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Yhdessä Suomi on aina selvinnyt
Tammikuun viimeisellä viikolla tuli täyteen vuosi
Suomen ensimmäisestä koronadiagnoosista. Kukaan ei silloin arvannut mitä se tarkoittaa kansainvälisesti, suomalaisille, yrityksille, yhteiskunnalle ja veteraanitoiminnalle.
Vastuullisina järjestöinä veteraaniliitot noudattavat viranomaisten ohjeita. Käytännössä yhdistysten, piirien, osastojen ja liiton yleisötilaisuudet on peruttu. Karanteeni on synnyttänyt uusia
kokouskäytäntöjä. Etäkokouksiin on totuttu ja ne
toimivat luontevasti. Hyvin todennäköisesti nyt
opitut käytännöt jäävät pysyvästi käyttöön. Etäkokous vähentää sairastumisriskiä sekä säästää
aikaa ja rahaa.
Rokotusuutiset antavat toivoa paremmasta, vaikka tartuntaluvut ovat edelleen korkeita. Veteraa-

niliitot lähettivät joulukuussa ministeri Krista
Kiurulle yhteisen kirjeen. Vaadimme siinä, että
veteraanit on rokotettava ensimmäisten joukossa. Ministerin vastauksen mukaan näin tulee tapahtumaan. Piirit, osastot ja yhdistykset ovat pitäneet yhteyttä kuntiin hyvin tuloksin.
Oletettavasti ainakin ensimmäinen vuosipuolisko
toimitaan koronarajoitusten piirissä. Miten käy
huhtikuussa kuntavaaleille? Toivottavasti vaali onnistutaan järjestämään koronaturvallisesti ja
myös ikäihmiset lähtevät äänestämään.
Kuntavaalissa veteraanien asiat on syytä pitää
esillä. Jokaiselle veteraanille on taattava lakisääteiset edut täysimääräisenä. Puolisoille ja leskille
vanhuspalvelulain mukaisesti. Tämä yksinkertainen vaatimus on veteraanien kuntavaalien teema.
Suomi on aina ennenkin selvinnyt monista koettelemuksistaan. Sodista, sairauksista ja lamoista.
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osoitteenmuutokset:
Riina Lillfors
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Me selviämme nytkin, kun elämme rajoitusten
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”Yhdessä”. Tätä asennetta tarvitaan nytkin. Lähimmäistä ei jätetä!
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Korona kurittaa, mutta meitä tarvitaan edelleen
Olen tehnyt käytännössä koko
työurani järjestöissä. Näin erikoista aikaa kun nyt elämme, ei
eteen vielä ole kuitenkaan tullut.
Koronaviruksen mukanaan tuoma epidemia on haastanut koko
yhteiskunnan, järjestötoiminnan
ja erityisesti veteraanitoiminnan.
13.3.2020 tuli kuluneeksi 80
vuotta Talvisodan päättymisestä.
Tuota päivää piti muistaman lukuisilla valtakunnallisilla ja paikallisilla tapahtumilla, vaan toisin
kävi. Lähes kaikki tapahtumat peruttiin ja tuosta alkoi poikkeuksellinen aika, joka jatkuu edelleen
ja jatkuu niin kauan kuin koronavirus saadaan edes jotenkin kuriin. Toki rokotukset tuovat toivoa.
Valtakunnallinen rokotusjärjestys on päätetty jo joulukuus-

sa 2020. Sen mukaan vanhusväestö on saamassa rokotteet
ensimmäisten joukossa. Käytännön rokotusjärjestelyt vaihtelevat kuitenkin terveydenhuollon
vastuualueittain ja organisaatioittain. Veteraanijärjestöjen paikallistoimijoiden tulisikin ottaa
yhteyttä alueensa rokotejärjestelyistä vastaavaan tahoon, ja pyrkiä edistämään veteraanien rokottamista etulinjassa. Varsinkin
yksin kotona asuvia veteraaneja
tulee myös tukea rokoteaikojen
varauksissa ja muissa vastaavissa
käytännön järjestelyissä. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri on ryhtynyt toimeen ja
palautteen perusteella asiaan on
suhtauduttu positiivisesti. Yhteydenotoilla on merkitystä.
Veteraanityöhön koronarajoi-

tukset vaikuttivat merkittävästi.
Viime keväänä yli 70-vuotiaille
asetetiin erityisrajoituksia. Pelkästään tämä vaikeutti toimintaa. Rajoitukset nostivat keskusteluun ikäihmisten eristämisen
ja yksinäisyyden vaikutukset. Ilman tieteellistä tutkimusnäyttöäkin ymmärtää, että vaikutukset
eivät olleet myönteisiä muutoin
kuin sen osalta, että ikäihmiset
suojattiin tartunnoilta. Tämähän
toteutui, muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta, hyvin.
Pitkin vuotta rajoituksia purettiin ja ikäihmisten yleisten rajoitusten lisäksi voimaan jäivät vain
paikoittaiset vierailukiellot laitoksiin ja hoivakoteihin. Siellä oleville läheisten vierailujen puuttuminen vie edelleen elämisen iloa.
Korona-aika on tuonut esille

ihmisten kekseliäisyyden. Veteraanejakin on kyetty tukemaan
ja tapaamaan. Ruokakasseja on
viety ovelle, on soitettu ja käyty
puhelinkeskusteluja, luotu nettiyhteyksiä, lähetetty kortteja ja tavattukin, silloin kun se on ollut
mahdollista turvallisesti. Emme
ole unohtaneet kunniakansalaisiamme. Silti viruksen seuraukset,
pelko, eristäminen, rajoitukset
ja kaikki niistä seuraava kurittaa edelleen. Tähän haasteeseen
meidän on kyettävä vastaamaan.
Vastaus on yksinkertainen.
Meidän on jokaisen otettava haaste vastaan ja ryhdyttävä toimeen.
Korona-aikana ja sen jälkeen. Yksinäisyys ei vähene, jollei vierellä
ole kanssakulkijoita. Edes pienen
hetken. Ruokakassit eivät ilmesty portaille ilman kuljetusta eikä

nettiyhteys synny, ellei sitä joku
rakenna. Tämän vuoksi vetoan
tämän lukeviin: tulkaa mukaan
vapaaehtoistyöhön, jollette jo ole.
Tulkaa mukaan veteraanitoimintaan. Teitä tarvitaan.

HEIKKI KARHU
Toiminnanjohtaja,
Rintamaveteraaniliitto
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Veteraanilähettiläs Jarkko Niemisen terveiset uusille alokkaille:

"Olen aina ollut ylpeä
suomalaisuudestani"
Armeija kasvatti tennisässän henkistä pelikuntoa sekä kunnioitusta
veteraanisukupolven suorituksia kohtaan. Tennisammattilaisuus ei ollut
Niemiselle itsestään selvää, mutta varusmiespalvelus oli.
Nieminen kertoo kansainvälisen
uransa vain kasvattaneen isänmaan
merkitystä.
”Olen jo juniorivuosista matkustanut tenniksen perässä ja kilpaillut ulkomailla, mutta varsinkin
aikuisiällä, kun olin 15 vuotta ammattilaisena, omat juuret; Suomi
ja suomalaisuus ovat tulleet paljon
tärkeämmiksi. Se on jännä: mitä
enemmän olin pois, sitä tärkeämmäksi se tuli. Ja sitä kautta myös se,
miten hyvin meillä on täällä asiat.
En varmaan osaisi arvostaa niitä samalla lailla, jos olisin koko ajan elänyt siinä”, hän arvelee.
Nieminen on kaikkien aikojen
menestynein suomalainen tennispelaaja, joka parhaimmillaan rankattiin maailmanlistalla 13. Siksi
onkin yllättävää kuulla, että tennisammattilaisuus ei ollut hänelle missään vaiheessa itsestään selvä valinta.
”Olin pärjännyt lajissa hyvin jo
lukioaikana ja kirjoitusten jälkeen
päätin pyhittää vuoden tennikselle. Minulla ei vielä tuolloin ollut
selkeyttä siitä, mitä haluaisin jatko-opinnoissani tehdä tai mikä olisi unelma-ammattini. Tennisammattilaisuutta en ollut ajatellutkaan:
sen suhteen unelmani oli ehkä käydä joku päivä katsomassa perheen
kanssa Wimbledonia livenä”, hän
nauraa.
Kävi vähän paremmin: vuoteen
2015 kestäneen kilpauransa aikana Nieminen nähtiin Wimbledonin nurmella peräti 11 kertaa, hänen rystylyöntinsä kerätessä ihailua
itseltään Roger Federeriltä, kahdeksankertaiselta Wimbledon-voittajalta.

Armeijasta 		
pontta urheiluun
Armeijaan meno hänelle oli veteraaniukkinsa kanssa läheiselle Niemiselle sen sijaan aina selvää.
”Olen aina ollut isänmaallinen,
mutta positiivisella tavalla. Suomi, oma maa, meidän olosuhteet
ja isovanhempani ovat olleet aina
tosi tärkeitä ja maailmalla olen ollut ylpeästi vähän sellainen yhden
miehen Suomi-lähettiläs, mikä on

lumipuku päällä, rinkka sekä puusukset ja oli pimeässä yövartiossa
toisen alokkaan lähtiessä vuoronvaihtoon ja sitä jäi yksin tuijottelemaan tähtiä, niin kyllä siinä mietti,
että millaista se on ollut. Siinä oltiin kuitenkin harjoitusmielessä, joten olisi sieltä metsästä voinut joku
tullakin.”
Mahdotontahan siihen on edes
yrittää samaistua, hän myöntää.
”En usko, että kukaan osaa kuvitella, miten tositilanteessa pärjäisi,
uskoisi pärjäävänsä tai päinvastoin.
Sehän oli kuitenkin pakkotilanne,
ei siinä ole vaihtoehtoja, kun olet
puolustamassa maatasi ja rakkaimpiasi. Siinä puhutaan elämästä ja
kuolemasta.”

Ihailu veteraanisukupolvea
kohtaan

Jarkko Niemisellä on suuri kunnioitus veteraanisukupolvea kohtaan.

konkretisoitunut esimerkiksi maaotteluissa ja olympialaisissa, missä
pelataan entistä enemmän omalle maalle.”
Kuuden kuukauden varusmiespalveluksen tuolloin Lahdessa sijainneessa Urheilukoulussa suorittanut Nieminen olisi mielellään
käynyt armeijan pidemmän kaavan
mukaan, RUK:ia myöten. Ylioppilaskirjoitusten jälkeinen muutti
kuitenkin tulevaisuuden suunnan.
”Se vuosi lähtikin sitten pelillisesti ihan lentoon. Pärjäsin todella hyvin ja sitten siitä tuli reilun
15 vuoden ura. Muutaman kerran
hain lykkäystä, mutta 2007 tuli hyvä
ajankohta ja menin armeijaan. Lahdessa pystyi erittäin hyvin yhdistämään kehittymisen urheilijana
sekä tarvittavien taitojen oppimisen ja velvollisuutensa suorittamisen. Olen siitä monta kertaa heitä
kiittänytkin.”
Armeijassa oloajasta hän nautti.
”Ehkä osaltaan tilannetta helpotti se, että olin muutaman vuoden
muita vanhempi ja katsoin kokonaisuutta eri tavalla? Suhtauduin
jo lähtökohtaisesti kaikkeen myön-

teisesti, mutta otin sen tosi hyvänä
kokemuksena ja suhtauduin pieniinkin juttuihin positiivisesti verrattuna siihen, jos olisin ollut 18.
Siihen aikaan olin yksilöurheilijana joutunut tottumaan siihen, että
kaikki vastuu aikatauluineen oli itsellä. Armeijassa tunsinkin olevani
henkisesti melkeinpä lomalla, koska minun ei tarvinnut oikeastaan
miettiä mitään”, hän hymähtää.
”Minulle kerrottiin kaikki: milloin syön, mitä syön, mitä puen
päälleni, mitä teen… eihän minun
tarvinnut kuin suorittaa, ja siinä
olen aina ollut aika hyvä!”
Tätä hän arvioi myös syyksi siihen, että pelasti tuolloin osin uransa parasta tennistä.
”Armeijassa aivot pääsivät helpolla, joten kun lähdin taas kisoihin,
pääsin hyppäämään siihen ihan toisesta maailmasta, henkisesti vahvempana.”

Ukin jalanjäljissä
Toinen asia, jota Nieminen armeijassa arvosti, oli sen yhdenvertaisuus.

”Se on harvoja paikkoja, jossa
sain olla rauhassa. Kentällä nautin olla keskipisteenä; mitä isompi
yleisö ja stadion, sitä hienompaa.
Ei media ole minulle ikinä ongelma ollut, mutta en ole koskaan kaivannut mitään huomiota tai julkisuutta. Se on ollut vain osa pakettia:
mitä paremmin pelasin, sitä enemmän kiinnostin. En ole välittänyt
kenenkään mielipiteistä – se, että
jotain kiinnostaa tekemiseni, tarkoittaa, että olen tehnyt jotain oikein. Armeijassa nautin siitä, että
minua oikeasti kohdeltiin ihan samalla tavalla. Siellä kaikille annetaan samat vaatteet, samat käskyt,
ja teet kaiken sen, mitä tupakaveritkin.”
Armeijassa vietetyt kuukaudet
antoivat sotahistoriasta kiinnostuneelle Niemiselle myös mahdollisuuden edes hieman asettautua Talvi-, Jatko- kuin Lapin sodassakin
palvelleen ukkinsa kenkiin.
”Esim. pienen porukan kanssa
suunnistaessa tai yli yön kestäneissä harjoitukset metsässä, tuli mieleen, että onhan tämä helppoa, kun
tietää, että on rauhan aika. Kun oli

Niin varusmiespalvelus kuin perehtyminen sotahistoriaan on lisännyt
Niemisen kunnioitusta veteraanisukupolvea kohtaan entisestään.
”Suurin yllätys on varmaan ollut se miesten ja kaluston alivoima,
millä Suomi taisteli. Miten se on ollut mahdollista? Miten ne rivimiehet ovat pystyneet siihen? Ehkä he
eivät tosin olleet ihan samalla lailla
tietoisia siitä suhteesta, kuin vaikka
Mannerheim, joka tiesi, mikä tilanne oli, mutta silti uskoi miehiinsä:
että nyt mennään ja pidetään tuo
linja vaikka väkisin”, hän pohtii.
Päätöksenteko tiukoissa paikoissa, niin poteroissa kuin upseeritasolla, on toinen hänen suuresti ihailemansa ja ihmettelemänsä aihe.
”Miten joku pystyy tekemään
valtavia päätöksiä, joilla on järkyttävänkin suuria seurauksia: mihin
mennään ja mitä kautta vai pysytäänkö paikoillaan. Siellä liikuteltiin satoja ja tuhansiakin miehiä,
informaation ja tiedonkulun ollessa ihan erilaista kuin nykyään. Eikä
kaikkea pysty ennakoimaan. Ei niin
isoa hattua löydykään, mitä nostaa
heille, jotka niitä päätöksiä tekivät,
ja vielä oikeita sellaisia.”
ARIELA SÄKKINEN
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Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää veteraanien hautamerkeistä

Kunnianosoitus edesmenneille
Itsenäisyyspäivä sekä Linnan juhlatuutisoinnin yhteydessä nähty Uuraisten
hautakivimerkkitempaus on johtanut
veteraaniliitoissa ennätysmäiseen tilausvyöryyn
ja yhteydenottoihin. Mikä hautamerkki
oikein on, mistä sellaisen saa ja miten se
kiinnitetään?
Areenassa yhä katsottavissa olevassa Kohti Linnan Juhlia 2/2 -lähetyksen 39 minuutin kohdalla alkavassa
osuudessa nähtiin, kuinka poisnukkuneiden veteraanien ja lottien
omaiset sekä vapaaehtoiset kiinnittivät Uuraisilla veteraanimerkkejä
sankareidensa hautakiviin.

Miksi hautakivimerkki?
”Huomasin, että lotta- ja veteraanimerkkejä puuttui monilta haudoilta
ja toisaalta myös omat vanhempani olivat ilman merkkiä”, kertoi idean takana ollut Hannu Koskinen.
”Tämä on paitsi arvokas, myös
aika kivaa hommaa tutkia omia
juuria ja historiaa. Hautamerkit
ovat tärkeä osa historian kirjoitusta ja näillä merkeillä me tahdomme
kertoa siitä, miten veteraanit ja lotat ovat osallistuneet Suomen historian kehittämiseen. Me toivomme,
että yksikään veteraani tai lotta ei
jää ilman näkyvä merkkiä siitä, että
he ovat puolustaneet isänmaataan”.
Merkistä on myös käytännön
apua, kerrotaan Helsingin Seu-

dun Sotaveteraanipiiriin kuuluvasta juutalaisten sotaveteraanien
perinnekillasta, joka halusi aloittaa
perinteen kynttilöiden sytyttämisestä itsenäisyyspäivisin kaikkien
veteraaniensa ja lottiensa haudoille.
”Oli työlästä löytää haudat, koska
niitä ei oltu merkitty millään veteraanistatuksella. Koska seuraavana
vuonna oli taas edessä sama etsintätyö, päädyimme kiinnittämään
hautakiviin veteraani- ja lottamerkit, kertoo killan puheenjohtaja
Adiel Hirschovits.
Ennen kaikkea kyse on kuitenkin
kunnioituksesta, painottaa merkkien puolesta kampanjoinut alajärveläisveteraani Eino Takala.
”Moni ei tiedä, että mitään sotaa
on ollutkaan ja tuntuu, ettei näitä
asioita kunnioiteta. Siksi yksi minulle tärkeä kunnioituksen osoitus
on veteraanien hautamerkki.”

Mikä hautakivimerkki?
Heti itsenäisyyspäivänä alkoi kautta
Suomen yhteydenottojen tulva, joka
jatkuu yhä ja pelkästään Sotavete-

raaniliiton myyntitoimistoon uusia
tilauksia tulee noin minuutin välein.
Asia herättää paljon kysymyksiä,
sai myös Hirschovits huomata. Yksi
ensimmäisistä on se, mikä lukuisista olemassa olevista merkki valita
– veteraaniliiton tai lottajärjestön
merkki… vai tammenlehvä?
Helsingin ja Turun hautausmailla
kiinnitettiin kesän 2019 aikana toistasataa merkkiä. Näiden kohdalla
päädyttiin tammenlehvämerkkiin.
Päänvaivaa aiheutti se, että monesti
ei ollut täysin selvää, millaisissa tehtävissä henkilö oli rintamalla ollut.
”Aina sitä eivät omaisetkaan tiedä. Lotistakaan ei ole mitään yhtä
rekisteriä, mistä asian olisi voinut
tarkistaa. Lisäksi selvitystä hankaloitti se, että tuon aikaiset kuvat
ovat mustavalkoisia, joten esimerkiksi lottien ja sotilaskotisisarten
univormujen erottaminen toisistaan on vaikeaa”, hän huomauttaa.
Haaste on tuttu myös Sotaveteraaniliiton myyntituotteista vastaavalle Riina Lillforsille.
”Joka veteraaniliitolla on oma
hautamerkkinsä, mutta omaisille ei aina ole selvää, onko vainaja
kuulunut johonkin liittoon vai ei.
Kuolinilmoituksistakin tuttua tammenlehvämerkkiä voi käyttää kuka
tahansa veteraanistatuksen saanut,
mutta vakiintuneen käytännön mukaan niin voi myös Rintamaveteraaniliiton tai Sotaveteraaniliiton
merkkiä, vaikka ei olisi liiton jäsen
ollutkaan”, hän opastaa.
Sotaveteraaniliiton Talvisodan

aikaista sotilasta linnoituksen takana kuvaava merkki onkin merkeistä tunnetuin.

Kenelle hautakivimerkki?
Veteraaneiksi lasketaan ne, jotka
ovat saaneet jonkun neljästä olemassa olevasta tunnuksesta:
• rintamasotilastunnus (miehille),
asetus 772/1969
• rintamapalvelustunnus (naisille),
asetus 554/1978
• rintamatunnus (rintamalinnoittajille), asetus 256/1988
• ulkomaalaisen rintamasotilastunnus (ulkomaalaisille vapaaehtoisille), asetus 418/1992
Tunnukset ovat Puolustusvoimien ja puolustusministeriön myöntämiä. Kaikkien näiden hakuaika päättyi 31.12.1994, eikä niitä
voi enää hakea. Yhteydenottoja on
kuitenkin tullut myös heiltä, joiden
suvun veteraanit ehtivät menehtyä
ennen, kuin ehti mitään veteraanitunnuksista edes saada. Miten näissä tapauksissa tulisi toimia?
”Veteraanien usein esimerkiksi
takinliepeessä käyttämä tammenlehvämerkki on ulkoinen merkki hänelle myönnetystä veteraanitunnuksesta. Mikäli veteraani ehti
kuolla ennen kuin tammenlehvätunnuksia alettiin myöntää, on
hänen omaistensa silti mahdollista käyttää hautakivimerkkinä tammenlehvää. Myös tämän suhteen
Sotaveteraaniliitossa ja Rintamaveteraaniliitossa on tehty periaate-

päätös, jonka mukaan liittojemme
merkkiä saavat käyttää kaikki ne,
jotka sodissa palvelivat, vaikka olisivatkin kuolleet ennen statuksen
myöntämistä”, Lillfors jatkaa.

Mistä hautakivimerkki?
Hautakivimerkkejä voi ostaa veteraaniliittojen myyntitoimistoista.
Niitä on kahta eri kokoa, joista pienempi on tarkoitettu uurnaan kiinnitettäväksi. Liittojen oman merkin
hinta on 15 euroa, tammenlehvämerkin puolestaan 20 euroa.
Mutta entä se käytännön puoli?
Miten merkki kiinnitetään hautakiveen?
”Hautamerkin takapuolella on
piikki, joka kiinnitetään hautakiveen porattuun reikään. Merkin
kiinnipysymisen varmistamiseksi
kannattaa apuna käyttää myös hieman liimaa”, Lillfors neuvoo.
Merkin voi siis kiinnittää itse,
mutta apuakin on saatavilla. Käytännöt vaihtelevat kunnittain,
seurakunnittain ja veteraaniyhdistyksittäin, mutta etenkin Suomi100-vuosi innoitti kuntia ja
seurakuntia tarjoamaan merkin
kaikille halukkaille.
Myös monessa veteraaniyhdistyksessä on tapana tarjota merkki
poisnukkuneen veteraanin haudalle, joten omaisten kannattaa olla yhteydessä siihen veteraaniyhdistykseen, jonka jäsen veteraani on ollut.
ARIELA SÄKKINEN

Hautakivimerkkejä on myynnissä monenlaisia, niin veteraaniliitoilla kuin eri hautaustoimistoilla. Kuvassa lottien hautamerkki (1), Sotaveteraaniliiton
hautamerkkejä (2-4), Rintamaveteraaniliiton hautamerkki (5), Sotainvalidien Veljesliiton hautamerkki (6), Sotaveteraaninyhdistysten naisjaoston hautamerkki (7),
Rintamanaisten liiton hautamerkki (8) sekä Tammenlehvämerkkejä (9-10).
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Ritarikunnat heijastelevat suomalaista demokratiaa
Ritarit kuulostavat joltain, mitä löytää korkeintaan keskiajalta tai
Englannista, mutta Suomessa on kolme ritarikuntaa, jotka ovat hyvin
vahvasti ajassa kiinni.

Ritarikunnista vanhin, Vapaudenristin ritarikunta, linkittyy Suomen
itsenäistymiseen. Sen myöntämät
kunniamerkit Vapaudenristi ja Vapaudenmitali perustettiin Suomen
Senaatin päätöksellä maaliskuussa 1918.
Sotilasansioritarikunnaksi se
määrättiin joulukuussa 1940 annetulla asetuksella. Tämä tarkoittaa,
että Vapaudenristin ritarikunnan
kunniamerkkejä annetaan sodan
ja rauhan aikana Suomen puolustusvoimien sotilaille sotilaallisista
ansioista sekä siviili- ja sotilashenkilöille ansiokkaasta toiminnasta
Suomen maanpuolustuksen hyväksi.
Erityisenä tunnustuksena ensisijaisesti sodan ajan maanpuolustusansioista Vapaudenristi voidaan
antaa myös suomalaisille joukkoosastoille, laitoksille ja yhteisöille.
Vapaudenristillä voidaan palkita
myös kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ansioituneita suomalaisia. Vapaudenristin kunniamerkki voidaan antaa myös ulkomaan
kansalaiselle.
Vapaudenristin kunniamerkkien myöntämiseen on oikeus ainoastaan sen ritarikunnan suurmestarilla, eli puolustusvoimain
ylipäällikkönäkin toimivalla Tasavallan Presidentillä. Sen yli satavuotisen historian aikana tässä on
nähty vain yksi poikkeus: Suomen
Marsalkka Mannerheimille myönnettiin nimittäin elinikäinen suurmestaruus.
Vapaudenristin ritarikunnan
erikoiskunniamerkkeihin kuuluvat mm. 1 lk ja 2 lk Mannerheimristit, jotka lienevätkin maassamme myönnetyistä tunnustuksista
arvostetuimpia.

suurmestarina toimii Tasavallan
presidentti, jolla yksin on oikeus
kunniamerkkien antamiseen.
Ensiksi mainitun ritarikunnan
kunniamerkeistä on viime vuosina paljon näkyvyyttä saanut erityisesti ”veteraanimitalinakin” kansan
suussa kulkenut Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 lk mitali, jota presidentti Koiviston aikana
alettiin hänen aloitteestaan myöntää kaikille niille veteraaneille, jotka
eivät sotien muistomitalien lisäksi olleet saaneet mitään valtiollista
huomionosoitusta. Toissa vuonna
”Operaatio Loppusodan” nimellä kulkenut perinne otti loppukirin, kun mitali myönnettiin kerralla kaikille yhä elossa oleville, ehdot
täyttäville veteraaneille. Kaikkiaan
mitaleja myönnettiin yli 10 000 veteraanille.
Perinteisesti kansallisen veteraanipäivänä pääjuhlassa toteutettu luovutus on merkinnyt paljon myös ritarikunnan nykyiselle
suurmestarille, presidentti Niinistölle, Suomen Valkoisen Ruusun
ja Suomen Leijonan ritarikuntien
päätoiminen sihteeri, kontra-amiraali Antero Karumaa paljastaa.
”Tasavallan presidentti on vuosittain osallistunut henkilökohtaisesti kahteen kunniamerkkijakoon,

joita ovat suurristien antaminen ja
veteraanimerkkien jako. Tämä on
siis hänenkin arvoasteikossaan siis
tavattoman korkealla.”
Suomen Leijonan ritarikunnan
erikoismerkkeihin kuuluvat mm.
vain taitelijoille ja kirjailijoille
myönnettävä Pro Finlandia-mitali
sekä olympiavoittajille myönnettävä 1lk ritarimerkki. Tämän tuorein
vastaanottaja on syksyllä 2019 palkittu, Pyeongchangin talviolympialaisissa 50 kilometrin hiihdon voittanut Iivo Niskanen.
”Tämä on osoitus siitä, että meillä suomalaisessa yhteiskunnassa
vielä arvostetaan urheilua. Ja urheilu on merkittävässä osassa, kun
tasavallan presidentti myöntää tällaisen kunniamerkin!” liikuttunut
mestari kiitteli tuolloin.
Maailmassa on yksi paikka, missä on mahdollisuus nähdä suomalaisten ritarikuntien myöntämät
kunniamerkit kokonaisuudessaan:
Pariisin Kunnialegioonan museo,
jonne ne luovutettiin muutama
vuosi sitten.

