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Helsingissä 19. huhtikuuta 2006

Sotaveteraaniliiton Mikkelissä pi-
dettävään liittokokoukseen on 
runsas kuukausi aikaa. Liittoko-

kouksen asialista on tavallista pidempi: 
tulevaisuussuunnitelman käsittely, lii-
ton sääntöjen muuttaminen ja liittoko-
kouksen sääntömääräiset asiat. 

Liiton tulevaisuussuunnitelmaa on 
käsitelty laajasti liiton hallinnossa ja 
neuvottelupäivillä. Viimeksi jäsenyh-
distykset antoivat varsin yksimielisen 
ja laajan tuen ehdotukselle. Tulevai-
suussuunnitelman mukaan liiton ja sen 
jäsenyhdistysten toimintaa tulee jatkaa 
niin pitkään kun sotaveteraanit, heidän 
puolisonsa ja leskensä tarvitsevat tuki-
toimia. Tuen tarve jatkuu 2020-luvulle. 

Liiton sääntöjen muuttamisen tar-
koituksena on aikaisempaa selvemmin 
nostaa sotaveteraanien puolisot ja les-
ket tukitoiminnan piiriin sekä ottaa 
kannattajajäsenet tulevina vastuun-
kantajina mukaan päätöksentekoon ja 
mukaan yhdistysten toimintaan. Vii-
me liittokokouksessa päätetty liiton jä-
senmaksun poistaminen tuo tarpeen 
myös tältä osin muuttaa sääntöjä. 

Liittokokouksen asialistalla ovat 
myös liiton toimintakertomuksen 
2004—2006 ja toimintasuunnitelman 
2006—2008 käsittely sekä liiton pu-
heenjohtajan, valtuuston puheenjohta-
jan, valtuuston jäsenten ja tilintarkas-
tajien valinta. 

Tulevaisuussuunnitelman ja liiton 
sääntöjen tultua hyväksytyksi liittoko-
kouksessa sekä sääntömuutos rekiste-
röidyksi alkaa sotaveteraaniyhdistysten 

Liittokokouksesta 
uutta suuntaa

ja -piirien mallisääntöjen laatiminen. 
Keskeisimpiä sotaveteraaniyhdistysten 
sääntömuutosten kohtia ovat puolisojä-
senyys ja kannattaja- ja puolisojäsenten 
äänioikeus. Liitto tarkistuttaa malli-
säännöt ennakkoon. Mallisäännöt ovat 
valmiit vuoden 2007 alkuun mennes-
sä. 

Sotaveteraaniyhdistysten tilanteet 
ovat hyvin erilaisia. Suuressa osassa 
kannattajajäsenet ja sotaveteraanit hoi-
tavat yhdistyksen asioita yhdessä. Osas-
sa kannattajajäseniä on vasta joissain 
toimissa ja osassa mukaan ei ole tarvit-
tu tai haluttu yhtään kannattajajäsentä. 
Siksi myös sääntömuutoksen toteutus-
aikataululle tulee antaa väljyyttä. Jo-
kainen jäsenyhdistys päättää itse sään-
tömuutoksen toteuttamisen aikataulus-
ta ja sääntömuutoksen sisällöstä. 

Vuonna 2005 jäsenyhdistyksille lä-
hetetyssä kyselyssä sotaveteraanien 
puolisoiden ja leskien saamista yhdis-
tysten huoltotoiminnan piiriin piti 97 
% erittäin kiireisenä ja tärkeänä. Tässä 
ensimmäisenä vaiheena on ottaa yhdis-
tyksen sääntöihin puolisojäsenyys. 

Markku Seppä

Mitä toivoo veteraani, mitä hä-
nen järjestönsä?

Veteraanin ajatus voita-
neen kiteyttää ajatukseen, että hän sai-
si elää haluamansa kaltaisen elämäneh-
toon. Itse kukin antaa sille toivomuk-
selle oman sisältönsä, mutta kahdesta 
tärkeimmästä ja ajankohtaisimmasta 
asiasta olemme kyllä yleisesti ja yhtei-
sesti tietoisia: kun voimat on lähes lop-
puun käytetty, hän haluaa tarvitseman-
sa tuen ja hoidon kotiin. Mutta toisaalta 
hän toivoo, ettei häntä unohdeta kodin 
yksinäisyyteen, vaan hänelle tarjotaan 
mahdollisuuksia tulla kodista muiden 
pariin, osallistua haluamallaan tavalla 
monipuoliseen järjestöelämäämme. 

Tähän jo alkaneeseen elämänvai-
heeseen olemme kasvavin voimin val-
mistautumassa mm. laajentamalla ja 
lujittamalla vapaaehtoista, elämän- ja 
ammattitaidon antaman kokemuksen 
pohjalta työtään tekevien sosiaalineu-
vojiemme piiriä. He selvittävät julkisen 
sektorin valmiudet hoitaa veteraani-
palveluihin kuuluvat tehtävät. He myös 
etsivät toimialueiltaan veteraanit, jotka 
eivät enää omin tiedoin ja voimin ky-
kene panemaan alulle hoito- ja tukiasi-
oitaan. Tulevaisuus, minkä toivomme 
tapahtuvan, on vahvasti heidän työnsä 
tuloksista johtuvaa.

Veteraanijärjestöt ovat havahtuneet 
huomaamaan sen kasvavan kiitollisuu-
denvelan, joka veteraanikunnalla on ve-
teraanien puolisoille ja leskille. Olem-
me toki olleet siitä tietoisia kaikki nämä 
vuosikymmenet ja kiitollisina sen vas-

Mitä vielä toivomme 
tulevaisuudelta

taanottaneet. Kylliksi emme ehdi heitä 
siitä enää palkita, mutta kutsumalla hei-
dät yhteisöjemme jäseniksi ja nykyistä-
kin tiiviimmin järjestöelämäämme mu-
kaan sekä tarjoamalla heille mahdolli-
suuksia kuntoa kohottaviin palveluihin 
ja yhdessäoloon, toivomme jäsenyyden 
liitossamme vastaavan myös heidän tu-
levaisuudentoiveitaan.

Erittäin merkittävän osan tulevai-
suudentoiveistamme me kohdistamme 
kasvavaan kannattajajäsenkuntaam-
me. Mikähän mahtaisi olla nyt järjes-
tömme tila, elleivät nuoremmista su-
kupolvista tulevat tukijat ja kannattajat 
jo nyt olisi ottaneet hoitoonsa mitta-
van määrän sihteeri-, taloudenhoito-, 
hallitus- ja puheenjohtajatehtäviä? He 
varmistavat meille sen tulevaisuuden, 
että veteraanien viimeisetkin rivit saa-
vat turvallisesti sen tuen ja ne palvelut, 
jotka he elämänehtoolleen toivovat ja 
tarvitsevat. Kannattajajäsenten ja tuki-
yhteisöjen avulla ja kannattamana us-
komme myös tiedon veteraanien teois-
ta ja aikaansaannoksista siirtyvän aina 
uusille sukupolville.

Rauha jonka hankimme, on nyt kes-
tänyt 61 vuotta. Koskaan aikaisemmin 
Suomen kansa ei ole saanut iloita näin 
pitkästä rauhanajasta. Hartain tulevai-
suudentoivomuksemme on, että tämä 
rauha on kestävä ja loputon. Tulevat su-
kupolvet muistakoot, miten tämä rau-
ha hankittiin ja miten sitä aikanamme 
vaalittiin.

Aarno Lampi

Maaherra Eino Siuruainen jatkaa 
Tammenlehvän Perinneliiton puheenjohtajana

ry:n puheenjohtajaksi liiton vuosikoko-
uksessa Helsingissä 16. maaliskuuta.

Alkaneen vuoden keskeisimpänä 

Puheenjohtaja Aarno Strömmer luovuttaa Suomen Sotaveteraaniliiton standaarin 
Eino Siuruaiselle Tammenlehvän Perinneliiton vuosikokouksessa.

hankkeena on useissa asiantuntijatyö-
ryhmissä tapahtuva olemassa olevan ve-
teraaniperinteen kartoittaminen. Osana 
liiton perinnetyötä toteutetaan veteraa-
nisukupolven arvoja ja niiden siirtämistä 
koskevia tutkimushankkeita. Niiden en-
simmäisiä tuloksia tarkastellaan syksyllä 
pidettävässä veteraaniperinteen seminaa-
rissa. Merkittävä osa käytännön perin-
netyöstä tapahtuu jo nyt useiden eri toi-
mijoiden käynnistämänä alueellisella ja 
paikallisella tasolla. Tällä hetkellä Perin-
neliiton varsinaisen toiminnan ulkopuo-
lella olevan työn ohjauksen tarpeesta ja 
yhteistyön järjestelyistä laaditaan selvitys.

Liiton hallituksen varsinaisiksi jäse-
niksi vuosikokouksessa valittiin Suo-
men Sotaveteraaniliiton valtuuston pu-
heenjohtaja Aarno Lampi, kirkkohalli-
tuksen kansliapäällikkö Risto Junttila, 
sosiaali- ja terveysministeriön kans-
liapäällikkö Markku Lehto, kansan-

edustaja Tuija Nurmi, Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Matti Niemi, Suomen 
Kuntaliiton yhteiskuntasuhdepäällik-
kö Kimmo Kajaste, puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnant-
ti Hannu Herranen sekä kansanedus-
taja Seppo Lahtela. Varajäseniksi liiton 
hallitukseen valittiin valtioneuvos Riit-
ta Uosukainen, Rintamaveteraaniliiton 
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Onni 
Toljamo, Ortodoksisen kirkollishalli-
tuksen kanslian lainoppinut kirkkoneu-
vos Risto Ikäheimo, sosiaali- ja terveys-
ministeriön kehitysjohtaja Klaus Halla, 
filosofian tohtori, lehtori Marjo Mela, 
Suomen Reserviupseeriliiton puheen-
johtaja Tapio Peltomäki, Suomen Ko-
tiseutuliiton toiminnanjohtaja Markku 
Tanner, puolustusvoimien apulaishen-
kilöstöpäällikkö, lippueamiraali Hanno 
Strang ja Suomen Pankin johtokunnan 
varapuheenjohtaja Matti Louekoski. 

Oulun läänin maaherra, Eino 
Siuruainen valittiin uudelleen 
Tammenlehvän Perinneliitto 
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Pohjois-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin 40-
vuotisjuhlaa vietettiin 

Oulussa 11. maaliskuuta. Ta-
pahtuma oli samalla 40. sotave-
teraaniviikon valtakunnallinen 
avaus. Juhla keräsi yli 600 osan-
ottajaa päivän eri tilaisuuksiin.

Päivä aloitettiin seppeleen 
laskulla Oulun sankarihau-
doille. Puheen piti piirin va-
rapuheenjohtaja Atte Autio: 
”Muistot palaavat viereltäm-
me kaatuneisiin veljiin. He an-
toivat isänmaan eteen suurim-
man uhrin, henkensä.” 

Jumalanpalveluksen Oulun 
tuomiokirkossa toimitti rovas-
ti Martti Pennanen. Saarnan 
piti rovasti Jaakko Granlund 
ja urkurina toimi Maija Tynk-
kynen. Oulun tuomiokirkko-
kuoro, johtajanaan Anna-Ma-
ria Pietiläinen avusti. Rovas-
ti Granlund, itsekin veteraani, 
otti lähtökohdakseen psalmin 
126 kiitosvirren ”Herra on teh-
nyt suuria meitä kohtaan”.

”Veteraanit 
kunniakansalaisiamme”
Päiväjuhlassa Oulun Madet-

Sotaveteraaniviikko avattiin Pohjois-Pohjanmaan 
piirin 40-vuotisjuhlassa

ojan salissa piti juhlapuheen 
maaherra Eino Siuruainen. 
Hän totesi sotiemme veteraani-
en nauttivan nyt suurta arvon-
antoa: ”Heidän työnsä tunnus-
tetaan ja heitä kunnioitetaan. 
Asenteestamme sotien veteraa-
neihin, rintamanaisiin ja koti-
rintaman selviytyjiin todistaa 
myös tämä juhla. He ovat kun-
niakansalaisiamme.” Maaherra 
Siuruainen toi juhlaan Oulun 
läänin rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunnan ja Oulun 
lääninhallituksen tervehdyk-
sen. 

Pohjois-Pohjanmaan Sota-
veteraanipiirin puheenjohta-
ja Aarno Strömmer mainitsi 
tervehdyssanoissaan Sotavete-
raaniviikon tarjoavan oivan ti-
laisuuden kertoa julkisuuteen 
veteraanien mittavasta työstä 
sekä heidän tärkeästä sanomas-
taan jälkipolville. Kun Pohjois-
Pohjanmaan Sotaveteraanipii-
ri neljäkymmentä vuotta sitten 
perustettiin Oulaisissa, usko 
oli vahva. Perustamiskoko-
uksen puheenjohtaja Gunnar 
Laatio totesi: ”Kun me veljet 
puhallamme yhteen hiileen, ei 

ole sitä mahtia, joka tekisi tyh-
jäksi toimet hyvien asioittem-
me eteenpäin viemiseksi.” 

Ansioituneille 
Sotaveteraaniliiton 
ansiomitaleita
Tervehdyspuheen jälkeen Sota-
veteraaniliiton kunniapuheen-
johtajat Gunnar Laatio ja Simo 
Kärävä luovuttivat liiton halli-
tuksen myöntämät Suomen So-

Kunniapuheenjohtajat Simo Kärävä (puhumassa) ja Gunnar Laatio sekä valtuuston puheenjohta-
ja Aarno Lampi ja toiminnanjohtaja Markku Seppä toivat liiton tervehdyksen juhlivalle Pohjois-
Pohjanmaan piirille. Sen ottivat vastaan piirin varapuheenjohtajat  Atte Autio ja Simo Miesmaa 
sekä puheenjohtaja Aarno Strömmer ja toiminnanjohtaja Martti Lamminaho.

taveteraaniliiton ansiomitalit 
neljälle maakunnan veteraani-
työn tukijalle: rehtori Lauri La-
juselle, metropoliitta Pantelei-
monille, kenraalimajuri Pertti 
Puontille ja piispa Samuel Sal-
melle. 

Juhlan ohjelmassa esiintyi-
vät Oulun Sotaveteraanikuo-
ro johtajanaan kapellimestari 
Rauno Rännäli, Pohjan Soti-
lassoittokunta johtajanaan mu-

siikkiyliluutnantti Kaj Skrabb, 
oopperalaulaja Anna-Maria 
Jurvelin säestäjänään pianisti 
Olga Maslak sekä Pohjan So-
tilassoittokunnan Sven Duf-
va -alkusoiton yhteydessä ru-
non lausunut Pertti Lahtinen. 
Tilaisuuden  päätössanat esitti 
Pohjois-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiirin varapuheenjohtaja 
Simo Miesmaa.  

Paavo Kurttila  

Porissa vietettiin 18. 
maaliskuuta Satakun-
nan Sotaveteraanipiirin 

40-vuotisjuhlaa 40. valtakun-
nallisen sotaveteraaniviikon 
päättymisen merkeissä. Juhla-
päivä koostui monista tapahtu-
mista, joita leimasi nimikkovii-
kon tuttu tunnus Yhdessä kes-
timme – yhdessä kestämme.

Kuvanveistäjä Aimo Tukiai-
sen ja arkkitehti Osmo Siparin 
tekemä suuri sankaripatsasko-
konaisuus Me olemme omatun-
to maan  -teksteineen muodosti 
arvokkaan taustan aamuiselle 
hartaushetkelle, kun juhla-

Sotaveteraaniviikon päätösjuhla Porissa
päivän vietto aloitettiin kun-
nioittamalla sankarivainajien 
muistoa havuseppelein. Keski-
Porin kirkkoherra Kari Erk-
kolan puhe sekä Sveitsikon ja 
Vaarinlaulun musiikkiesityk-
set kohottivat harrasta tunnel-
maa. Tätä ennen oli muistettu 
neljää edesmennyttä puheen-
johtajaa viemällä havuseppe-
leet heidän haudoilleen. Piiri-
hallituksen juhlakokouksessa 
liiton toiminnanjohtaja Mark-
ku Seppä esitelmöi aiheenaan 
”Sotaveteraani eilen, tänään ja 
huomenna”. Kokouksessa pää-
tettiin myös piirin historiikin 

kirjoittamisesta sekä jaettiin 
juhlastipendejä veteraanityössä 
ansioituneille ja muistettiin yh-
teistyökumppaneita. 

Miten tästä eteenpäin? 
Sotiemme veteraanit ovat myö-
häisissä ehtoovuosissaan, niin 
myös järjestötoimintamme. 
Suomen Sotaveteraaniliitto on 
osaltaan aloittanut elinkaarensa 
viime vaiheiden suunnittelun, 
kertoi liiton puheenjohtaja Aar-
no Strömmer juhlapuheessaan. 

Huoli sotaveteraanin elämä-
nehtoosta kuvastui esitetyis-
tä puheenvuoroista ja terveh-

dyksistä. Piirin puheenjohta-
ja Väinö Vilponiemi korosti 
avaussanoissaan, että tärkeiksi 
toiminnoiksi tulevat erilaiset 
keinot edistää veteraanin koto-
na asumisen mahdollisuuksia 
ja taloudellisen sekä sosiaalisen 
avustustoiminnan kautta huo-
lehtia siitä, että veteraani voi 
viettää vanhuuttaan kunniak-
kaasti. Kaikesta tästä myös yh-
teiskunnan on kannettava oma 
vastuunsa.

Tervehdysten tuojat toivat 
monin tavoin esiin sen, kuin-
ka veteraanisukupolven uhrau-
tuvaisuus ja vastuu Suomen it-
senäisyyden puolustamisessa 
sekä sodanjälkeisessä jälleenra-
kennustyössä on tuottanut tu-
losta: Suomesta on kehittynyt 
hyvinvointivaltio maailman 
kärkijoukkoon. Porin ev.lut. 
seurakuntien tervehdyksen toi 
kirkkoherra Helge Ranta.

Arvokkaan päiväjuhlan oh-
jelmiston punaisena lankana 
oli tuoda viesti veteraaneilta tä-
hän päivään. Saamme Satakun-
nassa nauttia erinomaisesta Sa-
takunnan Sotilassoittokunnas-
ta ja sen esityksistä, kuten myös 
tässä juhlassa.  Rauman Iskun 

ja taiteilija Heleena Laineen 
lauluesitykset edustivat perin-
teistä ohjelmistoa. Maamme 
rajojen ulkopuolellakin mai-
netta saaneet tanssijat  Mik-
ko Lampinen ja Riikka Tank-
ka toivat viestin tämän päivän 
nuorilta. Uskoa, iloa ja toivoa 
antoi Cygneuksen koulun mu-
siikkiluokkien Synkooppi-kuo-
ro esittämällä lauluja ystävyy-
destä ja toisten auttamisesta. 
Juhla huipentui Satakunnan 
Sotilassoittokunnan, Rauman 
Iskun ja Synkooppi-kuoron yh-
teisesti esittämään Veteraanin 
iltahuutoon.    

Aikoinaan Säkylän, Rau-
man, Kankaanpään ja Huittis-
ten sotaveteraaniyhdistysten 
edustajat kokoontuivat perus-
tamaan Satakunnan Sotavete-
raanipiiriä.  Nyt piiriin kuuluu 
21 jäsenyhdistystä, joista van-
hin on Rauman Seudun Sota-
veteraanit ry. Varsinaisia jäse-
niä piirissä oli viime vuoden 
lopussa 2 451, tukijäseniä 993. 
Piiri jatkaa luottavaisin mielin 
eteenpäin seuraavalle vuosi-
kymmenelle. 

Sirkka KanervaSynkooppi-kuoro ilahdutti yleisöä raikkailla esityksillään. 
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SANA
Kunnioitetut veteraanit ja veteraanien ystävät!

Tällä kertaa saan tervehtiä teitä lähesty-
essämme pääsiäisjuhlaa. Sen sanoma on 

meille kaikille ilon ja toivon sanoma, joka ker-
too elämän voitosta ja elämää tuovasta uhris-
ta. Juhlan iloa koemme parhaiten siellä, missä 
saamme tehdä sen yhdessä muun kirkkokan-
san kanssa temppeleissämme. Se on kuitenkin 
myös sellainen ilosanoma, joka on tarkoitettu 
yksinäisyydessäkin juhlan aikana eläville. Me 
voimme jokainen myös sanoin ja teoin viedä 
elämän ja toivon sanomaa lähimmäisimmille-
kin. Toivon kohta vietettävän juhlan rohkaise-
van erityisesti myös kaikkia veteraaneja ja hei-
dän läheisiään.

Olen jo monen vuosikymmenen ajan saa-
nut olla mukana veteraanien tapahtumis-

sa ja iloita siitä kehityksestä, joka on vähitellen 
yhä näkyvämmin ja kuuluvammin tuonut esiin 
teidän panoksenne merkityksen isänmaan elä-
mässä. Tänään voimme olla erityisen kiitollisia 
myös siitä, että teidän takavuosina vaiettu asi-
anne on nykyään myös nuorisomme arvosta-
ma ja kunnioittama.

Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenille 

PÄÄSIÄINEN  
– ILON JA TOIVON SANOMA

Miksi sitten vietämme veteraanien muis-
toa? Eräs perustarkoitus on säilyttää tei-

dän tekojenne muisto tämän päivän ja tulevai-
suuden suomalaisille. Näin tunnetaan veteraa-
nien merkitys kansakunnan itsenäisyydelle ja 
ilmaistaan meidän kiitollisuutemme teidän pa-
noksestanne. Paremmin kuin monet muut ym-
märrätte, ettei mitään arvokasta saavuteta hel-
posti eikä ilman uhria. Veteraanien muistele-
minen juhlapäivinä ei saa jäädä vain sanoihin. 
Siihen tulee liittyä suomalaisten ja koko yhteis-
kuntamme vastuu teidän teoistanne. Emme 
muistele menneitä vaiheitanne vain palaut-
taaksemme mieleemme vuosikymmenien ta-
kaisia tapahtumia. Teemme niin myös pitääk-
semme elävänä maamme historian niitä vaihei-
ta, jotka ovat perustana tämän hetken elämälle 
isänmaassa. Teillä on oikeus odottaa käytän-
nössä osoitettua arvostusta ja kiitollisuutta toi-
mintaanne kohtaa.

Näillä ajatuksilla esitän teille siunauksen ja 
turvatun vanhuuden toivotuksen suurella 

kunnioituksella ja Kristuksen ylösnousemus-
juhlan merkeissä.

nikEAn MEtROpOLiittA JOhAnnES

SOTIEMME VETERAANIEN
LÄNTISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ

Salon Salohallissa 16.8.2006
”Aikamme on Jumalan kädessä”
Tervetuloa Saloon viettämään sotiemme veteraanien läntisen  
Suomen kirkkopäivää!

Kirkkopäivän ohjelma:
11.00  Messu Salohallissa
 • Saarnaa piispa Kari Mäkinen
 • Liturgia kirkkoherra Jouko Pukari
 • Kanttorina Martti Räisänen
 • Tekstin lukijat Eila Hägerth ja Aarne Sinivaara
11.00   Ruotsinkielinen jumalanpalvelus Salon kirkossa
 • Saarnaa rovasti Bror Borgar
11.00   Ortodoksinen liturgia Salon Tsasounassa

Jumalanpalvelusten jälkeen ruokatauko. 
Ruokailu Salohallissa

14.00   Päiväjuhla Salohallissa
 • Juhlapuhe kenttäpiispa Hannu Niskanen
 • Laivaston soittokunta
 • Salon Seudun Veteraanilaulajat,
 Nuorisokuoro Diskantti,
 Yksinlaulu Niilo Rantala
 Liikuntaesitys Salon lukion tytöt

Ilmoittautuminen
Tilaa ilmoittautumiskaavake Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin 
toimistosta Brahenkatu 11 G 119 20100 Turku, puh. 02-2333602, GSM 
050 3524219. Ilmoittaudu viimeistään 31.5.06 mennessä.
Ennakkoon ilmoittautuessa Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistysten 
jäsenille tilaisuus on maksuton. Lähetämme käsiohjelmat ja ruokailu-
lipukkeet ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut:
Voitto Laine Jari-Matti Autere
Puh. 040-5035535 Puh. 02-2333602
 0400-543241 050-3524219
 02-7316616 varsinais-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi 
 voitto.laine@salo.salonseutu.fi 

Kirkkoilta kiirastulesta
 

Yrjö Jylhän syntymän 100-vuotispäivä 
oli 21. heinäkuuta 2003. Sen jälkeen 
tuomiorovasti Simo S. Salo on pitä-

nyt hänen Kiirastuli-kokoelmaansa esillä kym-
menissä tilaisuuksissa. Hän on myös kirjoitta-
nut teoksen ja sen yksittäisten runojen synnystä 
lehtiin, esimerkiksi laajan artikkelin Suur-Sa-
von Sotaveteraanipiirin joululehteen 2004.

 Tuomiorovasti järjestää 60-vuotispäivänään 
3.5.2006 kello 18.30 Mikkelin tuomiokirkossa 
kirkkoillan Sua siunaan. Ohjelman pääsisäl-
tö koostuu Jylhän itsensä eniten arvostamista 
Kiirastulen runoista ja niiden taustatilanteen 
lyhyestä esittelystä. Kolehti kerätään Mikkelin 
seudun sotainvalidien, sota- ja rintamaveteraa-
nien, rintamanaisten sekä kaatuneiden omais-
ten yhdistysten välityksellä näiden jäsenistön 
tukemiseen. Tuomiorovastin Suur-Savon Sota-
veteraanipiirin tilille 527104-211323 osoitetta-
van lahjakeräyksen (viite: Trov 60) koko tuotto 
käytetään samaan tarkoitukseen. 

 Maaliskuun 25. päivänä tuli kuluneeksi 65 
vuotta siitä, kun Jylhä sai valmiiksi Kiirastuli-
kokoelman käsikirjoituksen. Kun teos ilmestyi 
pääsiäiseksi 1941, siitä tuli verrattoman suosit-
tu viime vuosisadan runokokoelmien joukos-
sa. Kirjallisuudessa sitä on väitetty lajissaan 
maailman parhaaksi.

