.

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

Arvokas DVD
Talvisodan
muistojuhlasta.

Hinta 20 euroa

Hinta 25 euroa

6
Suomen lippu
Hinta 30 euroa

35 Sotaveteraanikalenteri
vuodelle 2014
Kalenteri on tarpeellinen ja hyvä tietopaketti jokaisen jäsenen
taskuun.
Saatavana vielä erä
kalentereita, myös
nahkakantisena.

Hinta 6 euroa/
12 euroa

KÄYNTIOSOITE: Kellosilta 4 C, Itä-Pasila. Raitiovaunu 7 B kulkee Kellosillan pysäkille.
Runokokoelma
Talvisodan runoutta
vuodelta 1941. Kuvitettu.

Hinta 25 euroa

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki tai tilaa puhelimitse.

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

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

Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
Nro ................ kpl ...................
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31 Yrjö Jylhä: Kiirastuli
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