Heijastelee demokratiaa
Ritarikuntien yli 100-vuotisen historian saatossa on niiden kunniamerkkejä myönnetty liki miljoo-

Siviilielämän, taiteen ja
urheilun ansioista
Rauhan aikana isänmaan palveluksessa ansioituneiden kansalaisten
palkitseminen vakiinnutti muotonsa Mannerheimin valtionhoitajakaudella 1919, jolloin perustettiin
ritarikunnista toiseksi vanhin: Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta.
Ritarikunnistamme nuorin on
1942 annetulla asetuksella perustettu Suomen Leijonan ritarikunta, jonka kunniamerkkejä annetaan
tunnustukseksi huomattavista sekä
siviili- että sotilaallisista ansioista.
Molempien kunniamerkkejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille. Myös näiden ritarikuntien

nalle henkilölle.
”Kansainvälisesti suomalainen
käytäntö on runsas siinä mielessä,
että suhteellisen suuri määrä kansalaisia saavat kunniamerkin. Toisaalta yksittäisen kunniamerkin
saajan kannalta myöntöperusteet
on tiukasti säädelty”, huomauttaa
Vapaudenristin ritarikunnan kansleri, kenraali Ari Puheloinen.
Arvostettu perinnekään ei ole
immuuni muutoksille.
”Ritarikuntien täytyy elää ajassa.
Sen ohjeiden ja toimintaperiaatteiden täytyy mahdollistaa se, että yhteiskunnan ja aikojen muuttuessa
on edelleen mahdollista käyttää valtiollisen palkitsemisen periaatetta.”
Kansainvälisen, niin idästä kuin
lännestä vaikutteita saaneen mallin pohjalta rakentunut valtiollinen
palkitsemisjärjestelmä on historiansa aikana muodostunut Suomessa hyvin omanlaisekseen. Palkitsemisessa pyritään huomioimaan
koko yhteiskunta ja jotain maamme
demokraattisesta luonteesta kertoo
myös se, että kuka tahansa Suomen
kansalainen voi esittää ketä tahansa toista kansalaista palkittavaksi.
Yleensä esityksiä tekevät kuitenkin
julkishallinto ja järjestöt.
”Tavoitteena on, että jokaisella
ihmisellä on erilaisissa tehtävissä;

Suomen kunniamerkkijärjestelmä on
hyvin yhdenvertainen, SVR:n ja SL:n
ritarikuntien päätoiminen sihteeri, kontra-amiraali Antero Karumaa
muistuttaa.

työtehtävissä, virkatehtävissä sekä
muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa mahdollisuus saada tunnustusta siitä työstä, joka ylittää sen
normaalin. Paljon palkittavia tulee järjestökentästä, jossa toimivia
on haluttu huomioida”, kertoo Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan ritarikuntien kansleri Jussi Nuorteva.
Kunniamerkkien historia on heijastellut suomalaista mielenlaatua
muutenkin.
”Esimerkiksi myöhemmin Tasavallan presidentteinä ritarikuntien
suurmestareiksi nousseet Kyösti Kallio ja Urho Kekkonen eivät
alun perin suostuneet ottamaan
kunniamerkkejä, koska katsoivat,
etteivät ne kuulu ’talonpoikaiseen
käytäntöön”, Nuorteva kertoo.
”Myöhemmin hekin huomasivat,
kuinka tärkeää palkitseminen on
ja että siinä ei palkita vain eliittiä.”
Eikä yhdenvertaisuus siihen jää,
Karumaa muistuttaa.
”Suomen kunniamerkkijärjestelmä on kehitetty myös naisten
kannettavaksi. Näin ei suinkaan
esimerkiksi Euroopassa kaikkialla ole.”
ARIELA SÄKKINEN

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä.
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Onni tutuksi
Kohtalo soi minulle suuren onnen. Sain tutustua sotaveteraani
Onni Hämäläiseen. Olen ylpeä siitä, että myöhemmin saatoin
kutsua häntä ystäväksenikin.
Alun perin menin tekemään Ouluun Onnista lehtijuttua. Yhteystiedot olin saanut ystävältä vähän sattuman kautta. Etukäteen tiesin vain, että Onni oli taistellut maineikkaan 8. Divisioonan eli Kolmen kannaksen koukkaajien riveissä, tarkemmin
Jalkaväkirykmentti 45:n pikakivääriampujana.
Kävi ilmi, että Onni Hämäläisellä oli ilmiömäinen muisti. Hän
todellakin muisti päivän tarkkuudella sotatapahtumat, jotka
hänen kohdallaan olivat alkaneet joulukuussa 1941 Maaselän
kannaksella ja päättyneet syyskuussa 1944 Syskyjärvellä.
Palasin jututtamaan Onnia yhä uudelleen. Rauhallisesti, omaa
rooliaan korostamatta, hän kertoi sotilaan elämästä ja kuolemasta. Ei niin pientä yksityiskohtaa, etteikö hän olisi osannut
todenperäisestä siitä kysyttäessä kertoa.
Ensimmäisellä tapaamisella minuun teki suuren vaikutuksen
Onnin kertomus sodan viimeisistä päivistä. He olivat ei-kenenkään-maalla rutiinipartiossa, kun paras ystävä Tauno Voutilainen astui miinaan. Rippikoulukaverin jalka repesi palasiksi, vain
riekaleet pitivät sitä yhdessä. Räjähdys oli saanut myös vihollispartion liikkeelle.
Haavoittunut tajusi tilanteensa toivottomaksi. Hän sanoi, että
mieluummin ammutte kuin jätätte viholliselle. Partionjohtaja
rauhoitteli, että kyllä Voutilainen saadaan omien puolelle. Tauno tiesi kuitenkin paremmin. Hän katsoi parhaaseen ystäväänsä ja sanoi: ”Onni, ammuthan sinä.” Onni lupasi.
On mahdotonta ajatella, mitä näiden kahden kaveruksen mielissä liikkui noina nopeina hetkinä. Se oli sodan todellisuutta
kauheimmillaan.
Vihollispartio meni kuitenkin oikealta ohi, eikä Onnin tarvinnut toteuttaa raskasta lupaustaan. Se ei kuitenkaan Taunoa pelastanut. Kun hänet saatiin kannetuksi omille linjoille, Tauno
Voutilainen oli menehtynyt verenhukkaan.
Toinen Onnin lukuisista muistoista oli sekin omalla tavallaan
dramaattinen. Syväriltä vetäydyttäessä komppania oli kesken
raskaiden taistelujen ja marssien pysähtynyt hetkeksi lepoon.
Porukassa riehui punatauti, ja riuku oli täynnä. Näin Onni joutui
asioilleen metsään. Kun hän nousi kyykystä, vähän matkan päässä nousi samoilta asioilta toinenkin – ruskeapukuinen. Viholliset katsoivat hetken toisiaan, ja kääntyivät omiin suuntiinsa.
Onni ilmoitti asiasta joukkueenjohtajalle, että me ei taidetakaan olla täällä yksin. Komppania pelastui taakse saartaneen
vihollisen kynsistä kapeaa suokannasta pitkin.
Onni Hämäläinen eli yli 90-vuotiaaksi, ennen kuin hän avautui minulle näistä sotakokemuksistaan. En tullut koskaan kysyneeksi, mistä se johtui. Eikö kukaan ollut kiinnostunut, vai eikö
hän ollut sitä ennen halunnut niistä puhua.
Joka tapauksessa, tämä ystävyys alleviivasi minulle sen tärkeyttä, että viimeiset veteraanimuistot kerätään kansakunnan
yhteiseen muistiin. Onnikin lähti viimeiseen iltahuutoon vappuna 2017. Hyvin nöyrin ja kiitollisin mielin olin kantamassa hänen arkkuaan.
Kysyin Onnilta, uskoiko hän sotaa kokemattoman sukupolven ymmärtävän, millaista siellä jossakin oikeasti oli. Hetken
hän mietti ja vastasi, että tuskin. Tämän uskon todeksi. Miten
voisikaan eläytyä siihen hetkeen, kun puna-armeija rynnii päin
PSS-linjaa, ja vihollinen ylittää piikkilankaesteet tulesta huolimatta edeltä kaatuneiden ruumiiden yli?
Muistoni Onni Hämäläisestä, tuntemattomasta sotilaasta, ovat kovin lämpimät. Kohtalo soi minulle suuren onnen,
että sain tutusta häneen. Himmetä ei muistot koskaan saa.
JUKKA HALONEN
Kirjoittaja on toimittaja ja
tietokirjailija, Kenttäpostia-lehden toimitusneuvoston
puheenjohtaja.

kolumni

Louhiojan koulu sai omansa

Pro Patria-taulujen perintö elää
Kaikkialla Suomessa ei Pro Patria-taulujen nimiin
kaiverrettua kallisarvoista perintöä ole unohdettu ja
uusia paljastetaan yhä. Yksi maan uusimmista löytyy
Pohjois-Karjalasta Louhiojan koulusta.

Idea taulun hankintaan tuli koulun
rehtorilta, Antti Eteläpäältä.
”Jaakko Hirvosella, eläkkeellä olevalla matematiikan opetta-

jalla, on lapsenlapsia koulussani ja
kun viitisen vuotta sitten mainitsin joulupuheessani, että olisi hienoa saada Pro Patria-taulu koulul-

lemme, laittoi hän tuulemaan. Jo
ennen seuraavaa joulujuhlaa, Talvisodan alkamisen muistopäivänä
2017, koulumme kunniataulu jul-

Enon viimeisin sankarivainaja
Louhiojan koulun Pro Patria –tauluun kirjatuista sankarivainajista
viimeisimpänä kotiin saatiin sotamies Heikki Kuronen. Ja kauan hänen kotimatkansa kestikin
Heikki Kuronen oli 36-vuotias
sotamies, joka katosi Vuosalmella 11.7.1944 käydyissä taisteluissa.
Asemasodan vakiinnuttua hänet
oli jo kertaalleen vapautettu heinäkuussa 1942, mutta vihollisen
suurhyökkäyksen alettua Karjalan
Kannaksella kesäkuussa 1944 on
jokainen mies tarpeen ja 17.6. Kuronenkin kutsutaan takaisin isänmaata puolustamaan. Kolme päivää
aiemmin VT-linja, toinen Kannaksella sijainneista pääpuolustuslinjoista, on murtunut Kuuterselässä.
Jälleen hän ripustaa kaulaansa
tuntolevyn, josta hänet voitaisiin
kaaduttuaan tarvittaessa tunnistaa. Hänen numeronsa on 1396951.
Niin sotamies kuin tuntolevy täyttäisivät tehtävänsä loppuun saakka.
Tällä kertaa Kurosen sotatie ei
kestä kuukauttakaan. Hänet siirretään 30.6. Henkilötäydennyskes-

kuksesta Jääkäripataljoona 2:n ensimmäiseen komppaniaan.
Kesä-heinäkuun vaihteessa vihollisen suurhyökkäys on pakottanut suomalaiset vetäytymään Äyräpäästä Vuoksen yli Vuosalmelle.
Meneillään ovat suorastaan helvetilliset viikot, joiden aikana koetaan eräät Suomen sotahistorian
hirveimmistä hetkistä, mutta Vuo-

salmella hyökkäys saadaan pysäytettyä.
Viimeiset miehet uivat Vuoksen
yli Vuosalmen puolelle heinäkuun
9. päivä. Seuraavat kaksi päivää
ovat kaaosta. Hyökkäykset ja vastahyökkäykset vuorottelevat vihollisen suorasuuntaustykkien tulituksen kylväessä kauhua ja kuolemaa.
Jääkärit lähtevät 11. päivänä vastahyökkäykseen. Lähes samaan aikaan alkaa sattumalta myös Puna-armeijan hyökkäys. Vihollisen
läpimurtoyritykset onnistutaan
torjumaan, mutta kovalla hinnalla. Tuon päivän tappiotilastoihin
kirjataan 273 miestä, joista yli sata
kaatuu Vuosalmessa.

Epäselvät olosuhteet
Yksi kaatuneista on enolainen pienviljelijä Kuronen, joka on vähän aikaa sitten saanut kuulla Aili-vaimoltaan tulevansa viidettä kertaa
isäksi. Kotona odottavista neljästä
lapsesta vanhin on kahdeksan vanha, nuorin juuri ja juuri vuoden.
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kistettiin Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikön ollessa kunniataulun paljastajana.”, Eteläpää kiittelee.
Hirvonen paitsi hankki suurimman osan taulun rahoituksesta, oli
myös se henkilö, joka varmisti tauluun tulleiden tietojen oikeellisuuden.
”Louhiojan sankarivainajia ei
oltu aikaisemmin luetteloitu missään, joten Enon sankarivainajien
lista mukanani kiersin talosta taloon kyselemässä ja sain sitten 27
nimeä. Kyllä siinä kahvia kului ja
puhelinlasku kasvoi”, hän naurahtaa, mutta vakavoituu.
”Mukavaahan se oli kuulla näitä
juttuja. Silloin oli vielä elossa muutama sellainen, joka muistivat hyvin nämä miehet. Se olikin ihan
viimeisiä hetkiä kerätä tietoa - nyt
taitavat kaikki olla jo kuolleet.”

Yhteys nimiin jokaisella
Veteraaniasia on läheinen paitsi
Eteläpäälle, myös Hirvoselle.
”Ukki kaatui Kuhmossa Talvisodassa ja jäi kentälle. Isä taas oli
rintamalla koko Jatkosodan ja haavoittui Ilomantsissa elokuussa 1944.
Siitä se kiinnostus näitä asioita kohtaan on syntynyt.”
Koulun käytävän päässä sijaitsevaa taulua ei voi kuulemma olla
huomaamatta.
”Toivon, että se muistuttaa koululaisia ja jälkipolvia siitä, miten
suuren uhrauksen tauluun kirjatut miehet ovat tehneet. Moni tuntemani veteraani on sanonut, että
nykyiset ongelmat eivät ole mitään
sen rinnalla, mitä sodan käyneet

Lapset odottavat innolla isän kirjeitä rintamalta, mutta heinäkuussa
niitä ei enää kuulu. Kun kotiin sitten tulee kirjekuori, jonka käsialaa
he eivät tunnista, tietävät he jo ennen sen avaamista, mikä viesti sen
sisällä on. Seuraavan vuoden helmikuussa syntyvästä Veikko-kuopuksesta tulee sotaorpo jo ennen
syntymäänsä. Tragediaa lisää entisestään se, että vain kuukauden
päästä Aili joutuu hautaamaan hänetkin.
Kiivaiden taisteluiden keskellä on
mahdotonta pitää kirjaa kaikesta,
mitä ympärillä tapahtuu. Kuronen merkitään kadonneeksi, mutta katoamisen olosuhteet ovat niin
epäselvät, ettei 30.8. päivättyyn ilmoitukseen katoamisesta tai kuolemantapauksesta osata tehdä tapahtumaan johtaneista syistä mitään
merkintöjä.

Vaimo odotti loppuun asti
Kuronen julistettiin kuolleeksi
1947, mutta koska mitään varmuutta ei Kurosen kohtalosta koskaan
saatu, jätti se Aili-puolison toiveissa
ovet auki kaikille mahdollisuuksil-

saivat kokea. Tätä voisi jokainen
taulun luona pysähtyvä ajatella.”
Samoilla linjoilla on Eteläpääkin.
”On melko varmaa, että Pro Patria-taulun nimiin on jokaiselle kyläläisellä, ja sitä myötä myös jokaisella oppilaalla joku yhteys. Tämän
olen havainnut, kun eri oppilasryhmien kanssa on taulussa olevien nimiä tutkittu. Voin vilpittömästi todeta, että oppilaat ovat
todella kiinnostuneita itsenäisen
isänmaamme kohtalon hetkistä –
varsinkin, kun täällä Itä-Suomessa oikeat taistelupaikat ovat lähes
kotipihoissa. Esimerkiksi Ilomantsiin ei ole pitkä matka ja Salpalinjan panssarikiviä on melkeinpä kotitalojen pihoissa. Suomen historia
on konkreettisesti edelleen läsnä.”
Koulujen lakkauttamisen, kuntien yhdistymisen ja muiden muutosten seurauksena Pro Patria-tauluja on kadonnut ja jopa hävitetty.
Tähän on varauduttu myös Louhiojalla ja Eteläpäällä on siihen jo
ehdotuskin.
”Mikäli tämä koulu lakkaa olemasta, niin haluaisin siirrättää Pro
Patria-taulun kyläläisten yhteiseen
kylätaloon, Louhitaloon, jossa toimii mm. maakunnallisesti arvostettu ja tunnustettu Louhiteatteri.
Uskon, että alueen Pro Patria-taulu muistuttaa talossa kävijöitä niistä henkilöistä, jotka ovat taanneet
itsenäisyytemme – ja tämän maailman parhaan valtion hyvinvoinnin
– antamalla kalleimpansa: henkensä itsenäisyyden edestä.”
TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN
KUVA: ANTTI ETELÄPÄÄ

le. Kirjaimellisesti - hän odotti miehensä paluuta kuolemaansa saakka,
eikä koskaan lukinnut ulko-oveaan
yöksi, koska ”jos Heikki tulee kotiin, niin pääsee sisään.”
Ja Heikki palasi. Mutta pienessä valkoisessa arkussa. Ja siinä vaiheessa Alli oli itsekin ehtinyt olla
kuolleena jo 32 vuotta.
Karjalan Kannaksen taistelukentille jääneitä vainajia etsivä Karjalan
Valli- ryhmä tekee 20.5.2018 löydön. Tässä vaiheessa ei 75 vuotta
löytäjiään odottaneesta sotilaasta
ole enää jäljellä paljoakaan, mutta se tärkein on. Hänen läheltään
löydetään nimittäin myös tuntolevy, mistä löytyvän numerosarjan
1396951 ansiosta jäänteiden päästyä viimein Suomeen myöhemmin
syksyllä tiedetään, keihin ottaa yhteyttä DNA-vastaavuuden selvittämiseksi.
Marraskuussa 2019 Kurosen perhe saa kauan odottamansa yhteydenoton. Vainajan henkilöllisyys
on varmistunut. Isä on vihdoin tulossa kotiin.
ARIELA SÄKKINEN

Raumalla paljastettiin maan
uusin Pro Patria-taulu
Rauman Lukon kotihallissa Kivikylän areenalla päästiin
helmikuun alussa kokemaan poikkeuksellisen tunteikkaita
hetkiä jo ennen matsia.
Rauman Lukon nuorten SM-liigassa pelaavat Alex Mäkelä ja Mikael
Rauvola saivat 3.2.2021 Raumalla
pelatun Lukon ja Ilveksen välisen
liigaottelun alla harvinaisen kunniatehtävän, Kaksikymppiset nuorukaiset pääsivät airueiksi, kun
Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen paljasti viime sodissa isomman mahdollisen uhrin
isänmaan vapauden eteen antaneiden Lukon jäsenten Pro Patria -taulun Rauman jäähallissa. Kaikkiaan
henkensä menetti kahdeksan lukkolaista, joista nuorin oli vasta hädin tuskin 18 vuotta täyttänyt Kaino Ruohonen.
”On se ollut kova paikka, kun
on joutunut lähtemään tässä iässä
sotaan. Koulussa olen niistä ajoista kuullut historiantunnilla, mutta
tosi paljon on sellaistakin, mistä en
ollut aikaisemmin tiennyt mitään.

Tietoutta pitäisi ehdottomasti lisätä
nuorten keskuudessa, Nuorten SMliigan tammikuun pelaajaksi valittu
maalivahti Mäkelä tiivisti.
”Oma pappani oli mukana Talvisodassa ja häneltä sain kuulla sellaistakin, mistä ei koskaan koulussa puhuttu. Ja on sodassa annetusta
uhrista joskus keskusteltu joukkueen sisälläkin. Uskon, että nuorten
jääkiekkoilijoiden tietämys lisääntyy jatkossa ainakin Raumalla. Siihen velvoittaa myös tämä nyt paljastettu kunniataulu. On todella iso
kunnia pelata seurassa, joka muistaa omia sankarivainajiaan, mietti
puolestaan Rauvola.

“Lukko on perhe”
Idea Pro Patria -taulun hankkimisesta raumalaisseuran kotihalliin
lähti Raimo Vahannon vetämäs-

tä Business Clubista. Vahanto puhui asiasta seuran puheenjohtaja
Ari Salmelle, joka otti heti asian
omakseen. Aiemmin vastaava kunniataulu on paljastettu vain yhden
liigaseuran eli Turun Palloseuran
toimesta vuonna 2017.
”Minusta tämäkin taulu kertoo
siitä, että Rauman Lukko on perhe
ja suomalaisille perheille ominaista
on aina ollut menneiden sukupolvien kunnioittaminen. Lukon sankarivainajat olivat omalla panoksellaan mahdollistamassa sitä, että
Alexin ja Mikaelin kaltaiset nuoret
saavat tänä päivänä vapaasti harjoitella ja urheilla itsenäisessä Suomessa, kuvaili kaupunginjohtaja
Luukkonen paljastuspuheessaan.
”Toivon, että erityisesti 18-vuotiaana henkensä isänmaalle antaneen
Kaino Ruohosen tarina kulkeutuisi
myös nuorempien sukupolvien tietoisuuteen. Sitä ajatellessaan ymmärtää, miten etuoikeutettuja me
olemme.”
Vuonna 1936 perustetun Rauman Lukon jäsenistä sodissa kaatuivat Eero Anttila, Kari Hirvensalo, Vilho Jokivirta, Kaino
Ruohonen, Toivo Saarinen, Yrjö
Saramäki, Yrjö Vuorilehto sekä
Paavo Välimäki. Kutsuvierastilaisuudessa tietokirjailija Markku Vainio kertoi tarinan jokaisen sankarivainajan taustasta ja kuolinpaikasta.
Kaikkiaan viime sodissa kuoli 79
raumalaisten urheiluseurojen aktiivia.
ASKO TANHUANPÄÄ
Kirjoittaja on Suomen Rauhanturvaajaliiton julkaiseman Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja

Kivikylän Areenan Pro Patria
taulun paljastaneen kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen
airueina tilaisuudessa toimivat
Rauman Lukon Nuorten SM-liigaa
pelaavat Matias Rauvola (vas.) ja
Alex Mäkelä.
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Kaatuneiden Muistosäätiön uutuushanke:

Tietotaulut sankarihautausmaille
Suomen yli 600 sankarihautausmaalla lepää
liki 95 000 syytä siihen, miksi Kaatuneiden
Muistosäätiön hanketta tarvitaan.
Suurimmalta osalta Suomen sadoista sankarihautausmaista puuttuu perustiedot sisältävän tietolaatan kaltaiset opastetiedot. Ilman
sitä nämä tulevienkin sukupolvien vapaudesta maksetusta kalliista hinnasta muistuttavat kunnian
kentät jäävät valitettavan vieraiksi ja etäisiksi.

Henkisesti ja kulttuurisesti
arvokas perintö
Kaatuneiden Muistosäätiö aikoo
muuttaa tämän.
”Hankkeella osoitetaan arvostusta sankarivainajia kohtaan heidän
viimeisillä leposijoillaan ja sillä on
sekä henkinen että kulttuurillinen
merkitys”, säätiöstä kerrotaan.
Kirkkohallitus ja Museovirasto ovat antaneet suostumuksensa
tietolaatan pystyttämisestä sankarihautausmaiden sisäänkäyntien

yhteyteen ja Kaatuneiden Muistosäätiö on lähettänyt hankkeesta
esittelykirjeen kaikille Suomen hautausmaiden haltijoille, joihin seurakuntien lisäksi kuuluu muutama
kaupunki. Tarvittaessa seurakunnille on mahdollista myöntää myös
taloudellista tukea taulujen pystytykseen.
Tauluun kirjattavia perustietoja ovat esimerkiksi sankarihautausmaan nimi, sen suunnitelleen
arkkitehdin nimi, suunnittelu- ja
käyttöönottovuosi, sankarihautojen lukumäärä sekä hautausmaalla
olevan muistomerkin ja sen tekijän
nimi sekä pystytysvuosi.
Näiden paikkojen kulttuurista merkitystä harvoin tullaan edes
ajatelleeksi, mutta maamme sankarihautausmaiden sekä niillä sijaitsevien muistomerkkien takaa
löytyy suomalaisen taiteen ja arkkitehtuurin huippunimiä. Lohjan

Wäinö Aaltosen Vapauden hengetär on yksi vaikuttavimmista sankarimuistomerkeistä (kuva: Aki Lausala)

Pyhän Laurin sankarihautausmaan
esimerkiksi on suunnitellut Ilmari
Wirkkala, Kuopion sankaripatsas

on Eemil Halosen käsialaa. Wäinö
Aaltosta on puolestaan kiittäminen
mm. Alastaron sankarimuistomer-

keistä, Kauhajoen sankaripatsaasta,
Lahden sankarihautausmaalla sijaitsevasta Vapauden hengetär -pat-

”Pitääkö veteraanien vielä tämäkin maksaa?”
Konnevedellä jouduttiin huomaamaan, että
sankarihautojen vaaliminen ei suinkaan ole
itsestäänselvyys kenellekään muille kuin
veteraaniyhdistysten väelle.
Konneveden sankarihautausmaan
hautakivet olivat kallistuneet ja osin
painuneet multaan, mutta kunnostushankkeen käynnistäminen oli
haasteiden takana.
Seurakunnalla ei ollut arvioitujen
kustannusten takia suurtakaan intoa ja sama tuntui pelottavan paikallisia yhdistyksiäkin. Sitten koitti
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Maakunnan edustaja
kävi esittelemässä Suomi100 -hanketta. Juuri tällaisten yhdessä tehtävien hankkeiden kerrottiin olevan
ohjelman mukaisia ja neuvottiin
tekemään hakemus. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi Konneveden
Sotaveteraanit ry:n hankkeen ohjelmaan, mutta rahoituspäätökset
tehtiin maakunnan tasolla, missä ei
myönnettykään hankekoordinaat-

torin neuvomaa ja hakemuksessa ollutta 5000 euroa. Pyynnöistä
huolimatta ei maakuntajohtajan tekemälle päätökselle saatu selitystä.

Hankkeen haastava alku
Hankkeen saama kohtelu herätti
ansaitusti närää. Kunnostus siirtyi
vuoteen 2018. Rahoituksesta ei ollut vieläkään tietoa. Tällöin asiassa
nähtiin yllättävä, mutta surullinen
käänne paikallisen sotainvalidin,
pitäjäneuvoksen Ahti Savolaisen
käytettyä painokkaan puheenvuoron eräässä asiaa käsitelleessä kokouksessa.
”Kyllä aseveljien on saatava levätä arvoisessaan kunnossa olevassa
sankarihautausmaassa. Auttaako
asiaa, jos minä lahjoitan esimer-

Sankarihautausmaiden kunnostus saatiin valmiiksi juhannukseksi 2018.

kiksi 5 000 euroa tähän hankkeeseen?”, veteraani esitti.
Välittömästi kokouksen jälkeen
avattiin sankarihautausmaan kun-

nostustili ja Ahti teki lahjoituksensa. Tilille tuli toinenkin huomattavampi lahjoitus sekä useita
pienempiä. Tämän jälkeen seura-

kunnan hallinto antoi luvan kunnostustyölle. Työn vaativuutta lisäsi se, että Museovirasto ei antanut
lupaa hautakivien asennon muutta-
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Valo voittaa pimeyden
Talven selkä on taittunut. Sydäntalven pimeä aika on jäänyt taakse. Päivä päivältä auringon valon määrä lisääntyy, vaikka taivas olisi pilvessä. Kuljemme kohti kevättä, jolloin valo
ja lämpö saavat luonnon virkoamaan uuteen elämään.
saasta sekä Hietaniemen hautausmaan Sankarirististä.