SOTIEMME VETERAANIEN  
POHJOISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ
Kajaanissa keskiviikkona 23.8.2006

”Aikamme on Jumalan kädessä”
KIRKKOPÄIVÄN OHJELMA

10.00 Kokoontuminen Kajaanihalliin

11.00  Ekumeeninen sanajumalapalvelus 
 Saarna emerituspiispa Matti Sihvonen
  Metropoliitta Panteleimon
 Liturgeina kirkkoherra Lauri Oikarinen ja kirkkoherra 
  Pentti Hakkarainen (ort.)
 Kainuun Sotilassoittokunta säestää
 Kajaanin Keskuskoulun musiikkiluokan kuoro

13.00 Ruokailu  Kainuun Prikaatilla

14.00  Päiväjuhla Kajaanihallissa
 Juhlapuhe kenttäpiispa Hannu Niskanen
 Kuorolaulua Kajaanin Mieslaulajat joht. Harri Komulainen
 Päätössanat  rovasti Jaakko Granlund

Odotamme sotiemme veteraanien kirkkopäivästä mieliin jäävää 
tapahtumaa, joka kokoaa Suomen veteraanikansaa yhdessä  
Jumalan sanan ääreen.

Sydämelliset tervetulotoivotukset Kajaaniin ja Kainuuseen.

Kaatuneitten  
muistopäivä lähestyy
Kaatuneitten muistopäivänä toukokuun kolman-
tena sunnuntaina, joka tänä vuonna on 21. tou-
kokuuta, lasketaan perinteiseen tapaan seppeleet 
sankarihaudoille eri puolilla maata. Helsingissä 
seppele lasketaan Mannerheimin patsaalle kello 
8.30 ja Hietaniemen sankaristillä yhteisöjen sep-
peleenlasku on kello 9.10.

Kaatuneitten muistopäivää on vietetty vuo-
desta 1940 alkaen. Päivä on yleinen liputuspäivä. 
Vuodesta 1995 lähtien Suomen liput ovat olleet 
saloissa ylhäällä kello 8—21. Aiemmin ne olivat 
osan päivää puolisalossa.

Tammenlehvälaulajien 
testamentin sanoittaja  
ja säveltäjä
Tammenlehvälaulajien testamentti on saanut 
runsaasti kiitosta sotaveteraanien tilaisuuksissa. 
Usein esitettävä kysymys on, kenen sanoittama ja 
kenen säveltämä tämä kappale on. 

Sanoitus Antti Henttosen ja sävellys Teppo Sa-
lakan. Sotaveteraaniliiton 40-vuotisjuhlavuodelta 
1977.
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Liittopäivillä kannettavat 
yhteisömerkit

Suur-Savon Sotaveteraani-
piiri toivottaa kaikki ve-
teraanit perhekuntineen 

tervetulleeksi 1.–2.6. 2006 XXII 
liittopäiville Mikkeliin. Liitto-
kokous pidetään konsertti- ja 
kongressitalo Mikaelissa, muut 
tapahtumat jäähallilla. Näyttää 
jo tässä vaiheessa siltä, että ta-
pahtumaan tulee väkeä. Hotel-
lit ja muut majoituspaikat Mik-
kelissä ja lähiympäristössä ovat 
täyttymässä aina viimeistä si-
jaansa myöten. Päämajakau-
punki haluaa näyttää parhaat 
puolensa.

Ilmoittautuminen
Viikolla 17 piirit ja yhdistykset 
saavat ilmoittautumisaineiston 
ohjeineen. Palautusten tulee 
olla Suur-Savon piirillä viikol-
la 19 toukokuun 12. päivänä. 
Vain kirjalliset, allekirjoitetut 
ilmoittautumiset kirjataan.

Viikolla 21 piireille ja niille 
yhdistyksille, jotka ovat jäseni-
ään ilmoittaneet, lähetetään 8 -
sivuinen lehti ja ruokaliput.

Lehdessä on täydellinen oh-
jeistus koko liittopäivien ajalta. 
Se sisältää kartat, välimatkat 
sekä ohjelmat eri tilaisuuksista 
kertoen kaiken tarvittavan.

Tämän lisäksi Mikkelissä on 
tarjolla jokaiselle osallistujalle 
käsiohjelma, mistä selviää vielä 
kerran mitä päivillä tapahtuu.

Muutos ruokailuun
Ruokailuun on tullut oleelli-
nen muutos. Piiri järjestää ruo-

Liittopäivät lähestyvät
Mikkeli täyttyy veteraaneista

kailun ainoastaan ennakkoon 
ruokansa maksaneille ja ateri-
an hinta on 8 euroa annokselta. 
Mikäli yhdistykset uskovat, että 
heiltä tulee enemmän väkeä 
kuin on ilmoittautuneita, niin 
yhdistykset voivat ostaa varal-
ta ruokailulippuja omilleen. 
Tämän vuoksi voitte unohtaa, 
mitä ruokailusta on kerrottu 
helmikuun Sotaveteraanissa.

Me järjestelyistä vastaavat 
joudumme maksamaan jokai-
sen annoksen minkä tilaamme. 
Me emme riskeeraa veteraani-
en rahoilla. Jokainen juhlaan 
osallistuva tehköön varauksen-
sa oman yhdistyksensä kautta 
etukäteen. 

Ruokaa myyvät normaalisti 
paikalliset ravintolat eri puolil-
la kaupunkia.

Shekki on vaihtanut omistajaa. Kauppaneuvos Leo Laukkanen on tuonut terveisensä ja piirin pu-
heenjohtaja Kalevi Raatikainen ottaa shekin vastaan. Taustalla vahvistavat tilannetta Mikkelin So-
tilasläänin komentaja, liittopäivien päätoimikunnan puheenjohtaja, eversti Hannu Toivonen ja Hir-
vensalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja, päivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Juhani 
Manninen.

Liittopäivien ohjelma

Torstai 1.6.
Naisjärjestön valtakirjojen tarkastus 8.00-9.30 Mikaelin ala-aula

Naisjärjestön kokous 10.00-12.00 Mikaeli, Martti Talvela - sali 

Liittokokouksen valtakirjojen tarkastus 10.00-12.00 Mikaelin ala-aula

Ruokailu 11.00-13.00 Mikaelin tilat

Liittokokous 13.00-15.30 Mikaeli, Martti Talvela - sali 

Iltatilaisuus 18.00-21.00 Jäähalli (jossa ruokailu)

Konsertti ja iltahartaus 21.00–22.15  Tuomiokirkko

Perjantai 2.6.
Seppeleen lasku Marskin patsaalle 09.00 Mikkelin tori

Jumalanpalvelus (ekum.) 10.00-11.00 Jäähalli

Ruokailu 11.00-13.00 Raviradan tilat

Liittojuhla 13.00-14.30 Jäähalli

Majoitusvaraukset hoitaa JP 
-puhvetti, puhelin 0440752465, 
sähköposti: kimmo.aholai-
nen@puhvetti.fi

Samoin kiertoajelut hoitaa 
JP -puhvetti. Kiertoajelu, johon 
museot sisältyvät ovat todella 
hyvää ja harvinaista nähtävää. 
Kiertoajelun esittelystä vastaa-
vat alan ammattilaiset.

Haastekampanja
Osuuskauppa Suur-Savon toi-
mitusjohtaja, kauppaneuvos Leo 
Laukkanen käynnisti haaste-
kampanjan muille maakunnan 
yrityksille lahjoittamalla yrityk-
siensä edustajana piirille liitto-
päivien tukemiseksi 4 000 euron 
shekin. Kauppaneuvos odottaa 
vastausta lähettämilleen yrityk-
sille lahjoitusten muodossa. 

Jukka Lehtinen  

Mikkelin liittopäivillä 
ei kanneta kunnia-
merkkejä. Yhteen-

kuuluvuuden osoittamiseksi 
on sen sijaan paikallaan kan-
taa yhteisömerkkejämme. Liit-
topäivillä voi siis kantaa so-
taveteraanien ansiomerkkejä, 
ansioristejä tai vaihtoehtoisesti 
solkinauhaa tai sotaveteraani-
mitalia. Viime liittokokouksen 
jälkeen uusina merkkeinä voi 
kantaa kultaista ansioristiä tai 
sen arkipukumerkkiä.

Liittojuhlasoljet kertovat 
henkilön osallistumisesta ai-
emmille liittopäiville. 

Mikkelissä on saatavana liit-
topäivien solki, jossa on teksti 

MIKKELI 2006. Solkea ei kiin-
nitetä sotaveteraanien yhteisö-
merkkiin.

Vakiintuneen tavan mukaan 
tammenlehvää, joka kuuluu 
rintamasotilas- tai rintamapal-
velustunnuksen saaneelle, kan-
netaan sekä juhla- että arki-
asussa. Rintapielessä voi tieten-
kin olla myös sotaveteraanien 
jäsenmerkki tai vaihtoehtoises-
ti hopeinen tai kultainen an-
siomerkki. Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin tai sotaveteraani-
en ansioristin tai kultaisen an-
sioristin saanut voi halutessaan 
kantaa sitä ansiomerkkien si-
jasta. Tervetuloa liittopäiville 
ilman merkkihuolia!

Hakemustulva

Sotaveteraani -lehdessä 1 / 2006 ollut ilmoitus kunto- ja  
virkistysviikoista sai aikaan hakemustulvan. 

Veteraanien omaishoitajapuolisoille ja leskille tarkoitettujen 
kunto- ja virkistysviikkojen hakuaika päättyi 15.4. Ilmoitetut 
paikat ovat täynnä. Järjestämme kesän aikana uuden 
kurssiviikon niille, jotka muuten hyväksyttyinä jäisivät ilman 
lomaviikkoa. Kaikkiin hakemuksen lähettäneisiin ollaan 
yhteydessä toukokuun aikana. 
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Onnittelemme

Pohjois-Savon Sotaveteraani-
piirin puheenjohtaja, rehto-
ri Olavi Karttunen täyttää 75 
vuotta 7. toukokuuta. Pohjois-
karjalaisena hän on Joensuun 
lyseon kasvatti. Savonlinnan 
seminaarin poikkeuskurssil-
ta valmistuttuaan hän viivähti 
muutamia vuosia Joensuussa, 
mutta 1958 hänestä tuli peruut-
tamattomasti kuopiolainen. 
Hänestä kasvoi maakunnan ja 
sen ihmisiä hyvin tunteva poh-
joissavolainen. 

Rehtorin toimensa ohes-
sa Karttusella on ollut lukui-
sia luottamustehtäviä ammat-
tijärjestönsä sekä kunnan, 
maakunnan ja valtakunnan ta-
solla. Hän jäi eläkkeelle Kuopi-
on kaupungin Saarijärven (nyk. 
Pohjantien) koulun rehtorin vi-
rasta 1991. Sitä ennen oli vete-
raanityö tullut hänelle tutuksi. 
Hänet pyydettiin Kuopion So-
taveteraaniyhdistyksen perin-
netoimikuntaan, ja 1992 hän 

Olavi Karttunen 75 vuotta
urakoi puheenjohtajana sota-
veteraanipiirinsä toimeenpa-
neman taksvärkkikeräyksen 
lukioissa ja ammatillisissa op-
pilaitoksissa. Piirin puheenjoh-
tajaksi hänet valittiin 2003.

Tärkeimpinä tavoitteina ve-
teraanityössä Olavi Karttunen 
pitää veteraanien kuntoutusta 
sekä perinteiden vaalimista ja 
siirtämistä nuoremmille suku-
polville mm. yhteydenpidolla 
oppilaitoksiin ja kouluikäisiin.

Syntymäpäiväänsä viettävä 
toivoo kaikkia sotiemme ve-
teraaneja arvostavia ja heidän 
tukemisestaan kiinnostuneita 
henkilöitä liittymään Sotavete-
raaniliiton kannattajajäsenik-
si esim. sähköpostilla: pohjois.
savo.svp@sotaveteraaniliitto.fi

– Meillä täällä, varsinkin 
piirin syrjäisimmissä kunnis-
sa, on todellista tarvetta ikään-
tyneiden veteraanien ja heidän 
läheistensä henkilökohtaiseen 
avustamiseen, täydentää nuo-
rekas 75-vuotias.

Merkkipäivänä ei ole vas-
taanottoa.

Mauno Ikäheimonen

Kortesjärven vanhainkodissa 
asuva Väinö Pellinen täytti 100 
vuotta 2. maaliskuuta. Hän on 
ikäisekseen hyvässä kunnossa.

Väinö sisaruksineen jäi or-
voksi varsin nuorena, lapsis-
ta huolehti vanha isoisä. Rak-

Väinö Pellinen 100 vuotta
kaimpana lapsuusmuistona 
Väinöllä onkin isoisän opetta-
ma iltarukous.  

Elämäntyönsä Väinö Pelli-
nen on tehnyt maanviljelijänä. 
Hän on ollut Kortesjärven Pel-
lisenkylässä sijaitsevan Nur-
melan tilan 14. isäntä. Kotitilaa 
Väinö viljeli yhdessä vaimon-
sa Mantan kanssa. Perheeseen 
syntyi viisi lasta. Vaimon lisäk-
si perheen kaksi lasta ovat jo 
siirtyneet ajasta ikuisuuteen.

Väinö Pellinen on käynyt 
läpi sekä talvi- että jatkosodan. 
Jatkosodassa hän haavoittui, 
mutta palasi takaisin rintamal-
le. Sodan päätyttyä hän kotiu-
tui ilmatorjunnasta. 

Marita Mattila

Suomen Sotaveteraaniliiton 
valtuuston puheenjohtaja, val-
tiotieteen maisteri Aarno Lam-
pi täyttää 80 vuotta Espoossa 
13. toukokuuta.

Aarno Lampi on syntynyt 
Sortavalassa. Sodan keskeyttä-
mä koulunkäynti jatkui Lah-
dessa, jossa hänestä tuli yliop-
pilas -47. Valtiotieteen kandi-
daatiksi hän valmistui -54 ja sai 
maisterin arvon -56.   

Vuosina 54—86 hän toi-
mi Kansallis-Osake-Pankis-
sa markkinoinnin sekä ta-
lous- ja markkinatutkimuksen 
asiantuntija- ja johtotehtävissä. 
Luottamustehtäviä kertyi var-
sinkin kulttuuri-, ylioppilas-, 
maanpuolustus-, karjalais- ja 
partioyhteisöissä.

Aarnon osallistuminen 
maanpuolustukseen alkoi 
Sortavalan suojeluskunnas-
sa -36. Talvisodassa hän pal-
veli lähettinä IV AKEssa, jat-
kosodassa päämajan 2. Tie-
dotuskomppaniassa ja sodan 
loppuvaiheessa pioneerina. 
Asepalvelus jatkui 47—48. Hän 
suoritti RUK:n vapaaehtois-
kurssin -54 ja on sotilasarvol-
taan luutnantti. Hän on saanut 
talvi- ja jatkosodan muistomi-
talit, rintamasotilastunnuksen 
ja tammenlehvän sekä on TK-
Tiedotuskillan kunniajäsen.  
Rauhan vuosien veteraaniansi-
oista on myönnetty VR 2. 

    Kiinnostus sotiemme vete-
raanien asioihin johti 1990-lu-
vulla Espoon Sotaveteraanien 
luottamustehtäviin ja Helsin-
gin Seudun Sotaveteraanipiirin 
hallitukseen. Sotaveteraanilii-
ton puheenjohtajaksi liittoko-
kous valitsi hänet 1998, 2000 ja 
2002. Kun hän jätti tämän teh-
tävän kesäkuussa 2004, hänet 
valittiin valtuuston puheenjoh-
tajaksi.

Aarno Lampi 80 vuotta
Kumpikin liittotason pu-

heenjohtajuus vaatii tietenkin 
laajaa paneutumista kuhunkin 
työsarkaamme sekä melkoista 
ajankäyttöä ja tiivistä toimin-
taa niillä. Vankan yleisotteen 
ohella Aarnon johtamistyössä 
on ollut havaittavissa erityisen 
vahva panostus kolmeen avain-
alueeseen, joiden merkitys on 
kasvanut eritoten hänen toimi-
kausillaan.   

Sotaveteraaniliiton ja sen jä-
senyhteisöjen pitkälle tulevai-
suuteen tähtäävä suunnittelu 
ja sen vaatima selvitystyö ovat 
paljolti hänen aikaansaannos-
taan. 

Sotaveteraaniyhteisöjen oma 
perinnetyö sekä perinnetyön 
yleisen jatkuvuuden turvaami-
nen ovat etenkin 2000-luvun 
alussa kehittyneet merkittä-
västi hänen aloitteellisuutensa 
ja sitkeytensä ansiosta. Hänen 
osuutensa Tammenlehvän Pe-
rinneliiton perustamisessa ja 
päämäärien asettamisessa on 
keskeinen. Hän on yhdistyksen 
varapuheenjohtaja.

Hän edisti Suomen Vete-
raaniliittojen valtuuskunnan 
(Veva) perustamista ja toimi 
vuorollaan sen puheenjohtaja-
na tavalla, joka lujitti sotiemme 
veteraanien yhteenkuuluvuut-
ta ja liittojen rakentavaa yhteis-
työtä. Siihen kuului myös rin-
tamaveteraaniasiain neuvotte-
lukunnan (Rine) jäsenyys. 

Vaikka Aarno Lampi on jou-
tunutkin antamaan kosolti ai-
kaa ja voimia veteraaniliittojen 
ja muiden sidosryhmien edel-
lä viitattuihin yhteistoimiin ja 
-hankkeisiin, myös veteraani-
keräyksiin, hän on jaksanut 
liikkua myös omalla järjestö-
kentällämme, mielipiteiden 
kuulijana, virikkeiden antaja-
na ja innostavana puhujana, 

niin kotimaassa kuin siirto-
laisten ja heimoveteraanien pa-
rissa. ”Isännän askeleet pellon 
höystävät”. Aarnosta jättää jäl-
kiä myös asuntoauto, jolla hän 
usein liikkuu.    

Monessa on päivänsankari 
jaksanut olla mukana – ja on 
varmaan vastedeskin. Arvatta-
vasti hänen työtaakkaansa ovat 
keventäneet hänen intomielen-
sä, avoimuutensa ja huumorin-
tajunsa. Niiden riittävyys on 
saatu havaita myös Sotavete-
raani-lehden teossa, liiton 50-
vuotishistorian työryhmässä 
sekä Sotaveteraanien tuki- ja 
perinnesäätiön toiminnassa. 
On ollut mieluisaa toimia hä-
nen kanssaan.

Kiitollisina toivotamme 
Aarno Lammelle kaikkea hy-
vää jatkotaipaleen varrelle.

Simo Kärävä

Aarno Lammella ei ole merk-
kipäivän vastaanottoa. On-
nitteluja voi esittää tukemalla 
sotaveteraanityötä. Käytettä-
vissä on Sotaveteraanien tuki- 
ja perinnesäätiön tili Nor-
dea 157430-15162 tai Sampo 
800018-948706.

Suomen Sotahistorialli-
nen Seura (SSHS) palkit-
si vuosikokouksessaan 8. 

maaliskuuta kolme 2005 laadit-
tua pro gradu -tutkielmaa tar-
koituksenaan edistää sotahisto-
riallista tutkimustyötä ja asian-
harrastusta. Tarkoitusta varten 
SSHS pyysi yliopistojen histo-
rian laitoksia ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Sotahistorian 
laitosta lähettämään vuonna 
2005 parhaimman sotahistori-

SSHS  palkitsi kolme pro gradu -tutkielmaa
aa käsittelevän pro gradu -tut-
kielman seuran arvioitavaksi ja 
palkittavaksi.

Ensimmäisen palkinnon, 
1 000 euroa, sai Meri Tuulia 
Turunen Helsingin yliopiston 
valtiotieteellisen tiedekunnan 
Yhteiskuntahistorian laitok-
sessa hyväksytystä poliittisen 
historian tutkielmastaan ”Mi-
käs ryssä sinä olet, joka suo-
mea puhut? – suomensukuiset 
sotavangit Suomen sotilasvi-

ranomaisten suunnitelmissa ja 
kotirintaman arjessa vuosina 
1941–1944”.

Toisen palkinnon, 600 eu-
roa, sai Anne-Riitta Isohella 
Tampereen yliopiston Histori-
an laitoksessa hyväksytystä tut-
kielmastaan ”Joukkoliikkeestä 
jalkaväkirykmentiksi – kuinka 
Suomi päätti kouluttaa virolai-
sen joukko-osaston JR 200”.

Kolmannen palkinnon, 400 
euroa, sai Jukka Lehto Joen-
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Suomen Sotaveteraanien Vi-
ron yhdistyksen puheenjohtaja, 
emeritusprofessori Uno Järvela 
täyttää 80 vuotta 20. kesäkuu-
ta Tallinnassa. Elämäntyönsä 
hän teki musiikin parissa. Am-
matillinen pohja luotiin Tallin-
nan konservatoriossa, josta hän 
1952 valmistui professori Gus-
tav Ernesaksin oppilaana. Ura 
johti pitkälle huipentuen Jär-
velan oman oppilaitoksen, nyt-
temmin Viron Musiikki- ja Te-
atteriakatemian professorina ja 
kuorolauluosaston johtajana.

Suomalaisille Uno Järvelan 
johtamista monista kuoroista 
läheisimmäksi on tullut Suo-
men-poikien mieskuoro, joka 
perustettiin heti itsenäisyyden 
palauduttua 1991. Kuoron ak-
tiivikautta lukuisine esiinty-
misineen kesti lähes 15 vuot-
ta. Veteraanilaulajien rivien 
harventuessa Suomen-poikien 
mieskuoro on tätä kirjoitettaes-
sa jo lopettanut varsinaisen kon-
sertoimisensa. Sen upeana pää-
töksenä voitaneen pitää kuoron 
osallistumista 14.—15.5.2005 
Sotaveteraanien VIII laulujuh-
laan Joensuussa. Tästä tilai-
suudesta tehtyjen tallenteiden 
kannessa nähdään Uno Järvela 
johtamassa suurkuoroa sen esit-
täessä Mihkel Lüdigin sävellys-
tä ”Aamunkoitto” (”Kõit”), jolla 
hienolla teoksella Viron laulu-
juhlat perinteisesti aloitetaan. 

Viron kuorolaulutaiteen 
ohella Suomen-poikien mies-
kuoro on tehnyt laajalti tun-
netuksi sitä vapaaehtoisjouk-
koa, johon kaikki sen laulajat 
ja johtajat kuuluvat. Jatkosodan 
aikana lähes 3 400 virolais-
nuorukaista tuli miehitetystä 
kotimaastaan pohjoiseen vel-
jesmaahan taistellakseen ”Suo-
men vapauden ja Viron kunni-
an puolesta”. Myös Uno Järvela 

Uno Järvela 80 vuotta

kuului tähän joukkoon. Saatu-
aan sotilaan peruskoulutuksen 
Porokylässä ja Taavetissa 17-
vuotias Uno osallistui JR 200:n  
riveissä Kannaksen torjunta-
taisteluihin kesä–elokuussa 
Viipurinlahdella ja Vuoksella. 
Hänet ylennettiin korpraaliksi 
ja palkittiin ensimmäisten vi-
rolaisten joukossa 2. luokan va-
paudenmitalilla. Suomen-poiki-
en hyväksi tekemästään työstä 
Järvela on vuonna 2002  palkit-
tu Suomen Valkoisen Ruusun 1. 
luokan ritarimerkillä.

Suomen Sotaveteraanien Vi-
ron yhdistyksen hallituksen jä-
senenä Uno Järvela on toiminut 
vuodesta 1993. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi hänet valit-
tiin 2000.

Uno Järvela viettää merkki-
päivänsä perhepiirissä eikä pidä 
vastaanottoa. Päivänsanka-
ri pyytää niitä henkilöitä, jotka 
haluavat häntä muistaa, lahjoit-
tamaan sopivaksi katsomansa 
summan Suomen-poikien muis-
tomerkkirahastoon. Saajaksi 
merkitään Suomen-poikien pe-
rinneyhdistys (Etelä-Karjalan 
Osuuspankki 540201-245532) 
ja tilillepanokorttiin merkintä 
”Uno Järvela 80 vuotta”. 

Nyyrikki Kurkivuori

Kuolleita

Liittomme Helsingin seudun 
Sotaveteraanipiirin ja Keski-
Helsingin Sotaveteraaniyhdis-
tyksen tehtävissä pitkän päivä-
työn ansiokkaasti tehnyt Antti 
Hartikka on poissa. 

Antti Hartikka liittyi Keski-
Helsingin yhdistykseen 1973 ja 
valittiin sen hallitukseen 1976. 
Sotaveteraanipiirin puheenjoh-
tajana hän toimi 1982–2000. 
Sotaveteraaniliiton hallituksen 
jäsen ja varapuheenjohtaja hän 
oli 1982–2003. Vuonna 2003 
Liiton  nimeämänä edustajana 
sosiaali- ja terveysministeriön 
asettaman rintamaveteraani-
asiain neuvottelukunnan jäsen 
hän oli 1985–2002 ja Helsingin 
piirin nimeämänä edustajana 
Uudenmaan läänin vastaavan 
neuvottelukunnan puheenjoh-
taja vuodesta 1985 läänin lak-
kauttamiseen 1997 saakka.

Sekä liitossa että piirissään 
hän oli hallitusten työvalio-

Antti Hartikka 1923–2006
kunnan sekä useiden eri toimi-
kuntien puheenjohtaja tai jäsen 
parin vuosikymmenen ajan. 
Yhtenä eniten häntä miellyt-
täneistä saavutuksista sotave-
teraanityössään hän piti rinta-
maveteraanien säätiön toimesta 
perustettujen Oulunkylän So-
taveteraanitalojen aikaansaa-
mista. Hän toimi sekä säätiön 
että sotaveteraanitalojen halli-
tusten puheenjohtajana säätiön 
perustamisesta 1985 alkaen ja 
ensimmäisen sotaveteraanita-
lon valmistumisesta 1988 alka-
en vuoteen 2000 asti.

Virkamiehenä valtionva-
rainministeriössä runsaan 30 
vuoden aikana hän tuli var-
haisessa vaiheessa tutuksi so-
taveteraaneja koskeneissa asi-
oissa. Hänen ensimmäinen toi-
mipaikkansa ministeriössä oli 
siirtoväen korvausasiain toi-
mistossa. Jatkossa hän oli mm. 
ministeriönsä edustajana sosi-

aali- ja terveysministeriön aset-
tamassa sotavankitoimikun-
nassa. Hän oli myös valtiova-
rainministeriön suojelujohtaja 
ja sittemmin valmiuspäällikkö 
lähes 20 vuotta. 

Antti Hartikka jäi eläkkeel-
le hallitusneuvoksena yleisen 
osaston apulaisosastopäälli-
kön virasta 1987. Siinä yhtey-
dessä ministeriön sisäisessä tie-
dotteessa oli etusivulla otsikko 
”Humaani herrasmies eläk-
keelle”. Juuri sitä Antti Hartik-
ka oli. Ansioistaan hänelle oli 
myönnetty mm.  SL K, VR 3 ra, 
SVR R1 ja sotilasansiomitali.

Sotatoimiin hän osallistui 
jatkosodassa RjP 5:ssa Itä-Kar-
jalassa Suurlahden ja Seesjär-
ven lohkoilla. Sotilasarvoltaan 
hän oli reservin kapteeni.

Esko Kosunen

Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistys ry:n sään-
tömääräinen vuosikoko-

us pidettiin 23. maaliskuuta.  
Kokouksen puheenjohtajana 
toimi varatuomari Simo Kärä-
vä, joka on Suomen Sotavete-
raaniliitto ry:n edustaja yhdis-
tyksen neuvottelukunnassa ja 
samalla neuvottelukunnan pu-
heenjohtaja. Vuosikokouksen 
sihteerinä toimi yhdistyksen 
asiamies metsänhoitaja Mark-
ku Kiikka.

Yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin edel-
leen hallitusneuvos Pekka Pit-
känen ja hallituksen muiksi 
jäseniksi talousneuvos Teuvo 
Alava, toimittaja Matti Hara 
(Sotainvalidien Veljesliitto ry), 
kenraaliluutnantti Pentti Leh-
timäki (Kaatuneitten Omais-
ten Liitto ry), varatuomari Paa-
vo J. Paavola (Karjalan Liitto 
ry), toimitusjohtaja Reino Toi-
vio (Rintamaveteraaniliitto ry) 
sekä uutena jäsenenä Suomen 
Sotaveteraaniliitto ry:tä edus-
tava maisteri Jaakko Valve.

Vuosikokoukselle esitet-
tiin vuoden 2005 toiminta-
kertomus, tilikauden 1.1.—
31.12.2005 tilinpäätös sekä 
tilintarkastajien kertomus. Ti-
linpäätös osoitti, ettei opetus-
ministeriön myöntämä 90 000 

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys 
tehostaa kenttähautausmaiden hoitoa

euron suuruinen toiminta-
avustus riittänyt kaikilta osin 
kattamaan yhdistyksen varsi-
naisen toiminnan kuluja. Yh-
distys sai kertomusvuoden ai-
kana Eevi ja Eemil Tannisen 
säätiöltä toimintansa tukemi-
seen 5 000 euron suuruisen 
avustuksen. Vuosikokous vah-
visti tilinpäätöksen ja myön-
si hallitukselle ja asiamiehelle 
vastuuvapauden.

Toimintavaltuudet 
vuoden 2007 loppuun
Vuoden 2005 tärkeimmis-
tä tapahtumista mainittakoon 
opetusministeriön päätös yh-
distyksen toimintavaltuuksi-
en jatkamisesta vuoden 2007 
loppuun, 47 suomalaissotilaan 
jäänteiden haku kotimaahan 
DNA-tutkimuksia ja hautaa-
mista varten, kenttähautaus-
maiden tehostunut hoitaminen 
sekä laajentunut yhteydenpito 
Vojennye Memorialyn edusta-
jiin, liittoon joka edustaa Ve-
näjän hallitusta sotavainajien 
muiston vaalimistyössä sekä 
kontrolloi ulkomaalaisten suo-
rittamia kentälle jääneiden et-
sintöjä Venäjän alueella.

Vuodelle 2006 vahvistetun 
toimintasuunnitelman mu-
kaan pyritään mahdollisuuk-
sien mukaan kohentamaan 

kenttähautausmaiden ulko-
asua ja tehostamaan niiden 
hoitoa. Ensisijaiseksi kohennus-
kohteeksi otetaan Viipurin 
kenttähautausmaan aidatun 
muistomerkkialueen laatoit-
taminen. Niinikään jatketaan 
kenttähautausmaiden hallin-
nan rekisteröintitoimenpiteitä 
sekä neuvotellaan edelleen ve-
näläisten viranomaisten kans-
sa tienviittojen pystyttämisestä 
kenttähautausmaille. Venäläis-
ten etsintäryhmien löytämät ja 
yksittäistapauksissa muutoin-
kin tietoon tulleet suomalais-
ten kaatuneiden jäänteet nou-
detaan kotimaahan tähänastis-
ta käytäntöä noudattaen.

Vuosikokous vahvisti vuo-
den 2006 talousarvion, joka 
on nyt jaettu kahteen osaan. 
Yhdistyksen varsinaisen toi-
minnan talousarvio on suuruu-
deltaan 108 180 euroa. DNA-
tutkimusten toimeenpanon 
mahdollistamiseksi yhdistys 
on esittänyt opetusministeriöl-
le erillisen, runsaan 40 000 eu-
ron määrärahan sisällyttämis-
tä valtion vuoden 2006 ensim-
mäiseen lisätalousarvioon.

Varsinaisten jäsenten jäsen-
maksuksi vuosikokous vahvisti 
300 euroa sekä kannattajajäsen-
maksuksi yhteisöiltä 500 euroa 
ja henkilöjäseniltä 20 euroa.

suun yliopiston humanistises-
sa tiedekunnassa hyväksytystä 
Suomen historian tutkielmas-
taan ”Kenraalien ja everstien 
sota – kenraalimajuri Siilas-
vuon komentosuhteet eversti 
Fagernäsin ja everstiluutnantti 
Turtolan joukkoihin jatkosodan 
hyökkäysvaiheessa 1941”.

Seuran palkitsemistoimi-
kuntaan kuuluivat valtiotie-
teen tohtori Esko Vuorisjärvi 
puheenjohtajana ja professo-
ri Ohto Manninen, professori 
Pasi Kesseli ja Sotahistorialli-
sen Aikakauskirjan toimitus-

kunnan jäsen humanististen 
tieteiden kandidaatti Anssi 
Saari jäseninä.

***
Vuosikokouksessaan SSHS 

kutsui kunniajäsenekseen eme-
ritusprofessori Mauno Joki-
piin. Everstiluutnantti evp., 
valtiotieteen maisteri Ari Rau-
nio valittiin jatkamaan seuran 
puheenjohtajana 2006. Vara-
puheenjohtajan tehtävästä ri-
vijäseneksi siirtyneelle dosent-
ti Eero Eflvengrenille luo-
vutettiin seuran kultainen 
ansiomerkki.
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Suomen Sotaveteraaniliit-
to, Rintamaveteraaniliit-
to, Rintamanaisten Liitto 

ja Kaatuneitten Omaisten Liit-
to ovat yhdistäneet rahankerä-
yksen Sotiemme veteraanit ke-
räys -nimen alle. Sotiemme Ve-
teraanit Keräys 2006 käynnistyi 
talvisodan päättymisen päivän, 
13.3.2006 edeltävänä viikon-
loppuna eri puolilla Suomea. 

Sotiemme Veteraanit Ke-
räys 2006:n keräystapoja ovat 
varusmiesten ovelta ovelle lis-
takeräys, lipas- ja muut kerä-
ystempaukset. Rahankeräys-
toimia toteuttavat pääasiassa 

Sotiemme Veteraanit 
Keräys 2006 käynnistyi

nuoremmat voimat mm.  varus-
miehet, maanpuolustusyhteisöt 
ja partiolaiset.  

Paikallinen keräystuotto jää 
tukemaan saman piirin alueel-
la asuvia sotiemme veteraane-
ja. Keräyksen tuotto käytetään 
pienituloisimpien veteraanien 
ja sotaleskien arjen tarpeisiin 
niin, että he voisivat asua omis-
sa kodeissaan mahdollisimman 
pitkään. Useimmat heistä tar-
vitsevat tukea lääkkeiden oma-
vastuuosuuksiin ja apuvälinei-
siin selvitäkseen arkisista aska-
reistaan itsenäisesti. 

Suomen sotiin vuosina 

Reserviläisjärjestöjen edustajat valmiina Kolmen sepän patsaalla Helsingissä aloittamassa keräystä 
9. maaliskuuta.

1939–1945 osallistuneita mie-
hiä ja naisia on tällä hetkellä 
elossa alle 100 000. Heidän kes-
ki-ikänsä on 84 vuotta. 

Sotiemme Veteraanit Keräys 
2006:n suojelija on Puolustus-
voimain komentaja, amiraali 
Juhani Kaskeala. 

Kansalaiset voivat tukea ke-
räystä soittamalla keräysnume-
roon 0600-12060 (10,10 euroa + 
pvm) tai ilmoittautumalla lah-
joittajaksi internetissä, osoit-
teessa www.sotiemmeveteraa-
nit.fi jossa saa myös lisätietoa 
keräyksestä.  

”Tuhansien tarujen 
sormus, jossa on yhä 
Suomen sotien voima  
ja henki.”

Rautasormusten tarina on tosi. 
Sotavuosina suomalaiset 

vaihtoivat 300 000 kultasor-
mustaan rautaisiin, jotta kullal-
la saataisiin sitä kaikkea, mitä 
Suomi tarvitsi puolustaakseen 
itseään. Tärkein tavoite saavu-
tettiin, itsenäisyys säilytettiin. 

Aitoja, vuonna 1940 taottuja 
rautasormuksia jäi 30 000 kpl 
ja ne myydään nyt sotiemme 
veteraanien ja sotaleskien hy-
väksi 18.4.—5.5.2006. 

Sotiemme Veteraanit -ke-
räyksen keräysvastike, aito 
vuonna 1940 taottu rautasor-
mus tulee myyntiin viikolla 16, 
18.4.2006 alkaen. Kaikki rau-
tasormukset ovat numeroituja. 
Yksityisen henkilön rautasor-

musten numerointi alkaa nu-
merosta 1 001. 

Numeroituja rautasormuk-
sia voi ostaa K-Citymarketien 
infopisteistä 18.4.—2.5.2006. 

Numeroituja rautasormuk-
sia voi varata Rahapaja Mo-
netan kautta 18.4.—5.5.2006, 
puh. 0202 30 30 tai www.rauta-
sormus.fi 

Rautasormuksen hinta on 50 
€ / kpl. Sormusten tuotto käy-
tetään sotiemme veteraanien 
ja sotaleskien tukemiseen, jot-
ta he voisivat selvitä omissa ko-
deissaan itsenäisesti mahdolli-
simman pitkään. 

Rautasormusten myynnin 
pienin kustannuksin mahdol-
listavat monet yritykset ja yh-
teisöt, jotka yhteistyökump-
paneina antavat aikaansa ja 
palveluitaan rautasormusten 
myyntikampanjaan veloituk-
setta. 

Tilaa oma 
rautasormuksesi

Yrityksille tarkoitetut rautasormustaulut  
myydään seuraavasti: 
Rautasormukset nro 1 – 10 
 Myydään tarjousten perusteella 18.4.2006 alkaen. 
 Tarjouksia voi jättää pia.mikkonen@sotiemmeveteraanit.fi 
Rautasormukset nro 11 – 100
 Myydään 500 € / kpl.  
Rautasormukset nro 101 – 1 000
 Myydään 250 € / kpl. 
Tilauksia voi tehdä varainhankkija Pia Mikkonen 
 puh. 050–354 0262 tai pia.mikkonen@sotiemmeveteraanit.fi
  
Tarinoita rautasormuksesta 10.4.2006 alkaen osoitteessa 
www.sotiemmeveteraanit.fi

Haapavetinen jääkä-
ri Taavi Törmälehto 
nimitettiin 19-vuoti-

aana Mannerheim-ristin rita-
riksi n:o 41 marraskuussa 1941. 
Nykyisin Törmälehto (84) asuu 
Raumalla.

Muotokuvan paljastus ta-

Mannerheim-ristin ritari Taavi 
Törmälehdon muotokuva paljastettiin

pahtui 12. maaliskuuta Haa-
paveden Opistolla. Tervehdys-
sanat lausui aloitteentekijän, 
Haapaveden Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Pertti Hanko-
nen. Muotokuvatoimikunnan 
puheenjohtajana hän esitti toi-
vomuksen, että taideteos saisi 

arvoisensa paikan Haapaveden 
kaupungintalossa.

Puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen mainitsi juhlapu-
heessaan, että Mannerheim-ris-
tin ritarit olivat ”ylisuoriutujia”. 
Pohjoisen Maanpuolustusalu-
een komentaja kenraalimaju-
ri Pertti Puonti paljasti muo-
tokuvan ja luovutti sen Haa-
paveden kaupungille. Puontin 

Mannerheim-ristin ritari Taavi Törmälehto ja muotokuvansa.

Museovirasto osti huu-
tokaupasta kaksin-
kertaisen Manner-

heim-ristin ritarin, kenraalima-
juri Aaro Pajarin merkittävät 
kunniamerkit ja palkinnot. 
Näin valtio osoitti arvostus-
ta veteraaneja kohtaan hank-
kiessaan huutokaupasta Tolva-
järven taistelujen sotasanka-
rin ja pienen ihmeen tehneen 

Pajarin kunniamerkkikokoelma museovirastolle
kenraalimajurin mitalit. Pa-
jari voitti erittäin vaikeat tais-
telut esimerkillisellä johtami-
sella, nokkeluudella ja periksi 
antamattomuudella. Taistelu-
jen ratkaisuhetkellä hän osoitti 
järkähtämätöntä vastuuta isän-
maastaan ja miehistöstään.

 Pajarin todellisilla ansioilla 
saavuttamat kunnianosoituk-
set olivat merkki todellisesta 

mukaan jääkäri Törmälehto oli 
kärkitaistelija, joka otti usein 
muita suuremman vastuun ja 
veti joukon mukanaan. Roh-
kealla konepistoolimiehellä oli 
monessa taistelutilanteessa rat-
kaisijan osa. 

Muotokuvan on maalannut 
taiteilija Oma Orell. Hänen oi-
valluksensa kuvata Törmäleh-
to urotyöstään palaavana voit-
tajana on onnistunut. Man-
nerheim-ristin ritarien säätiön 

pääsihteeri Pekka Kouri tote-
si tervehdyksessään Törmäleh-
don lähteneen sotaan alaikäise-
nä ilman isänsä lupaa.

Muotokuvan paljastus oli 
osa Haapaveden Sotaveteraani-
en  ja Haapaveden kaupungin 
järjestämää talvisodan päätty-
misen muistojuhlaa. Tilaisuu-
dessa esiintyivät Pohjan Soti-
lassoittokunta, Haapaveden ve-
teraanikuoro ja Mäkirinteen 
koulun lapset. (P.H.)

ansainnasta ja uhrautuvaisuu-
desta. Hän ymmärsi korpiso-
turien ja taistelijoiden mer-
kityksen rintamalla, ja ettei 
voittoa saavuteta pelkällä joh-
tamisella. Hän ymmärsi alais-
ten merkityksen; hän osasi ar-
vostaa, vaatia ja antaa koko pa-
noksensa sotilaidensa hyväksi. 

Ilkka Luoma
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Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry:n

VARSINAINEN  KOKOUS
pidetään torstaina 1. päivänä kesäkuuta 2006 klo 10
Mikkelissä konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa, Sointukatu 1.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 8.
        Keskustoimikunta

Puolen sataa jäsentä Suo-
men Sotaveteraaniliiton 
Ruotsin piirin yhdistyk-

sistä läheisineen teki 21. maa-
liskuuta laivaretken Helsinkiin 

Ruotsin piirin sotaveteraanit 
vierailivat presidentinlinnassa

piirin puheenjohtajan Heik-
ki Lirbergin ja sihteerin Heli 
Pakkasen johdolla. Retken ko-
hokohta oli vierailu presiden-
tinlinnassa, jossa vieraat tapa-

Vuonna 1966 peruste-
tut sotaveteraaniyhdis-
tykset saavuttavat tänä 

vuonna 40 vuoden iän. Useim-
mat viettävät juhlaa jäsenistön, 
sidosryhmien ja muun lähipii-
rin kanssa. Suuresta vuosijuh-
lien määrästä johtuen Sotave-
teraani -lehti ei voi julkaista 
kaikista juhlista raporttia. Leh-
den jokaisessa tämän vuoden 
numerossa julkaistaan piireit-
täin luettelo 40 vuotta viettä-
vistä sotaveteraaniyhdistyksis-
tä. Tässä numerossa ovat yh-
distykset, jotka on perustettu 
huhti–kesäkuussa 1966. 

Etelä-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiiri 
Lehtimäen Sotaveteraanit   3.4.
Vimpelin Sotaveteraanit 21.5.
Kurikan Sotaveteraanit 27.6.

Kainuun 
Sotaveteraanipiiri 
Sotkamon Sotaveteraanit 11.4.
Ristijärven Sotaveteraanit 30.5.

Keski-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiiri
Vetelin Sotaveteraanit 17.4.
Pyhäjärven Sotaveteraanit 18.4.

Keski-Suomen 
Sotaveteraanipiiri 
Laukaan Sotaveteraanit 3.4.
Konneveden Sotaveteraanit 3.4.
Konginkankaan 
Sotaveteraanit 24.4.

Sotaveteraaniyhdistyksiä 
40 vuoden ikään

Kannonkosken 
Sotaveteraanit 12.5.
Hankasalmen 
Sotaveteraanit 18.5.
Joutsan Sotaveteraanit 20.5.
Petäjäveden Sotaveteraanit 22.5.
Vaajakosken Sotaveteraanit 24.5.
Jämsänkosken 
Sotaveteraanit 25.5.
Jämsän Sotaveteraanit 31.5.
Kivijärven Sotaveteraanit   5.6.
Multian Sotaveteraanit 21.6.

Kymenlaakson 
Sotaveteraanipiiri 
Kouvolan Sotaveteraanit 20.4.
Iitin Sotaveteraanit 1.5.
Inkeroisten ja Anjalan 
Sotaveteraanit   3.5.
Jaalan Sotaveteraanit 23.5.

Lahden 
Sotaveteraanipiiri
Sysmän Sotaveteraanit   8.5.
Nastolan Sotaveteraanit 26.5.
Asikkalan Sotaveteraanit 19.6.

Lapin Sotaveteraanipiiri 
Simon Sotaveteraanit 15.5.

Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiiri 
Urjalan Sotaveteraanit 3.4.
Teiskon Sotaveteraanit 14.4.
Pirkkalan Sotaveteraanit 15.4.
Kihniön Sotaveteraanit 17.4.
Vesilahden Sotaveteraanit 24.4.
Viialan Sotaveteraanit 24.4.
Luopioisten Sotaveteraanit 10.5.
Ylöjärven Sotaveteraanit 11.5.

Karvian Sotaveteraanit 22.5.
Nokian Sotaveteraanit   9.6.
Kurun Sotaveteraanit 29.6.

Pohjois-Karjalan 
Sotaveteraanipiiri
Juuan Sotaveteraanit   1.5.
Ilomantsin Sotaveteraanit 19.5.

Pohjois-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiiri 
Pudasjärven Sotaveteraanit 9.4.
Kiimingin Sotaveteraanit 22.5.
Rantsilan Sotaveteraanit 5.6.
Kestilän Sotaveteraanit 15.6.

Pohjois-Savon 
Sotaveteraanipiiri 
Sukevan Sotaveteraanit  6.4.
Kuopion Sotaveteraanit 11.5.
Maaningan Sotaveteraanit 15.5.

Satakunnan 
Sotaveteraanipiiri 
Jämijärven Sotaveteraanit  2.5.
Porin Sotaveteraanit  2.6.

Uudenmaan 
Sotaveteraanipiiri 
Lopen Sotaveteraanit 19.4.

Varsinais-Suomen 
Sotaveteraanipiiri 
Kaarinan-Piikkiön 
Sotaveteraanit   3.4.
Loimaan Seudun
Sotaveteraanit 24.4.

KOKOUSKUTSU
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n XXII varsinainen liittokokous 
pidetään torstaina 1. kesäkuuta 2006 kello 13.00 alkaen kon-
sertti- ja kongressitalo Mikaelissa, Sointukatu 1, Mikkeli.

Liittokokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus liiton tulevan 
toiminnan ja rakenteen suuntaviivoista (tulevaisuussuunnitel-
ma), hallituksen ehdotus liiton sääntöjen 2, 4, 7, 10 ja 11 §:n 
muuttamisesta sekä sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. 

Kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan kokouspaikan aulassa 
kokouspäivänä klo 10.00 alkaen. 

Hallitus 

MÖTESKALLELSE
Finlands Krigsveteranförbunds rf XXII ordinarie förbundsmöte 
hålls torsdagen den 1 juni 2006 med början klockan 13.00 i 
konsert- och kongresshuset Mikaeli, Sointukatu 1, St. Michel.

Vid förbundsmötet behandlas styrelsens förslag till verksamhe-
tens och strukturens riktlinjer (framtidsplan), styrelsens förslag 
att ändra 2, 4, 7, 10 och 11 § i förbundets stadgar samt de 
ärenden som är nämnda i 11. paragrafen.

Mötesdelegaternas fullmakter granskas i mötesplatsens entré-
hall på mötesdagen börjande klockan 10.00.

Styrelsen

sivat tasavallan presidentti Tar-
ja Halosen.

    Käynti alkoi tutustumis-
kierroksella, jolla veteraaneja 
opasti Margareta Lassas. Pre-
sidentti Halonen oli varannut 
vieraiden tapaamiseen aikaa 
niin runsaasti, että hän ehti 
jututtaa monia heistä, kysel-
lä muun muassa elinoloista ja 
viihtymisestä, Ruotsiin jäämi-
sen syitä, ystävystymisestä ja 
avioitumisesta siellä sekä vie-
railuista synnyinmaassa.

Kiittäessään presidenttiä 
vastaanotosta puheenjohta-
ja Lirberg kertoi sotaveteraa-
nityöstä yli rajan ja mainitsi 
myös ulkomailla asuvien rinta-
maveteraaniemme saavan eri-
tyisetuuksia Suomesta. Lopuk-
si presidentti esitti kiitokset so-
tiemme veteraanien isänmaan 
hyväksi tekemästä työstä.

Suomen sotaveteraaniliiton Ruotsin piirin puheenjohtaja Heikki 
Lirberg kiitteli presidentti Tarja Halosta kertoen piirinsä ja sen ve-
teraanien taustoista.

Rintamanaisten Liitto  
ry:n vuosikokous valitsi 
22. maaliskuuta uudek-

si puheenjohtajaksi osastopääl-
likkö Kaarina Peltolan. Hän 
toimii myös liiton toiseksi suu-
rimman yhdistyksen Helsingin 
Rintamanaiset ry:n puheenjoh-
tajana kahdeksatta vuotta.

Veteraanijärjestöjen toimin-
nassa hän on ollut mukana mo-
nissa tehtävissä 60-luvulta läh-
tien. Helsingin Rintamanaiset 
ry:n jäseneksi hän liittyi 1983. 
Liiton varapuheenjohtajana 
hän on ollut vuodesta 2004. 
Hän oli pitkään mm Etelä-Suo-
men läänin sekä Helsingin rin-
tamaveteraaniasiainneuvotte-
lukunnassa, Naisten Valmius-
liiton alueneuvottelukunnassa 

Kaarina Peltola Rintamanaisten 
Liitto ry:n puheenjohtajaksi

sekä Suomen veteraaniliitto-
jen valtuuskunnassa vuodesta 
2004.

Sotien 1939—1945 aikana 
hän toimi muonitus-, ilman-
valvonta- sekä lääkintälottana 
pääasiassa Karjalankannaksel-
la. 
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20. kansallisen veteraanipäivän  
valtakunnallinen pääjuhla
Hämeenlinnan  
jäähallissa 27.huhtikuuta 
Ohjelma:
klo 10.00  Juhlallinen lipunnosto 
klo 10.30  hartaustilaisuus 
klo 11.00  Lounas 
klo 13.0�  pääjuhla 
klo 14.30  Lähtökahvit

Pääjuhlan ohjelmasisältö:
Musiikkia parolan marssi  
 panssarisoittokunta ja ilmavoimien soittokunta,  
 johtaa musiikkimajuri heikki Saariaho
Seppelepartioiden lähettäminen 
 kenttäpiispa hannu niskanen  
 narvan marssi
Tervehdyssanat Juhlatoimikunnan puheenjohtaja,  
 kaupunginjohtaja tapani hellstén 
Musiikkia Jean Sibelius:  Lastu lainehilla  
 Fredrik pacius:  Laps̀  Suomen  
 Sopraano pia Freund ja panssarisoittokunta ja ilmavoimien  
 soittokunta, johtaa musiikkimajuri heikki Saariaho
Juhlapuhe Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja  
 Sakari tamminen
Musiikkia kaunehin maa  
 Finlandia-hymni 
 hämeenlinnan mieskuoro, johtaa Anneli Julén 
Valtioneuvoston tervehdys 
 työministeri tarja Filatov
Musiikkia Jukka kuoppamäki: Sininen ja valkoinen 
 Soi laulu kotikaupungin: säv. Martti hela, san. Matti M. ilkka
 hämeenlinnan normaalikoulun musiikkiluokat,  
 johtaa tiina hiekkaranta ja tuomo kunnas
Puolustusvoimien tervehdys 
 pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Esa tarvainen
Musiikkia ilta kannaksella 
 Sinäkö äiti - sotilaan viimeinen näky  
 kodin kynttilät  
 Lauluyhtye kanttiinin lotat
Veteraanien sana Rintamaveteraani tauno hurskainen
Musiikkia veteraanin iltahuuto 
 hämeenlinnan mieskuoro, lauluyhtye kanttiinin lotat,  
 hämeenlinnan normaalikoulun musiikkiluokat,  
 panssarisoittokunta ja ilmavoimien soittokunta,  
 johtaa musiikkimajuri heikki Saariaho
 Maamme 
 hämeenlinnan mieskuoro, lauluyhtye kanttiinin lotat,  
 hämeenlinnan normaalikoulun musiikkiluokat,  
 panssarisoittokunta ja ilmavoimien soittokunta ja yleisö
Ruokailujärjestelyjen vuoksi pyydämme, että veteraanijärjestöjen piirien toimistot 
ilmoittavat alueensa osallistujamäärät 31.3.2006 mennessä Minna karppiselle,  
puh. 03-621 2244 tai sähköpostilla osoitteeseen minna.karppinen@hameenlinna.fi.