Teknologian tuomat
mahdollisuudet
Kyseessä on erinomainen esimerkki käytännön perinnetyöstä, kertovat hankkeessa vahvasti mukana
olevat veteraaniliitot, joiden valtakunnallinen veteraanipiirien ja -yhdistysten verkosto tulee olemaan
avainasemassa niin alueellisen yhteydenpidon kuin käytännön toteutuksen koordinoinnissa.
Hankkeen on tarkoitus toteutua
vuosien 2021-2022 aikana.
”Samalla se mahdollistaa sankarihautausmaiden valtakunnallisen
tilannekuvan selkeyttämisen tarpeellisia kunnostus- ja muita jatkotoimia silmällä pitäen”, huomauttaa
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo.
Hanke tarjoaa myös erinomaisen
tilaisuuden hyödyntää Sotasampoportaalin kaltaisten instanssien jo
tekemää laajaa pohjatyötä ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia,

huomautetaan puolestaan Sotaveteraaniliiton viestinnästä.
”Yksi esimerkki tästä on se, että
tauluihin sisällytettäisiin QR-koodi,
jonka älypuhelimella skannaamalla
saa eteensä kaikki kullekin sankarihautausmaalle haudattujen sankarivainajien tiedot: keitä he olivat,
mihin joukko-osastoon he kuuluivat, missä he taistelivat ja miten he
kaatuivat. Palvelusta saa jopa etsittyä kaatuneiden ikäjakauman, mikä
on puhuttelevaa luettava a. Se saa
näkemään näihinkin kivilaattoihin
kätkeytyvän sodan inhimillisen tason, kun tajuaa, kuinka nuorten ihmisten harteilla on levännyt raskas
vastuu koko maan tulevaisuudesta.
1939-1945 sodissamme kaatuneiden keski-ikä ei ole kuin 21.”
ARIELA SÄKKINEN

Valoa ja pimeää on käytetty kielikuvana monissa Raamatun kirjoissa. Esimerkiksi apostoli
Johannes aloittaa sillä evankeliuminsa: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli
Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa
pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa”.
Kristittyinä me uskomme ja tunnustamme, että tämä maailma on Jumalan luoma. Hän loi
sen kaiken puolin hyväksi, ihanaksi asuinsijaksi ihmiselle. Häneltä saimme myös tehtävän
viljellä ja varjella tätä hyvää. Paljon luomakunnassa on kuitenkin turmeltunut, jopa tuhoutunut ihmisen itsekkyyden ja suoranaisen pahuuden, synnin tähden.
Maailmassa on sodittu ja soditaan tänäkin päivänä. Ihmiset, niin yksilöinä, yhteisöinä kuin
kansoina ovat vihanneet, alistaneet, orjuuttaneet ja surmanneet toisiaan. Samalla on jouduttu kärsimään vielä luonnonkatastrofeista ja tappavista kulkutaudeista. Tätä pimeää historiaa löytyy ihmiskunnan vaiheista mittamaton määrä.
Me suomalaiset olemme säästyneet seitsemän vuosikymmentä näiltä ihmiskunnan pahimmilta vitsauksilta. Viimeksi kulunut vuosi toi tähän kuitenkin muutoksen. Elämäämme
varjostaa nyt omien henkilökohtaisten arkihuoliemme lisäksi pandemian uhka.
Vaikka maailmassamme tapahtuu paljon sellaista, jossa näemme sen pimeän puolen, tämä
maailma on kuitenkin uskomme mukaisesti Jumalan maailma. Ihmisen mahdollisuudet
hallita täällä kaikkea jäävät lopulta rajallisiksi. On turvallista ajatella, että kaiken yläpuolella on Jumalan suvereeni maailmanhallinta, hänen kaikkivaltiutensa. Valo voittaa pimeän.
Siihen saamme täysin sydämin luottaa. Usein tämä luottamus joutuu kuitenkin koetukselle. Silloin meillä on lupa pyytää: Herra lisää meille uskoa, luottamusta sinun voimaasi ja
apuusi.
Jumala ei ainoastaan hallitse vaan myös rakastaa tätä maailmaa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoittaa tämän näin: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”. Jumalan rakkauden syvin olemus ja merkitys tuli ilmi Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ristinkuolemassaan ja voitollisessa ylösnousemuksessaan.
Jumalan sanan valossa paljastuu, ettemme kykene elämään aina Jumalan tahdon mukaisesti. Rikomme sitä vastaan ajatuksissamme ja sanoillamme, teoillamme ja laiminlyönneillämme, joista omatuntomme meitä sitten muistuttaa ja syyttää. Meissä jokaisessa on oma
pimeä puolemme. Mutta juuri sen tähden olemme Jumalan rakkauden erityinen kohde.

miselle. Kertyneillä varoilla, Kirkkohallituksen lupaaman tuen ja
seurakunnan panostuksella uskallettiin käynnistää talkoohanke.
Kunta lupasi ruokahuollon talkooväelle. Kolme paikallista maansiirtoyritystä lahjoitti ja kuljetti perustaan tarvittavan kalliomurskeen
ja kaksi urakoitsijaa osallistui kaivuu- ja maansiirtotehtäviin.

Ei hetkeäkään liian aikaisin
Kolmessa viikossa hautakivet irrotettiin alustoistaan ja siirrettiin
riviparit kerrallaan paikoiltaan,
minkä jälkeen niiden perustat kaivettiin koneella auki. Pohjalle laitettiin suodatinkangaspolyuretaanilevyt, joiden päälle ajettu hiekka
kasteltiin ja tiivistettiin täryttimellä.
Irralliset hautakivet kiinnitettiin
betonilaattoihin, jolloin niiden
asentaminen tarkkoihin riveihin
oli helpompaa. Myös mahdollinen
myöhempi korjaaminen helpottuu,
kun kivet voi säätää yksitellen. Kivet pestiin painepesurilla ja alue

kylvettiin nurmelle. Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaan mennessä nurmikin viheriöi.
Sankarihautausmaata varten
hankittiin valaistu opastaulu, josta
ilmenee kivirivien ja hautojen numerointi. Samoin taulussa on aakkosellinen luettelo sankarivainajista
ja heidän kiviensä sijainti.
Sankarihautausmaan kunnostus saatiin valmiiksi juhannukseksi 2018 ja sen lahjoituksellaan käynnistänyt veteraani Ahti Savolainen
pääsi näkemään toiveensa toteutuvan. Eikä hetkeäkään liian aikaisin:
vain muutama viikko myöhemmin
oli hänen vuoronsa saada kutsu viimeiseen iltahuutoon.
JUHA-PEKKA KARJALAINEN
sihteeri, Konneveden
Sotaveteraanit ry

Jeesus tuli tänne maailmaan juuri sitä varten, että sinä ja minä saamme hänen ristinkuolemansa tähden uskoa syntien anteeksiantamuksen. Armo kuittaa pimeän puolemme rikkomukset, erheet ja virheet. Saamme laskea kaikki elämämme taakat hänen kannettavaksi ja tuntea omantunnon rauhaa ja vapautta. Meitä kantaa elämän pimeimmissäkin
hetkissä Jeesuksen seuraajilleen antamansa lupaus: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo”.
HANNU OJALEHTO
Rovasti, Oulu
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A JA N KO H TA I S TA

Lotta Svärd – 100 vuotta yhteiskuntavastuuta
Lotta Svärd- järjestön perustamisesta on tänä vuonna kulunut 100
vuotta. Vuosina 1921-1944 toimineen lottajärjestön maanpuolustustyö
oli monialaista huolto- ja avustustyötä niin siviilien kuin puolustusvoimien hyväksi. Sotavuosina sen osuus puolustusvoimien kenttäjoukkojen
naisvahvuudesta oli noin 40 prosenttia.
Lottajärjestö lakkautettiin syksyllä 1944 Moskovan välirauhansopimuksen nojalla. Tämän jälkeen
lottajärjestössä palvelleet naiset jatkoivat huolto- ja avustustyötä Suomen Naisten Huoltosäätiön nimissä. Nykyään Suomen Naisten
Huoltosäätiö tunnetaan Lotta Svärd
Säätiönä.
Lotta Svärd-järjestön 100- vuotisjuhlavuosi on esillä myös Suomen
Sotaveteraaniliiton viestinnässä ja
lottia eri teemojen kautta käsitteleviä
artikkeleita julkaistaan vuoden
aikana niin nettisivuillamme kuin
Kenttäpostia-lehdessä.

Lotta Svärdin
perustaminen
Ajatuksen valtakunnallisen naisyhdistyksen perustamisesta, joka kokoaisi yhteen suojeluskuntien rin-

nalla toimivat ompeluseurat ja
naisosastot, esitti suojeluskuntien ylipäällikkö Didrik Von Essen
vuonna 1920. Valtakunnalliselle
naisyhdistykselle laadittiin säännöt
Helsinki Lotta Svärd I naisosaston
sääntöjen pohjalta. Sosiaaliministeriö hyväksyi säännöt kesällä 1920
ja uusi yhdistys merkittiin syksyllä yhdistysrekisteriin nimellä Registrerad förening Lotta Svärd.
Monissa paikallisyhdistyksissä
koettiin, että toimintaa oli vaikea,
lähes mahdotonta, järjestää uusien sääntöjen puitteissa. Valtakunnallisen naisyhdistyksen toiminta ei

käynnistyt suunnitellusti ja lopulta
ylipäällikkö Von Essenin kehotuksesta päätettiin perustaa komitea,
jonka tarkoituksena oli suunnitella toiseen kertaan perustettavan järjestön valtakunnallinen organisaatio ja uudet säännöt.
Uudet säännöt hyväksyttiin Lotta
Svärdin piiriedustajain kokouksessa
Helsingissä maaliskuussa 1921. Tämän piiriedustajain kokouksen katsotaan myös olevan Lotta Svärdin
perustamiskokous, sillä valtakunnallisen Lotta-Svärd yhdistyksen
toiminta käynnistyi tämän kokouksen jälkeen.

1920–1930-lukujen Suomessa lottien järjestämät kurssit olivat monen naisen ainoa mahdollisuus opiskeluun kansakoulun jälkeen.

Sääntöjen saattaminen lopulliseen muotoonsa jäi Lotta Svärdin
Keskusjohtokunnan tehtäväksi. Työ
tuli valmiiksi syksyllä 1921, jolloin
uudet säännöt merkittiin muutoksina edellisenä vuonna rekisteröityihin sääntöihin.

Koulutusta, sosiaalista
huoltotyötä ja liiketoimintaa
Rauhan aikana lottajärjestö onnistui luomaan koulutuksen avulla organisaation, jolla oli valmiudet toimia tehokkaasti sota-ajan
poikkeusolosuhteissa. Lottajär-
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tatoimialueelle ilman lottajärjestön
keskusjohtokunnan lupaa. Sodan
loppuvaiheessa tästä säännöstä oli
kuitenkin luovuttava, kun lottatyövoimasta oli pulaa. Lopulta lottakomennukselle lähetettiin, pakon
sanelemana, jopa 16-vuotiaita lottatyttöjä.
Lottajärjestön osuus puolustusvoimien kenttäjoukkojen naisvahvuudesta oli noin 40 prosenttia.
Lottajärjestön lisäksi esimerkiksi Itä-Karjalan alueella toimi kuusi muutakin naisjärjestöä vapaaehtoisissa töissä. Samalla alueella
oli myös puolustusvoimien palkkatyössä olevia naisia sekä työvelvollisia.

Järjestön lakkauttaminen
ja jälleenrakennuksen aika
Sotien jälkeen Lotta Svärdin perustaman Työmaahuollon keittiöt toimivat mm. junavaunuissa.

jestön suunnitelmallinen ja laaja koulutustoiminta vahvisti valtakunnallista lottatyötä, ja järjestön
keskeinen tavoite olikin tarjota jäsenilleen koulutusta yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Monille
naisille Lotta Svärd -järjestön kurssit olivat 1920–1930-lukujen Suomessa ainoa mahdollisuus opiskeluun kansakoulun jälkeen.
Alun perin lottajärjestön tärkeimpänä tehtävänä oli tukea
suojeluskuntien toimintaa. Lotat
järjestivät keräyksiä, hankkivat lahjoituksia ja toimivat vapaaehtoisina erilaisissa avustavissa tehtävissä. Esimerkiksi vuonna 1938 lotat
tekivät suojeluskunnille 91 099 työpäivää ja lahjoittivat viisi miljoonaa
markkaa rahana.
1930-luvun laman aikana lottajärjestön avustustoiminta laajeni yleisen sosiaalisen huollon
piiriin. Lotat alkoivat avustaa suojeluskuntien lisäksi muun muassa Suomen Punaista Ristiä, Mannerheimin Lastensuojeluliittoa,
tuberkuloosirahastoa, sairaaloita,
kunnalliskotien asukkaita ja oman
paikkakunnan köyhiä perheitä. Raha-avustusten lisäksi kerättiin vaatteita ja ruokatavaroita jaettavaksi
vähäosaisille.
Melko varhaisessa vaiheessa kävi
selväksi, että lottajärjestön taloutta
ei voitu pitkällä tähtäimellä rakentaa keräystoiminnan varaan. Niinpä
tilapäiskanttiinien ja ruokaloiden
pitämisestä suurissa yleisötilaisuuksissa alkunsa saanutta liiketoimintaa alettiin määrätietoisesti
kehittää. Keskusjohtokunta teetti
paikallisosastojen käyttöön piirustukset kioskien ja kahviloiden rakentamista varten sekä avusti kannattavuuslaskelmien tekemisessä.
Paikallisosastojen omat kioskit, kahvilat ja ravintolat yleistyivät nopeasti 1930-luvun puolivälin

jälkeen, ja vuonna 1938 paikallisosastoilla oli jo yli 250 erilaista liikeyritystä.

Työtä sodan varjossa
kotirintamalla
Kotirintaman lottia työllisti muun
muassa rintamalle tai sieltä pois
matkaavien reserviläisten muonitus. Monissa paikoissa valtavat ihmisvirrat kulkivat samanaikaisesti
kahteen suuntaan, kun siirtoväki pakeni sodan jaloista ja sotilaat
vaelsivat kohti rintamaa. Lisäksi
muonituslottien ruokahuollon piiriin kuuluivat muun muassa sotavankijunat ja -leirit, sotapoliisi, sotasairaalat ja väestönsuojelumiehet.
Kotirintamalla lääkintälotat
avustivat siviiliväestöä ja toimivat terveydenhuoltoviranomaisten apuna. Lääkintäjaoston jäseniä
työskenteli sota- ja sotavankisairaaloissa, toipilaskodeissa, kaatuneiden evakuoimiskeskuksissa, lääkintävarikoilla, sotilasapteekeissa
ja veripalvelussa.
Lisäksi suuri määrä erilaisia toimisto-, viesti- ja valvontatehtäviä

aina ilmavalvonnasta kenttäpostiin
kuului myös kotirintaman lottien
tehtäviin. Varusteiden pesu ja korjaus oli niin ikään suurelta osin kotirintaman lottien vastuulla.

Lottakomennuksella
Lottajärjestön rajatoimiston henkilökunta muodostui tärkeimmäksi
linkiksi puolustusvoimien ja lottajärjestön välille. Rajatoimisto pystyi siirtämään rivilotan jostakin Sisä-Suomen pienestä maalaiskylästä
tehokkaasti ja suhteellisen nopeasti täsmälleen siihen yksikköön tai
muuhun toimipisteeseen, jossa hänen työpanostaan tarvittiin.
Sotatoimialueella lotat työskentelivät puolustusvoimien alaisuudessa muonituksessa, haavoittuneiden hoidossa, varushuollossa sekä
toimisto- ja viestitehtävissä. Sodan
jatkuessa lottia tarvittiin jatkuvasti
uusiin työtehtäviin muun muassa
radisteiksi, kartanpiirtäjiksi, puhelunvälittäjiksi ja esikuntien kansliatehtäviin.
Aluksi alle 20-vuotiaita lottajärjestön jäseniä ei saanut lähettää so-

Suomen ja Neuvostoliiton välinen
sota päättyi Moskovan välirauhaan 19.9.1944. Välirauhansopimus puuttui suomalaiseen yhdistymis- ja sananvapauskäytäntöön
varsin poikkeuksellisella tavalla.
Sopimuksen 21. artiklan soveltaminen tarkoitti Suomeen kohdistuvia ulkoisia toimia, joiden avulla
pyrittiin ohjaamaan Suomen sisäpolitiikkaa. Välirauhansopimuksen
seurauksena Suomi joutui lakkauttamaan lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä. Lottajärjestö lakkautettiin
23.11.1944.
Samana syksynä joukko lottajärjestön rajatoimiston johtotehtävissä
toimineita naisia perusti Työmaahuolto ry:n (myöh. Työmaahuolto
Oy). Työmaahuollon tehtävänä oli
työllistää lottakomennukselta vapautuvia naisia.
Samaan aikaan suunniteltiin
valtion toimesta sotapalveluksesta
vapautuvien miesten työllistämistä Pohjois-Suomen jälleenrakennustyömaille. Työmailla tarvittiin
ruokahuoltoa ja entisillä lotilla oli
sekä osaamista, että tarvittavaa kalustoa. Työmaahuolto otti hoitaakseen valtion alaisten jälleenrakennustyömaiden muonituksen.
Myöhemmin Työmaahuollosta
kehittyi merkittävä ruokailualan
toimija, jonka tehtäväkenttään kuului muun muassa työpaikkaruokalat, suurten tapahtumien ruokahuolto sekä matkailu. Esimerkiksi
vuonna 1963 yhtiön hoidossa oli
110 ruokalaa, ja uusia ruokaloita
perustettiin jatkuvasti.
Ruokaloiden lisäksi Työmaahuolto suunnitteli suurkeittiöitä ja

toimitti keskuskeittiöistä valmiita
ruoka-annoksia ruokaloihin, joissa oman keittiön tilat ja varustetaso
eivät riittäneet ruuan valmistamiseen. Vuonna 1977 Työmaahuollon
liikevaihto oli noin 80 miljoonaa.
Työntekijöitä yrityksen palveluksessa oli noin 1800. Vuotta myöhemmin Työmaahuolto myytiin Oy
Karl Fazer Ab:lle, jotta rahaa voitaisiin kanavoida entistä enemmän
lottajärjestössä palvelleiden naisten
kuntouttamiseen ja avustamiseen.

Työ jatkuu yhä
Syksyllä 1944 lotat perustivat myös
Suomen Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön huolto- ja
avustustyötä.
Huoltosäätiön tehtäväksi määriteltiin: “säätiön hallituksen harkinnan mukaan, säätiön sääntöjen
puitteissa, huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia käytökseltään nuhteettomia, sodan johdosta tai sen seurauksista terveytensä,
huoltajansa tai työpaikkansa menettäneitä naisia ja lapsia tai sellaisia muuten kärsimään joutuneita
naisia, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet kotien ja isänmaan hyväksi”.
Erityisesti haluttiin tukea sotatoimialueelta työtehtävistä palaavia
naisia. Osa naisista palasi lottakomennukselta niin vaikeisiin olosuhteisiin, että apua tarvittiin kiireellisesti muun muassa vuokran
maksuun, elintarvikeannosten lunastamiseen tai ammatinharjoittamiseen tarvittavien työvälineiden
hankkimiseen. Suomen Naisten
Huoltosäätiöltä lakkautetun lottajärjestön jäsenet saattoivat hakea
henkilökohtaista avustusta.
Vuonna 2004 Suomen Naisten
Huoltosäätiön nimi vaihdettiin
Lotta Svärd Säätiöksi. Lotta Svärd
Säätiön toimintaa ohjaa lottien laatimat säännöt, joiden mukaan säätiön toiminta ei ole määräaikaista
vaan jatkuu myös tulevaisuudessa.
Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä huolto- ja avustustyön parissa, tukemalla naisten koulutusta
kriisitilanteiden varalle ja ylläpitämällä Lottamuseota.
TEKSTI: MIIA-SUSANNA KOSKI
Kirjoittaja on Lotta Svärd Säätiön
viestintäpäällikkö
KUVAT: LOTTAMUSEON
KOKOELMAT

PS. Joko tunnet Tuusulassa sijaitsevan Lottamuseon,
jonka kokoelmiin kannattaa tulla uppoutumaan vaikka
kauempaakin? Lotta Svärdin 100-vuotista yhteiskuntavastuuta esittelevä päänäyttely on koronan vuoksi suljettuna
ainakin maaliskuun alkuun, mutta Sotaveteraaniliiton
nettisivulta löytyvässä jutussa pääset kierrokselle jo nyt!
WWW.SOTAVETERAANIT.FI
Lottien huoltotehtävät rintamalla olivat moninaiset.
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Viimeiseen iltahuutoon
Veijo Saloheimo 1924–2020

Professori, Jatkosodan veteraani ja sotainvalidi Veijo Aksel Saloheimo menehtyi 29.
joulukuuta 2020 Joensuussa. Tohmajärvellä 6. elokuuta 1924 syntynyt Saloheimo oli
kuollessaan 96-vuotias.
Saloheimo valmistui ylioppilaaksi Joensuun yhteiskoulusta vuonna 1942. Hän osallistui jatkosotaan JR 9:n riveissä ja haavoittui
sodan loppuvaiheessa. Filosofian kandidaatin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 1949 pääaineenaan Suomen ja
Skandinavian historia. Työura käynnistyi pitäjähistorioita kirjoittamalla, kunnes Joensuun korkeakoulun toiminnan käynnistyminen (1969) käänsi suunnan. Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiön (KKES) stipendiaattina Saloheimo oli keskeinen henkilö
Karjalan tutkimuslaitoksen (KTL) toimin-

nan käynnistämisessä. Syksyllä 1971 hänet nimitettiin sen vanhemmaksi tutkijaksi. Tohtoriksi hän väitteli 1971.
Helposti lähestyttävästä ja auttavaisesta
tietäjästä muodostui ehtymätön tiedonlähde Pohjois-Karjalan ja laajasti Itä-Suomen
varhaisista vaiheista niin historian ammattilaisille ja harrastajille kuin sukututkijoille. Kun Suomen historian opetus käynnistyi Joensuun korkeakoulussa syksyllä 1973,
sekin lankesi kuin luonnostaan hänelle. Joensuun yliopiston dosenttina Saloheimo oli
vuodet 1973–1992, ja professorin arvonimen
hän sai vuonna 1984 täyttäessään 60 vuotta.
Saloheimo oli tavattoman ahkera kirjoittaja niin työelämänsä ajan kuin vielä eläkevuosinaankin. Tutkimusaiheet olivat hyvin monipuoliset. Artikkeleita ja kirjoja valmistui
agraari-, maakunta-, osakunta-, paikallis-,
suku- ja väestöhistorian aloilta. Näkökulma laajeni sittemmin tverinkarjalaisten sekä
Skandinavian ja Pohjois-Amerikan metsäsuomalaisten vaiheiden selvittämiseen.
”Isänmaan palvelu jatkuu läpi elämän” oli
veteraanin motto. 96-vuotisen elämänsä ajan
hän eli ja toimi niin kuin sanoi. Sydämen ja
sivistyksen muisto jää elämään lämpimänä
kaikkien hänet tunteneiden mielissä.
TAPIO HÄMYNEN
Suomen historian professori (em.)