Lisätiedustelut:
Pääjuhla: 
Järjestelytoimikunnan pj. tauno Ylänne puh. 03-6�3 21�1 tai 0�0-�930�13  
tai sähköpostitse tauno.ylanne@hameenlinnalainen.com 
Asemiesilta: 
toiminnanjohtaja pertti von hertzen puh. 040-��1 ���� tai p.v.hertzen@sci.fi

Keskiviikkona 26.4. klo 18.00 veteraanijärjestöjen järjestämä  
Aseveli-ilta jäähallissa.

Kansallisen

Veteraanipäivän

valtakunnallinen

pääjuhla

Hämeenlinna  27.4.2006 Tavastehus

Veteraanien työ — hyvinvointimme perusta
Veteranernas arbete — grunden för vår välfärd

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN 
VALTAKUNNALLINEN PÄÄJUHLA 
HÄMEENLINNAN JÄÄHALLISSA 
27.4.2006

OHJELMA
klo 10.00  Juhlallinen lipunnosto

klo 10.30  Hartaustilaisuus

klo 11.00  Lounas

klo 13.05  Pääjuhla

klo 14.30  Lähtökahvit

Pääjuhlan soittokuntina toimivat Panssarisoittokunta ja 
Ilmavoimien Soittokunta. Pääjuhlan juhlapuhujana on 
Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja Sakari Tamminen.

Ruokailujärjestelyjen vuoksi pyydämme, 
että osallistumisesta ilmoitetaan 31.3.2006 mennessä 
Minna Karppiselle, puh. 03-621 2244 tai sähköpostilla 
minna.karppinen@hameenlinna.fi.

Pääjuhlaa ja oheistapahtumia koskevia tiedotteita lähetetään 
kevään aikana myös liitoille ja piireihin, joita pyydetään jatka-
maan tiedottamista omalle jäsenistölleen.

Lämpimästi tervetuloa Hämeenlinnaan!

Kansallisen veteraani-
päivän valtakunnallinen 
pääjuhla järjestetään Hä-
meenlinnassa 27. huhtikuu-
ta. Hämeenlinnan kaupunki 
tiedottaa juhlaan saapujille 
käytännön seikoista.

Saapuminen 
juhlapaikalle
Kaikilta sisääntuloväyliltä löy-
tyy selkeät opasteet juhlapai-
kalle asti. Sotilaspoliisit ohjaa-
vat linja-autot Exel-hallin py-
säköintialueelle. Vieraat voivat 
nousta autoista juhlakentän 
pohjoispäässä. Henkilöautot 
ohjataan harjoitushallin takai-
selle pysäköintialueelle. 

Opastaminen  
paikan päällä
Juhlapaikalla ovat varusmie-
het ja reserviläiset opastamas-
sa juhlavieraita. Ritarihallin 
sisäänkäynnin tuntumassa on 
infopiste, josta saa tietoa juh-
lasta sekä järjestelyistä ja Hä-

meenlinnasta yleensä. Ensiapu-
piste ja lepohuone on järjestetty 
jäähalliin.

Partiolaiset jakavat ulkona 
juhlavieraille lipunnoston käsi-
ohjelman. Hartaustilaisuuden 
sekä pääjuhlan käsiohjelmat 
jaetaan valmiiksi tuoleille. 

Ruokailu 
Hartaustilaisuuden jälkeen 
siirrytään ruokailemaan har-
joitushalliin sekä Exel-halliin. 

Ruokailuun siirrytään sek-
toreittain ohjattua reittiä pitkin 
varusmiesten ja reserviläisten 
opastamina.

Pääjuhla 
Pääjuhla televisioidaan suora-
na lähetyksenä, josta myös pää-
juhlan alkamisaika, klo 13.05 
johtuu.

Osa istumapaikoista on mer-
kitty kutsuvieraille. 

Nähtävyydet
Veteraaneilla ja heidän saatta-

Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhlan käytännöllisiä seikkoja

jillaan on 26.–27.4. vapaa pääsy 
kaupungissa sijaitseviin muse-
oihin: Tykistömuseo, Histori-
allinen museo, Vankilamuseo, 
Hämeen linna, Taidemuseo, Si-
beliuksen syntymäkoti ja Pa-
landerin talo.

Majoittautuminen
Majoittautuminen on mahdol-
lista esimerkiksi Hotelli Cumu-
luksessa ( 03-64 881) sekä Sokos 
Hotelli Vaakunassa (020-123 
4636). Myös lähipaikkakunnil-
ta kannattaa kysellä hotellima-
joitusta. 

Tarkat ohjelmatiedot sekä kart-
ta löytyvät internetistä osoit-
teesta:
http://www.hameenlinna.fi/
tapahtumat.php.

Kaikki 27.4. tapahtumat ovat 
maksuttomia juhlavieraille 
sekä heidän saattajilleen!
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Tavoitteesta tuli viimein totta

Metropoliitta Panteleimon ja piispa Samuel Salmi siunasivat ve-
teraanikirjat Oulun lääninhallituksessa järjestetyssä juhlassa.

Veteraanikirjojen kokoelmaa on jo pyydetty nähtäväksi veteraa-
nijuhlille ja -tapahtumiin.

Oulun läänin jokaisesta 
kunnasta on valmii-
na veteraanimatrikke-

li tai sota-ajan paikallista his-
toriaa esittelevä kirja. Oulun 
hiippakunnan piispa Samuel 
Salmi ja Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan metropoliitta 
Panteleimon siunasivat kirjat, 
luvultaan yli 60, Oulun läänin-
hallituksessa 9. maaliskuuta 
järjestetyssä juhlassa.

Juhlan isäntä, maaherra Eino 
Siuruainen iloitsi: Oulun läänin 
rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunnan mittava tavoite on 
nyt saavutettu. Ensimmäinen 
kirja Ristijärven sankarivaina-
jat julkaistiin vuonna 1974 ja 
viimeisin kirja sotkamolaisis-
ta veteraaneista viime vuonna. 

Kirjojen sivumäärät vaihtele-
vat yhdeksästäkymmenestä liki 
yhdeksäänsataan sivuun. ”Ve-
teraanijärjestöissä ollaan tyyty-
väisiä”, totesi tilaisuudessa ve-
teraanien puheenvuoron käyt-
tänyt Rintamaveteraaniliiton 

puheenjohtaja Onni Toljamo. 
Yleisesti toivottiin, että läänin-
hallituksen kirjakokoelmaa saa-
taisiin nähtäväksi veteraanijuh-
lille usein.  

Aarno Strömmer
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Suomen Sotaveteraanilii-
ton hallitus myönsi tammi-
kuussa Sotaveteraanien
kultaisia ansioristejä 71 
henkilölle sekä Sotavete-
raaniliiton ansiomitalin 59 
henkilölle. 

Sotaveteraanien 
kultainen ansioristi on 
myönnetty seuraaville 
henkilöille:
Ylermi Aaltonen, Lahti
Matti Aitto-oja, Oulu 
Martti Ala-Sulkava, Virrat
Jarl Arnkil, Nurmijärvi 
Artur Aura, Mustasaari 
Elvi Bergström, Vantaa 
Tuomo Eskola, Uusikaupunki
Helvi Glad, Kotka
Runar Hagberg, Vöyri
Tapio Hanhinen, Imatra
Heikki Hannula, Pori
Pentti Hautaniemi, Vantaa 
Mauno Heikkilä, Ulvila 
Antti Henttonen, Helsinki
Holger Huotari, Kajaani
Lars Hägg, Helsinki 
Väinö Irva, Oulainen 
Jorma Jaatinen, Porvoo
Luukas Jokiranta, Kuusamo 
Helvi Jussila, Somero
Saara Järvinen, Luopioinen
Aarne Kalevala, Lahti
Leo Kanerva, Viiala
Pentti Knuuttila, Nurmo
Yrjö Koivumies, Rautalampi 
Matti Kontio, Tampere
Veikko Korhonen, Jämsänkoski
Veikko Kostiainen, Hattula
Elli Kotilainen, Rautalampi 
Walter Kotkavuori, Pori 
Levi Laden, Maalahti 
Olli Lahtonen, Pori 
Erkki Laurila, Tarvasjoki 
Taisto Lehväslaiho, Jämsänkoski 
Veikko Lukkarila, Jämsänkoski
Eino Luostarinen, Espoo 
Kauko Miikkulainen, Lahti
Vilho Moilanen, Lahti
Paavo Mäkinen, Suodenniemi
Eila Mäkiniemi, Lappajärvi
Aino-Ester Niemelä, Kuopio
Pekka Nikkarinen, Sodankylä
Pentti Oittinen, Keikyä
Paavo Pajukoski, Nivala
Pentti Pajukoski, Sievi
Helvi Peltonen, Oulu
Unto Poutala, Espoo
Aaro Rajala, Ähtäri
Ylo-Mark Saar, Kanada
Eero Saario, Kiukainen
Kauko Sainio, Salo
Kaarle Salmela, Lapinlahti
Kalervo Salminen, Jämsänkoski 
Tapio Salminen, Turku
Veikko Savolainen, Juankoski
Paavo Seuna, Tuusula
Nils-Börje Stormbom, Vaasa
Reino Suomalainen, Toijala 
Vesa Särkkä, Toivakka 
Eero Särssi, Hämeenlinna 
Jaakko Tilli, Ylämaa

Sotaveteraaniliitto palkitsi sotaveteraanityössä ansioituneita
Mauno Toikka, Hamina,
Kauko Unkila, Orivesi 
Elsa Vanhala, Lahti
Onni Vanhapelto, Ylämaa
Teuvo Wartiainen, Oulu
Elsa Viita, Lahti
Sulo Viitanen, Siikainen 
Esko Virtanen, Ruotsinpyhtää 
Olavi Vuojakoski, Saarijärvi 
Kosti Yliluhta, Teuva

Suomen 
Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalit myönnettiin 
seuraaville henkilöille:
Kauppaneuvos Ilmari Aho,  
Ylitornio
Puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä,  
Loimaa
Komminister Katarina  
Andersson, Tukholma
Luutnantti Aki Blom,  
Lappeenranta
Everstiluutnantti Ilmari Hakala,  
Sipoo
Sihteeri Maija Hasu,  
Lappeenranta
Rovasti Timo Holma, Kokkola
Ostopäällikkö Mariitta Hurme, 
Nokia
Lääninrovasti Heikki Hurskainen, 
Nivala
Toimitusjohtaja Jorma  
Hämäläinen, Tuusula
Jordbrukare Hans Ingvesgård, 
Kristinestad
Puheenjohtaja Kauko Juhantalo, 
Kankaanpää
Kauppias Rauno Kallunki, Salla
Eversti Kari Kasurinen, Lohja
Majuri Eero Klemetti, Vaasa
Fysioterapeutti Riitta Kytö,  
Virolahti
Toimistovirkailija Heleena Laine,  
Pori
Rehtori Lauri Lajunen, Oulu
Rouva Aune Lakka, Kotka
Lääket. lisensiaatti Olavi Larma, 
Helsinki
Majuri Juha Lemminki, Lahti
Eversti Juha-Pekka Liikola,  
Lappeenranta
Apulaistiedotuspäällikkö Marko 
Luotonen, Helsinki
Terveydenhuoltoneuvos Tyyne 
Martikainen, Espoo
Metropoliitta Panteleimon, Oulu
Yrittäjä Pentti Muuronen, Ylöjärvi
Yrittäjä Sari Naukkarinen,  
Sulkava
Aluepäällikkö Tomi  
Naukkarinen, Sulkava
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen,  
Oulu
Kauppias Heikki Niva,  
Taipalsaari
Näyttelijä Arja Nurminen,  
Hämeenlinna
Näyttelijä Matti Nurminen,  
Hämeenlinna
Vuoromestari Jukka Nyberg, 
Kuusankoski
Hovioikeuden presidentti Esko 

Oikarinen, Rovaniemi
Toimitusjohtaja Reijo Oksanen, 
Lahti
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 
Helsinki
Diplomi-insinööri Pertti Parmio,  
Joensuu
Revisioneuvos Reijo Peltola,  
Helsinki
Varatuomari Antti Pihlajamäki, 
Helsinki
Rovasti Matti Piispanen,  
Hämeenkoski
Kenraalimajuri Pertti Puonti, 
Oulu
Rovasti Jaakko Rantamäki,  
Reisjärvi

Apteekkari Antero Saanila,  
Hämeenlinna
Musiikkimajuri Heikki Saariaho,  
Hämeenlinna
Piispa Samuel Salmi, Oulu
Päätoimittaja Mikko Salo,  
Kirkkonummi
Rehtori Veli Siljander, Kalajoki
Puheenjohtaja Timo Siukosaari, 
Orivesi
Muusikko Olavi Spännäri,  
Lappeenranta
Överste Karl Gustav Storgårds, 
Helsingfors
Puheenjohtaja Ossi Sunell,  
Helsinki
Asiamies Pertti Suominen,  

Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer onnittelee ansiomitalien saajia Kataja-
nokan Kasinolla pidetyssä juhlatilaisuudessa. Vasemmalta Antti Pihlajamäki, Timo Siukosaari, Ossi 
Sunell (onnitteluvuorossa), Pertti Suominen ja Irma Törnström.

Helsinki
Diplomi-insinööri Antti  
Tuomala, Pori
Pääsihteeri Irma Törnström,  
Espoo
Valtiotieteen tohtori Mikko 
Uola, Tampere
Rovasti Heikki Vaahtoniemi, 
Kokkola
Everstiluutnantti Christian  
Wallin, Helsinki
Pankkivirkailija Helena Viertola,  
Nurmo
Eversti Mikko Virrankoski,  
Rovaniemi

Suomen Kulttuurirahasto 
jakoi vuosijuhlassaan 27. 
helmikuuta apurahoja ja 

palkintoja yhteensä yli 18 mil-
joonaa euroa. Rahaston julkai-
seman luettelon mukaan apura-
hoja saivat nimikkorahastois-
ta muassa seuraavat henkilöt ja 
yhteisöt.

- Psykologi Gunilla Björk-
qvist suomalaisia sotavete-
raaneja, rintamaveteraane-
ja ja sotainvalideja koskevaan 
väitöskirjatyöhön, Sotiemme 
veteraanien perinnerahastosta, 
16 000 euroa.

- Kouluneuvos Martti Höl-

Veteraaniperinnehankkeille tukea 
Suomen Kulttuurirahastolta

sä, peruskoulun opettaja Lau-
ri Leppänen ja laatukonsultti 
Matti Passi Vantaan lukiolais-
ten keräämästä veteraanipe-
rinteestä koottavan julkaisun 
valmistamiseen, Sotiemme Ve-
teraanien perinnerahastosta, 
13 400 euroa.

- Fil. maisteri Jussi Kämä-
räinen talvisodan alkuvaihees-
sa puna-armeijan miehittämäl-
le alueelle jääneitä suomalaisia 
siviilejä koskevaan väitöskir-
jatyöhön, Aino, Astrid ja J. V. 
Elialan rahastosta, 16 000 eu-
roa.

- Sotainvalidien Veljesliitto 

ry sotaveteraanien kuntoutus-,  
virkistys- ja kulttuuritoimin-
taan Kaunialan sotavammasai-
raalassa, hakemuksetta,  Ulla 
ja Elo Durchmanin rahastosta, 
100 000 euroa.

- Tammenlehvän Perinne-
liitto ry sotien veteraanien val-
takunnallisen perinteen kar-
toittamiseen, Sirkka ja Antti 
Anteron rahastosta, 10 000 eu-
roa.
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Presidentti Lennart Meri 
kuoli 14. maaliskuuta 
ja haudattiin Tallinnan 
Metsäkalmistoon 26. maa-
liskuuta. Muistosanoissa ja 
-kirjoituksissa palautettiin 
mieliin hänen elämäntyön-
sä kulttuurin saroilla sekä 
merkityksensä Viron uu-
delleen itsenäistymisessä 
ja tasavallan presidenttinä 
1992–2001.  

Sotiemme veteraanit, eri-
toten virolaiset vapaa-
ehtoiset – Suomen-pojat 

– tunsivat Lennart Meren ja 
muistavat häntä myös sen joh-
dosta, että hän osoitti näyttä-
västi kiinnostusta, arvonantoa 
ja kiitollisuutta niitä miehiä 
kohtaan, jotka taistelivat sekä 
Suomen että Viron kamaralla 
veljesmaiden vapauden ja isän-
maansa kunnian puolesta.

Suomen Sotaveteraanien 
Viron yhdistyksen kunniapu-
heenjohtajan, everstiluutnantti 
Sven Isen muisteluksiin nojau-
tuvat katkelmat ja muut mai-
ninnat sekä valokuvat Meren 
yhteyksistä Suomen-poikiin 
kertovat tilaisuuksista ja tapah-
tumista, joissa hänen lämmin 
asenteensa veteraaneja ja hei-
dän edustamiaan arvoja koh-
taan ilmeni erityisen selvästi. 

JR 200:n patsaalla 
elokuussa 1991
Sven Isen ensimmäinen muisti-
jälki Lennart Merestä on vuo-
delta 1991. Viron ”laulava val-
lankumous” ja Neuvostoliitossa 
tapahtunut jonkinasteinen va-
pautuminen olivat mahdollis-

taneet suomalaisten ja virolais-
ten aseveljien kanssakäymisen. 
Tieto Suomen puolustusvoi-
missa palvelleista virolaisista 
alkoi levitä ja heidän panok-
sensa saada arvostusta. Luumä-
ellä, jossa virolainen Jalkaväki-
rykmentti 200 oli muodostettu 
helmikuussa 1944, pystytettiin 
sen muistomerkki. Se paljastet-
tiin 18. elokuuta 1991. Tilaisuu-
teen saapui Virosta nelisensa-
taa ja muualta maailmasta sa-
takunta Suomen-poikaa. Sven 
Ise esitti juhlassa heidän kii-
toksensa patsaasta ja sen osoit-
tamasta arvonannosta. Juhlan 
päätyttyä Svenin luo asteli ar-
vokkaan näköinen herrasmies, 
joka oli istunut juhlaväen jou-
kossa. Hän oli Viron ulkomi-
nisteri Lennart Meri, joka oli 
saanut tiedon tilaisuudesta ja 
pitänyt tärkeänä olla saapuvil-
la. Hänen läsnäolonsa oli kun-
nianosoitus Suomen-pojille.    

Juhlan päätyttyä Lennart 
Meri halusi otettavaksi valoku-
van, jossa hän ja Sven Ise seiso-
vat rinnan. Valokuvan otti Pee-
ter Langovits, Suomen-poikien 
taitava ”hovikuvaaja”. Tasaval-
lan presidenttinä Meri kertoi 
upseerien nimitystilaisuudes-
sa, että valokuva on hänen vir-
kahuoneensa työpöydällä.  Ensi 
tapaaminen Suomen-poikien 
kanssa oli tilaisuus, jonka hän 
halusi pitää mielessään.

Lennart Meri ja  
Adolf Ehrnrooth
Toinen muistijälki on vuodel-
ta 1998, jolloin Suomen Sotave-
teraaniliiton kunniajäsen, jal-
kaväenkenraali, Mannerheim-

ristin ritari Adolf Ehrnrooth 
vieraili Tallinnassa tapaamas-
sa Suomen-poikia. Olivathan 
monet hänen aseveljiään kesän 
1944 torjuntataisteluista Kar-
jalankannaksella. Vierailuoh-
jelmaan sisältyi juhlatilaisuus, 
jonka Suomen Sotaveteraani-
en Viron yhdistys järjesti 21. 
helmikuuta Viron itsenäisyy-
den 80-vuotispäivän johdos-
ta. Tasavallan presidentti Len-
nart Meri osallistui juhlaan ja 
luovutti siinä kenraali Ehrn-
roothille Viron Maarjamaan 
Ristin ritarikunnan suurristin. 
Tämä kunnianosoitus korosti 
myös veljesmaiden yhteenkuu-
luvuutta ja niiden sotavaihei-
den yhteisyyttä.

Veteraanien parissa  
Luumäellä ja Äksissä 
Suomen-poikia ehkä syvim-
min sykähdyttänyt Lennart 
Meren tapaaminen on elokuul-
ta 2001, jolloin Luumäellä vie-
tettiin JR 200:n muistomerkin 
ja samalla Viron uudelleen it-
senäistymisen 10-vuotisjuhlaa. 
Siihen oli Virosta saapunut ko-
solti Suomen-poikia, joista osa 
kävi tulomatkallaan rykment-
tinsä taistelutienoilla Karjalan-
kannaksella. Juhlapäivä päät-
tyi virolaisten ja suomalaisten 
juhlavieraiden veljesateriaan 
koulukeskuksessa. Tilaisuuden 
alkaminen viivästyi sen joh-
dosta, että juhlan järjestäjät tie-
sivät odottaa presidentti Meren 
ja hänen puolisonsa saapumis-
ta. Uutinen siitä yllätti. Meret-
hän olivat samana päivänä Lat-
viassa, jossa pääkaupunki Rii-
ka vietti 800-vuotisjuhliaan. 
Kävi selville presidentin järjes-

täneen asiat niin, että heti kun 
juhlamenot siellä olivat päätty-
neet, erikoislentokone kiidät-
ti heidät Imatran Immolaan ja 
sieltä autokyyti Luumäelle.       

Presidentti piti tilaisuudes-
sa puheen. Lausuttuaan syvän 
ilonsa tapaamisesta hän käsit-
teli Viron valtiojohdon 1939 ja 
1940 sekä elokuussa 1991 teke-
miä ratkaisuja sekä niiden taus-
taa ja merkitystä. Koskettava 
puhe päättyi virkkeisiin: ”Suo-
men-pojat, kunnioitukseni 
kuuluu teille. Suomalaiset ystä-
väni, rakkauteni kuuluu teille.”

Vierailu oli erityisen va-
kuuttava osoitus siitä, että pre-
sidentti halusi virkavelvolli-
suuksiensa keskelläkin saapua 
Suomen-poikien pariin ja il-

maista heille kansakunnan kii-
tollisuutta. Kaikki tämä tuntui 
hänelle olevan luonnollista, it-
sestään selvää.  

Presidentin matka jatkui 
kohta. Ennen lähtöään hän ha-
lusi vielä käydä muistomerkil-
lä, jonka paljastustilaisuudessa 
hän oli ollut tasan kymmenen 
vuotta aiemmin. Käynti oli hä-
nelle tärkeä myös sen johdosta, 
että hän oli pahoillaan estymi-
sestään osallistua aamupäivällä 
seppeleenlaskuun.

Presidenttikautensa päätyt-
tyä Lennart Meri oli mukana 
Suomen-poikien tilaisuudessa 
Tarton kunnan Äksin kyläs-
sä. Siellä avattiin 30. elokuuta 
2002 pieni museo kertomaan 
etenkin taisteluista, joita Suo-

Lennart Meri oli Suomen-poikien uskollinen ystävä

Tasavallan presidentti Lennart Meri ja jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnrooth tapasivat Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen 
järjestämässä Viron itsenäisyyden 80-vuotisjuhlassa Tallinnassa 
21.2.1998.

Luumäellä paljastettiin 18.8.1991 jatkosodan virolaisen Jalkavä-
kirykmentti 200:n muistomerkki.  Tilaisuudessa oli läsnä Viron ul-
koministeri Lennart Meri (vasemmalla). Hän pyysi rinnalleen va-
lokuvaan Suomen-poikien kiitospuheen pitäneen Sven Isen, josta 
sittemmin tuli Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen puheen-
johtaja ja kunniapuheenjohtaja. Tasavallan presidenttinä Meri kä-
vi patsaalla tasan 10 vuotta myöhemmin, jolloin hän piti kosket-
tavan puheen Suomen-pojille ja heidän suomalaisille ystävilleen.

Tarton kunnan Äksissä avattiin 30.8.2002 museo kertomaan taisteluista, joita entiset JR 200:n mie-
het kävivät lähitienoilla puna-armeijaa vastaan. Taisteluihin osallistunut Suomen Sotaveteraanien 
Viron yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Raul Kuutma selostaa kartalta sotatoimia vierellään seiso-
valle presidentti Merelle ja muille kutsuvieraille. Raul Kuutmaa vastapäätä vasemmalla ovat päämi-
nisterit Kallas ja Lipponen.  Kuvat: Peeter Langovits
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mesta kotimaahansa elokuussa 
1944 palanneet JR 200:n miehet 
kävivät maahan tunkeutuvaa 
puna-armeijaa vastaan Ema-
joen-linjalla. Museon avasivat 
pääministerit Paavo Lipponen 
ja Siim Kallas. Presidentti Me-
ren ja pääministerien läsnäolo 
ja museota kohtaan osoittama 
kiinnostus lämmittivät sekä 
veteraanien että paikkakunta-
laisten mieltä.

Yhteydenpitoa  
Virossa ja Suomessa
Sven Isen luonnehtimien ti-
laisuuksien ohella on mieleen 
jäänyt muitakin tapaamisia ja 
yhteydenpitoa, jotka osoitta-
vat Lennart Meren veteraaneja 
kohtaan tuntemaa myötämiel-
tä.

Yksi Viron kansallisista 
merkkipäivistä on voitonpäi-
vä, 23. kesäkuuta. Vuonna 1994 
tämä päivä oli erityisen merkit-
tävä ja sen vietto tavallista näyt-
tävämpää: Suomen Sotavete-
raanien Viron yhdistys, joka oli 
perustettu 26.4.1992, oli kutsu-
nut Suomen-poikia Tallinnaan 
yleismaailmalliseen kokoon-
tumiseen. Pääjuhlassa heitä oli 
Virosta ja eri puolilta maail-
maa lähes 600. Juhlassa luettiin 
tasavallan presidentti Meren 
tervehdys. Sen päätösvirkkeis-
sä valtion päämies vakuuttaa 
Viron tasavallan kumartavan 
aseveljien kasvojen edessä sekä 
kiittää heitä teoista ja tahdosta 
säilyttää Viron tasavalta.