Sirkka Maria Nordberg 1919–2020

Sairaanhoitaja, Jatkosodan veteraani Sirkka Maria Nordberg (os. Melartin) menehtyi Helsingissä 27.11.2020 pitkälliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 101-vuotias.
Tohmajärvellä syntynyt Sirkka tuli
1930-luvun lopussa Simpeleeltä Helsinkiin
opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Työpaikkana oli tuolloin Helsingin Marian sairaala.
Sota keskeytti parikymppisen nuoren opiskelut Mannerheimin ilmoittaessa, että kohta sattuu ja tapahtuu liikaakin.
Suomen Punainen Risti aloitti väkensä
mobilisoinnin isänmaan puolustuksen hyväksi. Sairaanhoitajien keskuudesta etsittiin
vapaaehtoisia, jotta sodan alkaessa olisi mahdollisimman paljon auttavia käsiä. Sirkka ilmoittautui lähtemään tarvittaessa.
”Kun kuulutus liikekannallepanosta jul-

kaistaan on Teidän SPR:n kanssa tekemänne sopimuksen mukaan viipymättä lähdettävä lyhintä tietä Kuopioon Scala teatteriin”,
ilmoitettiin hänen kesäkuussa 1941 päivätyssä liikekannallepanomääräyksessään.
Ensimmäinen palvelupaikka oli Hyrynsalmen sotasairaalaparakki. Siellä Sirkka toimi sairaanhoitajana sodassa haavoittuneille. Jossain vaiheessa pahviseinistä kootussa,
märässä parakissa alkoi tulla terveysongelmia. Sairaalan lääkäri kirjoitti siirron Sortavalan sairaalaan saatesanoin ”sota jatkuu”.
Vihollisen edetessä kohti Sortavalaa, koko
sairaalan väki evakuoitiin Tarinaharjuun.
Sodan jälkeen Sirkka työskenteli Tilkan
keskussotilassairaalassa. Vuonna 1948 hän
avioitui ja sai kaksi lasta. Sairaanhoitajan
ammatin ohella hän teki töitä sitkeästi perheensä vaikeuksien voittamiseksi.
Eläkkeelle Sirkka jäi 55-vuotiaana Helsingin Malmin sairaalan ensiapupoliklinikan
yliyöhoitajan virasta. Tästä elämänsä uudesta vaiheesta hän nautti miehensä kanssa kesämökillään, maataan viljellen ja myöhemmin pojanpoikien kasvua seuraten. Sirkka
oli valoisa ja elämänmyönteinen ihminen,
jossa kiteytyi sotavuosiemme henki: vaikeuksienkaan keskelläkään hän ei valittanut turhasta ja oli aina valmis auttamaan.
TERHI JALKANEN-NORDBERG
miniä

Ante Uusi-Kouvo 1925–2021

Jatkosodan veteraani Unto Aulis Antero
Uusi-Kouvo nukkui pois loppiaisyönä 95
vuoden ikäisenä. Antena tunnettu isäni oli
Punkalaitumen viimeisiä veteraanisukupolven edustajia.
Punkalaitumella 27.1.1925 syntynyt isäni
joutui jo varhain ottamaan vastuuta maatilan
töistä. Hänen isänsä menehtyi äkilliseen sairauteen 51-vuotiaana. Siitä vajaan kuukauden päästä alkoi Talvisota, johon Arvo-veli myös sai käskyn osallistua. Näin Ante jäi
14-vuotiaana äitinsä kanssa kahden hoitamaan tilan asioita.
Ante edusti viimeistä vuosiluokkaa, joka
sai palvelukseenastumismääräyksen. Hänen
sotataipaleensa alkoi keväällä 1943, 18-vuotiaana. Sodan jälkeen hänestä tuli isäntä kotitilalleen. Metsä oli Antelle erityisen rakas

paikka. Hän oli innokas metsästäjä ja marjastaja. Niin ikään metsänhoito oli lähellä hänen sydäntään ja menestystä tuli myös metsätaitokilpailuista.
50-luvun alussa Ante sai rinnalleen Kertun. Tämän vuoden kesäkuussa olisi tullut
täyteen jo 70 vuotta yhteistä avioliittoa. Lapsia heille siunaantui kolme, lapsenlapsia jo
kolmannessa polvessa.
Kun tila siirtyi seuraavalle sukupolvelle
vuonna 1985, hän oli vielä pitkään mukana
tilan töissä. Sotaveteraaniyhdistyksen toiminnasta erittäin mieluisan harrastuksen
eläkepäivilleen.
Vielä 35 vuotta sitten veteraaneja ja heidän
siunaustilaisuuksiaan oli runsaasti. Muistan
isäni harva se viikonloppu lähteneen tumma puku päällä kirkolle suorittamaan kunniatehtävää: saattamaan sotaveteraanien lipun kanssa aseveljeä viimeiselle matkalleen.
Vuosikaudet hän myös keräsi metsästä havut, joista arkulle laskettu havuseppele tehtiin.
Isäni siunaustilaisuus on ensimmäinen
Punkalaitumella, jossa ei ole enää veteraania lukemassa tätä tekstiä. Vaikka sotaveteraanit hiljalleen ovat poistumassa keskuudestamme, heidän muistonsa tulee silti
elämään vahvana.
JUKKA UUSI-KOUVO
poika

Jorma Savukoski 1925–2021

Tammikuun 25. päivä toi valitettavan suruviestin: Talvi- ja Jatkosodan veteraani Jorma
Savukoski oli kutsuttu viimeiseen iltahuutoon. Sotaveteraanityön tunnettu puolestapuhuja oli kuollessaan 95-vuotias.
Savukoski omisti elämänsä isänmaan palvelemiselle. Sarkahousuisen petsamolaisen
suojeluskuntapojan sotatie alkoi Talvisodan
lähettitehtävistä päättyen Jatkosodan vakavaan haavoittumiseen Vuosalmella 1944
Panssaridivisioonan soturina valtakunnan
kohtalon ratkaisutaistelussa. Sodan jälkeen
kersantin taistelu jatkui menestyksekkäästi
veteraanityön etulinjassa kunniakansalaistemme edunvalvojana.
Työuransa hän teki vanhempana konstaapelina Rovaniemellä, tehden myös mittavan
uran järjestökentässä. Hänelle myönnettiin

lukuisia tunnustuksia sotiemme veteraanien hyväksi tehdystä työstä: viimeisimpänä
huomionosoituksena hän vastaanotti itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 puolustusministeri Antti Kaikkosen myöntämän Rintamaveteraaniliiton kunniaristin.
Savukoski oli Rovaniemen sotainvalidien
kunniapuheenjohtaja, Lapin sotaveteraanipiirin kunniajäsen, Rovaniemen rintamaveteraanien hallituksen jäsen ja Petsamoseuran kunniapuheenjohtaja. Taitavana
runonlausujana Savukoski esiintyi lukuisissa tapahtumissa ja kuoroesiintyjänä hän
oli Lapin lauluveikkojen vanhin kunniajäsen. Hänen lausumiaan Yrjö Jylhän runoja
on tallennettu DVD:lle nimellä ”Vaienneet
voittajat”. Vuonna 2019 hän vastaanotti Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallisen paraatin ohimarssin Rovaniemellä
sotiemme veteraanien edustajana.
Meidän nuorempien on hyvä jatkaa tästä
työtä opettamallasi tavalla. Me menetimme
"kärkijääkärimme"; kohteliaan ja suoraselkäisen herrasmiehen, joka hyvällä huumorilla sekä elämänkokemuksen viisaudella
rakensi yhteistyön siltaa muille kulkea. Lepää rauhassa, sinä ja runosi pysytte vahvasti muistoissamme.
PETRI KEIHÄSKOSKI
Puheenjohtaja,
Rovaniemen Rintamaveteraanit
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Viimeiseen iltahuutoon

Paavo Kotilainen
Espoo
1920–2020

Sirkka Meriläinen
Espoo
1920–2021

Vieno Arffman 1923–2021

Sotkamossa Koskelon Vienona tunnetun äitimme elämä päättyi Kuhmon Hyvinvointi
Sammossa 1.1.2021. Hän sai elää pitkän elämän, 97 vuotta.
Vastuuta hän tottui kantamaan elämässä jo
varhain huolehtiessaan kotona Torinkylässä nuoremmista sisaruksistaan. Talvisodan
alettua Torin väkikin lähti raskaalle evakkomatkalle Pohjanmaalle. Setä ja eno jäivät
sotatielle. Jatkosodan aikana äiti liittyi Katri-tätinsä kehottamana lottiin. Vahvimmin
mieleen jääneeksi palveluspaikaksi tuli Vuokatinvaaran ilmavalvontatorni.
Sodan jälkeen äidin tie vei Limingan
emäntäkouluun. Silloin hän ei tiennyt, että
kysymyksessä olisi todellinen täsmäkoulutus. Torilla pidetyissä häissä hän nimittäin
tutustui isäämme Uunoon. Siitä alkoi lähes

50 vuotta kestänyt yhteinen taival ja elämäntyö Koskelon emäntänä. Työtä riitti, usein
liikaakin. Äiti oli kuitenkin tottunut pienestä pitäen tarttumaan työhön.
Juurikkalahdessa äiti toimi vuosikymmeniä diakonian työseurassa, myöhemmin
myös maatalousnaisissa sekä kudontapiirissä ja vaikutti koulun johtokunnassa.
Viime vuosikymmeninä äiti sai jättää vastuun Koskelosta ja sen töistä vähitellen nuoremmille. Hänestä tuli kymmenen lapsenlapsen mummu ja lopulta vielä useamman
isomummu. Heitä hän halusi saatella ajatuksin, rukouksin ja sadoin lämpimin villasukin, joita hän neuloi viimeisiin päiviinsä saakka.
Hengellisyys oli aina tärkeä osa äidin elämää ja hän kertoi jo lapsena päättäneensä
kulkea elämässään ”Taivaan tietä”. Sitä päätöstä hänen ei omien sanojensa mukaan ollut tarvinnut koskaan katua. Viime vuosina
äiti rukoili, että hänen muistinsa ja ajatuskykynsä säilyisivät loppuun saakka. Tämä rukous toteutuikin. Lopulta äiti nukkui rajan
tuolle puolen uudenvuodenpäivän ehtoollisenvieton kirkoissa juuri alkaessa.
KAARLO ARFFMAN
poika

Aini Virtanen
Lokalahti
1925–2021

Kauko Mäenpää 1919–2021

102 vuoden ikään ehtinyt ylimetsänhoitaja,
Jatkosodan veteraani Kauko Mäenpää kuoli 11.1.2021 Tampereella.
Mäenpää kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen lyseosta. Koulussa vallitsi isänmaallinen henki ja Mäenpään lailla melkein kaikki
hänenkin ikäluokkansa koulukaverit lähtivät Tampereen oppikoulujen yläluokkien
pojista muodostettuun Tampereen suojeluskunnan 7. komppaniaan, ns. koululaiskomppaniaan. Vuoden 1939 Ylimääräisten
Harjoitusten ja Talvisodan aikana nuorukaiset toimivat Tampereella vartio- ja ilmatorjuntatehtävissä.
Mäenpään asevelvollisuus alkoi Riihimäellä vuoden 1940 alussa. Upseerikoulutusten
jälkeen hänet komennettiin viestijoukkueen
johtajaksi. Vuonna 1943 Mäenpää johti eril-

listä ilmavalvontakomppaniaa Uhtuan Eldankajärven tuntumassa. Komppania antoi
omille koneille ajantasaista tietoa vihollisen
liikkeistä. Huhtikuusta 1944 hän toimi Karhumäessä Ilmavalvontapataljoona 8:n esikunnassa. Hän osallistui sotatoimiin yhtämittaisesti yli viisi vuotta. Sotilasarvoltaan
hän oli kapteeni.
Sodan jälkeen Mäenpää opiskeli metsänhoitajaksi Helsingin yliopistossa. 1949 hän
aloitti Metsähallituksen palveluksessa Viitasaaren hoitoalueella, missä työskenteli koko
uransa. Ylimetsänhoitajan arvonimen hän
sai 1982. Sitä seuraavana vuonna hän jäi
eläkkeelle ja palasi Tampereelle.
Virkeällä, aikaansa seuraavalla veteraanilla oli ajokortti 100-vuotiaaksi. Kesäpaikka Viitasaarella oli mieluisa eläkevuosien
kiintopiste. Veteraanilla oli ihailtavan hyvä
muisti ja kuntoaan hän ylläpiti pitkillä sauvakävelyillä.
100-vuotisjuhlansa alla Kauko Mäenpää
sai kutsun Linnan juhliin 2018 ja puolustusministerin uudenvuoden vastaanotolle 2019.
Hän oli Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon sekä Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen kunniajäsen.
MARKKU RAUHALAHTI
ystävä
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Tauno Valonen 104 vuotta

Talvi- ja Jatkosodan veteraani Tauno Valonen täytti 104 vuotta lokakuun 2. päivänä. Hän syntyi Vehmaan Lammin kylässä
maanviljelijäperheeseen ja Vehmaalla hän
vietti myös nuoruutensa.
15.1.1940, Suomen jo käydessä Talvisotaa, tuli myös Taunon vuoro astua palvelukseen. Palveluspaikaksi määräytyi Turun
Vartiopataljoona 2.
Jatkosodassa hänet sijoitettiin Jalkaväkirykmentti 56:n III pataljoonan 9. komppaniaan ja myöhemmin Jalkaväkirykmentti
4:ään, joissa hän toimi molemmissa ryhmänjohtajana. Taistelupaikat olivat Seesjärvi, Suurlahti, Syväri, Kuuttilahti, Enemajoki, Nurmoila, Säntämä, Nisajoki, Tihveri,
Varloi, Pultsoila, Käsnäselkä, Palalahti, Impilahti ja Koivuselkä. Sotilasarvoltaan hän
oli alikersantti.

18.7.1941 hän haavoittui Kollaalla. Hänet
kotiutettiin 16.11.1944.
Sodan jälkeisen työnsä hän teki maanviljelijänä. Vuonna 1955 hän muutti Lietoon, missä viljeli maata eläkkeelle jäämiseensä saakka.
Tauno ja hänen Rauha-puolisonsa saivat
neljä lasta. Luonteeltaan hän on tasainen ja
aina valmis auttamaan muita. Hän on ollut
innokas kuorolaulumies ja harrasti puolison vielä eläessä tämän kanssa laulupiirejä. Eläkevuosinaan he myös esiintyivät eri
lauluryhmissä.
Leskeksi Tauno jäi vuonna 2015. Tällä hetkellä hän asuu Liedon Valmakodissa.
Lauluharrastus on pysynyt rakkaana edelleen, nykyään useimmiten vanhoihin virsiin keskittyen
MARKKU HEINONEN
Liedon sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja

Veikko Vuolteenaho 100 vuotta

Nivalassa syntynyt, mutta Salme-vaimonsa kotikylään Kauhavalle perheensä kanssa muuttanut Jatkosodan veteraani Veikko Vuolteenaho täytti 3.2.2021 100 vuotta.
Juhlat joudutaan kuitenkin jättämään koronan jälkeiseen aikaan.
Armeijaan Veikko meni vapaaehtoisena huhtikuussa 1941. Armeijaa hän ei ehtinyt pitkään käydä, ennen kuin Suomi joutui Jatkosotaan kesäkuussa. Veikko palveli
xx sodan loppuun saakka. Korsu Syvärillämuistelmissa hän kertoo rauhan tultua katsoneensa menetettyjä alueita.
”Kaikki se, minkä ensin saimme, on mennyt turhaan, mutta jäipä sentään vielä isänmaa.”
Sodan jälkeen Veikko työskenteli niin
metsätöissä, sahalla kuin muurarina sekä

omaa pientä tilaa viljellen. Lapsia syntyi kolme, nyt on lisäksi viisi lapsenlasta ja kahdeksan lastenlastenlastakin.
Liikunta on aina ollut osa Veikon elämää.
Erityisen lähellä sydäntä on ollut hiihto. Nykyään hän on innokas ”keinutuoliurheilija”
ja katsoo lähes kaikki urheiluohjelmat. Toinen rakas harrastus on ollut matkailu omalla asuntoautolla, mitä hän aikoo jatkaa vastaisuudessakin.
Myös taiteesta hän innostui jo pikkupoikana. Piirtämisestä harrastus laajeni öljyväritöihin, mille jäi eläkkeellä jäätyä enemmän
aikaa. Veikko on Kauhajoen taideyhdistyksen kunniajäsen ja hänellä on ollut useita
näyttelyitä Kauhajoella, Teuvalla ja Nivalassa. Lisäksi hän on laulanut kuorossa ja viimeisimpänä aluevaltauksena on menneisyyden hahmoista inspiraationsa ammentavien
puu-ukkojen veisto. Sirkkelionnettomuudessa menetetyt sormetkaan eivät ole koskaan menoa hidastaneet.
Innostus taiteesta sai Veikon aikanaan
myös kirjoittamaan kirjan, johon sai talteen sodassa vietetyn nuoruuden muistoja.
Kirja julkaistiin hänen täytettyään 90. Uusi
on jo työn alla.
Veikko elää yhä kotonaan, aktiivisena pysyen. Maailman asiat kiinnostavat kovasti ja
lehti luetaan kannesta kanteen.
IRMA VUOLTEENAHO

Osman Abdrahim 100 vuotta

Espoolainen Jatkosodan veteraani Osman
Abdrahim täytti 100 vuotta 13.2.2021. Talvisodassa helsinkiläissyntyinen Abdrahim
palveli maataan suojeluskuntalaisena, minkä kiitteli olleen hyvää koulutusta.
Jatkosodassa hänet sijoitettiin 8.Divisioonaan kuuluvaan, Punamustarykmenttinä tunnettuun Jalkaväkirykmentti 4:ään.
Kolmen kannaksen koukkaajiksi kutsuttu
divisioona taisteli Karjalan kannaksen lisäksi myös Maaselän ja Aunuksen kannaksilla, Abdrahimin toimiessa erilaisissa lähettitehtävissä.
Elokuussa hän haavoittui Suur-Perossa
saatuaan kranaatista olkavarteensa, mutta oli jo pari viikkoa myöhemmin takaisin
rintamalla. Yli neljä vuotta kestäneen sotataipaleen jälkeen hänet kotiutettiin, minkä

jälkeen hän teki 40 vuoden uran perheensä
kangaskaupassa, avioitui Nailen (os Imaditdin) kanssa ja sai neljä lasta.
Sodan jälkeen Abdrahim on ollut aktiivisesti mukana rykmentin perinneyhdistyksessä. Suomen tataariyhteisöön kuuluva veteraani on Suomen Islam-seurakunnan
kunniajäsen. Liikunta on aina ollut myös
lasten ja nuorten liikunnanohjaajana toimineelle Abdrahimille tärkeä osa elämää ja
hän on seurakunnan Yolduz-urheiluseuran
perustaja ja kunniapuheenjohtaja.
Abdrahimin 10-lapsisesta perheestä sotaan osallistui seitsemän: kaksi poikaa rintamalla ja viisi tytärtä lottina. Yksi, päivänsankarin seitsemän vuotta vanhempi veli Hasan
ei palannut, vaan kaatui Säkkijärvellä vain
päiviä ennen Talvisodan päättymistä. Abdrahim toivookin, ettei itsenäisyydestämme
maksettua kallista hintaa unohdettaisi silloinkaan, kun veteraaneja ei enää ole.
”Sota on julmaa ja se pitäisi kertoa jälkipolvillekin. Mutta Suomi on hyvä maa – ilman muuta tätä kannatti puolustaa.”
ARIELA SÄKKINEN

Kaarle Salmela 100 vuotta

Lapinlahtelainen sotainvalidi ja sotaveteraani Kaarle Kustaa (Kalle) Salmela täytti
29.1.2021 100 vuotta. Iisalmen maalaiskunnassa syntynyt Kalle läksi kotoaan Peltosalmelta suorittamaan varusmiespalvelustaan
10.4.1941. Reilu kaksi kuukautta myöhemmin alkoi Jatkosota.
Kalle palveli Jalkaväkirykmentti 10:ssä,
missä hänen pataljoonansa komentajaksi
tuli pian legendaarinen majuri Arnold Majewski. Rukajärveltä Kallen sotataival jatkui Karhumäkeen, Äänisenniemeen ja Poventsaan. Aluksi kiväärimiehenä ja lähettinä
palvelleesta Kallesta tuli lopulta pikakivääriampuja.
Tammikuussa 1944 Kalle haavoittui Stalinin kanavan (Vienanmeren) varressa vihollisen heittämän käsikranaatin räjähtäessä ja
Kallen saadessa sirpaleita kehoonsa. Tou-

kokuussa Rukajärven sotilasairaalassa hoidettu ja toipilaana Porissa ollut Kalle palasi
rintamalle. Välirauhan jälkeen Kallen sota
jatkui vielä Lapin sotana saksalaisia vastaan.
Salmelan perheen poikien panos 19391945 sodissa oli merkittävä. Viidestä veljeksestä neljä osallistui isänmaan puolustamisen ja kaksi vanhinta veljestä kaatui kesän
1941 taisteluissa.
Rauhan tultua Kalle työskenteli mm. Savon Voimalla ja Peltosalmen sahoilla. Vuonna 1950 hän osti vaimonsa Kirstin kanssa
maatilan Lapinlahden Horsmanmäestä,
mitä hoiti vuoteen 1983 saakka. Perheeseen
syntyi kolme lasta. Lapsenlapsia on kuusi ja
lapsenlapsenlapsia neljä.
Tätä nykyä leskeksi 2012 leskeksi jäänyt
Kalle asustelee vasta valmistuneessa asunnossaan Iisalmen Vetrean tiloissa.
Veteraanityö on positiivisesta elämänasenteestaan ja hersyvästä huumoristaan
tunnetulle Kallelle sydämen asia ja Lapinlahden sotaveteraaniyhdistyksen aktiivi on
toiminut myös yhdistyksen puheenjohtajana.
SEPPO RYHÄNEN
puheenjohtaja,
Lapinlahden Sotaveteraanit ry
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Ledare

Tillsammans har Finland överlevt
Sista veckan i januari hade ett år
gått sedan den första koronadiagnosen ställdes i Finland. Ingen kunde då ana vad detta skulle betyda
internationellt, för finländarna, för
företagen, för samhället och för veteranarbetet.
Som ansvarskännande orgnisationer följde veteranförbunden de direktiv som myndigheterna gav. I
praktiken har föreningarnas, avdelningarnas, distriktens och förbundens publika tillställningar inhiberats. Karantänen har tvingat
fram nya mötesformer. Vi har vant
oss vid distansmöten och de fungerar naturligt. Mycket troligt blir
nu erhållna erfarenheter permanent praxis. Distansmöten minskar smittorisker och sparar både tid
och pengar.

svar kommer så också att ske. Distrikten, föreningarna och avdelningarna har hållit kontakt med kommunerna med gott resultat.

förmåner fullt ut, för makor och änkor enligt omsorgslagen. Dessa enkla krav utgör veteranernas valtema.

Antagligen kommer vi att under
första halvåret fungera inom gällande koronarestriktioner. Hur blir
det med kommunvalet i april? Förhoppningsvis kan valet arrangeras
koronasäkert så att också äldre kan
gå till valurnorna.

Finland har alltid tidigare klarat sig
genom många prövningar, genom
krig, sjukdomar och lågkonjunkturer. Vi klarar oss också genom detta
då vi lever enligt givna restriktioner
och hjälper varandra.

I kommunalvalet är det skäl att bevaka veteranernas rättigheter. Varje
veteran bör garanteras lagstadgade

Republiken Finlands 100-årstema
var ”Tillsammans”. Denna inställning behöver vi också nu. Vi överger inte vår nästa!

Nyheter om vaccin ger hopp för
framtiden trots att smittsptidningen fortfarande är hög. Veteranförbunden skickade i december
en gemensam skrivelse till minister Krista Kiuru. Vi krävde att veteranerna skulle vaccineras med de
första grupperna. Enligt ministerns

från verksamhetsledaren

Koronan klämmer åt – men
vi behövs fortfarande
Praktiskt taget hela mitt yrkesverksamma liv har jag verkat i organisationsuppdrag. En så speciell tid som
nu har dock inte upplevts. Koronavirusets epidemiska utbredning
blev en utmaning för hela samhället, för organisationsarbetet och säskilt i arbetet för veteranerna.
Den 13.3.2020 hade det gått 80 år
sedan vinterkrigets slut. Den dagen
skulle ihågkommas med många nationella och lokala aktiviteter. Men
det blevinte så. Nästan alla aktiviteter inhiberades, och en onormal
period följde – och fortgår ännu.
Den fortgår ända tills man på något sätt får bukt med viruset. Vaccinationerna inger dock ett hopp.
Det nationella vaccineringsprogrammet fastställdes redan i december 2020. Enligt detta skall den
äldre befolkningen få vaccin bland
de första. De praktiska formerna för
kampanjen varierar dock mellan
äldreomsorgens regioner och ansvarsområden. Veteranorganisationernas lokaka aktörer bör kontakta de ansvariga för vaccineringen
för att få in veteranerna bland de
första grupperna. Speciellt de veteraner som bor ensamma hemma
bör få hjälp med tidsbeställning och
andra praktika åtgärder. Exempelvis Mellersta Österbottens veteran-

distrikt har fått positiva gensvar på
sina initiativ. Det är viktigt att dessa kontakter vidtas.
Begränsningarna inverkar kännbart på veteranarbetet. Senaste vår
infördes särskilda begränsningar
för personer över 70 år. Redan dessa
åtgärder försvårade verksamheten.
Begränsningarna ledde till frågeställningar om hur äldre påverkas av
isolering och ensamhet. Även utan
att beakta vetenskapliga rön inser
man att följderna inte varit positiva, frånsett att de äldre skyddades
från smitta. Skyddande åtgärder
fungerade bra, med några enstaka
undantag.
Under året lindrades begränsningar, och förutom de allmänna
begränsningarna kvarblev lokala besöksförbud på anstalter och
vårdhem. För närstående på dessa förtar besöksförbud fortfarande livsglädjen.
Koronatiden har också visat på
uppfinningsrikedom. Veteraner har
kunnat stödas och besökas under
nya former. Matkassar har ställts
utanför dörren, och man har använt
telefonen som kommunikationsmedel. Man har hållit kontakt över
internet, skickat kort samt också
träffats när detta blott varit möjligt
och säkert. Vi har inte glömt våra

hedersmedborgare! Ändå håller viruset sitt grepp om oss i form av rädsla och isolering. Vi måste fortfarande greppa dessa utmaningar.
Svaret är enkelt, Vi måste var och
en anta utmaningarna och skrida
till åtgärder under koronatiden och
därefter. Ensamheten lindras inte
om det inte finns någon medvandrare bredvid, ens en liten stund.
Matkassarna kommer inte till dörren utan transport, nätkontakt
uppstår inte om ingen bygger upp
en sådan. Därför vädjar jag till er läsare att komma med i frivilligverksamheten, ifall ni inte redan är det.
Kom med i arbetet för veteranerna. Ni behövs.

HEIKKI KARHU
Verksamhetsledare,
Frontveteranförbundet
SVENSK ÖVERSÄTTNING
BERTEL WIDJESKOG

Tarjoamme sotainvalideille, veteraaneille sekä
puolisoille ja leskille monipuolista
avokuntoutusta ja ympärivuorokautista
hoitoa ja kuntoutusta sekä palveluasumista.
Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksilöllisiä,
asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia
kuntoutus- ja hoitopalveluja.
Tiedustelut:
Jukka Mäkinen
Kenttäkatu17, 33500 TAMPERE
puh. 040-500 2539
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talvisodan vapaaehtoiset
Pienen Suomen mahdottomalta näyttänyt taistelu hyökkääjäänsä kohtaan herätti koko maailman sympatiat:
sodan loppuun mennessä Suomen rinnalle oli ilmoittautunut liki 12 000 vapaaehtoista peräti 18 maasta.

Lentolaivue F 19 lensi pohjoisella taivaalla

Ruotsi antoi apua
myös yläilmoissa
Ruotsalainen vapaaehtoisista koottu lentolaivue F 19 oli
merkittävä apu Suomen ilmapuolustukselle Talvisodassa. Se
vastasi koko Pohjois-Suomen ilmapuolustuksesta ja maksoi
siitä kovan hinnan, mutta samalla Ruotsin ilmavoimat sai
tarvitsemaansa sotakokemusta.
Talvisodan syttymisen jälkeen
Ruotsissa syntyi välitön avustusinnostus, ja varainkeräys Suomen
auttamiseksi saavutti ennenkuulumattomat mittasuhteet. Suomikeräys, johon sekä yksittäiset kan-

salaiset että työmarkkinaosapuolet
- niin työnantajat kuin ammattiliitot - aktiivisesti osallistuivat, tuotti
noin 100 miljoonaa kruunua — saman verran kuin Ruotsin vuotuiset
puolustusmenot.

Kaikkiin ruotsalaislaivueen taistelukoneisiin
maalattiin Suomen ilmavoimien siniset hakaristit.

Jo 3. joulukuuta 1939 eräät ruotsalaiset upseerit ehdottivat kolmesta pataljoonasta sekä lentoryhmästä
koostuvan noin 7000 miehen vapaaehtoisyksikön lähettämistä Suomeen.

Näistä i lmapuolustusapu voitiin
nopeasti siirtää Suomeen. Jo 8. joulukuuta 1939 Ruotsin hallitus lahjoitti Suomelle kahdeksan käytettyä
lentokonetta: kolme ruotsalaisvalmisteista Jaktfalken -hävittäjää,

kaksi Bristol Bulldog -hävittäjää
sekä kolme Fokker C.VE -tiedustelukonetta, jotka heti lennettiin
Suomeen ja sijoitettiin harjoitusyksikköihin.
Kuusi päivää myöhemmin Ruot-
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sin hallitus salli vapaaehtoisen lentoyksikön perustamisen. Uudelle
yksikölle, Flygflottilj 19:lle, vapautettiin 12 Gloster Gladiator -hävittäjää (kolmasosa Ruotsin hävittäjistä!) sekä 12 kaksipaikkaista Hawker
Hart -kevyttä pommikonetta. F 19
sai näistä kuitenkin vain neljä Hartia (ja myöhemmin yhden korvauskoneen), sekä kolme erityyppistä yhteyskonetta.

Gladiatorit runkona
Flygflottilj 19 perustettiin nopeasti, runkona Gladiator-hävittäjälennosto F 8 Tukholman Barkarbyssa sekä Hart-varustettu kevyt
pommitus- eli rynnäkkölennosto F 4 Östersundissa. Henkilövahvuus oli yhteensä noin 250 miestä
ja kaksi naista. Lentävä henkilökunta koostui 12 hävittäjälentäjästä ja 9
pommituslentäjästä, jotka muodollisesti erosivat Ruotsin ilmavoimista Flygvapnetista ja allekirjoittivat
Suomen ilmavoimien palvelussopimuksen. F 19 olikin vain näennäisesti ”vapaaehtoinen”, ja toimi todellisuudessa Flygvapnetin omana
joukko-osastona.
Päämajassa käydyissä neuvotteluissa määrättiin F 19:n toiminta-alueeksi Pohjois-Suomi, päätukikohtanaan Kemin Veitsiluoto.
Tehtävinä oli maavoimien tukeminen, asutuskeskusten - erityisesti
Oulun, Kemin ja Rovaniemen - ilmapuolustus sekä ilmatiedustelu.
Ennen F 19:n saapumista Kemiin
10. tammikuuta 1940 ei Suomen
pohjoispuoliskon ilmapuolustukseen voitu sijoittaa yhtään hävittäjää.

Pieni joukko, laaja alue
Jo kahden päivän kuluttua F 19
hyökkäsi neuvostoilmavoimien
Märkäjärven lentotukikohtaan
Kemijärven itäpuolella. Valitettavasti F 19:n pommitusryhmä kärsi
mittavat tappiot — kolme neljästä
Hartista jäi palaamatta, kun kaksi
Hartia putosi yhteenajon jälkeen ja
I-15bis -neuvostohävittäjä pudotti
kolmannen.
Pommitusryhmän päällikkö
luutnantti Anders Zachau kaatui
ja kaksi ruotsalaista lentäjää katosi. Loput kolme pääsivät takaisin
suomalaisille linjoille. Ruotsalaiset
hävittäjälentäjät ilmoittivat neljän
I-15bis -hävittäjän tuhoamisesta joista kolme maassa ja yksi ilmataistelussa - mutta tieto oli selvästi liioiteltu.
Tappioista huolimatta ruotsalaisten ensimmäinen sotalento osoitti,
ettei neuvostolentäjillä enää ollut
täydellistä ilmaherruutta PohjoisSuomessa. Jatkossa F 19 taisteli rohkeasti ja taitavasti, erityisesti
hyökkääviä pommikoneita vastaan.
Koska toiminta-alue oli erittäin laaja, sitä ei voitu millään voitu puolustaa yhdestä tukikohdasta, vaan

perustettiin useita eteentyönnettyjä työkenttiä:
- Olkkajärvi (peitenimi Oskar),
valmis 10.1.1940,
- Oulu (Ulrik), valmis 15.1.1940,
- Posio (Svea), valmis 18.1.1940,
- Hirvasjärvi (Nora),
valmis 9.1.1940,
- Kemijärvi (Nora 2),
valmis 30.1.1940,
- Vaala (Ulrik 2), valmis 3.3.1940.

Vänrikki Gideon Karlssonin 10.3.1940
Posion Murtoselkään pudottama
nelimoottorinen TB-3 kone.

Primitiivisiltä työkentiltään ruotsalaishävittäjät hyökkäsivät vähäisillä
koneillaan rohkeasti hyökkäävien
pommikoneosastojen kimppuun ja
pudottivat kymmenkunta neuvostopommikonetta. On arvioitu, että
F 19 torjui peräti 35 pommihyökkäystä Lapin asutuskeskuksiin - joskus pelkällä ilmassa olemassaolollaan, jolloin hyökkääjät kääntyivät
takaisin pudottaen pommilastinsa
erämaahan.

Maalina Murmansk
Helmikuussa 1940 kävi kuitenkin
selväksi, että F 19 tarvitsi lisää ja
parempia lentokoneita hyökkääjien
torjumiseksi. Koneiden hankkimiseksi saatiin Ruotsissa runsaita lahjoituksia, samoin kuin Oulun kaupungilta ja paikallisilta yrityksiltä.
Ruotsin Kungliga Flygförvaltningen tilasi 12 Fiat CR 42 -kaksitasohävittäjää - huomattavasti vanhempaa Fiat-mallia kuin Suomen
jo syksyllä 1939 tilaamat Fiatit sekä neuvotteli myös pommikoneiden hankkimisesta F 19:n käyttöön.
Optimistisesti oli oletettu ensimmäisten uusien koneiden saapuvan
jo kolme viikon kuluessa. Ensimmäinen kone-erä saapui Ruotsiin
kuitenkin vasta huhtikuun alussa 1940, ja loppuerä kesäkuussa.
Suomeen oli silloin jo saatu huomattavasti parempia hävittäjiä, eivätkä italialaiset kaksitasot enää
kiinnostaneet. Niinpä ruotsalaisia
pyydettiin siirtämään varat Suomen
ostamien amerikkalaisten Brewster-koneiden maksuun. F 19:lle tarkoitetut Fiatit otettiin Flygvapnetin
omaan käyttöön, joskaan ei kovin
innostuneesti.
Flygvapnet käynnisti maaliskuun
alussa myös oman raskaan Junkers Ju 86 (B 3) -pommikoneosaston siirron F 19:lle. Pommitusmaaleiksi valittiin strategisia kohteita,
kuten lentotukikohtia, siltoja ja satamia Murmanskin seudulla sekä
Pohjois-Venäjän selustassa. Osasto odotti 11. maaliskuuta 1940 Västeråsissa siirtokäskyä Suomeen ja
samaan aikaan Veitsiluodossa aurattiin pommikoneiden vaatimaa
kilometrin mittaista ja 30 metriä
leveää jääkiitorataa.

to hajotettiin. Jälkikäteistarkasteluna voi todeta, että F 19:ää varten
ajatellut pommikoneet olivat sangen vanhanaikaisia sekä hitaita ja
olisivat tuskin voineet tunkeutua tehokkaasti puolustettuun Murmanskin ilmatilaan ilman huomattavia
tappioita. Moskovan rauhan jälkeen F 19:n henkilökunta ja lentokoneet palasivat Ruotsiin (lukuun
ottamatta yhtä Junkers F13 kuljetuskonetta, joka luovutettiin Suomen ilmavoimille).
F 19 saavutti 464 sotalennollaan
yhdeksän ilmavoittoa. Lentorykmentti menetti viisi lentokonetta, kaksi Gladiatoria - joista yksi
taistelussa - ja kolme Hartia. Kolme lentäjää kaatui: edellä mainitun

Anders Zachaun lisäksi myöskin
Märkäjärvellä (23.1.1940) kaatunut
vänrikki John Sjökvist sekä Kemissä 11.3.1940 koelennolla menetetty
insinööri Åke Hildinger.
Lisäksi luutnantti Per Sterner ja
vänrikki Arne Jung vangittiin pakkolaskun jälkeen Märkäjärvellä 12.
tammikuuta 1940. Molemmat sotavangit palautettiin Suomeen toukokuussa 1940, mutta vankeusajan
aivopesu valeteloituksineen jätti
heille elinikäisen trauman.

Ainutlaatuinen apu
F 19 oli ainutlaatuinen Suomen ilmavoimiin suunnatussa avustustoiminnassa. Sekä henkilökunta

TEKSTI JA KUVAT:
CARL-FREDRIK GEUST
Kirjoittaja on DI ja
sotahistoriallinen asiantuntija

Yhdeksän ilmavoittoa
Kaksi päivää myöhemmin, 13.
maaliskuuta 1940, pommitusosas-

että kalusto oli sopeutettu arktisiin
olosuhteisiin. Lisäksi se toimi itsenäisesti ja muista lentoyksiköistä
riippumattomasti oman huolto- ja
kunnossapitotoimintansa turvin,
eikä kuluttanut niukkoja suomalaisia resursseja. Näin ollen Suomen ilmavoimien huomio ja resurssit voitiin suunnata Etelä- ja
Kaakkois-Suomen pääsotanäyttämöihin.
Ruotsin ilmavoimien johdossa oli
1960- ja 1970-luvuilla useita F 19
-veteraaneja, mukaan lukien neljä
lennostonkomentajina toiminutta
kenraalia sekä ilmavoimien päälääkäri. F 19:n taistelukokemusten vaikutus Flygvapnetin kylmän sodan
doktriiniin oli huomattava.
F19:n taisteluavun lisäksi käytännöllisesti kaikki Ruotsin lentokonetehtaat ja -korjaamot oli Talvisodan aikana valjastettu kokoamaan
Suomen eri maista tilaamia lentokoneita, vaikka itse lentokonepulasta kärsivän Flygvapnetin omat
lentotilaukset viivästyivät tämän
vuoksi kuukausikaupalla.
Yhteensä 157 Suomeen tilaamaa lentokonetta saapui laatikoissa Ruotsiin, missä ne koottiin
5.12.1939-12.4.1940 välisenä aikana. Ilman tätä sangen tuntematonta apua Suomen ilmavoimat ei
olisikaan voinut saada montakaan
uutta lentokonetta lyhyen Talvisodan aikana.

Sotavangiksi joutuneet Arne Jung ja Per Sterner palattuaan Helsinkiin
11.5.1940. (SA-kuva)
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Kuljetusliike
Timo Tuominen
Aitoo

Aitoon Koulutuskeskus
www.aitoo.fi

Palosuojamaalarit
Suomessa Oy
Alajärvi

Kone-Vahto Oy

KJM Kupari Oy

Metsäpalvelu Turunen Oy

Asikkala

Asikkala

Eno

KRUUNU HERKKU

Espoo

Suomen Juvalla käsintehtyä
kotiruokaa,www.kruunuherkku.fi

KIITTÄEN SOTIEMME
VETERAANEJA ESPOOSTA!

Veljet Mäkilä Oy

HK-Asennus

Maansiirto Perala Oy

Eurajoki

Halikko

Halikko

Sora Tukku Kakko Oy

AutoDent Oy

Hattula, Lusi

www.autodent.fi

Kuljetusliike
V.Mönkkönen Oy

Transpap Oy

Tiori Kuljetus Oy

SV Vacuuservice Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Suomen
Ratsastajainliitto ry

Tilitoimisto
Juhani Viljaranta Ky

Lasihemmo Oy

Helsinki

Helsinki

Paakkisen
Automaalaamo Oy

Tilipym Oy

Sonia Oy

Hollola

Huittinen

Helsinki

Helsinki

Talonmies -ja huoltopalvelu Oy Liljeberg & Rosell
Hyvinkää

Triplan Oy

Kaivinkonetyöt A. Ollikkala

Joccis-Air Oy

Hämeenlinna

Renko

Renko

Lammin
Kiinteistökeskus Oy

Sähkö-ja Automaatiosuunnittelutoimisto SAUT Oy

Immuo Diagnostic Oy

Lammi

Hämeenlinna

Hämeenlinnan
Osuusmeijeri

Maalausliike K.Salo Ky

Evälahti Oy

KIITTÄEN SOTIEMME
VETERAANEJA IMATRALTA!

Hirvijärven Osuusmeijeri

K-Market

KIITTÄEN SOTIEMME
VETERAANEJA JUUPAJOELTA!

Imatra

Rakennusentisöintiliike
Ukri Oy
Janakkala

Härmä, www.voltinvari.fi

Juuka

Hämeenlinna

KIITTÄEN SOTIEMME
VETERAANEJA IISALMELTA!

Jalasjärvi
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Keräyspäällikkö Olavi Kurko esittelyssä

Kasvot keräyksen takaa
Hyvinkääläinen Olavi Kurko on pitkän linjan
veteraanityöläinen ja yksi Sotiemme
Veteraanit I Sotiemme Naiset- keräyksen
korvaamattomista vapaaehtoisvoimista.
Sotaveteraaniliitto tekee nyt kolmatta vuotta käytännön veteraanityötä tutuksi kuukausittain Facebook-sivullaan julkaistavin
henkilökuvin. Viime vuonna annettiin kasvot Pasilan Veteraanitalon eri toimijoille, sitä edellisenä
teemana oli tukityö, mitä esiteltiin
sotaveteraanipiirien sosiaalineuvojien kautta. Tänä vuonna keskiössä
ovat Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset-keräyksen kenttäväki.
“Keräys on merkittävä osa veteraaniliittojen tukityötä. Lisäksi halusimme antaa kasvot sen takaa löytyville vapaaehtoisille, joista
jokainen tekee arvokasta työtään
ilman korvausta. Sarja tuo meille
mahdollisuuden myös oikoa keräystä ympäröiviä harhaluuloja”, Sotaveteraaniliiton viestinnästä kerrotaan.
”Korona pakotti perumaan mm.

normaalisti kahdesti vuodessa järjestettävät varusmieskeräykset,
mikä jätti viime vuoden keräystuottoon yli puolen miljoonan euron
loven. Siksikin on tärkeää muistuttaa, että keräys jatkuu yhä muissa
kanavissa ja että lahjoittaa voi koska tahansa – nyt tukityöhän tarvitaan itse asiassa enemmän euroja
kuin koskaan.”

Pitkän linjan järjestöaktiivi
Yksi näistä pitkän linjan puurtajista
on Pohjois-Uudenmaan keräyspiirin päällikkö Olavi Kurko. Hyvinkääläinen Olavi on veteraanityössä
mukana koko sydämestään ja hän
on myös Uudenmaan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja. Järjestöelämä on Olaville tuttua jo 1970-luvulta lähtien.
”Olen ollut aktiivisesti mukana

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sen alkuajoista lähtien. Veteraanityöhön tulin vuonna 2003,
kun Hyvinkään Sotaveteraanit hakivat apuvoimia reserviläisjärjestöiltä. Minä toimin tuolloin Hyvinkään Reserviläiset ry:ssä.”
Veteraanisukupolvi on Olavin
mielestä apunsa ansainnut.
”He ovat tehneet sen rankimman
työn Suomen vapauden puolesta.
He pelastivat itsenäisyytemme sodassa, maksoivat sotakorvaukset ja
jälleenrakensivat tämän maan.”
Eikä Olavin kiitollisuus rajoitu
pelkästään veteraaneihin.
”On myös muistettava, että jos
kotirintama olisi pettänyt, niin kyllä eturintamallakin olisi tullut vielä
tukalammat oltavat!”

Apua myös leskille ja
puolisoille
Sotiemme Veteraanit -keräys perustettiin vuonna 2006 Suomen
kaikkien veteraanijärjestöjen yhteiseksi varainhakintaelimeksi, jonka tuotoin tuetaan myös liittoihin

keräystuoton jaossa huomioidaan
myös ne puolisot ja lesket, joilla ei
ole rintamapalvelustunnusta,” hän
muistuttaa.

Katse tulevaisuuteen

Hyvinkääläinen Olavi Kurko on yksi
Sotiemme Veteraanit I Sotiemme
Naiset- keräyksen aktiiveista.

kuulumattomia veteraaneja, heidän
puolisoita ja leskiä, mukaan lukien Kaatuneitten Omaisten Liiton
edustaman sotalesket.
Keräykseen kutsuttiin mukaan
myös sotalesket, joita edustaa Kaatuneitten Omaisten Liitto.
Vuosien saatossa avunsaajien tarpeet ovat muuttuneet.
”Nyt kun veteraaneille – niin
miehille kuin naisille – saatiin veteraaniliittojen aikaansaaman lakimuutoksen ansiosta taattua kotiin
vietävien palveluiden maksuttomuus, on keräyksen tuottoa mahdollista suunnata yhä enemmän
veteraanien puolisoille ja leskille,
jotka eivät näiden palveluiden piiriin kuulu, ja joiden asema on taloudellisesti yleensä se kaikista ahtain”, Olavi kertoo.
Hänestä olisi myös tärkeää ymmärtää, että keräystuotto todella
menee siihen, mihin pitääkin. Esimerkiksi veteraaniliitoille ei tuotosta mene senttiäkään.
”Keräysluvassakin sanotaan, että
tuotto käytetään sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja
leskiensä tukemiseen. Tuki on aikaisempina vuosina jaettu veteraaniliittojen kautta piireille ja edelleen
yhdistyksille, varsinaisten jäsenten,
eli rintamasotilas tai -palvelustunnuksen omaavien
veteraanien määrään suhteessa.
Tästä vuodesta alkaen keräystuoton jakoperusteisiin tehtiin muutos:

Tällä hetkellä veteraaneja on Suomessa liki 6000, heidän leskiään ja
puolisoitaan ainakin viisitoistatuhatta tuohon päälle. Ikä alkaa kaikilla olla korkea, joten pian tulee
aika, jolloin heitä ei enää keskuudessamme ole. Silloin ei nykymuotoiselle keräyksellekään luonnollisesti ole enää tarvetta.
”Tätä keräysbrändiä sellaisenaan
on hankala ’testamentata’ muuhun
käyttöön. Se toimii loistavasti niin
kauan, kun kerätään sotiemme veteraaneille ja naisille. Jos sen vahvaa osaamista halutaan jatkossakin hyödyntää, niin lähinnä tulee
mieleen sota-ajan 1939-1945 perinnetyö. Keräysbrändiä, eli keräyksen ilmettä ja sisältöä, joutuisi
kyllä muokkaamaan aiheeseen sopivammaksi, mutta silloinkin se olisi jatkoa veteraanityölle ja auttaisi toteuttamaan veteraanien omaa
tahtoa heidän perintönsä vaalimiseksi ja välittämisestä tuleville sukupolville.”
Myös keräysväkeen tarvitaan uusia voimia, hän muistuttaa.
”Siinä vaiheessa, kun keräyksen
kohde mahdollisesti muuttuu perinnetyötä tukevaksi, joudutaan
joukot järjestämään uudestaan ja
miettimään, mitenkä siviilit saadaan reserviläisten ohella motivoitua uuteen tilanteeseen. Historiasta kertovat elävät tapahtumat
ovat yksi varojen hankkimiskeino.
Ja varmasti ne olisivat myös yleisön mieleen: silloin siitä saa muutakin iloa ja ajanvietettä kuin rahan pudottamisen keräyslippaaseen
tai siirtämisen tililtä toiselle. Ei tapahtumia tarvitse järjestää joka
kunnassa ja kaupungissa erikseen,
riittää kun toimitaan perinnealueittain.”
TEKSTI JA KUVA:
ARIELA SÄKKINEN
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VETERAANIEN
ETUUDET
VUONNA 2021
Suomen sotien 1939- 1945 sotainvalideilla
sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja
naisilla eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja
asetuksissa säädetty oikeus saada valtion
varoin eräitä erityisetuuksia. Osittain niiden
saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä
sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945- 52 miinanraivaajat.
Oikeus kuntoutukseen Kelan kautta ja mii-

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.

Matkakustannukset
Kansaneläkelaitos maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle
matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan. Matkat kuntoutukseen tilataan Kelan kautta.
Rintamaveteraanin on matkakorvausta hakiessaan esitettävä Kansaneläkelaitokselle:
• kunnan antama kuntoutusmaksusitoumus tai kopio hyväksymispäätöksestä
• selvitys kuntoutuksen osallistumisesta, joka voidaan antaa
esim. Kansaneläkelaitoksen lomakkeella
Lisätietoja saa Kansaneläkelaitoksen toimistoista. Veteraanin leskellä ei ole yksittäistä kuntoutusoikeutta veteraanikuntoutuksen kautta.

nanraivaajilla rintamalisään, Valtiokontto- Vuoden 2021 alussa tunnuksen omaavien
rin kautta.
veteraanikuntoutukseen ja palveluihin
oikeutettujen veteraanien määrä oli 5886.
Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään Seuraavassa on perus- ja viitetietoja edellä
myös kuntien ja seurakuntien varoista. Jul- tarkoitetuista etuuksista.
kisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät
säätiöiden ja yhteisöjen rintamaveteraaneille myöntämät avustukset.

LISÄT

KUNTOUTUS

Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin
rintamaveteraanien tunnus sekä henkilöille, jolle Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen 1945- 1952. Rintamalisää maksetaan myös ulkomailla asuville henkilöille.
Rintamalisä on 125,00 euroa kuukaudessa. Rintamalisä on
verotonta tuloa ja sitä ei oteta huomioon tulona määriteltäessä asiakasmaksuja. (Asiakasmaksulaki 29§, (24.4.2003/328)

Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, joka saa
sekä rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä on 25- 45% siitä eläkkeensaajan kansaneläkkeestä,
joka on suurempi kuin 91,33 euroa. Kun hakijalla ei ole lainkaan muita eläkkeitä, jotka vähentäisivät ylimääräistä rintamalisää, hänelle maksetaan suurin mahdollinen rintamalisä. Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä maksetaan
eläkkeensaajalle, joka ei saa sen määrää pienentäviä eläkkeitä, kuten eläkettä ulkomailta.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on
• yksin asuvalle 257,19 e/kk
• parisuhteessa olevalle 225,21 e/kk
Ylimääräistä rintamalisää sai vuoden 2021 alussa 2651 veteraania, miehiä heistä oli 1114 ja naisia 1537.

Veteraanilisä
Veteraanilisä maksetaan tunnuksen omaavalle veteraanille
silloin kun hän saa ylimääräistä rintamalisää ja korotettua
tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea, Veteraanilisää ei tarvitse
erikseen hakea, jos edellä mainitut ehdot täytyvät. Lisä maksetaan Kelan kautta. Veteraanilisän määrä on 107,49 euroa
kuukaudessa ja se on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea. Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan huomioon pitkäaikaishoidon
maksussa, jonka laitos tai kunta perii veteraanilta.

Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi
saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus tai rintamatunnus.
Laitoskuntoutusta myönnetään seuraavasti:
Laitoskuntoutus
(toimintakykyluokka III)

Enintään 10
vuorokautta
kalenterivuodessa

laitoskuntoutus rintamaveteraanille, jolla on
vamma tai sairaus, joka
aiheuttaa toimintakyvyn
häiriöitä (toimintakykyluokka I tai II)

2-4 viikkoa kalenterivuodessa, jos se on kuntoutuksen tavoitteiden
kannalta perusteltua

Avokuntoutus:
päiväkuntoutusta
III- toimintakykyluokan
rintamaveteraanille ja
aviopuolisoille

enintään 10 päivää
kalenterivuodessa

päiväkuntoutusta I- ja IItoimintakykyluokan
enintään 20 päivää
rintamaveteraanille ja
kalenterivuodessa
aviopuolisoille
avokuntoutusta III- toiminenintään 20 käyntikertaa
takykyluokan rintamavekalenterivuodessa
teraanille
muuta avokuntoutusta Ienintään 30 käyntikertaa
ja II- toimintakykyluokan
kalenterivuodessa
rintamaveteraanille
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Avokuntoutusta voidaan antaa
esimerkiksi seuraavasti:
• Toimintakykyluokkaan III kuuluva rintamaveteraani
→ avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran sarja
• Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluva rintamaveteraani
→ avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina
Kuntoutuksen pituudet on säädetty rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa. Rintamaveteraanin tuettu
kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä yllä pitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa. Toimintakyvyn arviointi toteutetaan omassa
asuinympäristössä. Tuettu kotona kuntoutuminen katsotaan
kuuluvaksi sekä kuntoutukseen että yhdeksi kotona asumista tukevaksi palveluksi.

Aviopuolison kuntoutusoikeus
Yhteisen kuntoutusjakson tavoitteena on pyrkiä parantamaan rintamaveteraanin kuntoutuksen tuloksellisuutta ja
vaikuttamaan veteraanin kotona selviytymiseen, mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista. Yhteisen kuntoutusjakson tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arvioi sekä
kuntoutuspäätöksen tekee lähettävä terveyskeskus tai kunnan määräämä viranhaltija. Aviopuolison osallistuminen ei
lyhennä rintamaveteraanin kuntoutusjaksoa. Kuntoutuspäätöksen tekijä arvioi samanaikaisen kuntoutusjakson pituuden, tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden. Yhteisen kuntoutusjakson edellytyksenä on molempien aviopuolisoiden
yhteinen tahto. Aviopuolisoilla on oikeus osallistua veteraanin kanssa samanaikaisesti veteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta ei avokuntoutukseen.
Aviopuolison kuntoutusjakso ei saa olla rintamaveteraanin jaksoa pidempi.

Eräissä sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden kuntoutus
Vuonna 1997 annetun lain mukaan voivat 1939-1945 tai niiden jälkeen eräissä Suomeen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen
palvelusta, voivat hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta.
Tähän ryhmään kuuluvat tunnuksettomat, henkilöt, joille olisi annettu jokin rintamaveteraaneille tarkoitetuista tunnuksista (rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus), jos he olisivat hakeneet tunnusta sen hakemiselle
asetetussa määräajassa eli vuoden 1994 loppuun mennessä.
Ulkomaalaiset vapaaehtoiset, jotka vuosien 1939-1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien
joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella. Miinojen raivaajat, jotka ovat osallistuneet
vuosina 1945-1952 puolustusvoimien alaisina merimiinojen raivaukseen tai raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä tai maamiinojen raivaukseen PohjoisSuomessa. Sairaanhoitotehtävissä palvelleet, jotka vuosien
1939-1945 sotien aikana ovat palvelleet sairaanhoitotehtä-

vissä puolustusvoimien hoitopaikoissa sekä asevelvolliset,
jotka 1939-1945 sotien aikana ovat palvelleet puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla määrättyinä. Näiden kaikkien ryhmien hakuaika palvelun piiriin päättyi 31.12.2004.
Karjanajajat, jotka 1939-1945 sotien aikana ovat toimineet
karjan evakuointitehtävissä ja partisaani-iskujen uhrit, jotka ovat 1939-1945 sotien aikana joutuneet partisaani-iskujen uhreiksi. Hakuaika palvelun piiriin päättyi 31.12.2006.
Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan
mukaan jakaa aviopuolison kanssa. Vuodelle 2021 on varattu 2,5M€. Kuntoutukseen oikeutettujen määrä on noin
2700, joista kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan 650
henkilöä.

AVUSTUKSET
Rintamaveteraaneille kotona
asumista tukevat palvelut
Rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun
tarve on ratkaiseva. Raha käytetään rintamaveteraanin itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palveluiden myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. (Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 15§ (30.12.2014/1323)) Yleisimpiä veteraanien tarvitsemia palveluita ovat; siivous, ateriapalvelu,
kylvetysavut, vaatehuolto, asiointipalvelut, sairaanhoito, jalkahoito ja kodissa tehtävät pienet muutostyöt kuten kynnysten poisto, tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaikkoihin
sekä pihatyöt, sosiaalinen kanssakäyminen ja tuettu kotikuntoutus sekä omaishoidon kustannukset.
Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10%, ei voida antaa tämän
määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja
kunnallisia avopalveluita, vaan he saavat palvelut sotilasvammalain perusteella.

Hammashoito veteraaneille ja
miinanraivaajille
Omavastuuosuuden selvittämiseksi on etenkin ennen suuria hoitotoimenpiteitä varten syytä ottaa selvää siitä, paljonko hoidosta jää itselle maksettavaksi. Hammaslääkäriltä saa
kustannusarvion tulevan hoidon kustannuksista.

Ulkomaalaisen vapaaehtoisen rintama-avustus
Suomen sodissa 1939- 1945 vapaaehtoisesti palvelleelle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle, joka asuu Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella vaikeissa taloudellisissa
oloissa taikka asuu pysyvästi Suomessa, voidaan hakemuksesta myöntää rintama-avustusta. Ulkomaalaisella rintamasotilaalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jolle on myönnetty ul-

komaalaisen rintamasotilastunnus tai joka täyttää tunnuksen
myöntämis- edellytykset. Kertakorvauksena myönnettävän
avustuksen määrä vuonna 2021 on 2000,00 euroa.