Helmikuussa 2004 oli ku-
lunut 60 vuotta Jalkaväkiryk-
mentti 200:n perustamisesta. 
Tämän johdosta Suomen So-
taveteraanien Viron yhdistys 
järjesti Viron kansalliskirjas-
tossa rykmentistä ja sen mie-
histä kertovan valokuvanäytte-
lyn. Virkakautensa jo päättänyt 

presidentti Meri oli läsnä näyt-
telyn avajaisissa 20. helmikuu-
ta ja tutustui kuva-aineistoon. 
Hän halusi olla perillä Suomen-
poikien vaiheista ja edelleen ta-
vata heitä.

Lennart Meren yhteydenpito 
veteraaneihin jatkui myös Suo-
messa. Kun Haminan kaupun-
ki 2003 vietti 350-vuotisjuhli-
aan, niiden ohjelmaan sisältyi 
sotaveteraanikuorojen suuri 
viihdekonsertti linnoituksen 
bastionissa. Presidentti Meri 
oli samaan aikaan Haminassa 
kaupungin vieraana. Saatuaan 
kuulla konsertista hän mah-
dutti kiireiseen aikatauluun-
sa käynnin kuuntelemaan 450 
laulajan esiintymisen alkuosaa.  
Heidän joukossaan oli laula-
javeljiä myös Suomen-poikien 
mieskuorosta. Presidentti ja vi-
rolaislaulajat esiteltiin yleisölle, 
jolta he saivat lämpimiä suosi-
onosoituksia. Presidentillä oli 
jälleen yksi tie ja monta asiaa, 
yhtenä niistä veteraanien ta-
paaminen.

    Suomen-poikien tunnet-
tuudelle, arvostukselle ja itse-
tunnolle merkitsi paljon myös 
se, että Lennart Meri presi-
denttikaudellaan kutsui joka 
vuonna Suomen-poikia itse-
näisyyspäivän vastaanotolle ja 
muihin tilaisuuksiin. Heidän 
läsnäolonsa nosti kansalaisten 
ja ehkä myös ulkomaisten kut-
suvieraiden mieleen sotiem-
me virolaisten vapaaehtois-
ten valitseman tien sekä taiste-
lun Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta.

Lennart Meri pysyy sekä 
Suomen-poikien että heidän 
suomalaisten aseveljensä kii-
tollisessa muistissa.

Simo Kärävä

Suomen-poikien perin-
neyhdistys kävi perin-
teisen tapansa mukaan 

Viron itsenäisyyspäivänä 24. 
helmikuuta kunniakäynnillä 
Helsingin Malmilla virolaisten 
vapaaehtoisten muistomerkillä. 
Merisotakoulussa opiskelevat 
virolaiskadetit olivat kunnia-
vartiossa muistohetken ajan. 
Päivä jatkui perinteisesti yhdis-
tyksen vuosikokouksen mer-
keissä.

Vuosikokouksen päätösten 
jälkeen perinneyhdistyksen 
puheenjohtajana toimii edel-
leen kansanedustaja Seppo 
Lahtela. Varapuheenjohtajina 
toimivat Uno Järvela ja Nyy-
rikki Kurkivuori sekä muina 
jäseninä Hans-Göran Gabri-
elsson, Reijo Tanskanen, Irma 
Törnström ja Seppo Wuori.

Yhdistyksen keskeisimpiä 
tehtäviä ovat Suomen-poikien 
perinteiden vaaliminen ja vä-
littäminen tuleville sukupol-

Suomen-poikien perinneyhdistys 
toimii vilkkaasti

ville sekä Suomen-poikien, hei-
dän puolisoidensa ja leskiensä 
sosiaalinen ja lääkinnällinen 
tukeminen.

Perinnehdistys järjesti ra-
hankeräyksen koko Suomen 
alueella 1.10.2005—31.3.2006. 
Keräyksen tuotto käytetään 
Suomen-poikien Tallinnan 
Metsäkalmistossa olevan hau-
tausmaan ja muualla Virossa 
olevien muistomerkkien ylläpi-
to- ja hoitokuluihin sekä muu-
hun perinnetyöhön.

Perinneyhdistys on osallis-
tunut Suomen-poikien kuoron 
uusitun CD-levyn kustannuk-
siin. Uusittu muistomerkkite-
os, johon on lisätty Pohjan Poi-
kia käsittävä osa, on valmistu-
nut yhdistyksen kustantamana 
suomeksi ja viroksi. Yhdistys 
on myös tukenut Olev Hansa-
lua Mannerheimista kirjoitta-
man Pohjola Suurmees -kirjan 
tekemisessä. Yhdistys vaalii 
Pohjan Poikien perinteitä siltä 

osin, kun he olivat esimerkkinä 
Suomen-pojille.

Sotavahinkosäätiö on lah-
joittanut 20 100 euroa Suomen-
poikien, heidän puolisoiden-
sa ja leskiensä sosiaaliseen ja 
lääkinnälliseen apuun. Eileen 
Starckjohann ja Thelma Starck-
johann-Bruunin säätiö on lah-
joittanut 10 000 euroa Suomen-
poikien leskien lääkinnällisten 
hoitojen tai leikkausten aiheut-
tamien kustannusten tai niiden 
vaatiman kuntoutuksen mak-
samiseen. Perinneyhdistys on 
siirtänyt kummankin lahjoituk-
sen saadut varat Suomen Sotave-
teraanien Viron yhdistyksen ti-
lille. Bikers for Veterans ry lah-
joitti 15 000 euroa käytettäväksi 
Suomen-poikien, heidän puoli-
soidensa ja leskiensä tarpeisiin ja 
perinnetyöhön. Perinneyhdistys 
on osallistunut Suomen-poikien 
auton hankintaan 5 000 eurolla.

Uolevi Lassander

Inkeriläiset ja karjalaiset 
heimoveteraanit ry:n vuo-
sikokous pidettiin Helsin-

gissä 26. maaliskuuta Inkeri-
keskuksessa. 

Helsingin Sotaveteraanipii-
rin puheenjohtaja Pentti Laa-
manen jakoi yhdessä toimin-
nanjohtaja Seppo Lindellin 
kanssa piirin myöntämät an-
siomerkit. 

Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset vuosikokous-
asiat. Talousasioista ja kirjan-
pidosta vastaava Erkki Harala 
kertoi talouden olevan kunnos-
sa mikä antaa mahdollisuuden 
avustaa heimoveteraaneja niin 
Suomessa kuin rajan takana-
kin lähes samoin periaattein 

Inkeriläiset ja karjalaiset heimoveteraanit kokoontuivat vuosikokoukseensa
kuin aikaisemmin. Tästä kiitos 
kaikille tukijoille, ennen kaik-
kea Sotavahinkosäätiölle.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Hans-Göran 
Gabrielsson Tuusulasta

Kesäjuhlien valmistelut ovat 
hyvässä käynnissä ja juhlat pi-
detään perinteiseen tapaan hei-
näkuussa. 

Yhdistyksen kunniapuheen-
johtajiksi kutsuttiin Aleksante-
ri Dubbelman ja Kauko Hörk-
kö.

Anni Grundström

Eturivissä vasemmalta kunniapuheenjohtaja Aleksanteri Dubbelman, kultaisen ansiomerkin saaneet 
Toivo Ruotsi ja Juho Riepponen. Takarivissä oikealta hopeisen ansiomerkin saanut Erkki Harala, kunnia-
puheenjohtaja Kauko Hörkkö, myös hopeisen ansiomerkin saanut Vesa Rinkinen, piirin puheenjohtaja 
Pentti Laamanen sekä yhdistyksen uusi puheenjohtaja Hans-Göran Gabrielsson. 

Kunniakäyntinsä jälkeen virolaiset merikadetit saapuivat Malmilta Suomen-poikien perinneyhdis-
tyksen vuosikokoukseen.
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Valtiokonttorin ohjekir-
je kuntoutuksen järjes-
tämisestä on valmistu-

nut ja se on jaettu kaikille kun-
nille ja kuntayhtymille ja muille 
sidosryhmille. Ohjekirje on luet-
tavissa Suomen Sotaveteraanilii-
ton internet-sivuilta osoitteesta  
www.sotaveteraaniliitto.fi

Rintamaveteraanien kun-
toutukseen valittavan rintama-
veteraanin tulee olla Suomessa 
asuva vuosien 1939–1945 sotiin 
osallistunut rintamasotilas-, 
rintamapalvelus- tai rintama-
tunnuksen omaava veteraani. 
Sotainvalidit, joiden sotilas-
vammalain mukainen työky-
vyttömyysaste on vähintään 10 
prosenttia, eivät voi saada rin-
tamaveteraaneille tarkoitettua 
kuntoutusta.

Päätöksen kuntoutukseen 
hyväksymisestä tekee rintama-
veteraanin kotikunnan kun-
toutuksesta vastaava toimielin. 
Kuntoutushakemukseen on lii-
tettävä lääkärinlausunto haki-
jan terveydentilasta ja kuntou-
tustarpeesta, mikäli hakijalla ei 
ole kiinteää hoitosuhdetta oman 
kunnan terveyskeskukseen. 
Kuntoutushakemuksen voi rin-
tamaveteraanin puolesta tehdä 
omainen tai sosiaali- ja terveys-
viranomainen, mikäli rintama-
veteraani ei siihen itse kykene. 

Kuntoutusjakson välin ei 
ilman erityistä perustetta 
tulisi olla vuotta pitempi
Valtiokonttorin ohjekirjees-
sä painotetaan kuntoutuk-
sen säännöllisyyttä ja suunni-
telmallisuutta. Tämä edellyt-
tää eri kuntoutusvaihtoehtojen 
vuorottelua, ja painopisteen 
siirtämistä laitoskuntoutukses-
ta päivä-, koti- ja muuhun avo-

Rintamaveteraanien kuntoutuksen 
järjestäminen vuonna 2006

kuntoutukseen. Päivä- tai muu 
avokuntoutus on ensisijainen 
kuntoutusmuoto silloin, kun 
näillä keinoin mahdollistetaan 
tavoiteltu hoitotulos. Kuntou-
tuksesta päätettäessä tulee ot-
taa huomioon rintamaveteraa-
nin terveydentila, kuntoutus-
ta antavan paikan laatu sekä 
maantieteelliset, kielelliset ja 
muut olosuhteet.

Avokuntoutusta, jopa  
30 hoitokertaa vuodessa
Kuntien tehtävänä on huolehtia 
avo- ja päiväkuntoutuksen laa-
dun, sisällön ja tarpeenmukai-
suuden kehittämisestä siten, että 
toiminta vastaa rintamaveteraa-
nien yksilöllisiä tarpeita sekä 
laajasti ja monipuolisesti tukee 
hänen toimintakykynsä edis-
tämistä ja säilyttämistä. Tämä 
edellyttää veteraanin kuntou-
tusjakson huomioon ottamista 
osana muita sosiaali- ja tervey-
denhuollon avo- tai laitospalve-
luja ja suunnitelmallisuuden li-
säämistä.

Kunta voi toteuttaa avo- tai 
päiväkuntoutusta joko terveys-
keskuksessa, sairaalassa, kun-
toutus- ja hoitolaitoksessa tai 
hankkia sen yksityiseltä pal-
veluntuottajalta tai itsenäiseltä 
ammatinharjoittajalta. Rinta-
maveteraani voi saada avokun-
toutusta myös kotona. 

Avokuntoutuksena on mah-
dollista antaa myös pelkkää 
jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle 
rintamaveteraanille.

Päiväkuntoutusta, voidaan 
antaa enintään 10 päivää ja muu-
ta avokuntoutusta enintään 20 
käyntikertaa kalenterivuodessa. 
Niissä tapauksissa, joissa rin-
tamaveteraanilla oleva vamma 
tai sairaus haittaa toimintaky-

kyä voidaan päiväkuntoutusta 
antaa 20 päivää tai muuta avo-
kuntoutusta enintään 30 käyn-
tikertaa vuodessa.

Tämä antaa mahdollisuuden 
toteuttaa avokuntoutusta esi-
merkiksi siten, että toiminta-
kykyluokkaan III kuuluva vete-
raani voi saada 2 x 10 hoitoker-
ran sarjaa kalenterivuodessa. 

Rintamaveteraani, joka kuu-
luu toimintakykyluokkaan I ja 
II, voidaan avokuntoutusta to-
teuttaa esimerkiksi 3 x 10 tai 2 x 
15 hoitokerran sarjoina. Kuntou-
tus jakautuu pidemmälle aika-
välille ja sen vaikuttavuus saat-
taa oleellisesti lisääntyä esim. lii-
kuntakyvyn ylläpidossa. 

Laitoskuntoutusta 
10 vuorokaudesta 4 
viikkoon vuodessa
Laitoskuntoutuksella tarkoi-
tetaan kuntoutus- ja hoitolai-
toksessa, sairaalan tai terveys-
keskuksen osastolla annettua 
pääsääntöisesti yhtäjaksois-
ta kuntoutusta, johon  lisäksi 
kuuluu majoitus ja täysihoito.

   Ensisijaisesti on pyrittävä 
käyttämään lähimpiä soveltu-
via kuntoutuslaitoksia. Perus-
tellusta syystä rintamaveteraa-
ni voidaan hänen omasta toi-
vomuksestaan ohjata johonkin 
kauempana (Suomessa) sijait-
sevaan laitokseen. Esimerkik-
si kuulo- tai näköongelma, de-
mentoituminen, reumasairaus, 
parkinsonintauti sekä tuki- ja 
liikuntaelin sairaudet saattavat 
edellyttää kauempana sijaitse-
vaa kuntoutus- ja hoitolaitosta.

Kuntoutusta voidaan antaa 
laitoskuntoutuksena enintään 
10 vuorokautta. Mikäli rin-
tamaveteraanin toimintaky-
ky on sairauden tai vamman 
aiheuttaman häiriön vuoksi 
alentunut siten, että rintama-
veteraani kuuluu toiminta-
kykyluokkaan I tai II,  laitos-
kuntoutusjakso voi olla 2–4 
viikon pituinen.

Aviopuolison 
laitoskuntoutusjakso  
7 – 14 vuorokautta 
Rintamaveteraanin aviopuoli-
so voi osallistua laitoskuntou-
tukseen samassa kuntoutus- ja 
hoitolaitoksessa. Samanaikai-
sen kuntoutusjakson tavoittee-
na on pyrkiä osaltaan paran-
tamaan kuntoutuksen tulok-
sellisuutta sekä vaikuttamaan 
rintamaveteraanin kotona sel-
viytymiseen muun muassa tu-
kemalla hoitavan aviopuolison 

jaksamista. Aviopuolison osal-
listuminen ei lyhennä rintama-
veteraanin laitoskuntoutusjak-
soa. Samanaikaisen kuntou-
tusjakson pituuden, tarpeen ja 
tarkoituksenmukaisuuden ar-
vioi kuntoutuspäätöksen tekijä. 
Aviopuolisolla ei ole oikeutta 
avo- eikä päiväkuntoutukseen.

Toimintakykyluokkaan III 
kuuluvan rintamaveteraanin 
aviopuoliso voi osallistua kun-
toutukseen samanaikaisesti 
rintamaveteraanin kanssa enin-
tään 7 vuorokauden ajan. Vas-
taavasti, jos rintamaveteraani 
kuuluu toimintakykyluokkaan 
I tai II, aviopuoliso voi osallis-
tua rintamaveteraanin kans-
sa kuntoutukseen enintään 14 
vuorokauden ajan.

Aviopuolisoiden yhteinen 
kuntoutusjakso voidaan toteut-
taa esimerkiksi näin:

Toimintakykyluokkaan III 
kuuluva veteraani voi olla lai-
toskuntoutuksessa 10 vuoro-
kautta ja aviopuoliso samanai-
kaisesti enintään 7 vuorokaut-
ta tai molemmat 7 vuorokautta. 
Toimintakykyluokkaan I ja II 
kuuluva rintamaveteraani voi 
olla kuntoutuksessa enintään 
4 viikkoa ja aviopuoliso enin-
tään 2 viikkoa.

Kuntoutuksen 
kustannusten korvaus
Rintamaveteraanille ja hänen 
puolisolleen ei aiheudu kun-
toutuksesta kustannuksia. 
Kunta maksaa rintamaveteraa-
nien kuntoutuskustannukset ja 
Kansaneläkelaitos korvaa kun-
toutusmatkoista aiheutuvat ku-
lut. 

Kunnille jaettava 
määräraha
Valtion vuoden 2006 talousar-
viossa on kuntoutustoimintaan 
merkitty 42 296 000 euroa. 
Kunnille jaetaan määrärahas-
ta 40 262 984 miljoonaa euroa 
kunnissa asuvien rintamavete-
raanien suhteessa.

Kuntien tulee seurata mää-
rärahan käyttöä, jotta kuntou-
tukseen varattua määrärahaa 
ei jäisi käyttämättä ja kaikki 
kuntoutusta haluavat pääsisivät 
säännölliseen kuntoutukseen.

Sosiaali- ja 
terveysministeriön 
tekemä kuntakysely 
rintamaveteraanien 
kuntoutuksesta
Sosiaali- ja terveysministeriön 
tekemän kuntakyselyn alusta-

vien tietojen mukaan vuonna 
2005 haki kuntoutukseen oi-
keutetuista veteraaneista Ou-
lun läänissä 63 prosenttia kun 
määrä jäi 45 prosenttiin Länsi- 
ja Itä-Suomessa. Koko maassa 
hakijoiden määrä oli 49 pro-
senttia. Hakijoista pääsi kun-
toutukseen Oulussa kaikki, 
Lapissa 92 prosenttia ja Etelä-
Suomessa 93 prosenttia. Län-
si-Suomessa vain 68 prosenttia 
hakijoista hyväksyttiin kun-
toutukseen. Oulun läänissä oli 
käytetty 44 prosenttia laitos-
kuntoutusta ja 56 prosenttia 
avokuntoutusta kaikista kun-
toutusjaksoista. Länsi-Suomes-
sa vastaavat luvut olivat 79 ja 21 
ja Itä-Suomessa 71 ja 29. Ou-
lun läänissä kehitetty avokun-
toutus tuottaa tulosta ja kun-
toutukseen hakevat veteraanit 
pääsevät vuosittain kuntoutuk-
seen.

Tarkempi selvitys kyselystä 
saadaan kun kaikkine kuntien 
vastaukset on käsitelty.

Hakijoiden määrä kuntou-
tukseen on yllättävän vähäi-
nen. Kaikkia veteraaneja ke-
hotetaan hakemaan kuntou-
tukseen ja toivottavaa olisi, että 
löytyisi kuntoutushakemuksen 
täyttäjä, jos veteraani ei sitä itse 
jaksa tehdä. Myös kuntien tuli-
si tarkastella kuntoutuksen ha-
kijoiden määrää suhteessa alu-
een kuntoutukseen oikeutet-
tujen määrään. Tämä erotus 
saattaa olla joskus yllättävän 
suuri. Kuntoutukseen hakeutu-
matta jäämiselle on monia syi-
tä, veteraanit tuntee itsensä hy-
väkuntoiseksi, omaishoitajana 
toimiva veteraani ei voi jättää 
puolisoaan yksin kuntoutuksen 
ajaksi, veteraani kokee olevansa 
niin huonokuntoinen, että hän 
ei jaksa kuntoutukseen lähteä 
ja monesta varmasti kuntou-
tukseen hakeminenkin saattaa 
tuntua turhauttavalle, jos pää-
tös on ollut joskus kielteinen. 
Näiden esteiden poistamisek-
si on tärkeää tehdä yhteistyötä 
kuntoutuksen suunnittelussa 
ja toteutuksessa, jotta veteraa-
nit saavat tarpeidensa mukais-
ta kuntoutusta, joko laitoksessa 
tai sitten lähellä kotia tai koto-
na. 

Valtiokonttori ohjekirjees-
sään antaa  mahdollisuudet 
eri kuntoutusmuotojen toteut-
tamiselle ja avokuntoutuksen 
jaksottamiselle.   

Anni Grundström

Annox-tuoteperheestä löytyy

lääkeannostelijoita useita malleja

eri käyttötarpeisiin. Annostelijassa

voit kuljettaa lääkkeet mukanasi tai

säilyttää yöpöydälläsi turvallisesti ja

kätevästi käyttövalmiiksi annosteltuina.

Tutustu laajaan valikoimaamme osoitteessa www.annox.net

Apteekeista kautta maan

Otathan lääkkeesi ajallaan?

Kuntosi ja terveytesi tueksi!

Nyt uutuutena myös,

punainen MEDI-ANNOX/PLUS

viikkoannostelija!
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48  
Viimeinen ase-
miesilta 
Hinta  
dvd-levy 9 euroa 
cd-levy 6 euroa

6  
Suomen lippu 
Hinta 25 euroa

26
Kynttilänjalka
Kultakeskuksen  
perinteinen malli  
vuodelta 1918.  
Korkeus 77 mm.  
Liiton tunnuksella.  
Hopeaa.
Hinta 95 euroa

Hopeinen lusikkasarja taas saatavana.

5
Isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. Sini-
valkoisen viirin pituus neljä 
tai viisi metriä. 
Hinnat 50 ja 62 euroa.

4  
Liiton standaari 
Hinta 25 euroa

30 
Kristallimalja ja -maljakko 
Kotimaassa käsinhiottu.  
Maljan halkaisija 33 cm ja  
maljakon korkeus 23 cm.  
Molempien pohjaan on  
kaiverrettu liiton tunnus.  
Suunnittelija Matti Okkolin. 
Hinta 140 euroa.

Sotaveteraaniliiton myymälä palvelee

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto 
Korkeavuorenkatu 41 A 7,  
00130 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

Lähiosoite:

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

Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

29 
Kävelykeppi
Jääpiikillä ja ranne-
lenkillä varustettu 
kävelykeppi. Kahvaosa 
pyökkiä, varsi kestä-
vää raminia. Sotave-
teraanien käsityönä 
valmistama. Tilatessasi 
ilmoita pituutesi.
Hinta 50 euroa

1
Sotaveteraanimitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 12 euroa.

2
Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille. 
6 euroa.

Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Myymälä on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi
Liiton myyntituotteita saatavana myös liittopäivillä 1-2.6. Mikkelissä

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

3  
Solkinauha
Liittopäivien  
solkinauha
Hinta 3 euroa
 
Liittojuhlasolki  
Mikkeli 2006
Hinta 2 euroa
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Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Kuljetusliike
Yrjö Erämies Oy

Hartola

Metsäurakointi
Kari Olkkonen Oy

Hartola

Heinolan Kipinä Oy
Heinola

Rauta-Juurikkala Oy
Heinola

Norepal Oy
Heinola

Heinolan
Hydrauliikkapalvelu Oy

Pohjanmäentie 6 , 18100 Heinola
puh. 03 - 875 120

Gaterie Vision Oy
Helsinki

Holiday Inn Helsinki 

Dynea Oy
Helsinki

Hermannin Kuljetus Oy
Helsinki

Kauppapuutarhaliitto ry.
Helsinki

TRG-Rakennus Oy
Helsinki

Ilmastointi Malkki Oy
Helsinki

Kuljetus Oy Veto-Harri
Helsinki

Lämpömaa Oy
Helsinki

Ifm electronic Oy
Helsinki

Varova Oy
Helsinki

Väinö Korpinen Oy
Helsinki

Tiori-Kuljetus Oy
Helsinki

Brando Oy
Helsinki

Lihatukku
Heikin Liha Oy

Helsinki

A-Lehdet Oy
Puh. 09 - 75961
www.a-lehdet.fi

Rakennuskoriste-Entisöinti 
Heikura

Helsinki

Maalaus- ja Saneeraus 
M.Laulainen

Helsinki

HYVÄÄ KEVÄTTÄ

Ecco Finishing Oy
Helsinki

Oy Konwell Ab
Helsinki

Graafinen Kone Oy
Helsinki



1�2 /0 6 huh t ikuun 19.  päivänä 20 0 6

Suomen Maarakentajien 
Keskusliitto ry.

Helsinki

VILKON OY, 52550 HIRVENSALMI
Puh. (015) 340 900  fax. (015) 340 920

Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim

Helsinki

Modio Oy
Helsinki

Pierre Cavallo Oy
Helsinki

ADC Metsämiesten säätiö
Helsinki

AV-Kopiset Oy
Helsinki

Insinööritoimisto
Alinikula Oy

Helsinki

Kivilinja Oy
Helsinki

Merkopaino Oy
Helsinki

Albany International Oy
Helsinki

Jalkahoitola Tuhkimo
Helsinki

Tilitoimisto
Turtiainen R. Oy

Helsinki
Puh. 09 - 799 811

Wankersit Oy
Helsinki

Rakennusliike 
R.Muhonen Oy

Helsinki

AM-Consulting Oy
Helsinki

Asappi Oy
Helsinki

Finn-Lewi Ky
Helsinki

Suomen
Johdinvalmiste Oy

Hyvinkää

Remontti Hakulinen Oy
Hyvinkää

Hyvinkään
Sairaankuljetus Oy

Hyvinkää / Hausjärvi

Kiljavan
Lääketutkimus Oy

Hyvinkää

RHR Saarikoski Oy
Hyvinkää

Hyvinkään
Multajaloste Oy

Hyvinkää

Suunnittelutoimisto
Puro Oy

Hyvinkää
3 D - Mekaniikkasuunnittelua vuodesta 1992

Rakennusliike
Kaserat Oy

Hämeenlinna

HH-Ympäristöurakointi Oy
Hämeenlinna

Hämeen Traktorihuolto Oy
Hämeenlinna

Ylä-Savon
Traktoritarvike Ky

Iisalmi

Iitin Graniitti Oy
Iiitti
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Moskovan rauha 13.3.1940 
siirsi kaakkoisrajan aivan 
järvi–Suomen tuntu-
maan. Uusi raja vedettiin 
Virojoelta lähes suoraan 
koilliseen Vellivaaraan. 
Tuon osin vaikeasti puo-
lustettavan rajan taakse 
jäi Karjalankannas ja koko 
Laatokan Karjala. Jatkossa 
puolustus Salpausselän 
pohjoispuolisella alueella, 
välillä Kivijärvi—Suur-
Saimaa—Pielisjärvi, tukeu-
tuisi laajoihin vesistöihin 
lukuisine järvineen, joki-
neen, saarineen, kannaksi-
neen ja kapeikkoineen. 

Talviaikaan hyökkää-
jä tulisi etsimään mah-
dollisuuksia tunkeutua 

jäätä pitkin nopeilla panssari-
hyökkäyksillä syvälle puolus-
tajan ryhmitykseen. Avoimen 
veden aikana vihollinen voi-
si yrittää vastaavia iskuja no-
peita aluksia käyttäen. Harkit-
tiinpa tuon noin 350 kilometriä 
pitkän ja osin jopa puolensataa 
kilometriä syvän järvialueen 
puolustamiseksi sisävesilaivas-
tokin perustamista. Kuten Vii-
purinlahti talvisodassa osoit-
ti, hyökkääjällä tulisi olemaan 
valmiutta vastaaviin operaati-
oihin myös puolustajan oikeal-
la sivustalla Suomenlahdella. 
Myös niihin oli varauduttava. 

Talvi- ja jatkosodan välise-
nä ”rauhantalvena” 1940—1941 
Neuvostoliiton painostus maa-
tamme kohtaan jatkui edel-
leen. Korotettua puolustusval-

Talvella jäämiinat ja railot avainasemissa

Vesiesteet jatkosodassa
miutta pidettiin yllä, niinpä 
esimerkiksi vuoden 1940 lo-
pulla armeijan riveissä oli edel-
leen runsaat satatuhatta miestä. 
Myös järvialueella varauduttiin 
yllätyshyökkäykseen. Niinpä 
esimerkiksi Joensuun lounais-
puolella Pyhäselän—Oriveden 
vesialueilla pidettiin railoja jat-
kuvasti auki edes takaisin aja-
villa aluksilla. Kovat pakkaset 
sekä käytössä olevien aluksien 
heikko rakenne pakottivat lo-
pettamaan railoväylien auki pi-
don joulukuun 1940 lopussa. 

Talvisodan opetukset
Jo keväällä 1940 aloitettiin juu-
ri päättyneessä sodassa vesi- ja 
jääesteistä saatujen kokemusten 
kerääminen. Ylipäällikön lin-
noitustöiden johtajaksi määrää-
män kenraaliluutnantti Edvard 
Hanellin koolle kutsumassa ja 
johtamassa tilaisuudessa kä-
siteltiin perusteellisesti aihet-
ta ”Railoesteet talvella”. Ken-
raalin mukaan tulevaisuudessa 
talvisin railot olisivat olennai-
nen osa puolustusta. Jatkossa 
käynnistettiin laaja tutkimus- 
ja kokeilutoiminta, jossa tutkit-
tiin railojen avaamista ja peit-
tämistä, jääsahoja ja -jyrsimiä, 
jään räjäyttämistä sekä paineil-
man ja kemikalioiden käyttöä. 
Käytännön kokeita varten pe-
rustettiin kaksi koeasemaa; toi-
nen etelään Kirkkonummelle ja 
toinen pohjoiseen Rovaniemel-
le, jossa jäätyminen yleensä al-
kaa kolme viikkoa aikaisem-
min. 

Jään räjäyttämisessä saavu-

tettiin varsin hyviä tuloksia 
käyttämällä everstiluutnantti 
A. R. Salorannan kehittämää 
lasipulloon rakennettua jää-
miinaa, jota aluksi kutsuttiin 
keksijänsä etu- ja sukunimen 
alkukirjaimien mukaan Arsa-
pulloksi. Erikoissytyttimellä 
varustetussa pullossa oli 1,3 – 
1,5 kiloa räjähdysainetta. Mii-
napullot laskettiin jäähän noin 
viiden metrin välein riviin kai-
ratuista rei’istä jään alle. Ripus-
tuslanka sidottiin reiän pääl-
le asetettuun säleeseen. Jään 
paksuudesta riippuen samaan 
reikään voitiin laskea kaksi tai 
jopa kolme pulloa eri syvyyk-
sille. Jäämiinakenttä voitiin 
sytyttää sähkösytytyksellä yh-
destä kohdasta. Paineaallon 
ansiosta räjäytys eteni miinas-
ta miinaan. Lopputuloksena oli 
muutaman metrin levyinen ja 
kentän pituinen railo. Tarvit-
taessa jäämiinakentissä saat-
toi olla kaksi, kolme riviä, jol-
loin lähestyvä vihollinen voi-
tiin päästää rivien väliin ennen 
niiden räjäyttämistä. Onnistu-
neita kokeita jäämiinakentän 
räjäyttämistä myös tykin tai 
kranaatinheittimen ampumal-
la kranaatilla tehtiin. 

Kokeilutoiminnan tulokse-
na käynnistettiin jäämiinoitus-
, railo- ynnä muiden ohjeiden 
laatiminen sekä jäämiinojen, 
jääsahojen ja railojen kateai-
neiden hankkiminen. Jokai-
seen armeijakuntaan nimet-
tiin tammikuussa 1941 lyhy-
en kurssin jälkeen railoupseeri 
johtamaan toimintaa. Saman-

aikaisesti aloitettiin vesistöjen 
syvyyskartoitus. Helmikuun 
lopussa järvialueella toimi 18 
kartoitusryhmää laatien vesies-
teiden teossa tarpeellisia sy-
vyyskarttoja.

Salpa- ja Harparskog- 
asemien padot
Jo keväällä 1940 tehtiin päätös 
uuden rajan linnoittamisesta. 
Suomenlahden rannikkokais-
talla puolustus oli pakko työn-
tää eteen. Osin neljän - viiden 
peninkulman päässä rajalta si-
jaitsi Kymenlaakson merkit-
tävä teollisuusalue, josta avau-
tui myös hyvät liikenneyhtey-
det ympäri maata. Virolahdelta 
puolustusasema ulottui yhte-
näisenä Luumäen Kivijärvelle. 
Salpa-asemaa tukemaan ra-
kennettiin asemat kiinteälle 
linnoitustykistölle, jota sijoitet-
tiin sekä järvialueelle että lin-
jalle Virolahti–Kivijärvi.

Jo YH:n aikana ja uudelleen 
tavisodan loppuvaiheessa va-
rustettaessa Luumäen linjaa 
harkittiin veden johtamisesta 
Kivijärveltä Salpausselän lävit-
se puolustusaseman edessä ole-
van Suur-Urpalanjärven alueen 
tulvittamiseksi. Veden pinnan 
ero järvien välillä on noin 15 
metriä. Talvisodan lopulla ka-
navan kaivaminen ennätettiin 
jo aloittaa, mutta rauhan tultua 
työt keskeytettiin. Kesällä 1940 
hanke toteutettiin ja vedelle ra-

kennettiin uoma harjun lävit-
se. Kivijärven rantaan valettiin 
betonikouru, joka varustettiin 
kolmella palkki- eli settipadol-
la. Settien muodostamat laati-
kot täytettiin kivillä pommi-
tusten ja tykkitulen varalta. 

Padon avaamisen jälkeen vesi 
virtaisi maantien alitse kahden 
vierekkäisen betoniputken läpi. 
Putkien eteläpään varmistuk-
sena oli vielä neljäs setti. Myös 
Kouvola–Luumäki -radan alit-
se rakennettiin rumpu, joka 
voitiin sulkea. Kourussa virtaa-
van veden määrää pystyttäisiin 
laskettaessa säännöstelemään 
joko poistamalla tai lisäämäl-
lä settipalkkeja ja kiviä. Tar-
vittaessa täyden tehon tulvitus 
saavuttaisi seitsemässä vuoro-
kaudessa. Järjestelmään kuu-
lui kaikkiaan kuusi patoa, jois-
ta Multialan pato sulki alueen 
järvien laskujoen. Padon avulla 
säännösteltiin koko esteen tul-
vituksen korkeutta. Tarvittaes-
sa jääpeite pystyttäisiin rikko-
maan vaihtelemalla veden kor-
keutta.

Salpalinjan kaksi muuta pa-
dotusta olivat Virolahden tun-
tumassa. Virojen yläjuoksulla 
olevan Säkäjärven pintaa kyet-
tiin kahdella padolla nosta-
maan pari metriä. Tuolla tul-
vituksella oli vain paikallista 
merkitystä, samoin kuin Viro-
joelta länteen olevan Ravijoen 
padolla. Sen sijaan Luumäen 

Kivijärven—Suur-Urpalanjärven tulvitussuunnitelmaan kuului 
kuusi patoa. Veden alle jäävät alueet on karttaan rajattu vaakavii-
voituksella. Betonikourua myöten virtaava vesi alitti sekä maantien 
että rautatien isoissa teräsbetoniputkissa, jotka oli pommituksien 
ja tykkitulen varalta suojattu paksulla kivi- ja maakerroksella.

Kivijärvestä alkavan betonikourun pää ja sen sulkevat setit syksyllä 1991. Rannan tuntumassa ol-
evassa setissä on palkit paikallaan. Lähempänä olevassa ne on korvattu betoniseinämällä. Kourun 
sivulla settien kohdalla on betoniset orsipalkit joita käytettiin palkkien nostamiseen. Settien muo-
dostamiin laatikoihin on kertynyt sadevettä. Kuva: AH
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tulvitussuunnitelmaa voi pitää 
operatiivisesti tärkeänä.

Moskovan rauhansopimuk-
sella Suomi vuokrasi Neuvos-
toliitolle Hankoniemen tuki-
kohdaksi kolmeksi vuosikym-
meneksi. Pääpuolustusasema 
täälläkin jouduttiin rakenta-
maan varsin lähelle rajaa, sillä 
niemen poikki rakennettavan 
aseman pituus olisi jo kymme-
nen kilometriä kauempana ra-
jasta kasvanut neljästä penin-
kulmasta seitsemään. Puolus-
tusaseman tueksi suunniteltiin 
Harparskogin—Leksvallin alu-
eelle rakennettavaksi kaksi pa-
toa, jotka kuitenkin jäivät teke-
mättä.

Kolmen kannaksen 
rintama
Vuoden 1942 alkuun mennes-
sä jatkosodan rintamat olivat 
jähmettyneet paikoilleen Kar-
jalan-, Aunuksen- ja Maaselän 
kannaksilla. Kolmena sotatal-
vena 1942—1944 muun muas-
sa näiden rintamien sivustojen 
suojaamisessa Suomenlahdel-
la, Laatokalla. Äänisjärvellä ja 
Seesjärvellä käytettiin runsaas-
ti jäämiinoja. Kaikkiaan sodan 
aikana joukoille jaettiin noin 
550 000 jäämiinaa. Päinvastoin 
kuin epävarmaksi osoittautu-
nut venemiina, jäämiina täytti 
erinomaisesti sille asetetut odo-
tukset sekä miinana että hyök-
käysten ennaltaehkäisijänä.

Karjalankannaksella pää-
asema kulki Rajajoelta Val-
keasaaren ja Lempaalanjärven 
kautta Laatokalle vanhan ra-
jan tuntumassa. Mannerheim-
linja oli kärsinyt talvisodassa 
runsaasti vaurioita, joita venä-
läiset olivat vielä täydentäneet 
räjäytystöillään sodan jälkeen. 
Linjaa ei ryhdytty asemasodan 
aikana korjaamaan. Jatkossa 
rakennettiin uusi puolustus-
asema pari- kolmekymmen-
tä kilometriä etulinjan taakse. 
Tuo linja tunnettaan Vammel-
suu—Taipale eli VT-asemana.

Suuri osa Kannakselta eva-
kuoidusta väestöstä palasi ase-
masodan aikana takaisin koti-
seuduilleen. Monissa tapauk-
sissa talvisodan aikaiset padot 
ja rakenteet haittasivat sivii-
litoimia. Niinpä muun muas-
sa annettiin lupa purkaa Lin-
tulan-, Kaivannon-, Vuottaan- 
ja Rokkalanjoen padot. Myös 
Muolaanlammen ja Äyräpään-
järven laskemiseen viljelys-
maan valtaamiseksi anottiin 
lupaa, jota puolustusministe-
riö asettui kuitenkin vastusta-
maan. Toteuttamatta jäi myös 
suunnitelma rintamassa ole-
van Lempaalanjärven patoami-
sesta. Padolla veden pintaa oli-
si pystytty nostamaan peräti 6-

8 metriä. Hanke olisi kuitenkin 
vaatinut rintamalinjan työntä-
mistä kauemmaksi.

Aunuksen kannaksella puo-
lustus nojasi Syväriin. Ylä-Sy-
värillä, jossa rintama kulki joen 
eteläpuolella, Rovskojen tärke-
än sillanpään suojaksi padot-
tiin edessä oleva sivujoki. Työ 
meni hukkaan sillä suomalai-
set vetäytyivät alueelta kesällä 
1944. Toinen hanke Ylä-Syvä-
rillä koski joen pohjoispuolel-
la olevien Jandebajoen ja Subei-
puron patoamista, josta kuiten-
kin luovuttiin.

Seesjärven ja Äänisjärven vä-
lillä Maaselän kannaksella ole-
vien asemien edessä kokeiltiin 
käytännössä niin kutsuttua po-
reilumenetelmää. Salmen poh-
jassa olevan rei’itetyn putken 
kautta pumpattiin paineilmaa, 
joka sai pohjassa olevan läm-
pimämmän veden virtaamaan 
ylöspäin ja samalla pitämään 
salmen auki. Kokeilu rintama-
oloissa jäi ainoaksi, sen sijaan 
keksinnölle löytyi rauhan ai-
kana käyttöä sahojen tukkial-
taiden ja lossiväylien aukipitä-
misessä. 

Viime hetken  
hankkeet
Keväällä 1944 valmistui sodan 
viimeinen padotustyö U-ase-
massa Lemetissä. Koirinojan 
neljänneskilometrin pitkän ja 
kolme metriä korkean penger-
padon ansiosta rintaman suun-

Joukkoja koulutettiin jäämiinojen käytössä ja jään räjäyttämisessä. 
Kuvassa JR 8:n kurssilaisia Syvärinsuulla. Kairalla tehdystä reiästä 
jäämiinapullon lasku oli tarkkaa puuhaa. Keväisin miinoituksia 
purettaessa ja pulloja nostettaessa oli oltava vähintäänkin yhtä 
tarkkana. SA-kuva.

taisena syntyi noin neljän kilo-
metrin mittainen vesieste ase-
mien eteen.

Suurhyökkäyksen jo ollessa 
käynnissä Kannaksella nousi 
esille Saimaan kanavan varres-
sa Juustilanjärven lounaiskul-
massa olevan talvisodan aikai-
sen padon korjaaminen. Sulku-
portit sisältänyt betoniosa oli 
säilynyt, mutta osa maapados-
ta oli tuhoutunut. Asiassa ol-
tiin liian myöhään liikkeellä, 
sillä etulinja oli tuolloin vain 
puolentoista kilometrin päässä 
eikä padon korjaustyötä kyet-
täisi viholliselta salaamaan.

Vielä sodan viimeisinä viik-
koina harkittiin vihollisen vii-
vyttämiseksi eräiden jokien 
patoamisia Salpalinja edessä. 
Säkkijärven itäpuolella olevan 
Vilajoen patoamisella olisi voi-
tu estää kahlaamoiden käyt-
töä. Rakentamalla patoja vä-
hävetiseen Vaalimaanjokeen 
olisi joen ylitys kahlaamalla 
voitu estää monessa paikassa. 
Nämä hankkeet raukesivat so-
dan päättyessä. Samoin kävi jo 
talvisodan aikana esillä olleel-
le ja nyt uudelleen esitetylle Ilo-
mantsin Koitajoen patoamis-
suunnitelmalle.

Taistelujen riehuessa Viipu-
rinlahdella ja Viipurin koillis-
puolella Luumäen tulvitusjär-
jestelmää testattiin päästämäl-
lä vettä Salpausselän lävitse. 
Ainakin viisi vuorokautta kes-
täneissä kokeissa havaittu syö-

pymä korjattiin sittemmin 
puurakenteella. Salpa-asema ei 
koskaan joutunut todelliseen 
tulikokeeseen, sillä suomalais-
ten onnistui isoissa torjunta-
taisteluissa pysäyttää viholli-
sen hyökkäys Viipurinlahdel-
la, Viipurin koillispuolella sekä 
Vuoksella. 

Antti Hannula

Kirjallisuutta
Arimo, Reino: Suomen linnoitta-
misen historia 191�–1944. keuruu 
19�1.
Jatkosodan historia 6. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun historian lai-
tos. porvoo 1994.
Länsivaara, ilkka ja tolmunen, 
Arvo: Salpa-asema – sodan mo-
numentti. Salo 1994.
vankka, Eero: Jäämiinoitukset jat-
kosodan talvina 1941–1944 Suo-
menlahden pohjukassa. kirjoitus 
teoksessa pioneerit sodassa 1939-
1944 ii. vantaa 199�.
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Sotilashallinto on varsin 
laaja käsite, jonka sisäl-
töön kuuluu monenlaisia 

eri hallintoviranomaisten suo-
rittamia hallintotoimenpiteitä. 
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä 
hallintoa, joka koskee puo-
lustuslaitosta niin sodan kuin 
rauhankin aikana. Se voi myös 
tarkoittaa sodan aikana taval-
liseen siviilihallintoon verratta-
via toimenpiteitä, joita suoritta-
vat joko sotilas- tai sotilaallisen 
johdon alaiset siviiliviranomai-
set.

Jatkosodan aikana suoma-
laiset rakensivat miehitettyyn 
Itä-Karjalaan sotilashallin-
non, jonka tehtävänä oli huo-
lehtia alueen noin 80 000 asuk-
kaan, näistä puolet suomalaisia 
tai suomensukuisia, hallinnos-
ta ja jokapäiväisestä elämästä. 
Suurin ongelma oli varsinkin 
alkuvaiheessa väestön huol-
taminen, sillä suuri osa kypsy-
mässä olleesta sadosta tuhoutui 
tai tuhottiin sotatoimien ja tais-
teluiden seurauksena, ja lop-
pu jäi käytännössä korjaamat-
ta työvoiman puuttuessa. So-
tilashallinnon tehtäviksi jäivät 
myös järjestyksen ylläpito, ylei-
nen terveydenhoito sekä huo-
lehtiminen alueen talouden ja 
kansanhuollon, ennen kaikkea 
maatalouden toimivuudesta.

Suunnitelmat  
Itä-Karjalan tulevasta 
hallinnosta 
Itä-Karjalan tuleva asema Suo-
men yhteydessä oli esillä jo en-
nen Operaatio Barbarossan al-
kamista Suomen ja Saksan kes-
kusteluissa varsinkin sitten, 
kun presidentti Risto Ryti oli 
pannut alulle hankkeen löytää 
varmat perusteet sille, että Itä-
Karjala kuului Suomelle. Hei-
näkuun alussa 1941 heimoak-
tiivit keskustelivat Kajaanissa 
asiasta, mutta päätöksiin ei vie-
lä päästy. Poliittinen johto kui-
tenkin kiirehti asiaa, sillä pelät-
tiin sotilaiden ottavan sen hoi-
toonsa.

Ensimmäiset käskyt Itä-
Karjalan sotilashallinnosta an-
nettiin jo 15.heinäkuuta – Kar-
jalan Armeijan hyökkäyksen 
juuri alettua – ja ensimmäi-
seksi sotilashallintokomenta-
jaksi määrättiin vuorineuvos 
Väinö Kotilainen, siviilissä 
Enso-Gutzeitin toimitusjoh-
taja. Keväällä 1942 tehtävään 
määrättiin Helsingin poliisiko-
mentaja, kenraalimajuri Vik-
tor Arajuuri ja lyhyen ajan ku-
luttua hänen jälkeensä sotilas-
hallintokomentajaksi nimettiin 

Itä-Karjalan hallinnosta sodan aikana
everstiluutnantti 011i Palohei-
mo, tunnettu talous- ja teolli-
suusjohtaja. Hän toimi tehtä-
vässä sodan loppuun asti.

Hallintokoneisto suunnitel-
tiin alunperin 100 000 asuk-
kaan tarpeita varten. Sotilas-
hallinnon alemmat virkamie-
het olivat yleensä nuorehkoja, 
mutta kokeneita hallintovir-
kamiehiä, joista huomattavalla 
osalla oli AKS:lainen taus-

ta ja olivat heimoaatteen kan-
nattajia. Tämä ei ollut vaatimus 
Itä-Karjalan sotilashallintoon; 
se johtui suureksi osaksi siitä, 
että Suomen koulutettu virka-
mieskunta kuului jo opiskelu-
aikanaan voittopuolisesti AKS:
aan. 

Suunnitelmat Itä-Karjalan 
miehitettyjen alueiden hallin-
nosta oli laadittu jo ennen alu-

een lopullista valtausta. Soti-
lashallinnon johto toimi aluksi 
Mikkelissä Päämajan yhteydes-
sä, siirtyi lokakuussa samana 
vuonna Niittylandelle liki Jo-
ensuuta ja sieltä myöhemmin 
1943 Äänislinnaan. Sotilashal-
lintoesikunta oli suoraan yli-
päällikön alainen, mutta sii-
hen kuuluneet olivat velvolliset 
noudattamaan sotatoimiyh-
tymien komentajien antamia 

turvallisuutta ja yleistä jär-
jestystä koskevia määräyksiä. 
Sotilashallinnon henkilömää-
rä nousi jo vuoden 1941 lopulla 
noin 3 000:een.

Sotilashallinnon 
organisaatiosta
Itä-Karjalan sotilashallinto oli 
kolmiportainen. Sotilashallinto-
esikunnan alaisina toimivat 

vuoden 1942 alusta lukien Au-
nuksen, Maaselän ja Vienan pii-
rit. Maaselän piiri lakkautettiin 
loppuvuonna 1942, ja keväällä 
1943 Aunuksen piiri ja Itä-Kar-
jalan sotilashallintoesikunta 
yhdistettiin viimeksi mainitun 
siirryttyä Joensuusta Äänislin-
naan. Kutakin piiriä johti pii-
ripäällikkö. Piirit jakautuivat 
alueisiin ja niitä johtivat alue-
päälliköt esikuntineen. Alim-

malla tasolla olivat alueet, jot-
ka yleensä oli jaettu paikallis-
päälliköiden johtamiin kyliin 
tai kyläryhmiin. Alueille kuu-
luivat nimenomaan kenttäteh-
tävät asukkaiden keskuudessa. 
Yhdysmiehinä toimivat kylän-
vanhimmat, jotka tunsivat sekä 
väestön että paikalliset olosuh-
teet. 

Itä-Karjalan sotilashallinto 

vakiintui miehityksen aikana 
siten, että sen vastuulle kuului 
se alue, joka jäi sotatoimiyhty-
mien takarajan ja Tarton rau-
han rajan väliin. Sotatoimialu-
eet olivat armeijakuntien (ryh-
mien) vastuulla myös hallinnon 
suhteen.

Itä-Karjalan väestöstä
Itä-Karjalan miehitetyn alueen 
väestöstä noin puolet oli venä-
läisiä ja muita ei-suomensukui-
sia ja heitä kutsuttiin ”vieraak-
si väestöksi”. Melkoinen osa 
venäläisestä väestöstä asui Sy-
värin tuntumassa, josta väes-
töä siirrettiin keskitys- eli myö-
hempiin siirtoleireihin odotta-
maan alueelta poissiirtoa sitten 
kun sota päättyisi. Käskyn vä-
estön vangitsemisesta antoi itse 
ylipäällikkö. Suomensukuinen 
eli ”kansallinen” väestö sai siir-
tyä vapaasti sotatoimi- ja tais-
telualueilta muualle asumaan. 
Paikoin asuinpaikkansa me-
nettäneet pyrittiin kuitenkin 
sijoittamaan entisille asuinpai-
koilleen, jos se sotatilanteen 
kannalta oli mahdollista. Suo-
mensukuinen väestö Itä-Kar-
jalassa sai kaikissa suhteissa 
paremman kohtelun kuin muu 
väestö esimerkiksi elintarvike-
jakelussa ja työpaikoissa. Suo-
mensukuisille jaettiin palsto-
ja pihapiiriviljelyä varten, kun 
taas muut eivät juuri niitä saa-
neet. Kun myös katsottiin, ettei 
suomalaisella maaperällä muu-
kalaisilla ollut ylipäänsä mitään 
tekemistä, niin talvisodassa 
menetetyiltä ja takaisin valla-
tuilta alueilta tavatut neuvos-
tokansalaiset - yhteensä noin 1 
400 henkeä - pidätettiin ja siir-
rettiin Miehikkälän työleiril-
le. Sen sijaan vallatulta alueel-
ta tavatut neuvostokansalaiset 
sijoitettiin keskitysleireille, joi-
ta perustettiin Viteleeseen, Au-
nuksen Alavoisiin, Kaukoijär-
velle, Rajakontuun, Paaluun ja 
Uslankaan. Äänislinnan kes-
kitys- eli työleiri perustettiin 
heti kaupungin valtauksen jäl-
keen. Kaikkiaan Äänislinnassa 
toimi miehityksen aikana kuu-
si leiriä, jotka oli muodostettu 
asuinkortteleista, ja jotka tam-
mikuussa 1942 siirtyivät sotilas-
hallinnon alaisuuteen oltuaan 
runsaat kolme kuukautta kau-
pungin miehittäneen VII AKE:
n alaisia. Samalla johtosuhteita 
uusittiin ja leirien tarkastajak-
si määrättiin everstiluutnant-
ti Kustaa Levälahti, siviilissä 
tunnettu urheilumies.

Keskitysleiri -nimellä oli 
kuitenkin maailmalla huo-
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no maine. Siksi ne nimettiin 
marraskuussa 1943 siirtolei-
reiksi ulkopoliittisten syiden 
sekä yhä kasvaneen miehityk-
sen vastaisen propagandan ta-
kia. Ylipäällikkö korosti voi-
makkaasti, että hallinnossa on 
noudatettava kansainvälisiä 
säännöksiä erityisesti ihmisten 
kohtelussa. Niinpä jo vuosien 
1942/1943 vaihteessa venäläisiä 
oli vapautettava leireiltä heikon 
ravitsemustilanteen aiheutta-
man suurehkon kuolleisuuden, 
mutta myös leiriläisten heikon 
työtehon vuoksi, olihan heistä 
suuri osa naisia, lapsia ja van-
huksia. Näitä vapautettuja asu-
tettiin kuitenkin erilleen suo-
mensukuisista. Venäläisiä oli 
kuitenkin pidettävä eristettyi-
nä, sillä  heidän pelättiin huol-
tavan partisaaneja sekä osal-
listuvan vakoiluun. Tällaisesta 
toiminnasta onkin paljon tie-
toja.