Hautausmaksut
Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautaustoimilain mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymän hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita. Niillä hautaustoimessa perittävien perusteiden tulee olla samat kaikille.
Laissa on olemassa poikkeussäännös, jonka nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista,
jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettava. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.
Valtiokonttori maksaa hautausapua, jos sotainvalidille vahvistettu työkyvyttömyysaste oli vähintään 20%.

Kuntien etuudet veteraaneille
Kuntakohtaisia etuuksia ovat mm. terveyskeskuskäyntien,
joukkoliikenteen käytön ja ajoneuvon pysäköinnin maksuttomuus sekä avustukset hammashoidon ja silmälasien hankinnassa. Tietoja näistä etuuksista saa oman kunnan palveluneuvonnasta ja paikallisesta veteraaniyhdistyksestä. Eräissä
kunnissa etuuksia myönnetään myös puolisoille ja leskille.

Veteraaniliittojen ja -piirien kautta
haettavat avustukset vuonna 2021
Vähävarainen, ylimääräistä rintamalisää saava, Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistykseen tai Rintamaveteraaniliiton
osastoon kuuluva veteraani, hänen puolisonsa tai veteraanin
leski voivat hakea taloudellista avustusta veteraaniliittojen
kautta. Tuloraja on 1 400 euroa/kk. Hakemukseen on liitettävä verotodistus tai Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä sekä kuitit niistä kuluista, joihin avustusta haetaan.
Avustuksia myönnetään lääke- ja hoito kulujen omavastuuosuuksiin, apuvälineisiin ja kotona asumista tukeviin kodin
muutostöihin. Avustuksen suuruus on keskimäärin noin 100800 euroa, riippuen aiheutuneista kustannuksista. Avustusta
voi saada Sotaveteraaniliiton perinne- ja tukisäätiön, Turvallisuuden tuki, Eileen Starckjohann ja Thelma StarckjohannBruun säätiön ja Kaatuneiden Muistosäätiön myöntämistä
varoista tai veteraanikeräyksen tuotosta. Hakemuksia saa piireistä, osastoista, yhdistyksistä tai Suomen Sotaveteraaniliiton verkkosivuilta osoitteessa www.sotaveteraanit.fi. Sieltä
löytyvät myös tarkemmat ohjeet avustusten myöntämiselle.
Hakemukseen on merkittävä hakijan tiedot sekä tilinumero
on ilmoitettava FI- muodossa.
TEKSTI: LEENA SEPPÄLÄ
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Korjausneuvontaa ja avustuksia asuntojen korjauksiin
Vanhustyön keskusliitolla on 14
alueellista korjausneuvojaa, jotka
avustavat yli 65-vuotiaita asunnossa
tarvittavien muutostöiden toteuttamisessa. Korjausneuvojat avustavat
remonttitarpeiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan
etsimisessä. Korjausneuvonta on
maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista.
Asunnon muutostöihin voi hakea korjausavustuksia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA:lta. Korjausavustusta haetaan
suoraan ARAlta (www.ara.fi). Näitä ARAn korjausavustuksia voivat
hakea yli 65-vuotiaat oman kotinsa muutostöihin, mutta hakijan on
täytettävä asetettavat tulo- ja omaisuusrajat.
Normaalisti korjausavustusta voi
saada enintään 50 prosenttia korjausten kustannuksista, mutta erityisistä syistä avustus voi nousta 70
prosenttiin. Tarkemmista ehdoista
kannattaa soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat avustavat hakemusten tekemisessä. Sotainvalidit voivat
saada Valtiokonttorista vamman
ja sairauden edellyttämiä asun-

non muutostyökorvauksia, kuten
esimerkiksi wc- ja pesutilojen rakentamista varten vesi- ja viemäritöineen.
Korjausneuvontaa voi toki kysyä,
vaikka ei hakisikaan korjausavustuksia. Ohessa kaikkien korjausneuvojien yhteystiedot palvelualueineen. Korjausneuvonta-asioissa
auttaa myös korjausneuvonnan
päällikkö Jukka Laakso, puh. 040
5023 807.

ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, POHJANMAA
Timo Haakana
Päivölänkatu 38
60120 Seinäjoki
0400 260962
HÄME
Kari Tahvanainen
Askonkatu 9 C 213
15100 Lahti
0500 494766
POHJOIS-POHJANMAA JA
KAINUU
Tapio Karhu
Verkkokuja 3 B 6
90900 Kiiminki
040 5166738
POHJOIS-KARJALA,
Kuhmo, Sotkamo
Raimo Saarelainen
Jussinluodontie 8
80780 Kontioniemi
050 5407035

Kodissa tehtävin muutostöin
mahdollistetaan se, että veteraani
voi asua kotonaan niin pitkään kuin
mahdollista.

SATAKUNTA
Pohjoisranta 11
28100 Pori
Tiina Toivonen
0400 852727

ETELÄ-SAVO
Ismo Kortman
Brahentie 42 A 12
52300 Ristiina
0500 651737

LAPPI
Ari Viippola
Teollisuustie 13
96320 Rovaniemi
050 5903637

KESKI-SUOMI
Jukka Lampi
Jouhikkokuja 6
44100 Äänekoski
0400 162494

PIRKANMAA
Esa Kirvesniemi
Pyhäojankulma 3
33700 Tampere
0400 649199

LÄNSI-UUSIMAA, VANTAA
Nina Leino
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
050 4493395

POHJOIS-SAVO, Kajaani
Timo Pakkanen
Notkelmatie 6
73500 Juankoski
0400 371586

ITÄ- JA KESKI-UUSIMAA,
HELSINKI
Timo Kuosma
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
050 9131452

VARSINAIS-SUOMI
Jani Malminen
Hämeenkatu 14 L 7
20500 Turku
0500 908 660

ETELÄ-KARJALA JA
KYMENLAAKSO
Pekka Hulkkonen
Kivenkatu 2-4
53600 Lappeenranta
050 5931277

Korjausneuvonnan
päällikkö, Jukka Laakso,
040 5023 807
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
www.vtkl.fi

Veteraanien tukityöhön sähköinen opetuspaketti
Veteraanien tukityöhön voi nyt tutustua uuden
sähköisen opetuspaketin avulla. Kokonaisuus
on suunniteltu niin ammattikorkeakouluille
kuin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
Idea veteraaneja koskevaan lainsäädäntöön sekä sen heille oikeuttamiin palveluihin ja etuuksiin perehdyttävästä kokonaisuudesta
syntyi vuonna 2019 päättyneen lakimuutoskoulutuskiertueen päättyessä. Yli 20 koulutustilaisuutta
ympäri Suomen käsittäneellä kiertueella koulutettiin niin veteraaniliittojen kenttäväkeä kuin kuntien vastuuhenkilöitä marraskuussa
2019 voimaan astuneesta lakimuutoksesta, jolla kaikista veteraanien
kotona asumista tukevat palvelut
saatiin maksuttomaksi.
Koulutuksella haluttiin varmistaa, että lakimuutoksen sisältö tunnetaan ja että se myös osataan ottaa
käyttöön, Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä kertoo.
”Rupeaman jälkeen kokoonnuimme yhdessä pohtimaan kiertu-

een onnistumista ja kartoittamaan
jatkotoimenpiteitä lakikoulutuksessa nousseisiin asioihin. Sieltä nousi esille heikkoja kohtia veteraanien
asioista, kuten tunnuksista, etuuksista, liittojen avustuksista ja lainsäädännöstä.”
Hän uskookin opetuspaketin toimivana hyvänä johdantona kenelle
tahansa veteraanikentässä vapaaehtoisena toimimisesta kiinnostuneelle. Vieraillessaan vanhustyötä
opettavissa oppilaitoksissa hän sai
huomata, että tarvetta koulutuspakettiin oli myös siellä.
”Gerontologian opiskelijoiden
parissa tuli esille, miten vähäistä
heidän tietämyksensä aiheesta on.
Moni ei esimerkiksi tiennyt veteraanien olevan oma, lailla turvattu
erityisryhmänsä. Kaikki eivät edes
tienneet, että veteraaneja ylipäätään

on”, hän yllättää.
Kyseessä ovat kuitenkin nimenomaan veteraaniväestönkin kanssa pian työskentelevät vanhustyön
ammattilaiset.

Hyvä lopputulos
Opetuspakettia valmisteltiin Sotaveteraaniliitossa niin muita liittoja
kuin Valtiokonttoria konsultoiden
ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä.
”Kokonaisuus on laadukas: se
on ammattimainen, ajantasainen
ja informatiivinen. Se antaa oppijalle tarvittavat perustaidot veteraanien hyväksi tehtävästä tukityöstä ja
ohjaa tarvittaessa myös eteenpäin
aiheeseen liittyvän lisätiedon pariin”, summaa Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja Sakari Martimo.
Opintopaketin läpikäytyään oppija tietää, ketkä Suomessa lasketaan veteraaneiksi, millaisiin Kelan
etuuksiin se oikeuttaa, mitä kaikkea
kuntien veteraaneillensa kotiin tuomiin palveluihin kuuluu ja minkä
perusteella näitä veteraanille tarjo-

taan. Lisäksi sen aikana tulevat tutuksi veteraaniliittojen kautta haettavissa olevat avustukset, samoin
kuin se, mihin niitä on mahdollista myöntää ja minkä tahojen lahjoitukset avustustoiminnan mahdollistavat. Oppija haastetaan myös
miettimään veteraanisukupolven
merkitystä hänelle itselleen.
Alkuvuodesta valmistunut paketti jaettiin helmikuun alussa veteraa-

nipiireihin sekä niiden sosiaalineuvojille, veteraaniliittojen yhteisen
sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan jäsenille, liittojen toiminnanjohtajille sekä Valtiokonttorin
isännöimän sotaveteraaniasiain
SOVE-yhteistyöryhmän jäsenille.
ARIELA SÄKKINEN
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”Ruotsalaiselle isälleni oli itsestään selvää, että
hän lähtisi sotaan Suomen puolesta”

Talvisodan vapaaehtoinen

Juttusarja avaa
veteraanien
sotakokemuksia
omaisten silmin
Jokaisessa Kenttäpostia-lehdessä
yksi henkilö kertoo veteraanista
hänen elämässään. Tällä kertaa
Grytissä Ruotsissa asuva Leena
Essén kertoo Talvisodan ruotsalaisvapaaehtoisten joukossa
palvelleen Bengt-isänsä tarinan.
Suomi pysyi tärkeänä Leena Essénin Bengt-isälle koko hänen elämänsä ajan.

Isäni, Bengt Essén, oli Talvisodan
alkaessa juuri aloittanut oman varusmiespalveluksensa. He olivat
saaneet joululomaa ja heti saavuttuaan kotiin Tukholmaan käveli hän rekrytointitoimistoon ja ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Hän
oli 19-vuotias ja tuhansista ruotsalaismiehistä koostuvan joukon
nuorimpia. Ensimmäinen vapaaehtoisia rekrytoiva toimisto oli
avautunut heti samana iltana, kun
sota syttyi, ja vuoden lopussa niitä
oli jo yli 120.
Alkuun Ruotsissa pelättiin Saksan reaktiota, mutta tavallinen
kansa, yritysmaailma ja ammattiyhdistykset alkoivat pian järjestää
keräyksiä Suomen tueksi. Myöhemmin myös hallitus alkoi tukea naapuriaan yhä avoimemmin.

tiin jo kipeästi.
Elämä kulki neljän tunnin vuoroissa: ensin neljä tuntia unta ja
ruokailua, sitten neljäksi tunniksi rintamalle. Isä osallistui myös
tiedustelupartioihin. Kaikkiaan ei
hän montaa viikkoa ehtinyt sodassa olla, ennen kuin heidät kotiutettiin. 10 päivää rauhan tulon jälkeen
Mannerheim tuli Sallaan kiittämään ruotsalaisvapaaehtoisia heidän panoksestaan ja jakoi heille vapaaehtoisille myönnetyt Talvisodan
muistomitalit.
Myöhemmin Hufvudstadsbladetille antamassaan haastattelussa
hän kertoi, ettei muistanut olleensa peloissaan, vaikka olisi ehkä kuulemma pitänyt. Sitä kylmyyttä ja pimeyttä hän sen sijaan ei unohtanut
koskaan.

Asemiin Sallan rintamalle

Suomi pysyi
tärkeänä maana

Uudenvuodenaattona 1939 hän
aloitti junamatkan Haaparantaan,
missä he ylittivät rajan Suomeen.
Heidän joukko-osastonsa perustettiin Kemissä. 15 päivää myöhemmin, pitkän hiihtomarssin ja junamatkan jälkeen he ottivat asemat
Sallan rintamalla. Näin suomalaiset pystyttiin lähettämään Karjalan Kannakselle, missä heitä tarvit-

Suomi oli isälle tärkeä ja läheinen maa. Hänen lapsuudenkodissaan luettiin Runebergia ja ihailtiin Suomea. Sodan jälkeen hän
tuli Suomeen vaihto-oppilaaksi.
Hän muisti Suomessa vallinneen
toiveikkuuden ja oli iloinen siitä,
että rauha oli vihdoin tullut. Samalla hän kuitenkin suri sitä, että

niin monta hänen ikäistään nuorta miestä oli menetetty esim. Tali-Ihantalan taisteluissa. Suomesta hän löysi vaimonkin, meidän
äitimme. Eläkevuosinaan he asuivat siellä 10 vuoden ajan. Vanhoilla
taistelupaikoilla en usko hänen kuitenkaan koskaan käyneen.
Isä oli hyvillään Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistymisestä viime vuosina, ihmetellen lähinnä sitä, että siihen meni
niinkin kauan. Hän seurasi aktiivisesti myös muun maailman tapahtumia ja oli huolissaan mm.
EU:n hajaantumisesta ja Euroopassa olevista, Putinia lähellä olevista liikkeistä. Venäjän kasvavien
aggressioiden hän sanoi osoittavan
tietynlaista paluuta vanhoihin aikoihin. Neuvostoliiton ja kommunismin romahdukseen hän oli tyytyväinen.
Koulussakin hän oli oppinut,
että Venäjä oli vihollinen ja Suomea täytyy auttaa. Hänelle oli itsestään selvää, että hän lähtisi sotaan
Suomen puolesta. Vanhemmilleen
hän ei kertonut aikeistaan, ennen
kuin oli jo ilmoittautunut. Eivätkä he yrittäneet häntä estelläkään.
Sodan jälkeen hän oli mukana
ruotsalaisvapaaehtoisten yhdistyksessä. Meille lapsille hän ei sodas-

ta puhunut, vaan vastauksia joutui
melkein kiskomaan hänestä.

Kutsuvieraana
Linnan juhliin
Ruotsissa ei näistä vapaaehtoisista ole kuitenkaan juurikaan puhuttu ennen kuin vasta viimeisten 1015 vuoden aikana. Viime vuonna
100-vuotiaana kuollut isä oli viimeisiä heistä elossa olevia. Vuonna
2016 hän ja toinen ruotsalaisveteraani saivat kutsun Linnan juhliin.
Rinnassaan hänellä oli se Mannerheimiltä maaliskuussa 1940 saamansa mitali.

Isästä tuli ruotsin ja historian
opettaja. Hän oli hyvin lukenut
mies ja kiinnostus historiaan on
yksi meitä yhdistäneistä asioista.
Olimme hyvin läheisiä. Isän veteraanius ja äidin suomalaisuus ovat
vaikuttaneet myös siihen, miten
olen omia lapsiani kasvattanut ja
olen kertonut heille Suomen tilanteesta toisen maailmansodan aikana. Pidän myös Venäjästä maana
ja olen tämän näyttänyt heillekin.
Ehkä he perivät senkin.
LEENA ESSÉNIN
HAASTATTELUSTA
ARIELA SÄKKINEN

Talvisodan aikaisia muistoja Bengt Essénin valokuva-albumissa.
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Norjalaisvapaaehtoiset Suomen tukena

Vuoroin vieraissa?
Suomen avuksi Talvisotaan saapui myös satoja
norjalaisia, mutta mitä tapahtui, kuin viikinkimaa itse joutui pari kuukautta myöhemmin
saksalaisten hyökkäyksen kohteeksi?
Talvella 1940 Suomi kävi ankaraa
taistelua olemassaolostaan. Venäläissotilaat olivat päässeet monin
paikoin yli tuhat kilometristä rajaaluetta läpimurtoon ja vain vaivoin
oli kuolemanväsyneiden sotilaiden
onnistunut pysäyttää hyökkäykset.
Joukot hupenivat päivä päivältä yhä
enemmän.
Ylipäällikkö C.G.E. Mannerheim soittikin lähes päivittäin ulkomaalaisten vapaaehtoisten maahan
saapumisesta hallituksen vapaaehtoisasioita hoitaneelle oikeusministeri J.O. Söderhjelmille tiedustellen maahan tulevien vapaaehtoisten
määrää. Tämän vastaus ei paljon
toivoa antanut; määrät olivat vähäisiä.

Ruotsi ja Norja
samassa asemassa
Venäläisten hyökättyä Suomeen
marraskuun 30. päivänä 1939 oli alkuinnostus vapaaehtoistoimintaan
suuri niin Ruotsissa kuin Norjassa. Myös vapaaehtoisten varväysorganisaatiot olivat samantapaiset
ja toimivat yksityisten kansalaisten aloitteesta ilman viranomaistukea. Kumpikin maa ilmoittautui
puolueettomaksi ja halusi olla antamatta pienintäkään aihetta Saksan tai Neuvostoliiton aggressioon.
Kummassakin maassa perustettiin
erityiset toimistot, joissa vapaaehtoiseksi aikovat saattoivat ilmoittautua. Ruotsissa näitä toimistoja

perustettiin yli sata, Norjassa huomattavasti vähemmän.
Norjassa tilanne koettiin ulkopoliittisista syistä vielä Ruotsiakin
vaikeammaksi. Suomen ulkoministeriön Poliittinen tiedoitus n:o 10
kertoi asiasta 10.2.1940 seuraavaa:
”Norjan hallituksen venäläispelko on vaikeuttanut toimintaa Norjassa vapaaehtoisten värväämiseksi Suomeen. Ulkodepartementti on
kieltänyt ilmoitukset Frivillig-konttoreiden toiminnasta ja vaikeuttanut vastaavien konttoreiden avaamista maaseudulla”.
Kaikkiaan norjalaisia vapaaehtoisia tuli Suomeen 695 henkilöä,
ruotsalaisia puolestaan 8260. Ilman omaa päällystöä tulleet norjalaiset - maan hallitus oli kieltänyt
päällystön värväytymisen - liitettiin
ruotsalaisista vapaaehtoisista muodostettuun Svenska Frivilligkåreniin, ja se yhdistettiin helmikuun
20. päivänä Suomen puolustusvoimiin.

Viikkoa myöhemmin yksikkö
otti rintamavastuun Sallan Märkäjärvellä. Samalla se vapautti viisi pataljoonaa taisteluissa karaistuneita
suomalaisjoukkoja Viipurinlahdelle, missä tilanne oli kriittinen, joten
kyllä ruotsalaisnorjalaisella vapaaehtoisjoukolla oli symbolisen eleen
lisäksi todellistakin merkitystä.
Märkäjärvellä kaatui kaksi norjalaista ja heidän, sekä kaikkien
Talvisotaan osallistuneiden norjalaisten vapaaehtoisten, muistoksi
pystytetty muistomerkki sijaitsee
Helsingissä Hietaniemen sankarihautausmaa-alueen välittömässä läheisyydessä.

Saksan joukot
hyökkäävät Norjaan
Keväällä 1940 suurstrateginen tilannekuva muuttui yllättävällä
käänteellä, kun Saksan joukot iskivät huhtikuun 9. päivänä kuuteen
kohteeseen eri puolilla Norjan ran-

Talvisotaan osallistuneiden norjalaisvapaaehtoisten muistomerkki paljastettiin Hietaniemen hautausmaalla
17.6.2005. (kuva: Esko Vuorisjärvi)

nikkoa ja maan valloitus alkoi. Saksalaisille operaation päätavoitteena
oli varmistaa Saksan sotateollisuudelle tärkeän rautamalmin saanti
Ruotsista. Operaatio eteni nopeasti ja Norja yllätettiin pahasti.

Norjalaisvapaaehtoisia Torniossa tammikuussa 1940. (kuva: SA-kuva)

Pohjoismaiset vahvat perinteet

Tanskalaisten kaatuneiden muistomerkki paljastettiin 7.12.2017.

Ruotsalaisten jälkeen eniten vapaaehtoisia Talvisotaan saapui Tanskasta. Sieltä saapunut 1010 miehen
joukko sijoitettiin ensin Ouluun ja
sen jälkeen Loviisaan. Pääjoukot eivät ehtineet taisteluihin, mutta pieni ryhmä lentäjiä ehti taisteluihin
ennen sodan loppua maaliskuussa 1940. Tanskalaisvapaaehtoisista kaatui viisi, neljä heistä lentäjiä.
Heidän muistomerkkinsä paljastettiin Hietaniemen hautausmaalla joulukuussa 2017. Tilaisuuteen
saapunut Tanskan kansankäräjien

puhemies Pia Kjaersgaard puhui
lämpimästi maan ihailusta suomalaisten sinnikkyyttä kohtaan.
”Suomen historia on dramaattinen ja raju. Suomen asukkaat ovat
käyneet läpi kovia koettelemuksia
ja suurta kärsimystä. Teidän historianne tunnetaan myös Tanskassa,
ja me ihailemme teidän taisteluanne ja vaatimustanne olla vapaa ja itsenäinen valtio.”
Suomalaisten taistelutahto ei Kjaersgaardin mukaan voinut olla tekemättä vaikutusta myös naapuri-

maihin.
”Suomen taistelu itsenäisyydestä
herätti sympatiaa ja ihailua. Kaikkialla maailmassa pystyttiin samaistumaan niihin arvoihin, joihin Suomi perusti vastarintansa.
Oikeuteen olla vapaa ja oman itsensä herra. Demokratia diktatuuria vastaan.”
Kjaersgaard myös muistutti, ettei
tuolloin todistettu kansallisuusrajat
ylittävä puolustustahto suinkaan ollut maidemme välisessä historiassa
ensimmäinen kerta.
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talvisodan
vapaaehtoiset
Sen seurauksena Norjan hallitus
pyysi avukseen myös suomalaisia
vapaaehtoisia, toivoen, että Suomesta olisi lähetetty edes muutaman sadan miehen vahvuinen
joukko Norjaan. Tämä olisi tehnyt
maassa hyvän vaikutuksen.
Suomen poliittinen asema oli
keväällä 1940 hyvin arkaluotoinen, eikä julkista kampanjaa Norjan auttamiseksi ollut mahdollista käynnistää. Ulkoministeri Rolf
Witting ilmoittikin jo huhtikuun
13. päivänä Norjan Helsingin-lähettiläälle Johan Micheletille, että
yksityiset henkilöt voivat kyllä lähteä vapaaehtoisina, mutta armeijan henkilöstölle ei voida tähän tarkoitukseen myöntää virkavapautta.
Suomen käytäntö oli siis sama kuin
Norjan hallituksella kahta kuukautta aikaisemmin.
Oikeusministerin tehtävät ja
vapaaehtoisasiat maaliskuun 27.
päivänä - hallituksen vaihduttua
- jättänyt Söderhjelm pohdiskeli vapaaehtoiskysymystä vielä kuitenkin pian Saksan hyökkäyksen
tapahduttua.
Hänen mielestään Suomi voisi lähettää norjalaisten avuksi vapaaehtoisia, millä myös lisättäisiin länsimaiden kiinnostusta Suomeen.
Hän oli puhunut asiasta pääministeri Risto Rytille, joka puolestaan
oli luvannut puhua asiasta Mannerheimille ja puolustusministeri
Rudolf Waldenille. Siihen ei kuitenkaan enää koskaan palattu. Kun
rauha venäläisten kanssa oli juuri
solmittu, Suomen poliittinen johto tuskin halusi vaikeuksia saksalaistenkaan kanssa.
ESKO VUORISJÄRVI

”Tämä sankarihautausmaa kertoo myös tarinan niistä 11 suomalaisesta, jotka vapaaehtoisesti tulivat Tanskaan auttamaan 1864, kun
ajauduimme sotaan Preussin ja Itävallan kanssa. Yksi heistä, Herman
Liikanen, makaa haudattuna tällä
hautausmaalla. Tanskan kansankäräjät on tänään laskenut seppeleen
hänen haudalleen kiitokseksi.”
TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN
KUVA: MARKKU SEPPÄ

Salla vaalii vapaaehtoisten muistoa
Lyhyestä rintamavastuustaan huolimatta merkittävän
uhrin antaneen ruotsalaisjoukon sotatie eletään uusiksi
viiden vuoden välein.
Heti Talvisodan sytyttyä
30.11.1939 alettiin Ruotsissa järjestellä vapaaehtoisten lähettämistä suomalaisten avuksi. Myös
suomalaiset itse toivat pian julki
tarpeen sotilaalliselle avulle. Suomen ulkoministeri Eljas Erkko
matkusti 5.12.1939 Tukholmaan
mukanaan marsalkka Mannerheiin henkilökohtainen viesti länsinaapurille.
”Tulkaa niin monta kuin mahdollista ja niin pian kuin mahdollista!”
”Finlands sak är vär”, julistivat
mainokset ympäri maata syntyneissä värväystoimistoissa, joita tammikuussa 1940 oli jo 125.
Suomen asia on meidän.
Vapaaehtoisia ilmoittautui lopulta monesta maasta, mutta vain
ruotsalaisilla Svenska Frivilligkårenilla ja lentolaivueella Flygflottilj 19:llä oli sodan kannalta huomattavaa merkitystä.

Vieraat saapuvat
Ruotsalaiset vapaaehtoisjoukot
saapuivat Kemijärvelle ja Isokylälle vuoden 1940 tammikuun
loppupuolella eivätkä jääneet
huomaamatta paikallisilta.
”Heillä oli hyvät varusteet. Näin
silloin elämäni ensimmäisen telapillarin, jolla he pukkasivat teitä auki”, kertoi kemijärveläinen
Lauri Lahtela 90-vuotishaastattelussaan Koti-Lappi-lehdessä
vuonna 2013.
Tuolloin 16-vuotias Lahtela
pestautui ruotsalaisten rengiksi

jäätyään yksin kotitilalleen pitämään huolta hevosista äidin ja sisarusten lähdettyä muiden kyläläisten kanssa evakkoon.
”Ruotsalaisten kenttäkeittiöllä
oli reipas kokki. Hän keitteli lihasoppaa ja erikoisesti jäi mieleeni se, että kokki laittoi keittoon
sokeria.
Ruotsalaiset lämmittivät isokyläläisten taloja niin ahkerasti, että
halkopinot hupenivat liki kokonaan. Talvisodan päätyttyä Sallan
rintamalta Isokylälle takaisin palanneet ruotsalaiset lämmittivät
erästä taloa niin kovasti, että se
oli vähällä palaa, Lahtela muisteli.
”Hirsiseinä hehkui punaisena ja meillä tuli kova lumen kantaminen eteen. Lumella seinä ei
sammunut, se piti panna rautakangilla matalaksi. Talo säästyi,
mutta kamarin lattia tuli moskaa
täyteen. Myöhemmin tulleet sallalaiset evakot muurasivat tilalle
uuden kakluunin.”

Ruotsalaisten raskas uhri
Ruotsalaiset vapaaehtoiset sijoitettiin Lappiin ja Sallan suunnalle, missä Frivilligkårenista
muodostettu ja Suomen kenttäarmeijaan liitetty taisteluryhmä SFK otti rintamavastuun 28.
helmikuuta. Kolmesta erillisestä
ryhmästä koostuvan SFK:n komentajana toimi nuoruudessaan
olympiatason kilpa-ampujanakin
kunnostautunut eversti Arthur
Nordenswan.
Vielä rauhan tulon päivänä

kertoo sotapäiväkirja ”erikoisen
vilkkaasta tykistötoiminnasta
Märkäjärvellä molemmin puolin”. Venäläiset lopettivat ammunnan 11.09, Suomen joukot viisi
minuuttia myöhemmin.
Rauhanehtojen mukaan venäläiset vetäytyivät Siikaselkään,
Aatsingin tien itäpuolelle. SFK
jäi asemiinsa Paikanselkään, jossa se jatkoi koulutustoimintaa.
26.3.1940 marsalkka Mannerheim kävi Sallassa henkilökohtaisesti kiittämässä heitä ja ruotsalaisvapaaehtoiset saivat tavata
ylipäällikkönsä silmästä silmään.
Heistä 40 Mannerheim palkitsi
Vapaudenristillä.
Vaikka ruotsalaisryhmittymän
rintamavastuu Sallassa jäikin
varsin lyhyeksi, olivat sen tappiot huomattavat. Pelkästään haavoittuneina he menettivät yli 180
miestä. Näistä 130 oli talven ankarissa pakkasissa syntyneitä paleltumavammoja. Kaatuneita oli
32. Yksi heistä oli Suomeen saatavaa apua alusta saakka mobilisoimassa ollut Magnus Dyrssen,
SFK:n I ryhmän komentaja.

Muisto elää
Ruotsalaisavun muisto elää Sallassa yhä. Ensimmäinen muistomerkki Paikanselällä paljastettiin
1952. Sen pystytti Dyrssenin komentama I ryhmä. Kiveen kaiverrettu teksti kertoo ruotsalaisten
ymmärtäneen, ettei kyseessä ollut pelkästään Suomen asia.
"Muistoksi ystävillemme, jot-

ka kaatuivat Pohjolan vapauden
ja kunnian puolesta", siinä lukee.
Kesäkuussa 1990 sen viereen
pystytettiin kaikkien 32 kaatuneen nimet listaava toinen
muistomerkki. Niiden yhteyteen
sijoitettiin 1995 ruotsalaisten lahjoittama panssarintorjuntatykki.
Elävin esimerkki perinteenvaalintatyöstä on kuitenkin vuodesta
1980 ensimmäistä kertaa sivakoitu, viiden vuoden välein järjestettävä ”Minnes Marsch”, SFK:n
Talvisodan muistohiihto. Sallan
ja Kemijärven reserviläisjärjestöjen yhdessä Sallan kunnan ja
Kemijärven kaupungin isännöimän tapahtuman järjestelyissä
ovat mukana myös SFK-vapaaehtoisten omaisia. Osallistujissa
on nähty niin paikallisia koululaisia kuin lappilaisen jääkäriprikaatin varusmiehiä, mutta myös
muita asiasta kiinnostuneita Yhdysvaltoja ja Kanadaa myöten.
Kaksipäiväisen muistohiihdon
pituus on noin 70 kilometriä ja
se noudattelee pääpiirteissään
samaa reittiä, jota pitkin ruotsalaisvapaaehtoiset sodan aikana siirtyivät Kemijärveltä Sallaan.
Tapahtuman yhteydessä on myös
perinteisesti laskettu seppeleet
Paikanselässä, Ilmavoimien ylilennon saattelemana ja Mannerheimin kiitospuhetta kuunnellen
sekä Sallan Sankaripatsaalla.
TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN
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Unkarilaispataljoona saapui, mutta ei ehtinyt sotatoimiin

Veli veljen puolesta
Koko maailman katseet kääntyivät Suomeen, kun Neuvostoliitto
hyökkäsi Suomen kimppuun. Sympatiat olivat Suomen puolella.
Niin myös Unkarissa.
Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuun viimeisenä päivänä 1939, Unkarissa oltiin hyvin
kiinnostuneita Suomen pärjäämisestä idästä tulevaa uhkaa kohtaan.
“Unkarilaiset ovat ajatelleet historian saatossa, että kansana heidän tärkeä tehtävänsä on puolustaa
Eurooppaa näitä uhkia vastaan, ja
Unkarin johto muutenkin oli huolissaan bolsevismin leviämisestä ja
Neuvostoliiton aikeista”, Unkarin
kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtaja, FT Gábor Richly toteaa.

Ryntäys vapaaehtoisiksi
Myötätunto maatamme kohtaan
kasvoi sukulaiskansan keskuudessa niin suureksi, että unkarilaisia
miehiä alkoi runsain määrin ilmoittautua vapaaehtoisiksi taistelijoiksi
Neuvostoliittoa vastaan suomalaisten rinnalle.
”Budapestin lähettilään raportin
mukaan Budapestin Suomen lähetystöön ilmoittautui noin 25 000 ihmistä haluna lähteä Suomeen vapaaehtoiseksi. Välttämättä kaikki
eivät olleet ihan tosissaan, vaan tällä tavalla osoitettiin myötätuntoa
ja kunnioitusta Suomea kohtaan.”
Richlyn kirjasta Veli veljen puolesta – Unkari ja talvisota (Docendo
2015) ilmenee, että Unkarin pääministeri Pál Teleki pyysi ensin
6.12.1939 vapaaehtoiskomppanioiden kokoajaksi Dénes Tömbölyä
ja 10.12. Miklós Kozma von Leveldiä.
”Ainakin parituhatta ihmistä halusi vakavasti lähteä Suomeen tais-

Gábor Richly toimii Suomessa
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen
johtajana.

telemaan ja niistä ensimmäinen
erä, 350 ihmistä. pääsi Jugoslavian,
Italian, Ranskan, Ison Britannian,
Norjan ja Ruotsin kautta maahan.”

Tiukat raamit
Suurta joukkoa karsi myös se, että
heidän joukostaan valittiin ainoastaan asepalveluksen suorittaneet
25-35-vuotiaat. Miesten tuli olla
myös naimattomia, heillä ei saanut olla rikosrekisteriä ja terveydentilan tuli olla moitteeton. Tosin
ikärajasta ja naimattomuusehdosta jouduttiin hieman joustamaan.
Innokkaimmat ja päättäväisimmät

eivät kuitenkaan jääneet odottelemaan Unkarin valtion tarkistuksia,
vaan aloittivat välittömästi matkan
kohti Suomea, Richly kertoo.
Suomessa puolestaan perustettiin
ulkomaalaisia vapaaehtoisia varten
koulutusleirit ja unkarilaiset pääsivät Lapuan kansainväliseen koulutusleiriin.
Värvätyn pataljoonan ja samalla
valmennusleirin johtoon valittiin
reservin yliluutnantti, Mannerheimin myöhemmin kapteeniksi ylentämä Imre Kémeri Nagy, mainetta
niittänyt seikkailija, joka oli saanut
useita tuomioita ja jota Budapestin
poliisikin tarkkaili.

Unkarilaisten vapaaehtoisten ohimarssi
Turussa 20.5.1940. (kuva: Sa-kuva)

”Kémeri oli jo vuosia aiheuttanut katulevottomuuksia käydessään taisteluja milloin sosiaalidemokraatteja ja milloin juutalaisia
vastaan. Hän oli monilla tahoilla herättänyt närkästystä pyrkimällä väkisin johtotehtäviin kansallissosialistisessa puolueessa,
uhkailemalla aseellisilla vallankaappauksilla ja jopa julistamalla
amiraali Miklós Horthyn kuningas
Miklós I:ksi”, Richly kertoo.

Lähtö Suomeen
Helmikuun alussa 1940 vapaaehtoiskomppania oli valmiina läh-

talvisodan
vapaaehtoiset
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töön. Ennen lähtöä miehet vielä
allekirjoittivat sopimuksen, jossa
heillä oli samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisilla sotilailla. Matkaan lähdettiin 7.2.1940.
Se ei sujunut ongelmatta. Saksan
läpi ei päässyt matkustamaan, joten
tuli käyttää kiertoteitä. Lontoossa
jatkokuljetukseen suunniteltu laiva oli uponnut.
”Vapaaehtoiset olivat perillä Lapuan harjoitusleirillä 2.3.1940, hieman aiottua myöhempään, matkalla sattuneiden viivästysten takia.
Suomen päämaja oli perustanut
tammikuussa leirejä myös
Tornioon ja Kemiin. Leireillä oli
tarkoitus antaa eri maista saapuneille vapaaehtoisille tarpeelliset
varusteet ja valmennus talviseen
sodankäyntiin. Unkarilaisia ei siis
lähetetty suoraan rintamalle”, Richly tarkentaa.

Lämpimät suhteet
Suomalainen sotilasjohto oli alusta alkaen hyvin tyytyväinen kurinalaiseen ja koulutettuun unkarilaispataljoonaan, jonka varustetasokin
oli korkeampi keskimääräistä. Suomalaiset olivat tietoisia sukulaisuudesta, joten välit unkarilaisiin muodostuivat sydämellisiksi.
”Ennen kuin pataljoona pääsi tositoimiin rintamalle, heidät yllättikin 13.3. solmittu rauhansopimus.
Unkarilaisten koulutusta kuitenkin
jatkettiin ja samalla he tarjoutuivat
olemaan käytettävissä muuhunkin
kuin rintamapalvelukseen. Mannerheim, joka vieraili heidän luonaan, antoi tähän hyväksymisensä”, Richly jatkaa.
Pataljoonalaiset lähetettiin huhtikuussa Lappeenrantaan. Lisäksi he
osallistuivat erilaisiin raivaus- ja rajavartiotehtäviin. Kuri pataljoonassa pysyi koko ajan moitteettomana.
”He lähtivät maasta toukokuun
lopussa kenraaliluutnantti Oscar
Enckellin hyvästellessä heidät Turun satamassa. Samalla hän luovutti
Kémerille Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkin ja kuudelletoista upseerille ritarimerkin. ”
Paluumatkalla Saksa ei enää kieltänyt kauttakulkua maansa kautta.
Vapaaehtoiset lähtivät laivalla Turun satamasta ja matkustivat Saksassa Stettinistä suojatulla erikoisjunalla takaisin Unkariin. Matka
oli huomattavasti lyhyempi, turvallisempi ja nopeampikulkuisempi kuin tulomatka.

Pakolaisesta palkituksi
kulttuurivaikuttajaksi

Kotiin lähdössä. (kuva: Sa-kuva)

tin Suomen lähetystön ja puolivuotisten saksalaisten lentoviisumien
avulla. Miehet astuivat Lentorykmentti 2:n palvelukseen joulukuun
kuudestoista päivä. Richly on kirjoittanut aiheesta myös laajemmin
artikkelissaan ”Unkarilaiset lentäjät talvisodassa – luutnantti Mátyás
Pirityn muistelmia” teoksessa Finland Suomi 100: language, culture,
history (2017).
”Békássyn kohtalona oli kadota
Pohjanlahden yllä hänen tuodessa uusia Fiat G50 -hävittäjäkoneita tovereineen Ruotsista Suomeen.
Békássy koneineen eksyi lumimyrskyssä. Kone tippui mereen Békássy
mukanaan. Hän oli tiettävästi ainut
Suomessa sotatehtävissä henkensä menettänyt unkarilainen”, Richly taustoittaa.
”Pirity sen sijaan teki vielä useita lentoja Talvisodan aikana. Toisen
maailmansodan jälkeen Unkarin
viranomaiset laittoivat hänet tästä vastuuseen ja säikähtänyt Pirity
pakeni Australiaan. Mustelmissaan
hän kuvaa hyvin tarkasti Suomen
kokemuksiaan.”
Ainoa sodassa haavoittunut saattoi olla Géza Szepessy, joka puolestaan omien muistelmiensa mukaan matkusti neljän unkarilaisen
ja kolmen saksalaisen vapaaehtoisen kanssa marraskuun lopulla
1939 Berliinistä Suomeen.
”Szepessyn muistelmien mukaan
tämä joukkio sai tehtäväkseen opettaa suomalaispioneereille neuvosto-

miinojen purkamista. Neuvostoliittolaiset yllättivät heidät Terijoella.
Szepessy haavoittui jalkaan. Häntä
hoidettiin Helsingissä helmikuuhun saakka. Sitten hän joutui palaamaan Berliiniin. Jatkosodassa
hän taisteli jälleen Valkeasaaressa,
eräässä saksalaisessa erikoisjoukossa”, Gabor Richly kertoo.
Mannerheim lausui 24.3.1940
antamassa päiväkäskyssään: ”Veriheimolaisemme Tonavan lakeuksilta ovat myös kuulleet sotatorvemme
kutsun, ja vuosituhannen takaa on
taas madjaarin miekka kohotettu
suomalaisen säilän rinnalle.”

Hyväntekeväisyyttä
ja kirkon apua
Unkari halusi tukea Suomea aseveliavun lisäksi myös rahallisesti.
Talvisodan aikana Unkarissa järjestettiinkin melkein joka päivä jokin tapahtuma, jonka tarkoituksena oli muun muassa kerätä rahaa
Suomen Punaiselle Ristille ja tällaisten tapahtumien järjestelyissä unkarilaiset oli hyvin aktiivisia.
Maanlaajuiset keräykset tuottivat
yhteensä Suomelle lähes 460 000
pengőtä, mikä vastaa nykyrahassa
noin 1 540 000 euroa.

Unkarilaisosaamista saatiin Suomessa hyödyntää myös informaatiosodankäynnissä. Poliittisten
mielipiteidensä vuoksi Unkarista paennut István Rácz hakeutui
turvaan Suomeen Talvisodan kynnyksellä syksyllä 1939 ja ilmoittautui sodan sytyttyä vapaaehtoiseksi. Rintamalle hän ei vielä tuolloin
päässyt, mutta teki merkittävän
uran dokumentoidessaan sotaa
valokuvaajana ja kirjeenvaihtajana.
Rácz kuvasi Talvisodan aikana mm. pommitusten tuhoja kaupungeissa, karjalaisia evakkoja sekä
Lotta Svärdin toimintaa ja hänen
otoksiaan julkaistiin niin Suomen
Kuvalehdessä kuin ulkomaisissa sanomalehdissä.
Vielä Talvisodan alkaessa oli tiedotuskomppanioiden kaltainen
virallinen valokuvaustoiminta alkutekijöissään – laajalti siksi, ettei
valokuvan merkitystä propagandavälineenä oltu Suomessa ymmärretty. Niinpä maa joutui Talvisotaan
tältäkin osin varsin valmistautumattomana. Jatkosodan aikana TKyksiköiden työ saatiin organisoitua
aivan uudella tavalla ja lyhyen sotilaskoulutuksen jälkeen rintamalle lähti myös TK-mies Rácz, joka
kuvasi seuraavien vuosien aikana
sodan jälkiä etenkin Viipurissa ja
Itä-Karjalassa.
Sodan jälkeen suomalaisen naisen kanssa avioituneesta Ráczista
tuli monipuolinen kulttuurivaikuttaja ja sillanrakentaja suomalaisen
ja unkarilaisen kulttuurin välillä,
joka levitti rakkautta uutta koti-

maataan kohtaan mm. kääntämällä
suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksia unkariksi.
Useaan kertaan ansioistaan palkitun, vuonna 1998 kuolleen Ráczin perintö elää yhä: hänen sekä
hänen taitelijavaimonsa testamenttilahjoituksella perustettiin Suomen
kulttuurirahastoon heidän nimeään kantava rahasto, jolla tuetaan
tiedettä ja taidetta ja vuonna 2002
perustettiin Unkarin kulttuuri- ja
tiedekeskuksen aloitteesta István
Rácz-palkinto, joka myönnetään
vuosittain Suomessa ja Unkarissa erityisistä ansioista toisen maan
kulttuurin hyväksi tehdystä työstä.
ARIELA SÄKKINEN

István Rácz nuorena TK-miehenä
Rukajärvellä marraskuussa 1941.
(kuva: SA-kuva)

TEKSTI: TARJA LAPPALAINEN
Kirjoittaja on hämeenlinnalainen
toimittaja ja kirjailija

Hävittäjälentäjä
Békássyn kohtalo
Suomeen oli saapunut muitakin
unkarilaisia, lisäksi heitä asui entuudestaan Suomessa. Muista Unkarista tulleista mainittakoon kaksi
hävittäjälentäjää, luutnantti Mátyás
Pirity ja vänrikki Vilmos Békássy. He saapuivat maahan Budapes-

®
www.comatec.fi
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Kotirintaman tärkeä merkitys
Pienten ihmisten suuret tarinat

Jussi-Pekka Alander:
Kansa sodassa – Kotirintaman
ratkaiseva merkitys

 Raimo Seppälä:
Kolmen sotilaan tarina

Readme 2020: 775 s
Jussi-Pekka Alander (s.1964) on vuosikymmenten ajan harrastanut ja tutkinut sotahistoriaa. Viime vuonna hän saattoi päätökseen pitkäaikaisen hankkeensa, jonka
lopputuloksena on tämä lähes 800-sivuinen tiiliskivi, jossa pureudutaan Suomessa
sotavuosina suoritettuun vapaaehtoiseen
talkootoimintaan sekä maanpuolustuksen
ja isänmaan hyväksi tehtyyn varainkeräystyöhön.
Aivan erityisesti kirjasta nousee esille se
valtava talkootyö, jota sotavuosina ja vähän vielä sen jälkeenkin tehtiin ikään ja sukupuoleen katsomatta. Erityisesti on syytä nostaa esiin 162 sivun mittainen osuus,
joka koskettelee nuorison talkootoimintaa
sen eri muodoissa. Erilaisilla erityiseen talkookirjaan kerättävillä ja/tai rinnassa kannettavilla suoritusmerkeillä Suomen nuorisoa kannustettiin toimimaan isänmaan
hyväksi ja tulokset olivat todella mittavia.
Esimerkiksi vuonna 1945 talkootoiminnan tulos piti sisällään mm. 3.8 miljoonaa
litraa metsämarjoja, yli 2 miljoonaa kiloa
jätepaperia, yli 1.5 miljoonaa kiloa sieniä,
yli 1,3 miljoonaa pulloa, 170 000 kuutiota jätepuita, ja kumiakin 65 000 kiloa. Voi
vain arvailla, minkälainen merkitys tällä oli
kaikenlaisen puutteen sävyttämässä ajassa.
Vastaavan kaltainen toiminta voisi olla nuorisolle nykyäänkin enemmän kuin hyväksi
ja opettavaista.

Warelia 2020: 75 s.

Kirja on paksuudestaan huolimatta sujuvaa luettavaa, joskin useat kirjoitusvirheet
häiritsevät kokonaisuutta. Ainoan asiavirheen huomasin sivulla 562, jossa kirjoitetaan sotaorvoista. ”Vaikka tuet eivät olleet
suuria, niin nyt ketään ei suljettu niiden ulkopuolelle”. Asia ei täysin pidä paikkaansa. Esimerkiksi tuntemani maanviljelijäperheen, jossa peltoala oli yli 20 hehtaaria,
sotaorpo jäi aikoinaan vaille tukia liittyen
omaan koulunkäyntiinsä ja vastaavanlaisia
tapauksia lienee tiedossa muitakin.
OSMO SUOMINEN
sotahistorian harrastaja

Mm. Aamulehden päätoimittajana ja tietokirjailijana elämäntyönsä tehneen professori Raimo Seppälän luonnehtii uutuuttaan
”kiitokseksi sille sukupolvelle, joka pelasti
meille kaikille jälkeentuleville suomalaisille itsenäisyytemme ja sananvapautemme.”
Ohuudellaan yllättävä teos yllättää myös
sisällöllään. Nimensä mukaisesti se kertoo
kolmen sotilaan tarinan, mutta ilman mitään johdantoja tai jälkikirjoituksia siitä,
miten sotilaat ovat valikoituneet, onko heillä jotain yhteistä tekijää, tai mikä on kirjoittajan suhde heihin. Kahden kohdalla
viimeksi mainittu tosin selviää heistä kertovan kappaleen ”rivien välistä”.
Tämä luo osaltaan omalaatuisen novellikokoelmanomaisen tunnelman, jota Seppälän vähäeleinen ilmaisu korostaa. Lyhyistä lauseista on karsittu kaikki ylimääräinen,
mutta jäljelle jääneet sanat onnistuvat tuomaan hetkeksi esiin koskettavia väläyksiä
sodan arjesta.
Hyvä toimittaja ei automaattisesti ole
kiinnostava kirjailija, mutta Seppälän ammattitaito on kiistaton. Omaperäistä, harkittua tekstiä on ilo lukea, ja kun lukijana
on toinen kirjoittaja, saa lopputulos kovin
nöyräksi. 25.1.2021 kuolleen kirjailijan viimeiseksi jäänyt teos tekee kunniaa paitsi veteraanisukupolvellemme, myös Seppälän

upealle uralle. Lukukokemus on erikoinen
ja poikkeaa sotahistoriallisen tietokirjallisuuden massasta. Sivuilta nouseva, lukijan
ympärille usvan lailla kietoutuva surumielisyys viipyilee mielessä vielä pitkään.
On selvää, että veteraanisukupolven uhraukset ovat kirjoittajalle sydämen asia.
Muutamiin sanoihin pysäyttävästi kiteytyvä kunnioitus näitä kohtaan juurtuu jokseenkin väistämättä myös lukijan ymmärrykseen.
”Hinta oli kallis.”
”Menetykset saivat oikeutuksensa.”
”Hän ei kaatunut turhaan.”
ARIELA SÄKKINEN

Marsalkan parhaat vuodet
 Anna ja Jukka SoisalonSoininen (toim.):
Mannerheim – Puolan vuodet
ReadMe 2020: 368 s
Suomalais-puolalainen aviopari on toteuttanut kauan kypsyttelemänsä ajatuksen
toimittamalla ja julkaisemalla marsalkka
Mannerheimille tärkeästä elämänvaiheesta
kertovan tietokirjan. Tulevan Suomen marsalkan ensimmäinen kaksivuotinen Puolankomennus alkoi vuonna 1889. Paluu tapahtui oman ulaanirykmentin komentajaksi
vuonna 1909, ja palvelus Puolassa jatkui I
maailmasotaan saakka ja osin sen aikana.
Teoksen koko aikaperspektiivi on huomattavasti marsalkan Puolassa viettämiä vuosia
laajempi ulottuen talvi- ja jatkosodan yli.

Teoksen kirjoittajakunta on laaja: Jukka
Soisalon-Soinisen lisäksi 17 asiansa tuntevaa puolalaista ja suomalaista kirjoittajaa.
Joidenkin puolalaispäähenkilöiden monta
sukupolvea nuoremmat jälkeläiset lisäävät
kirjaan oman värinsä esi-isiään ja -äitejään
muistellessaan.
Mannerheimilla oli Puolan-vuosinaan
runsaasti paikallisia eliittiystäviä. Heidän
pitkien w-, z- ja c-konsonanttikombinaatioiden täyttämien nimiensä lukeminen, saati muistiin painaminen, on väsyttävä tehtävä, jota olisi helpottanut kirjan loppuun
laadittu aakkosellinen henkilöluettelo. Lukemistyötä toisaalta keventää kirjan erittäin
runsas ja taidokkaasti toteutettu kuvitus.
Tästä teoksen grafiikan suunnitellut Marek Zipper ansaitsee ammattitaitoaan arvostavat kiitokset. Kuvien valinnasta oma

kiitoksensa: ei jokapäiväisiä Mannerheimkuvia, vaan suurelta osin aikaisemmin näkemätöntä ja selvästi suurella työllä etsittyä
monipuolista materiaalia.
Säännöllisesti julkaistavan uuden Mannerheim-kirjallisuuden joukossa teos tarjoaa marsalkan elämän vaiheista kiinnostuneille erinomaisen näköalan hänen itse
elämänsä parhaiksi vuosiksi kutsumaansa ajanjaksoon. Olen kerran ollut mukana
teoksen toimittajien asiantuntevasti järjestämällä ”Mannerheimin jalanjäljillä Puolassa” -kiertomatkalla. Kirjan viitaukset moniin tuolloin vierailtuihin, sittemmin osin
unohtuneisiin palatseihin ja muihin käyntikohteisiin, herättävät halun päästä maailman pandemiatilanteen joskus helpotuttua
tekemään sama matka kertauskurssimaisesti uudestaan.

HEIKKI LEHTONEN
Mannerheim-ristin ritarien säätiön
hallintoneuvoston jäsen
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KIITTÄEN SOTIEMME
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Maanrakennus
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kentän kuulumisia

Liedon perinnetyö tavoittaa
kaikki lapsista vanhuksiin
Koronatilanne esti ”Evakkotytön tarinan”
suunnitellut esitykset päiväkodeissa ja kouluissa, mutta sen ansiosta koskettava kokonaisuus
on nyt saatavilla kirjana.
Vuonna 2019 Varsinais-Suomessa
ensimmäisenä perustetun Liedon
Veteraaniperinnetoimikunnan toiminta lähti ripeästi käyntiin jo ensimmäisenä vuonnaan. Tämä on
osoittanut, kuinka hyvin perinnetyöhön jäseniksi sitoutuneet yhdistykset ja yhteisöt ovat toimineet
omalla tehtävä- ja vastuualueillaan.
Näin on myös varmistettu, että viime sotien tapahtumien ja veteraanipolven uhrausten merkityksen
ymmärtäminen maamme itsenäisyydelle jatkuu tulevien polvien tietoisuudessa ja säilyy kunnioittavana muistamisena.
Vaikka kokoontumisten rajoitus on estänyt perinteen siirtämistä tapahtumien, luentojen tai
musiikkitilaisuuksien kautta, on
muistitietoja kerätty sota-ajan elämänurahaastattelujen ja videotallenteiden muodossa, sekä sotavuosien kirjeiden ja valokuvien
keräämisen kautta.

Erityisesti on huomattu, etteivät
vain veteraanit ja lotat ole vanhentuneet ja harventuneet: jopa sotaajan lapsista on tullut vanhuksia ja
kotirintaman elämääkin muistaa
yhä harvempi. Siksi nyt, ja toivottavasti pian, perustettavien veteraaniperinnetoimikuntien perinteen keräämistyölle on kiire kautta maan.
Liedossa on myös oivallettu, että
sotavuosien tarinaan löytyy sopiva
lähestymistapa ihan joka ikäryhmälle, lapsillekin. Veteraaniperinnetoimikunnan innoittamana sai
vuoden alusta päivänvalon sotavuosien kokemuksista lasten näkökulmasta kertova Evakkotytön
tarina -kirjanen.