Sotilashallinto koetti pi-
tää huolta myös asukkaiden 
terveydentilasta. Itä-Karjalaan 
perustettiin kuusi siviilisairaa-
laa sekä 26 hoitopaikkaa, jotka 
vastasivat terveyskeskusta. Lei-
reillä oli omat sairaalat ja hoito-
paikat sekä myös kauppoja (ks. 
SV 5/1998 – VAKO 04) ja kou-
luja. Leiriläisten yhteydenpito 
neuvostotiedusteluelimiin py-
rittiin estämään vartioinnilla 
leireillä että niiden ulkopuolel-
la esimerkiksi työmailla. Leiri-
en hallintojohtajana toimi ma-
juri Rolf Schildt, joka vastasi 
turvallisuudesta.

Väestön kohtelusta 
leireillä
Ravitsemustilanne oli Suomes-
sa 1942 erittäin heikko ja se 
korostui miehitetyllä alueelle. 
Samana vuonna noin 44 000 
leiriläisestä menehtyi runsaat 
3 500 henkeä. Elintarviketilan-
teen parannuttua kuolleisuus 
leireillä aleni huomattavasti.

Yksi keskeinen kysymys 
miehitetyllä alueella oli työ-
voiman käyttö. Työvoima kate-
gorioitiin kolmeksi ryhmäksi: 
suomalaiset ja karjalaiset, va-
paa venäläinen väestö ja lopuk-
si leiriläiset. Palkanmaksu nou-
datteli pienin poikkeuksin tätä 
jakoa. Suomalaisille maksettiin 
Suomen tasoa vastannut palk-
ka, karjalaisille siitä 70 pro-
senttia, vapaille venäläisille 50 
prosenttia, kun taas leiriläisille 
ei maksettu palkkaa lainkaan, 
koska heillä ei ollut menoja-
kaan muun muassa elintarvi-
kejakelun ollessa ilmaista. Leiri-
läisten työaika oli 8–10 tuntia 
päivässä sunnuntaiden olles-
sa periaatteessa vapaat. Ennen 
työhön sijoittamista suomalai-
set lääkärit tutkivat henkilön 

varsinkin ennen sijoittamista 
raskaampaan työhön.

Haagin sopimus vuodelta 
1907 asetti miehittäjälle tiet-
tyjä vaatimuksia ja säännöksiä 
sotilaallisen vallankäytön suh-
teen vihollisvaltion alueella. 
Sen 43. artiklan mukaan mie-
hittäjän (valtaajan) oli palau-
tettava ja turvattava järjestys 
sekä muu julkinen elämä nou-
dattamalla vallatun maan lake-
ja, ellei erityistä estettä ilmene. 
46. artiklan mukaan on perhei-
den kunniaa ja oikeuksia sekä 
ihmishenkeä sekä yksityis-
tä omaisuutta kunnioitettava. 
Mutta epäluotettaviksi todettu-
ja, epäjärjestystä aiheuttaneita 
ja työstä kieltäytyneitä oli Itä-
Karjalassa sijoitettava mainit-
tuihin keskitysleireihin, joita 
aluksi oli runsaat kymmenen, 
vuonna 1943 enää jokunen.

Haagin sopimus koski myös 
vallatulla alueelle noudatetta-
vaa rikoslakia, joksi määrättiin 
Suomen yleinen rikoslaki. Ran-
gaistuksina käytettiin sen mää-
rittämiä rangaistuksia, mutta 
lisäksi leirien järjestyssääntö-
jen mukaan leiriläiselle voitiin 
tuomita korkeintaan 25 raipan-
iskua, ellei häntä muuten saatu 
hillityksi. Syyllisyys oli aukot-
tomasti todistettava ja tuomi-
tun terveydentila tutkittava en-
nen raipparangaistuksen toi-
meenpanoa. Näin siis ohjeiden 
ja lain kirjaimen mukaan.

Aivan varmoja tietoja ei ole, 
olisivatko suomalaiset leiri-

vartijat mielivaltaisesti tappa-
neet leiriläisiä, ja muunlaiset 
pahoinpitelyt piti tutkia tuoreel-
taan ja syylliset pantava vastuu-
seen. Ei ole myöskään varmasti 
todistettuja tapauksia, että mie-
hittäjät olisivat järjestelmälli-
sesti syyllistyneet raakalaiste-
koihin leirien asukkeja koh-
taan. Toki yksittäisiä tapauksia 
on ilmennyt runsaastikin ja 
leireiltä pakenevia on ammuttu 
paon yhteydessä. Näihin lienee 
laskettava Petroskoissa tapah-
tuneet ampumistapaukset suo-
malaisten jättäessä sen kesällä 
1944. Kuolemantuomioita eri 
sotaoikeudet langettivat miehi-
tyksen aikana 81 vakoilusta ja 
yhden murhasta.

Yritykset väestön 
”suomalaistamiseksi”
Itä-Karjalan väestön ”suoma-
laistaminen” tapahtui kansa-
koulujen kautta. Suomesta sin-
ne siirtyi runsaasti opettajia ja 
monia neuvostovallan aikai-
sia opettajia alettiin uudelleen 
kouluttaa Suomessa. Lokakuun 
1941 oppivelvollisuusjulistuk-
sen mukaan opetusta annet-
tiin noin 10 000 lapselle, joi-
ta koulittiin siihen, että Suomi 
ja Itä-Karjala ovat yhtä ja sa-
maa maata. Nuori aikuisväestö 
jäi melkein ilman kouluja, sillä 
sen elämänkatsomus oli neuvos-
tovallan ajalta ja sen uudel-
leen muokkaaminen todettiin 
vaikeaksi. Uskonnollisessa va-
listustyössä oli ristiriitoja lute-

rilaisten ja ortodoksien kesken. 
Edelliset pyrkivät julistamaan 
ortodoksiväestön keskuudes-
sa omaa uskontoaan ja orto-
doksit puolestaan elvyttämään 
neuvostovallan aikana unhoon 
jäänyttä omaa uskontunnus-
tustaan.

Miehityksen tuloksia
Miehitys on aina miehitystä, 
suoritti sitä kuka tahansa. Aina 
siitä kärsii heikompi osapuo-
li, tässä tapauksessa Itä-Karja-
lan venäläinen väestö. Leirei-
hin suljettujen ravinto oli aluk-
si heikompaa, palkkaa ei juuri 
lainkaan, liikkuminen rajoitet-
tua sekä jääminen pääosin kou-
lujen ulkopuolelle.

Neuvostopropaganda al-
koi sodan kuluessa tehokkaasti 
markkinoida tietoja suomalais-
ten julmuuksista Itä-Karjalan 
venäläisväestöä kohtaan, näl-
käkuureista, kidutuksista yms. 
Propagandan tarkoituksena 
oli vaikuttaa länsimaiden ylei-
seen mielipiteeseen esittämällä 
suomalaiset saksalaisten ver-
taisiksi julmuuksissa. Teesit to-
ki torjuttiin ja väestön asemaa 
parannettiin, mutta lännessä 
näytettiin uskotun enemmän 
liittolaiseen Neuvostoliittoon 
kuin syytetyn Suomen puolus-
teluihin. Ylipäällikkökin katsoi 
keväällä 1944 miehityspolitii-
kan liian räikeästi korostavan 
Itä-Karjalan pysyvää liittämis-
tä Suomen yhteyteen. Kanta 
oli seurausta Saksan tulevasta 

tappiosta ja johti sotilasjohdon 
valmistautumiseen Itä-Karja-
lan evakuointiin siten, että si-
viiliväestö jäisi paikoilleen

Kun suomalaiset poistuivat 
Itä-Karjalasta kesällä 1944, ei 
alueelle jäänyt väestö siitä rie-
muinnut, vaan tuntoja leimasi 
epävarmuus uudelleen neuvos-
tokansalaisina parin vuoden 
suomalaishallinnon jälkeen. 
Suomeen siirtyneet noin 3 000 
itä-karjalaista oli sodan jälkeen 
palautettava Neuvostoliittoon.

Lähteinä: Antti Laine: Suur-Suo-
men kahdet kasvot. itä-karjalan 
siviiliväestön asema suomalaises-
sa miehityshallinnossa 1941-1944. 
Otava 19�2, Ohto Manninen: Suur-
Suomen kahdet kasvot. kysymys 
tulevaisuudesta ja turvallisuu-
desta Suomen Saksan-politiikas-
sa 1941. kirjayhtymä 19�0,helge 
Seppälä: Suomi miehittäjänä. Sn-
kirjat, helsinki 19�9, veli Merikos-
ki: Suomalainen sotilashallinto itä-
karjalassa 1941-1944. helsinki 1944 
(numeroitu kpl 263), urho kiukas: 
itä-karjalan hallinto sodan aikana, 
esitelmä sekä ilmari helomaa: to-
teamuksia ja huomautuksia Antti 
Laineen väitöskirjan (ks. Antti Lai-
ne) johdosta. 19�3.

Anssi Vuorenmaa

Itä-Karjalan suomalaistamistyössä ryhdyttiin perustamaan kansakouluja kansallisille lapsille jo syksystä 1941 alkaen. Opettajiksi otet-
tiin suomalaisia kansakoulunopettajia, ja opetuksessa paino oli korostetusti ns. mielenlaatua muokkaavissa aineissa. Kuvassa Suomen 
itäisin kansakoulu Tulvojassa Sungunniemellä (Äänisniemi) Äänisjärven pohjoispäässä 29.5.1942. Koulu oli suomalaisten perustama 
ja oppilaita oli alun perin 18. Kuva: SA-kuva.
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T. Kujala

Ilmajoki

Nikko Oy
Jakkula

Fortum
Joensuu

Kuljetus
Risto Putkinen Oy

Joensuu

Konekorjaamo
Riikonen Oy

Joensuu

Karjalan Pultti Oy 
Joensuu

Maansiirto ja Kuljetus 
Piitulainen Oy

Joensuu

Tilijussila Ky 
Joensuu

Maalusliike
Hämeenkorpi Ky

Jyväskylä

Jyvästek Oy
Jyväskylä

Erka Oy
Järvenpää

T:mi SP Laatta
Järvenpää

puh. 040 - 5340 644

Insinööritoimisto
Keijo Kärki Oy

Järvenpää

VM-Team Oy
Jääli

Taksipalvelu
Petri Vehviläinen

Kaarina
Puh. 0400 - 996 559

P.Sutinen Ky
Karhula

Nuohooja
Simo Maksimainen

Karjaa

AJL-Components Oy
Karkkila

Tekopa Oy 
Karkkila

Findest Protein Oy
Kaustinen

IM-Asennus Ky
Keitele

KANKAANPÄÄ

PR-Trukit Oy
Kemi

Lapin Kaivupalvelu Oy
Kemijärvi

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

Joensuu

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

Suomen Vibrakone Oy
Kerava

T:mi Joel Puranen 
Kerava

Moottorikoneistamo
R-Koneistus Oy

Kerava

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava



232 /0 6 huh t ikuun 19.  päivänä 20 0 6

Ermy Palvelu Oy
Kerava

Metsäpalvelu
Tuomo Turunen

Keskijärvi

Linja-autoliikenne
Helander ja K:nit Ky

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

Kesälahden Maansiirto Oy
Kesälahti

Rakennus ja Hirsityö 
Jouni Tynkkynen

Keuruu

Asianajotoimisto
Markku Tiainen Oy

Keuruu

Farbo Team Oy
Susisuontie 5-13 , Kirkkonummi

puh. 0400 - 851 213

Oy Dahlberg & Co Ab
Kirkkonummi

Arhasukellus Oy
Kirkkonummi

Puhoksen 
Veturipalvelu Oy

Kitee

Rakennusurakoitsija
Jarmo Kaikkonen

Kiuruvesi

T:mi Arto Rikkonen
Klaukkala

RV Line Oy Ab
Kokkola

Rakennuspalvelu
V.M. Rita Ky

Kolari

Kuljetus ja Kuormaus 
Judin Ay

Kontiolahti

Korian Pinnoitus Oy
Koria

Metallisorvaamo 
M.Hakala Oy

Kouvola

Viinamäen Saha Oy
Kuivaniemi

Suojasauma Oy
Kuopio

Kultanen Oy
Kuopio

Kuopion Putkiapu Ky
Kuopio

Laskenta Salolahti Oy
Kuopio

Kälviän Kenkä Ky
Kälviä

Järme Oy
Lahti

Valtapinnoite Oy
Lahti

HYVÄÄ KEVÄTTÄ
Etelä-Päijänteen
LVI-Palvelu Oy

Lahti

LSK Electrics Oy
Lahti
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Kasit Oy
Laihia

Premetals Oy
Laitila

Conexpress Oy
Lappeenranta

Talotrim Oy
Lempäälä

Saajos Oy
Lohja

Parkettiexpertti Mauri 
Kuivakangas Oy

Lohja

Rakennus Laukka Oy
Lohja

Tilitoimisto Salminen Ky
Lohja

VARATTU
Asianajotoimisto 

Tuomanen ja Kreander Oy
Lohja

Kauniston Sora Oy
Loimaa

Mäkelä Alu Oy
Mäkeläntie 2 , 62830 Luoma-aho

Puh. 06-5577 600, Fax. 06-5577 6655

Rakennusliike
Raktek Kukkia Oy

Luopioinen
Puh. 040 - 540 9305

R-Sähköautomaatio
Merimasku

Maansiirto
Asko Hyvärinen

Muhos

Sähköasennus
Mikko Suojanen

Muurame

Nakkilan Sihuma Oy
Nakkila

Vihdin Vesi ja
Lämpö Oy

Nummela

Raksajevi
Nummela

Tekstitalo Haarnio Oy
Nummela

LAPPEENRANTA

Keskustie 6 01900 Nurmijärvi
Puh. 09-878 7020

www.meka.net

Video- ja Multimediatuotanto
Teknologiantie 5
90570 Oulu
puh. 040 310 0500
fax. 042 310 0500
www.videcam.com

Rakennuspalvelu
Matti Haurunen

Orimattila

Kuljetusliike
Olli Riihimäki Oy

Orismala

BW HOTELLI APOLLO
Asemakatu 31-33 , 90100 Oulu

Puh. (08) 522 11

Ruskon Metalli ja
Kuljetus Oy

Oulu

LVI-Huolto
Seppo Holopainen

Leppävirta
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Puh. 016 - 320 4600

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

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

Arkins Sunnittelu Oy
Oulu, Kajaani, Kokkola

Oulun Moniasunnot Oy
Oulu

Insinööritoimisto
Hietajärvi Oy

Oulu

Insinööritoimisto
Erkki Heinonen Oy

Oulu

Asennus Apollo
Palokka

Pietarsaaren
Putkieristys Oy

Pietarsaari

Asennuspalvelu 
Urmia Oy

Pori

ML-Control Oy
Pori

Sandströmin Nosto ja 
Kuljetus Oy

Porvoo

MJT-Asennus
Porvoo

Rakennuspalvelu 
P.Henriksson Oy

Porvoo

Siivir Caravan Oy
Porvoo

Rakennuspalvelu
Törmä & Rantonen Oy

Pulkkila

Puuppolan Puu Oy
Puuppola

Pyhäjoen Rakennus Oy
Pyhäjoki

Pyhännän Vesi Oy
Pyhäntä

Kuljetus A. Viio Oy
Rantsila

Liikenteenharjoittaja 
Pasi Ranta

Rauma

R-Sarkon Oy
Rauma

Rakennushuolto PL Ky
Renko

Kuljetus Ventola Oy
Riihimäki

Muoviura Oy
Riihimäki

www.muoviura.fi

Maanrakennus
Javanainen

Riihimäki

Roin Tili-ja
Veropalvelut Ky

Rovaniemi

Kaivinkonpalvelu
Lehto Oy

Rovaniemi

Nurmilaukas Ky
Savitaipale

Savotek Oy
Savonlinna
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Jaakko Rautala Oy
Alastaro

Kuljetusliike Selkämaa Oy
Alavus

www.meyervastus.fi
Askola

Nurmen Sora Ky
Aura

Inge Sjölund Trans
Degerby

Taksi Espoo 305
Ilmari Kuitunen

Lava-Store Oy
Espoo

EL-Flex Oy
Espoo

Oy Trehab Ab
Läntinenteollisuuskatu 11, 02920 Espoo

Puh. 09 - 894 6550

Espoon
Sähköasennus Ky

Espoo

Gunnar Sosi Oy
Espoo

Ansien Trading Oy
Espoo

Lönnberg Painot Oy
Espoo

Uudenmaan
LVI-Tekniikka Oy

Espoo

Market-Visio Oy
Espoo

Oy Suomen Geartool Ab
Espoo

Asianajotoimisto
Bergholm Oy

Espoo
Puh. 09 - 522 966

Arkkitehtitoimisto
Innovarch Oy

Espoo

Espoon Lattiapinnoite Oy
Espoo

Espoon Tanssiopisto
Puh. / Fax. 09 - 455 2495

www.espoontanssiopisto.fi

Tibnor Oy
Espoo

Eaton Holec Oy
Espoo

Jokamuovi Oy
Evijärvi

Forssan Betoni Oy
www.forssanbetoni.fi

Forssan Kirvestyö Ky
Forssa

Nosto Kaleva
Forssa

Traktorikonehuolto 
Liuska Ky

Haapajärvi

Urakoitsija
Pertti J Penttinen

Haarajoki

Kuorma-autoilija
Jari Niinivaara

Halikko

Maansiirto Perala Oy
Halikko

Visko Oy Ab
Hanko

Loposen Kuljetus
Hanko

Niemisen Valimo Oy
Harjavalta
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Sodan ajan papit kokoontuivat

Kenttäpiispa Hannu Nis-
kanen ja pääesikunnan 
kirkollinen osasto oli 

kutsunut sodan ajan papit pe-
rinteiseen tapaamiseensa. Pe-
rinne oli saanut alkunsa pap-
pien omasta aloitteesta, jon-
ka mukaan entiset kenttäpapit 
kokoontuivat Hämeenlinnassa 
Aulangolla. Viime vuosina Pää-
esikunnan kirkollinen osasto 
oli liittänyt tapahtuman omaan 
toimintaansa, minkä jälkeen 
sodan ajan papit on kutsuttu 
koolle joka toinen vuosi. Tämä 
kokoontuminen on tapahtunut 
aina Helsingissä maaliskuun 
lopussa. Tänä vuonna kool-
la oli viitisenkymmentä sodan 
ajan pappia sekä tämän päivän 
puolustusvoimissa palvelevaa 
sotilaspappia.

Elämän ja  
kuoleman lähellä
Päivän avauksen toimitti ro-
vasti Alpo Hukka. Hän muis-
ti Päivän tunnussanaa siltä päi-
vältä, jolloin heidän yksikkönsä 
1941 oli ylittänyt Suomen van-
han rajan: ”Jumalan laskema 
perustus pysyy lujana, ja siinä 
on merkkinä nämä sanat: Her-
ra tuntee omansa ja Luopukoon 
vääryydestä jokainen, joka lau-
suu Herran nimen.” Moni oli 
jo kaatunut. Kukaan ei tien-
nyt, kuka joskus palaa. Ympä-
rillä oli Karjalan korpi. Kaukaa 
kuului tykkien jylinä. Elämä ja 
kuolema olivat lähellä. Taas ne 
ovat lähellä. Ainakin 20 sodan 
ajan pappisveljeä on saateltu 
viime kokoontumisen jälkeen. 
Hänen silloinen komentajansa 
oli aikanaan kirjeellään pyytä-
nyt itselleen viimeistä palvelus-

ta kysyen: ”En tiedä, luetaanko 
minua kirkon piirissä uskovai-
seksi?” Niin kuin hänellä, meil-
lä jokaisella on mielessä, olen-
ko pois lähtiessäni sellainen, 
mikä minun pitäisi olla. Juma-
lan sana vastaa: Herra tuntee 
omansa. Tähän liittyy keho-
tus luopua vääryydestä. Eetti-
seen vaatimukseen kuuluu vas-
tuu myös jälkeemme tulevista. 
Oman yhtenä esimerkkinä su-
kupolvemme laiminlyönneis-
tä on muistettava, että talviso-
taa ei ehkä olisi syttynytkään, 
tai ainakin olisimme päässeet 
vähemmin menetyksin, joll-
ei 1920—1930 -luvun vauras-
tumisen vuosina olisi säästetty 
lyhytnäköisen itsekkäästi.

Puolustusvoimien henkilös-
töpäällikkö, kenraaliluutnantti 
Hannu Herranen esitteli Puo-
lustusvoimien uuden henki-
löstö- ja johtamisjärjestelmän, 
jonka tulisi olla valmis ja toteu-
tettuna 31.3.2008. Yhtäältä tätä 
on vaatinut se, että emme enää 
ole sivullisia jossakin pohjoises-
sa, kuten kylmän sodan aikana. 
On oltava mukana uudessa toi-
mijassa, EU:ssa joko puolusta-
jana tai hyökkääjänä, pääteh-
tävänä aina kuitenkin Suomen 
puolustaminen. Toisaalta uut-
ta järjestelmää ovat vaatineet 
olemassa olevat taloudelliset 
voimavarat. Ohjelman myötä 
on vahvuuksista vähennettä-
vä 6 000 henkilöä. Puolustus-
poliittisen selonteon mukaan 
tavoitteena on liittoutumatto-
muus, aktiivinen osallistumi-
nen EU:n kriisinhallintaan ja 
kansallinen puolustus, mutta 
kyky liittoutumiseen. Puolus-
tuksemme perustuu edelleen 

yleiseen asevelvollisuuteen, alu-
eelliseen puolustukseen ja koko 
maan puolustamiseen. Reser-
viläisarmeijan tavoitevahvuus 
on 350 000 miestä.

Sotilaspappi eettisenä 
kasvattajana ja 
vaikuttajana
Päivän teemana oli: ”Sotilas-
pappi eettisenä kasvattajana”. 
Sodan ajan kokemusten perus-
teella aiheesta puhui Suomen 
Sotaveteraaniliiton hengelli-
sen toimikunnan puheenjohta-
ja, opetusneuvos Pentti Tapio. 
Kokemuksensa mukaan hän 
sanoi mieluummin puhuvansa 
papista eettisenä vaikuttajana 
kuin kasvattajana. Vaikuttami-
seen oli mahdollisuuksia, paitsi 
taistelujen täyttämänä vuonna 
1944, jolloin oli opeteltava vain 
hengissä selviytymistä. Paras-
ta vaikuttamista oli lähellä ole-
minen, ”samoilla oljilla” mies-
ten kanssa. Papin ohjelmaan ei 
kuulunut juhla-isänmaallisuus 
eikä ylihengellisyys, vaan vel-
vollisuuden täyttäminen ja sii-
nä luottamus Jumalan varje-
lukseen. Yhteys kotiin oli tär-
keä vaalittava, erityisen tärkeä 
kaatuneiden huollon yhteydes-
sä. Asemasotavaiheessa pappi 
ei voinut olla puuttumatta al-
koholin käyttöön ja korttipeliin 
uhkapelinä. Papin oli kannet-
tava vastuutaan yhtä hyvin up-
seerien kuin miehistön parissa. 
Niiden kohdalla, jotka kieltäy-
tyivät aseista uskonnollisista 
syistä, oli kohdattava myös si-
viilietiikan ja sotilasetiikan ris-
tiriita. Sodankin keskellä papin 
tavoitteena oli pyhän kunnioi-
tuksen säilyminen

Toisen alustuksen päivän 
teemasta käytti nykyisten va-
rusmiesyksikköjen sotilaspa-
pin näkökulmasta kenttäro-
vasti Juhani Liukkonen. Hän 
kertoi sodan ajan upseerin to-
denneen, että sodan ääriolo-
suhteissa ei ratkaise materiaa-
li eikä sinänsä tärkeä johtajuus 
vaan sotilaiden henkinen lujuus 
ja moraalinen ryhti. Kenraa-
li Hjalmar Siilasvuon mukaan 
”pääasia on, että ei joudu ka-
tumaan tekojaan, vaan pystyy 
niistä vastaamaan omantun-
tonsa edessä”. Etiikan alueel-
la emme ole koskaan sivullisia, 
vaan aina osallisia yhteisömme 
keskellä. Sotilaspappi on eetti-
nen ”opas”, suunnannäyttäjä ja 
esimerkin antaja. Puolustus-
voimissa on viime aikoina käy-
ty jatkuvaa eettistä keskustelua 
ja tehty arvonmäärittelyjä. Uu-
teen johtamis- ja hallintojärjes-
telmään siirtymistä varten on 
perustettu kenttäpiispan johta-
ma työryhmä varusmiesten ja 
palkatun henkilökunnan kas-
vatuksen eettisen kasvatuksen 
suunnittelua varten. Kansain-
välistyminen tuo uusia asioita 
eettisten ongelmien ratkaise-
miseen. On opittava elämään 
yhdessä niiden ihmisten kans-
sa, joiden uskonto, kulttuuri ja 
arvot poikkeavat omistamme. 
Periaatteena tulee kuitenkin 
olla kunkin vapaus omaan us-
kontoonsa. Meillä sotilaspapin 
eettinen tehtävä perustuu kir-
kon opetukseen ja pappisvir-
kaan. Eettisen kasvatuksen tu-
lee läpäisyperiaatteen mukaan 
liittyä puolustusvoimien koko 
rakenteen ja eri henkilöstöryh-
mien koulutukseen ja arkiseen 

toimintaan. Periaatteiksi käy-
vät edelleen Raamatun kultai-
nen sääntö ja rakkauden kak-
soiskäsky. Sotilaspapin eetti-
nen kasvatus jää puolitiehen, 
ellei puhuta myös Jumalan ar-
mosta ja uudelleen alkamisen 
mahdollisuudesta.