Tallentaa, välittää ja
herättää muistoja
Ilmestymisestä voi oikeastaan kiittää koronatilannetta.
”Kirjasen tavoitteena on tuo-

da sotiemme ja 50-luvun tapahtumia lapsen käsityskyvyn ulottuville.
Alkuaan minulla oli tarkoituksena kierrellä päiväkoteja ja alakouluja nuken kanssa, mutta korona
tuli ja esti sen. Siksi ajattelin, että
pikku kirjanen aiheesta voisi tavoittaa samat kuulijat”, sen kirjoittaja, kotiseutuyhdistys Tarvaisten
puheenjohtaja Raija Isotalo-Aaltonen kertoo.
Veteraanitoimikunta hankki rahoituksen kirjan taittamiseen ja
painamiseen ja jo joulukuussa 2020
kirja lähti painoon.
”Nukke, jota käytän havaintovälineenä tarinassani, on aito sota-ajan
tuote. Sen niskassa on vuosiluku
1936 ja se on oletettavasti tehty Wiipurin nukketehtaalla. Näin voimme olettaa, että se on kulkeutunut
oikeasti pikku karjalaistytön rakkaana seuralaisena tänne VarsinaisSuomeen.”
Kirja perustuu useaan lähteeseen.
”Tarina on koottu siirtolaisten
kertomuksista, omista kokemuksistani 50-luvulla ja alan kirjallisuudesta. Kuvat ovat aitoja aikansa dokumentteja. Toivon tämän kirjan
kertovan Suomen raskaan historian lapselle ymmärrettävällä kielellä ja toivon keskustelun jatkuvan aikuisten ja lasten kesken, sekä toivon
sen toimivan muistelumateriaalina
dementian hoidossa”, hän toivoo.

Laajan levitykseen

Tarvasjoen sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Kalervo Mäkinen ja Evakkotytön tarinan kirjoittaja Raija Isotalo-Aaltonen ovat syystäkin tyytyväisiä lopputulokseen.

Hoiva-alalla elämäntyönsä tehnyt kirjoittaja kertoo kirjaa esitetyn myös muistisairaille vanhuksille, missä se on toiminut hyvänä
muistojen herättäjänä ja terapeuttisena kuntouttajana. ”Asiantuntijain
mukaan kirja sopii erittäin hyvin
päiväkoti-ikäisille ja esikoululaisille esitettäväksi. Se voimistaa emotionaalisen suhteen ennen eläneisiin
vanhempiin ja heidän elämäänsä
sekä luo kestävää pohjaa isänmaan
rakkaudelle. Kirja sopii myös pe-

ruskoulun alemmille luokille oheislukemiseen, kun kotimaan historiaan alkaa tutustuminen”, Liedon
veteraanitoimikunnasta kerrotaan.
Kirjoja on vastikään toimitettu
kaikille Varsinais-Suomen sotaveteraaniyhdistyksille jaettavaksi kotikuntien sivistysjohdolle esimerk-

kinä veteraaniperinnetoimikunnan
työstä. Kirjasten toivotaan päätyvän päiväkoteihin, alakouluihin ja
vanhusten palvelutaloihin dementiaosastoille.
TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN
KUVA: PIRKKO KOSKINEN

Evakkotytön tarina jatkuu

Liedon kunnan sivistystoimi on lupautunut tänä keväänä dokumentoimaan Evakkotytön tarinan koulun oppilastyönä, minkä jälkeen se taltioidaan Liedon museon sähköiseen arkistoon
kaikkien halukkaiden katsottavaksi.
Osoitteesta www.liedonmuseo.fi – kokoelmat ja tutkimus
löytyy jo tällä hetkellä FM Riku Kauhasen tekemä todella hieno, kahden viikon jaksoissa lietolaisten Jatkosotaa läpi käyvä
Lietolaisten sotatie sekä nimenomaan opetuskäyttöön koottu
Sota kouluille.
Evakkotytön tarina- kirjanen on myynnissä hintaan 10 € (+
postikulut 3,50 €). Yhteydenotot ja tiedustelut: raija.isotaloaaltonen@gmail.com / 0500 848 554.

32  KENTTÄPOSTIA 1/2021

K E N T TÄ TO I M I I

Veteraaniliittojen
toimielimet 2021

Kutsu liittokokoukseen

Veteraaniliittojen toimikuntien ja muiden
toimielinten kokoonpanot vuonna 2021.
(uudet jäsenet kursivoitu)
HENGELLINEN TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja: Jaakko Simojoki
Tor-Erik Store
Väinö Reinilä
Ulla Rosenqvist
Markku Salminen
Seppo Väätäinen
Hannu Savinainen
Paula Takala
Juha Pesonen
Asiantuntijajäsen: Pekka Särkiö
PIIRIEN EDUSTAJAT
Pirkanmaa, Juhani Husa
Kanta-Häme, Juhani Muilu
Pohjois-Karjala, Juhani Sainio
Etelä-Karjala, Antti Vanhanen
Pohjois-Pohjanmaa,
Paavo Pikkuaho
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja: Pekka Paatero
Pentti Suppola
Sanna Nurmiainen
Anni Grundström
Antti Olsen
Pirkko Karjalainen
Eeva Pyhälampi
Leila Kytölä
Tiina Kyttälä
Aki Lindén
Sihteeri: Leena Seppälä
Kokouksiin kutsutaan asiantuntijajäseninä veteraaniliittojen toiminnanjohtajat Sakari Martimo

ja Heikki Karhu sekä pääsihteeri
Seppo Savolainen.
Kiireellisiä asioita varten
toimikunnalla on työryhmä,
jonka muodostavat pj
Pekka Paatero, Pirkko Karjalainen,
Heikki Karhu ja Leena Seppälä.
VIESTINTÄTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja: Ilkka Juva
Ilkka Ahtiainen
Petri Kejonen
Mikko Ilkko
Jari Seppälä
Markku Honkasalo
Nikolai Ylirotu
Tero Tuomisto
Marjo Timonen
Anne Nurminen
Sihteeri: Ariela Säkkinen
KENTTÄPOSTIA -LEHDEN
TOIMITUSNEUVOSTO
Puheenjohtaja: Jukka Halonen
Päätoimittaja: Sakari Martimo
Heikki Karhu
Markku E. Tuominen
Maili Hanski
Sihteeri: Ariela Säkkinen
PERINNETYÖN TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja: Pertti Suominen
Pekka Holopainen
Tuomo Horsma
Tapio Kamppi
Paavo Harakka
Olli Kleemola

Riitta Kokko-Parikka
Antti Matilainen
Eero Mattila
Markku Seppä
Lauri Tervakangas
Jari-Matti Autere
Ariela Säkkinen
Sihteeri: Petteri Rokka

VETERAANILIITTOJEN
EDUSTAJAT ERI
KOKOONPANOISSA
SUOMEN VETERAANILIITTOJEN VALTUUSKUNNASSA
(VEVA) 2021
Varsinaiset jäsenet
Marja-Liisa Taipale
Seppo Savolainen
Markku Honkasalo
Erkki Heikkinen
Sakari Martimo
Pekka Paatero
Matti Louekoski
Antti Simola
Heikki Karhu
RINTAMAVETERAANIASIAN
NEUVOTTELUKUNTA (RINE)
Varsinaiset jäsen
Pekka Paatero
Heikki Karhu
Pirkko Karjalainen
RINEN VALMISTELUJAOSTO
Leena Seppälä
Kari T Ahonen

RINTAMAVETERAANILIITTO
FRONTVETERANERNAS FÖRBUND RY
XXX sääntömääräinen liittokokous pidetään
lauantaina 12.6.2021 klo 13.00 alkaen Kylpylähotelli
Peurungassa, Peurungantie 85, Laukaa. Valtakirjojen
tarkastus kokouspaikalla klo 10.00 - 12.30.
Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen liittokokoukselle määräämät asiat, liiton sääntömuutosasiat, osastojen ja piirien tekemät aloitteet sekä
liittohallituksen esittämät muut asiat. Kokouksessa
keskustellaan liiton toiminnan lopettamisesta sekä
liiton purkamistoimista.

Kutsu järjestäytymiskokoukseen
RINTAMAVETERAANILIITTO
FRONTVETERANERNAS FÖRBUND RY
Liittokokouksessa kaudelle 2021 - 2023 valittavan
liittohallituksen ja liittovaltuuston sekä Kannatus- ja
perinnesäätiön hallituksen ja -valtuuskunnan
järjestäytymiskokoukset pidetään lauantaina
12.6.2021 klo 15.00 alkaen Kylpylähotelli
Peurungassa, Peurungantie 85, Laukaa.
Liittohallitus

Liittokokouspäivän 12.6.2021 ohjelma
10.00-12.30 Valtakirjojen tarkastus
Kokousedustajia muistutetaan ottamaan mukaan
kopio valtakirjastaan.
10.00-12.30 Kokouskahvi
13.00 alkaen Liittokokous Peurunka Areena
15.00-17.00 Liittokokouksessa kaudelle 2021-2023
valittu uusi liiton hallinto järjestäytyy.
Paikka ilmoitetaan Peurungassa.
15.00 - Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun
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Mikkelissä muistettiin
marsalkan kuolinpäivää
Tammikuun 28. päivänä tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun
Suomi sai suru-uutisia Sveitsistä: marsalkka Mannerheim oli
kuollut. Muistopäivän johdosta järjestettiin Mikkelissä seppeleenlasku Hallitustorilla sijaitsevalle Mannerheimin patsaalle.
Seppeleenlasku tapahtui Maavoimien esikuntapäällikön,
kenraalimajuri Markku Myllykankaan johdolla. Puolustusvoimien lisäksi seppeleensä laskivat Mikkelin kaupungin, reservinupseerien sekä Mikkelin klubin edustajat.
TEKSTI: EERO KAITAINEN
KUVA: SANTERI ITÄNEN

Kalervo Kallion pronssiveistos paljastettiin alun perin Mannerheimin
syntymän 100-vuotispäivänä 4. kesäkuuta 1967.

Pohjois-Kymenlaakson
perinnetyössä julkilausuma
Tammenlehvän Perinneliiton Pohjois-Kymenlaakson alueelliset järjestöt kokoontuivat 23. tammikuuta sankarivainajien
muistomerkillä ja allekirjoittivat yhteisen julkilausuman.
Julkilausumassa järjestöt päättivät tukea ja ohjata perustettavan Sotiemme 1939–1945 Pohjois-Kymen perinneyhdistys
ry:n toimintaa, koota yhteen perinnetyöstä kiinnostuneita
yhteisöjä, ohjata ja koordinoida alueellista perinnetyötä ja edistää sitä jäsenjärjestöissään, ja täten huolehtia osaltaan sotiemme veteraanien perinteen siirtämisestä nuoremmille sukupolville. Yleisöä oli paikalla lähes 30 henkilöä.
TEKSTI: EERO MATTILA,
Kymenlaakson perinnevastaava

Kuvassa Antti Laherto (vas.), alueen sotilaskotiyhdistysten puheenjohtajat Sari Seppälä, Teija Laine ja Heleena Siren sekä Eero Mattila. (Kuva:
Riitta Mattila)
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Vapauden Viestin vaihto Nastolassa
Nastopolin lukion abiturientit luovuttivat
3.12.2020 lukion itsenäisyyspäivän juhlassa
Vapauden Viestin Kukkasen peruskoulun 8. luokan oppilaille.
Yleensä Vapauden Viestin luovuttavat vuosittain lukion itsenäisyysjuhlassa 3. vuosikurssin
oppilaat 2. vuosikurssin oppilaille, mutta Nastolassa lukio lakkaa toimimasta lukuvuoden 20202021 lopussa, joten uutena käytäntönä se siirrettiin lukiolta peruskoululle.

Näin Viesti pysyy edelleen Nastolassa ja omalta osaltaan muistuttaa vuosittain koulunuorisolle siitä uhrautuvasta työstä, jota sotiemme veteraanit sotien aikana ovat Suomen hyväksi
tehneet puolustamalla maatamme, sen itsenäisyyttä ja rakentamalla maassamme vallitsevaa
hyvinvointia.
JUHANI REENTILÄ

Ilona Löfberg luovuttaa Vapauden viestin Maria Tuurille. Taustalla tapausta todistamassa (vas.) Nastolan Sotaveteraanit ry:n varapj. Olavi Virtanen, pj. Pertti Ojala, abi Ossian Paaso ja Kukkasen koulun 8. luokan oppilaat Erika Pietilä, Eetu Tuominen ja Mikael Korpela. (Kuva: Erkki Hämäläinen)

Etelä-Pohjanmaalla virkistäydyttiin
Koronasta johtuen järjestettiin piirin yhdistysten johtohenkilöille suunnattu virkistyspäivä
tänä vuonna kahdessa osassa, jotta annettuja
rajoituksia voitiin noudattaa.
Toiminnanjohtajan johdolla keskusteltiin erityisen vilkkaasti varainhankinnasta, suunnitellusta jäsenmaksusta sekä sen perinnästä ja varsinkin sen suuruudesta. Tässä yhteydessä
painavan puheenvuoron käytti nuorempaa polvea edustava Sakari Hanhimäki Lapualta.
”Tämän päivän nuorilla ole sitä taustaa kuin
varttuneemmilla, joiden vanhemmat vielä saat-

tavat olla sodan kokeneita veteraaneja, mitä
kautta on muodostunut sidonnaisuus veteraanityöhön. Nuori ei saa karkottaa liian suurella
jäsenmaksulla”, hän varoitti.
Lisäksi kuultiin erinomaiset tietoiskit Maire
Lammilta (naisten kuntoutus) sekä Tarja Tapanaiselta (sosiaalietuudet).
ESKO PETÄJÄ
puheenjohtaja,
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri

OY PUHOIS AB
Oli mukavaa päästä koolle, vaikka sitten rajoitetummalla porukalla, Etelä-Pohjanmaalta kiiteltiin
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Kiikoisissa vietettiin juhlavuotta 2020
Viime vuonna vietettiin Kiikoisten Sotaveteraanit ry:n toiminnan 50-vuotista toimintaa. Koronavirustilanteesta johtuen juhlavuotta jouduttiin
kuitenkin viettämään hyvin matalalla profiililla.
Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivän yhteydessä ehdittiin sentään viettää myös yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa, sillä tämä oli juuri ennen
kuin valtiovalta kielsi kokoontumiset.
Vuoden aikana pystyttiin tarjoamaan veteraa-

neille ja heidän leskilleen jalkahoitoa kolmesti.
Perinteinen yhteinen joululounas jouduttiin
peruuttamaan, mutta veteraaneille ja yhdistyksen puolisojäsenille vietiin kotiin monipuolinen
joululounas ja Sotaveteraani -joululehti.
PÄIVI LUMME
puheenjohtaja, Kiikoisten Sotaveteraanit

Joululounaalla muistettiin mm.
94-vuotiasta veteraanin leskeä
Henna Iltasta.

Louhintaurakointi
Noopila Oy
Tuusula

Paketo Recycling Oy
Tuusula

KAIKKI
PAKKAUKSEEN

www.alco.fi

Kuljetus T.Lemström

Konekorjaus Laaksonen Oy

Pointcool Oy

Tuusula

Tuusula

Tuusula

Rakennusliike
Harry Autio Oy

Mapei Oy

Geotrim Oy

Vantaa

Vantaa

Oy K.Juslin Ab

Circulation Oy

JT-Export Oy Ltd

Vantaa

Vantaa

Varkaus

Sorakuljetus
Timo Torssonen

Kalevi Seppälä

Juvatec Oy

Virrat

Ylitornio

Rautapohja Oy

E.T.Listat Oy

AV-Palvelut Tykkimies Oy

Ylivieska

Ylivieska

Ylöjärvi

Leguan Lifts Oy

Jasper Oy

Tilipalvelu Marja-Leena

Ylöjärvi

Ylöjärvi

Äänekoski

Uusikaupunki

Vieremä

Rakennusurakointi
Marko Myllypakka
Äänekoski

KIITTÄEN SOTIEMME
VETERAANEJA TURUSTA!
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sanakilpa

TIEDÄTKÖ

17.12.2020 ilmestyneen Kenttäpostia-lehden kilpailusana oli
”KENTTÄPOSTI”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi huimat 150 kpl,
jotka on lueteltu alla olevassa luettelossa.
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Kuka oli Talvisodan aikana ulkoministerinä?

2.

Miten Aleksei Vinogradov jäi Talvisodan historiaan?

3.

Vallattiinko Viipuri Talvisodassa?

4.

HRR ja URR kuuluivat Jatkosodan alussa Ryhmä Oinoseen. Siis mitä joukkoa?

5.

Ryhmä J. saavutti 11.7.1941 tämän komean kosken (kuva 1) .
Sen ylittäminen vaati paljon verta. Missä ollaan?

6.

Minkä lisänimen sai maineikas 8. Divisioona?

7.

Mistä löytyy Podporože?

8.

Minä vuonna suomalainen SS-pataljoona palasi kotimaahan?

9.

Mistä syntyi lyhenne PSS-asema?

10. Mikä pommikoneemme mahtaa olla lähdössä Luonetjärven jäällä 1944 (kuva 2)?
 Vastaukset sivulla 46
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Kuva 1

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme kirjapalkintoa. Onni
suosi seuraavia henkilöitä:Nestor Peltonen Vantaalta, Tuula Kainulainen Kirkkonummelta sekä Martti Tynkkynen Kerimäeltä.
Onnittelumme voittajille!

Seuraava kilpailusana on ”MUISTOMERKKI”.
Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 9.4.2021mennessä osoitteeseen Sotaveteraaniliitto, PL 600, 00521 Helsinki tai sähköpostilla
osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.
Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen lähettäjän nimi ja osoite. Kuoreen merkintä ”sanakilpa”.Kaikkien vastanneiden kesken
arvotaan kolme kirjapalkintoa.
Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen vakiintuneetKielitoimiston sanakirjan hyväksymät substantiivit perussijansa yksikössä
(esim. koti, sukka), ellei sana ole monikollinen (sakset) sekä perusmuotoiset verbit, adjektiivit, pronominit, konjunktiot ja adverbit.
Emme hyväksy erisnimiä tai apusanoja. Sanassa on oltava vähintään neljä (4) kirjainta.

Kuva 2
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50 vuotta sitten
Poimintoja Veteraani-lehdestä 50 vuotta sitten

Veteraani-lehdessä 50 vuotta sitten
Me rintamamiehet olemme pettyneitä hallituksen ja kaikkien puolueitten ehdottamaan
kantaan, jonka mukaan kansaneläkeikärajan
alentaminen saa koskea vain vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia rintamamiehiä.
Olemmehan alusta alkaen vaatineet, että rintamamiehiä tulee kohdella tasa-arvoisesti,
sillä yhtä arvokasta oli se työ, jota isänmaan
puolustamiseksi taistelukentillä tehtiin, jokaisen rintamamiehen kohdalla, olipa hän
sitten työmies tai maanviljelijä, virkamies tai
johtaja.
Liittomme esitys pohjautuu siis hallituksen
esitykseen ja on tavallaan parannettu painos
siitä. Mikään kokonaisratkaisu se ei pyrikään

helmikuun RISTIKKO

olemaan. On vain osaratkaisu, joka saattaa
edes kaikki vähävaraiset rintamamiehet yhtäläiseen asemaan.
Korsuveljesten lomakeskus Laukaan kk. ja as.
välittömässä läheisyydessä erittäin puhtaan
ja kauniin Peurunkajärven rannalla. Vuodesijoja n. 40 hengelle. Baari (keskiolut), kioski
ja täysihoitomahdollisuus. Teltta-alue hiekkaharjulla, keittokatos, hyvä uimaranta ja sauna sekä kalastusmahdollisuus.
Kesän ohjelmointi on käynnissä ja siinä tullaan pyrkimään siihen, että aika kuluu, kunto kohenee ja mieli virkistyy. Paikka sopii mainiosti myös viikonloppulomailuun.

Tiedustele ja tee varaus hyvissä ajoin. Kesän
ohjelmaan palaamme vielä lähempänä.
Avoin kirje valtioneuvostolle: Korsuveljesten
Kuntosäätiö vetoaa valtioneuvostoon Rahaautomaattiyhdistyksen avustuksen saamiseksi Laukaaseen suunnitellulle rintamamiesten kuntoutumislaitoshankkeelle, jotta
rakennustyöt voitaisiin aloittaa huhtikuussa
ja laitos voisi aloittaa toimintansa vielä tämän vuoden aikana.
Katkelmia Veteraanista 2/15.2.1971.
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Alueellinen perinnetyö käynnistyy vauhdilla
Konkreettinen alueellinen perinnetyö on ottanut aimo harppauksen nyt, kun Tammenlehvän Hämeenlinnan Seudun alueellinen
perinneyhdistys, Sotien 1939–1945
Etelä-Pohjanmaan alueellinen perinneyhdistys ja Sotien 1939–1945
Etelä-Karjalan alueellinen perinneyhdistys on perustettu.
Yhdistykset on hakemuksensa perusteella hyväksytty Sotaveteraaniliiton jäseniksi saaden siten
liitolta tukea, ohjausta ja resursseja.
Lämmin kiitos aktiivisesta toiminnasta ja menestyksen toivotukset
ensimmäisille alueellisille perinneyhdistyksille.
Yhdistysten suunnittelu ja valmistelu on pystytty tekemään hyvässä hengessä siten, että alueen
kaikkien veteraaniliittojen piiriorganisaatiot ja iso joukko Tammenlehvän Perinneliiton muita jä-

senjärjestöjä ovat allekirjoittaneet
perinneyhdistyksen perustamisasiakirjan. Tärkeää veteraaniperinnettä rakennetaan siis yhdessä!
Yhdistysten puheenjohtajina
toimivat em. järjestyksessä Seppo
Kopra, Teppo Ylitalo ja Jyrki Huusko ja yhdistysten hallinnoissa on
kattavasti jäseninä jäsenjärjestöjen
edustajia.
Sotaveteraaniliitto on yhdessä
muiden veteraaniliitojen kanssa
urakoinut perinneyhdistysten hallintoa ja toimintaa tukevia järjestelyitä. Näitä ovat mm. ohjeasiakirjan, sähköisen jäsenrekisterin
ja Perinneportaalin rakentaminen. Valmistelussa on lisäksi mm.
keskitetty jäsenmaksujärjestelmä,
tukityön ohjeistus perinneorganisaatiolle, parhaiden perinnekäytäntöjen tietopankki jne.
Sotaveteraanipiireiltä saatujen

Kolmen tähän mennessä perustetun alueellisen perinneyhdistyksen puheenjohtajiksi on valittu Seppo Kopra
(vas.), Teppo Ylitalo ja Jyrki Huusko.

tietojen mukaan vuoden 2023 lopussa jo vähintään 15 piiriä on
muuntunut perinneyhdistykseksi
tai perustanut sellaisen. Liitto kannustaakin piirejä ripeään valmiste-

luun, sillä näin ylimenovaiheesta
tulee mahdollisimman lyhyt. Lisäksi menettelyllä saataneen pääosa nykyisistä kannattajajäsenistä
pidettyä mukana veteraanityössä.

Reipas ja innostunut alku lupailee
menestystä perinnetyölle.
SAKARI MARTIMO

Tammenlehvän Perinneliiton
säännöt laitettiin uusiksi
Tarve Tammenlehvän Perinneliiton sääntöuudistukselle tunnustettiin keväällä pari vuotta sitten. Päälinjauksia olivat mm. liiton jäsenten
ohjausvastuun lisääminen ja perustettavien alueellisten perinneyhdistysten merkitys.
Intensiivinen sääntötyö aloitettiin vuoden 2019 alkupuolella.
Liiton sääntömuutosseminaarin
pohjalta tuotettu lopullinen sääntöversio hyväksyttiin ylimääräisessä kokouksessa 19.11.2020.
Lyhyt yhteenveto uuden sääntöluonnoksen merkittävimmistä
eroista voimassa oleviin sääntöi-

hin: ensinnäkin ”päättäviä tasoja”
on aiemman kahden (vuosikokous
– hallitus) sijaan kolme (liittokokous – edustajisto – hallitus), ja toiseksi liiton jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kun vielä
voimassa olevat säännöt edellyttävät, että yhdistyksen on oltava valtakunnallinen.
Edustajisto, jossa on puheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä varajäsenineen, käyttää liittokokousten välillä
ylintä päätösvaltaa. Liittokokous pidetään joka toinen vuosi. Tavoitteena on, että organisaatiomuutos antaisi äänivaltaa nimenomaan myös

alueellisille toimijoille, koska alueilla varsinainen käytännön perinnetyö myös tehdään.
Seuraavaksi Tammenlehvän Perinneliitolle rakennetaan kyky alkaa ottaa perinneyhdistyksiä jäsenikseen viimeistään vuonna 2023.
Uudet säännöt ovat vahvistettavana Patentti- ja rekisterihallituksessa.
PEKKA HOLOPAINEN
Toiminnanjohtaja,
Tammenlehvän Perinneliitto

Metsäsäätiö on rahoittanut metsäalan
yhteisiä hankkeita jo 25 vuotta. Vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla
voimme jatkaa työtä jatkossakin. Sijoita
pieni osa puukaupastasi tulevaisuuteen!

RISTIKON ratkaisu

OIKEAT VASTAUKSET:
1) Väinö Tanner 2) Vinogradov komensi Raatteen
tielle tuhottua 44. Divisioonaa ja hänet teloitettiin.
3) Ei vallattu 4) Ratsuväkeä 5) Sohjanalla Kiestingin
suunnalla 6) Kolmen kannaksen koukkaajat
7) Syväriltä (keskijuoksulta) 8) Kesäkuussa 1943
9) Pisi-Saarimäki-Sammatus 10) Bristol Blemheim.
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Hietasaarenkatu 24 //Sändögatan 24
65100 Vaasa // Vasa
06-320 2700

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

Sotaveteraanipiirien
myyntituotteet

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

Hinta 25 euroa

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

Hinta 60 euroa
Tilaukset:
Loimaan Seudun Sotaveteraanien
Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa,
puh. 050 566 0456,
risto.jaakkola@saunalahti.fi
Toimitus postiennakolla.

T-paita tunnuksella
tummansininen,
koot L, XL ja XXL

Hinta 15 euroa
Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.

Hinta 150 euroa

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

Henkselit
Kotimaiset, veteraanitunnuksella. Saatavana
on viininpunaista ja
tummansinistä.

Hinta 23 euroa

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

Sotaveteraaniliiton
myyntitoimisto palvelee
Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00. Soita Riinalle: 041 315 0196
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

4. Liiton
standaari

1. Sotaveteraanimitali
Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

Hinta 35 euroa

2. Jäsenmerkki

6. Suomen
lippu

Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

Hinta 30 euroa

8. Liiton virallinen
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm
Myös uurnamerkkinä
Hinta 15 euroa

9. Tammenlehvähautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Myös uurnamerkkinä
Hinta 20 euroa

11. Laulukirja
Veteraanin omassa
laulukirjassa on toista
sataa isänmaallista,
kotiseutu-, maakunta
ja marssilaulua.
Hinta 10 euroa.

43. Sama kaiku on askelten
35. Sotaveteraanikalenteri vuodelle 2021

Kymmenen sotaveteraanikuoron
ja Haminassa sotaveteraanien
konsertissa taltioiduista
äänitteistä on koottu
38 laulua sisältävä tupla-CD.
Hinta 20 euroa

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

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

Kalenteri on tarpeellinen ja
hyvä tietopaketti jokaisen
jäsenen taskuun.
Hinta 6 euroa

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

40. Sotahistoria-		
kirja
Kirjassa on yli 20
arvostetun
suomalaisen
sotahistorioitsijan
kirjoittamaa artikkelia.
Hinta 30 euroa

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

KÄYNTIOSOITE: Kellosilta 4 C, Itä-Pasila.
Raitiovaunut 7 ja 9 kulkevat Kellosillan pysäkille.