Psalmi kiitoksena 
isänmaan pelastumisesta
Päätöspuheen piti kenttäpiispa 
Hannu Niskanen tekstinään 
Psalmin 18 sanat: ”Herra avasi 
minulle tien ja päästi minut va-
pauteen”. Israel oli jälleen ker-
ran ymmärtänyt, että Herra oli 
pelastanut heidät vihollisen kä-
sistä. Samaa on koettu omas-
sa historiassamme. On oikein 
kiittää Jumalaa ihmisistä, jotka 
ovat taistelleet puolestamme ja 
opettaneet rakastamaan isän-
maata, kantamaan vastuuta 
ja palvelemaan. Psalmi on ol-
lut kiitos isänmaan pelastumi-
sesta. Myös yksityisen ihmisen 
turva on Jumala, joka Pojas-
saan on sovittanut syntimme ja 
avannut tien uuteen elämään. 
Herra avaa toivon näköalan.

Sodan ajan papit, joiden 
osoitteistoa oli voitu edellisen 
kokoontumisen jälkeen edel-
leen täydentää, olivat kiitollisia 
saamastaan kutsusta ja järjes-
tetystä kokoontumisesta. Pää-
esikunnan kirkollinen toimisto, 
joka silloin kuulunee pääesikun-
nan henkilöstöosastoon, ilmoit-
ti kutsuvansa sodan ajan papit 
veljelliseen tapaamiseen jälleen 
kahden vuoden kuluttua.

Timo Kökkö
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Virkeyttä mieleen ja keveyttä askeliin
Olemme uudistaneet Kuntotalon invalidi- ja veteraanikurssimme.
Uusia toimintamalleja olemme saaneet mm. Kansaneläkelaitoksen
vanhuskuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeesta.
Nykyaikaiset menetelmät, uudenaikainen tekninen välineistö
sekä työhön sitoutunut, osaava henkilökunta takaavat
parhaan mahdollisen kuntoutuksen.
Myös kurssien määrää on lisätty, eikä enää tarvitse jonottaa.
Tervetuloa virkistymään ja hakemaan helpotusta arkeen!

L Ä Ä K Ä R I K E S K U S   S A I R A A L A   K U N T O U T U S

Tiedustelut (08) 313 2251, Isokatu 63, 90120 Oulu
www.odl.fi

TERVEYS
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Varpå hoppas veteranen och 
hans organisation?

Veteranens tankevärld torde 
väsentligen kunna semmanfattas som 
en förhoppning om att få genomleva li-
vets afton i den form han önskat sig. En-
var ger denna förhoppning sitt eget per-
sonliga innehåll. Men om de två vikti-
gaste, mest aktuella beståndsdelarna 
däri är vi allmänt och gemensamt med-
vetna: när krafterna börjar bli uttömda 
vill vi få det stöd och den vård vi be-
höver hemma. Men dock hoppas vi att 
inte bli bortglömd.a i ensamhet i hem-
mets vrå, utan ändå få tillfälle att träffa 
och umgås med andra nch på det sätt vi 
önskar delta i vårt mångsidiga organi-
sationsliv.

För detta redan begynta skede står vi 
med växande styrka i beråd bland an-
nat genom att vidga och förstärka kret-
sen av våra socialrådgivare, som gör sin 
frivilliga insats på basen av sin livser-
farenhet och yrkesskicklighet. De utre-
der den offentliga sektorns beredskap 
att sköta med veteranservicen sam-
manhängande uppgifter samt söker 
och uppsöker veteraner som inte längre 
är kapabla att på egen hand ta itu med 
sina vård- och stödangelägenheter. Den 
framtid vi hoppas på är i hög grad be-
roende av socialrådgivarnas arbete och 
resultatet därav.

Veteranorganisationerna har kommit 
till insikt om den växande tacksamhets-
skuld veterankåren står i till veteraner-
nas makor och änkor. Visserligen har vi 
varit medvetna härom och tacksamma 

Våra framtidsförhoppningar
i alla dessa årtionden. Tillräcklig belö-
ning kan vi dock ej längre ge dem. Men 
genom att kalla dem till medlemmar i 
våra sammanslutningar och oftare än 
nu till deltegare i vårt organisationsliv 
samt erbjuda dem rekreation och sam-
varo, hoppas vi att medlemskap i vårt 
förbund även för dem skall uppfylla ett 
framtidsönskemål.

En mycket betydande del av våra 
framtidsförhoppningar fäster vi vid den 
växande kåren av stödande medlem-
mar. Hurudant vore måntro vår orga-
nisations tillstånd i detta nu, om inte 
stödjare och anhängare ur yngre gene-
rationer hade tagit hand om ett omfat-
tande antal sekreterer-, ekonom-, styrel-
se- och ordförandeposter? Detta säkrar 
vår framtid i så måtto, att även de sis-
ta leden veteraner får det stöd och den 
service de önskar sig och behöver på 
sin levnadsafton. Med tillhjälp av stöd-
medlemmarna och stödorganisationer-
na tror vi också att kännedomen om ve-
teranernas gärningar och resultaten av 
dessa ska11 föras vidare till ständigt nya 
generationer.

Freden som vi åstadkom har nu va-
rat i 61 år. Aldrig förr har Finlands folk 
fått glädjas åt en så lång fredstid. Vår 
innerligaste framtidsfärhoppning är, 
att denna fred måtte bli bestående och 
evig. Må kommande generationer min-
nas, hur den förvärvades och på vår tid 
värnades och vårdades.

Aarno Lampi

Det återstår en dryg månad till 
förbundsmötet i S:t Michel. 
Mötets agenda är ovanligt 

lång: behandling av framtidsplanen, 
ändring av förbundets stadgar plus 
förbundsmötets vanliga stadgeenliga 
ärenden.

Framtidsplanen har undergått grund-
lig dryftning i förbundets administ-
rativa organ och på rådplägningsda-
garna. Nu senast har medlemsförenin-
garna givit planen sitt enhälliga, starka 
understöd. Enligt densamma bör för-
bundets och föreningarnas verksamhet 
fortsätta så länge krigsveteraner och så-
danas makor och änkor är i behov av 
stöd och hjälp. Detta behov beräknas 
kvarstå in på 2020-talet.

Avsikten med stadgeändringen är 
ett klarare inbegripa veteranernas ma-
kor och änkor i stödverksamheten 
samt att ta de stödande medlemmarna 
i egenskap av blivande ansvarsbärare 
med i föreningarnas aktiva verksamhet 
och beslutsprocess. Det vid förra för-
bundsmötet fattade beslutet att avlägs-
na medlemsavgiften till förbundet gör 
en stadgeändring även därvidlag av be-
hovet påkallad.

På förbundsmötets agenda finns vi-
dare förbundets verksamhetsberättel-
se för 2004—2006, verksamhetsplanen 
2006—2008 jämte val av förbundsordfö-
rande, ordförande för och medlemmar 
i förbundsfullmäktige samt revisorer.

Efter det framtidsplanen och stadge-
ändringen godkänts av förbundsmötet 
och ändringen registrerats, inleds utar-

Förbundsmötet  
inför omställningar

betningen av modellstadgar för krigs-
veteranföreningarna och -distrikten. 
Centrala punkter i föreningarnas stad-
geändringar gäller medlemskap för 
makor samt rösträtt för stöd- och ma-
kamedlemmar. Förbundet ombestyr 
förhandsgranskning av modellstadgar-
na, som föreligger färdiga före årsskif-
tet 2006—2007.

Läget för och inom veteranförening-
arna varierar avsevärt. I en stor del av 
dem handhas föreningens angelägenhe-
ter av stödmedlemmar och krigsvetera-
ner tillsammans. I andra sköts blott ett 
fåtal uppdrag av stödmedlemmar, och 
i vissa föreningar har men inte behövt 
eller önskat någon stödmedlem’’alls. 
Därför behövs endel tidsfrister beträf-
fande tidtabellen för stadgeändringen. 
Varje förening skall själv fatta beslutet 
om tidtabellen och ändringens inne-
håll.

Vid en år 2005 till medlemsfören-
ingarna ställd rundfråga beträffan-
de frågen om att få veteranernas ma-
kor inbegripna i föreningarnas vård-
verksamhet, ansåg 97 procent att detta 
var mycket brådskande och viktigt. Det 
första som nu bör ske är alltså att i för-
eningens stadgar införes en paragraf 
om makamedlemskap.

Markku Seppä
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Statskontorets direktiv an-
gående ordnandet av re-
habilitering har publice-

rats och tillställts alla kommu-
ner och samkommuner samt 
övriga behöriga. Direktiven 
står att läsa på Finlands Krigs-
veteranförbunds Internetsidor 
under adress www.sotaveteraa-
niliitto.fi

Den frontveteran, som väljes 
till frontveteranrehabilitering, 
bör vara bosatt i Finland och 
ha deltagit i krigen 1939—1945 
samt bör inneha frontmanna-,  
fronttjänst- eller fronttecken. 
Krigsinvalider, vilkas arbetso-
förmögenhetsgrad enligt lagen 
om krigsskada, är minst 10 pro-
cent, kan inte erhålla för front-
veteran avsedd rehabilitering.

Beslutet om godkännande 
till rehabilitering fattas av den 
instans i frontveteranens hem-
kommun, som ansvarar för re-
habiliteringen. Till ansökan 
bör fogas läkarintyg angående 
sökandens hälsotillstånd och 
rehabiliteringsbehov om inte 
sökanden har ett fast vårdnads-
förhållande till den egna kom-
munens hälsocentral. Ansökan 
om rehabilitering kan å front-
veteranens vägnar även uppgö-
ras av en nära anhörig eller so-
cial- och hälsovårdsmyndighet, 
om veteranen själv inte är i 
stånd därtill.

Tiden mellan två 
rehabiliteringsperioder 
borde ej utan särskilda 
skäl vara längre än ett år
I Statskontorets direktiv be-
tonas rehabiliteringens regel-
bundenhet och planmässighet. 
Detta betyder alternering mel-
lan olika rehabiliteringsalter-
nativ och även överföring av 
tyngdpunkten från anstaltsre-
habilitering till dag-, hem- och 
annan öppen rehabilitering. 
Dag- eller annan öppen reha-
bilitering prioriteras högst i de 
fall, då dessa rehabiliterings-
former ger möjlighet till sådant 
vårdresultat man strävar till att 
uppnå. Vid fattande av beslut 
om rehabilitering bör beaktas 
frontveteranens hälsotillstånd, 
rehabiliteringsanläggningens 
status ävensom geografiska, 
språkliga och andra förhållan-
den.

Öppen rehabilitering 
t.o.m. 30 vårdbesök  
per år
Det är kommunernas uppgift 
att se till att kvaliteten på öp-
pen- och dagrehabiliteringens 
innehåll motsvarar det verkli-
ga behovet och utvecklas så, att 

Frontveteranernas rehabilitering år 2006
den motsvarar det individuella 
behovet och även mångsidigt 
och i vidsträckt bemärkelse 
stöder veteranens funktions-
förmåga, utvecklar den och be-
varar den. Detta betyder, att i 
samband med veteranens reha-
biliteringsperiod bör också be-
aktas utökande av övriga soci-
al- och hälsovårdstjänster i en 
helhetsplan för veteranen.

Kommunen kan förverkliga 
öppen- och dagrehabilitering 
antingen i hälsocentral, sjuk-
hus, rehabiliterings- och vård-
inrättning eller köpa tjänster 
från privata serviceproducenter 
eller av enskilda yrkesutövare. 
Frontveteran kan även erhålla 
öppen vård i sitt hem.

Som öppen vård kan även 
ges fotvård i de fall veteranen 
är i behov av sådan.

Dagrehabilitering kan ges 
högst 10 dagar och annan öp-
pen rehabilitering högst 20 
gånger(besök) under ett kalen-
derår. I de fall, då frontvete-
rans skada eller sjukdom hin-
drar funktionsförmågan, kan 
dagrehabilitering ges 20 dagar 
eller annan öppen rehabilite-
ring 30 gånger (besök) per år.

Detta ger möjlighet att för-
verkliga öppen rehabilitering 
t.ex. så, att veteran, som tillhör 
funktionsklass III kan få 2 x 10 
vårdbesök i serie per kalender-
år. Frontveteran, som hör till 
funktionsklass I och II kan få 
serier om t.ex. 3 x 10 eller 2 x 
15 vårdbesök. Rehabilitering-
en kan alltså fördelas under en 
längre tidsrymd och dess effekt 
kan härigenom öka exempelvis 
rörelseförmågan.

Anstaltsrehabilitering 
från 10 dygn till fyra 
veckor per år
Med anstaltsrehabilitering av-
ses i huvudsak fortlöpande re-
habilitering i rehabiliterings- 
och vårdanstalt, sjukhus el-
ler på hälsocentrals avdelning, 
vartill även hör logi och uppe-
hälle.

I främsta rummet bör man 
sträva till att använda när-
liggande lämpliga rehabilite-
ringsanstalter. Men med mo-
tiverad orsak kan frontvete-
ran enligt egen önskan anvisas 
en längre bort belägen anstalt 
(i Finland). T.ex. nedsatt hör-
sel eller syn, demens, reuma-
sjukdom, parkinsons sjukdom, 
sjukdomar i stöd- och rörelse-
organen kan vara sådan moti-
verad orsak.

Anstaltrehabilitering kan 
ges högst 10 dygn. Om front-
veterans funktionsförmåga på 

grund av sjukdom eller skada 
åstadkommer sådant men att 
frontveteranen tillhör funk-
tionsklass I eller II kan an-
staltsrehabiliteringen omfatta 
2 - 4 veckor.

Makans/makens anstalts-
rehabiliteringsperiod 7 
- 14 dygn
Frontveterans maka/make kan 
delta i anstaltsrehabilitering 
tillsammans med veteranen. 
Målsättningen är härvid, att 
förbättra rehabiliteringsresulta-
ten samt att påverka veteranens 
möjlighet att reda sig hemma 
genom att stöda makan/ma-
ken att orka sköta sin veteran. 
Makans/makens deltagande i 
rehabiliteringen förkortar inte 
veteranens anstaltsrehabilite-
ringsperiod. Den tjänsteinne-
havare, som fattar beslut om 
rehabilitering bedömer den ge-
mensamma rehabiliteringspe-
riodens längd, behov och än-
damålsenlighet. Makan/maken 
har inte rätt till öppen-, ej hel-
ler till dagrehabilitering.

Makan/maken till frontve-
teran tillhörande funktionsför-
mågaklass III kan delta i rehabi-
litering tillsammans med front-
veteranen högst 7 dygn. Om 
frontveteranen tillhör funk-
tionsförmågaklass I eller II kan 
makan/maken delta i rehabili-
tering tillsammans med front-
veteranen under högst 14 dygn.

Makarnas gemensamma re-
habiliteringsperiod kan för-
verkligas t.ex. såhär:

Till funktionsförmågaklass 
III hörande veteran kan delta i 
anstaltsrehabilitering 10 dygn 
och makan/maken samtidigt 7 
dygn eller båda 7 dygn.

Till funktionsförmågaklass 
I och II hörande frontvete-
ran kan delta i rehabilitering-
en högst 4 veckor och makan/
maken högst 2 veckor.

Ersättning för rehabilite-
ringskostnaderna.
Inga kostnader uppstår för 
frontveteranens och makans/
makens rehabilitering. Kommu-
nen står för frontveteraner-
nas rehabilitering och Folk-
pensionsanstalten ersätter 
rehabiliteringsresorna.

Anslagen till 
kommunerna
I Statsbudgeten för år 2006 
finns 42 296 000 euro för reha-
biliteringsverksamhet. Av det-
ta anslag erhåller kommuner-
na 40 262 984 euro i propor-
tion till i resp. kommun bosatta 
frontveteraner.

Kommunen bör övervaka 
användningen av anslaget, så 
att medel inte blir outnyttja-
de och att alla, som önskar, får 
komma till regelbunden reha-
bilitering.

Social- och 
hälsovårdsministeriets 
enkät hos kommunerna 
om frontveteranernas 
rehabilitering.
Enligt preliminära uppgifter 
angående enkäten, som gällde 
år 2005, ansökte om rehabilite-
ring i Uleåborgs län 63% av de 
veteraner, som hade rätt till re-
habilitering. I Västra och Östra 
Finland var procenttalet endast 
45. I hela landet var sökande-
nas antal 49%. Alla sökanden i 
Uleåborg fick komma till reha-
bilitering, i Lappland 92% och 
i Södra-Finland 93%. I Västra 
Finland godkändes endast 68% 
till rehabilitering. I Uleåborgs 
län var 44% i anstaltsrehabili-
tering och 56% i öppen reha-
bilitering av samtliga rehabilite-
ringsperioder. I Västra Finland 
var motsvarande procenttal 
79 och 21 och i Östra Finland 
71 och 29. I Uleåborgs län ger 
den utvecklade öppna rehabi-
literingen resultat och de ve-
teraner, som ansöker, får årli-
gen komma till rehabilitering. 
Noggrannare resultat av enkä-
ten får vi sedan alla kommu-
ners svar behandlats.

Antalet ansökningar om re-
habilitering är förvånansvärt 

litet. Alla veteraner uppmanas 
att ansöka om rehabilitering 
och det vore önskvärt att det 
kunde ordnas med hjälp åt ve-
teranen att ifylla ansöknings-
blanketten, om han/hon ej själv 
förmår göra det. Även kommu-
nen bör följa upp antalet an-
sökningar om rehabilitering 
i relation till det antal vetera-
ner i kommunen, vilka har rätt 
till rehabilitering. Differensen 
tycks ibland vara överraskande 
stor. Det kan finnas många or-
saker till att veteranen inte an-
söker om rehabilitering, vetera-
nen tycker sig vara i god kondi-
tion, en veteran, som fungerar 
som egenvårdare, kan inte läm-
na sin maka/make för tiden för 
rehabiliteringen eller veteranen 
känner sig i så dåligt skick, att 
han/hon inte orkar fara till re-
habilitering och för mången 
kan det kännas frustrerande 
att en tidigare ansökan inte bli-
vit godkänd. För att övervinna 
dessa hinder är det viktigt med 
samarbete i planeringen och 
förverkligandet av rehabilite-
ringen, så att veteranen får just 
den rehabilitering, som hans 
behov förutsätter, i anstalt eller 
nära hemmet eller i hemmet.

     Statskontorets direktiv ger 
möjligheter till olika slags re-
habilitering och även till att pe-
riodicera den öppna rehabilite-
ringen

Anni Grundström
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Kirjat

K. A. Kalevi Miettinen, 
Kenen Viipuri? – Tshei 
Vyborg?.  Dark Oy Vantaa 
2005. 142 s.

K. A. Kalevi Miettisen teos Ke-
nen Viipuri? on omakustanne, 
joka on syntyperäisen viipu-
rilaisen (sorvalilaisen) kynäs-
tä. Samalta tekijältä on ilmesty-
nyt Karjala-aiheesta myös teok-
set Pöljän pysäkiltä Perkjärvelle 
sekä Viipurinrinkeleitä. Tekijän 
sisar Marjatat Bryan on kirjoit-
tanut aiemmin teoksen Rakkau-
den koulu alkoi Viipurissa (Yli-
opistopaino 1999).

Kirja on sekoitelma omakoh-
taisesti – sekä ennen sotaa, sota-
aikana että aivan viime vuosi-
na – koettua ja eri lähteistä poi-
mittua Viipuri-tietoutta. Kirjan 
nimi haastaa kysymään, suo-
meksi ja venäjäksi, kenen Viipu-
ri oikein on. ”Oikeastaan tämän 
kirjan tulisi olla suomen- ja ve-
näjänkielinen”, kirjoittaja tote-
aa. Kustannussyistä kirjassa on 
venäjänkielisenä vain sisällys-
luettelo ja tiivistelmä.

Kirja sisältää mielenkiintoista 
tietoa – joskin hieman sekalai-
sesti järjestettynä – Viipurista, 
joka aiheena kiinnostaa suoma-
laisia ja varsinkin entisiä viipu-
rilaisia yhä uudestaan. Kaupun-
gista ja sen elämästä on kirjoi-
tettu paljon, mutta esimerkiksi 
Viipuri-nimen skandinaavinen 

Oma panos viipurilaisuuteen
tausta ja merkitys on runsaassa 
Viipuri-kirjallisuudessa yllättä-
vän harvoin tuotu esiin. Kuten 
Miettinen kertoo (s. 65), Viipu-
ri on väännös kaupungin ruot-
sinkielisestä (skandinaavisesta) 
nimestä Viborg, joka tarkoittaa 
pyhää paikkaa vuorella. Tämän 
nimen tapaa edelleen kartal-
la – Tanskassa, jossa on täsmäl-
leen samanniminen kaupunki. 
Tanskan ”Viipuri” on perus-
tettu 1060. Jyllannin keskikoh-
dassa sijaitsevassa kaupungissa 
asukkaita on tällä hetkellä run-
sas 40 000.

Miettisen teos on sirpalemai-
suudestaan ja populaarihenki-
syydestään huolimatta teos, jol-
laisia toivoisi olevan enemmän. 
Vaikka kaikki teoksessa esitetyt 
seikat eivät olisi tarkkoja faktoja, 
kirjan lukee mielellään. 

Kaupunkia käsitteleviä suo-
men-, ruotsin-, saksan- ja ve-
näjänkielisiä teoksia (kauno-
kirjallisuus mukaan lukien) on 
tiettävästi yli 2000. Tämä jo si-
nänsä kuvaa kaupungin kiin-
nostavuutta – eri kansallisuuk-
sien taholta ja eri elämänaloilta 
katsottuna. Miettisen kaupun-
gin olemusta monipuolisesti ha-
vainnoiva teos on tuonut oman 
panoksensa Viipuria ja viipuri-
laisuutta kuvaavaan kirjallisuu-
teen.

Kaarle Sulamaa

Ylivieskan Sotaveteraanit 
ry 40 vuotta 1965–2005. 
Toimittanut Osmo Lampo-
vaara. Art-Print Ylivieska 
2005. 304 s.

Vuodet 2004–2006 ovat monen 
sotaveteraaniyhdistyksen ja -pii-
rin 40-vuotisjuhla-aikaa. Vuon-
na 2005 mainitut vuodet tulivat 
täyteen Ylivieskassa. Yhdistyk-
sen 40-vuotishistoriikissa kulu-
nut aika ja tapahtumat esitellään 
monipuolisesti ja kattavasti.  Yli-
vieskan sotaveteraaniyhdistyk-
sen 40-vuotishistoriikin on toi-
mittanut Osmo Lampovaara. Jo 
pari vuotta aiemmin hän on jul-
kaissut sotaveteraaniyhdistyk-
sen historiikille sopivan ”edel-
läkävijän” vaimonsa ylivieska-
laisen Kontion suvun jäsenten 
sotaretkistä kertovan teoksen, 
joka on samalla kuvaus Ylivies-
kan patteriston (Raskas Patteris-
to 30) sotatiestä 1941–1944.  

Ylivieskan Sotaveteraanien 
40-vuotinen taival

Lampovaara, Osmo, Yli-
vieskan kontiolaisia kah-
dessa sodassa. KL-Paino, 
Ylivieska 2003.

Ylivieskan kontiolaisia kahdes-
sa sodassa -niminen teos on yh-
distelmä sota- ja sukuhistoriaa, 
ja kuten sen alussa kerrotaan, se 
täydentää aiemmin (2000) ilmes-
tyneitä Ylivieskan Kontiot -nimi-
siä sukukirjoja. Teoksen nimessä 
mainituilla kahdella sodalla viita-
taan vapaussotaan ja jatkosotaan, 
vaikka lopussa sivutaan lyhyesti 
myös Lapin sotaa. Vapaussodan 
osuus on hyvin pieni, ja talviso-
ta on jätetty kokonaan pois. Jat-
kosodan ajan kuvaus muodostaa 
siten teoksen pääjakson. Kuvaus 
on onnistuneesti tehty; kontio-
laisten osuus ja asema kuvataan 
autenttisen tuntuisesti, mihin 
osaltaan on vaikuttanut apuna 
ollut sotapäiväkirja.

Kaarle Sulamaa

Antti Henttonen: Viiden 
kylän elämää. Antrean 
Savilahden seudun Sok-
kala, Räikkölä, Henttola, 
Hovikorpi, Salo-Kekkilä. 
Julkaisija: Sokkalan ja 
Salo-Kekkilän koulu-
piirien kirjatoimikunta. 
Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä 2006, ISBN 952-
91-9793-4. 368 sivua.

Rajan taakse jääneistä karjalais-
pitäjistä on julkaistu kosolti koti-
seutukirjoja. Vuoksen keskivar-
rella sijaitseva Antrea on näiden 
kirjapitäjien kärkijoukossa. Yksi 
tällä saralla tuloksekkaasti uu-
rastaneista on lehtemme toimi-
tusneuvon varapuheenjohtaja, 
opetusneuvos Antti Henttonen. 
Esiteltävän kirjan teossa hänen 
rinnallaan on puurtanut laa-
ja kirjatoimikunta, suuri jouk-
ko kyläkohtaisia tietojen ja ku-
vien kerääjiä sekä 30 artikkelien 
ja muistelmien kirjoittajaa. Tal-
kooperinne on vahva.    

Savilahden kylissä oli ennen 
talvisotaa noin 150 taloa ja 900 
asukasta. Teoksessa käydään tie-
tokonevalmisteisten karttojen, 
430 valokuvan ja tekstin avulla 
kylät läpi tie tieltä ja talo talol-
ta. Tämä palapeli sekä historia-
katsaus ja murrenäytteet luovat 
ehyen ja kattavan kokonaisku-
van.

Kirjan painopiste aineellises-
sa ja henkisessä viljelyssä, jolla 
maailmansotien välisenä aikana 
luotiin kaunista Karjalaamme. 
Auran työt keskeytyivät mie-
kan töihin. Itsenäisyyssotamme 
koskettivat rajusti Antreaa ja sen 
asujamistoa. Noiden aikojen ku-
vauksen kohteita ovat mm. vapa-
ussodasta Ahvolan ja Hannilan 
taistelut, talvisodasta moottori-
ponttonipataljoonan sotatoimet 
sekä jatkosodasta Vuoksen ylitys 
kesällä 1941. Teos sisältää myös 
matrikkelin talvi- ja jatkosodan 
sankarivainajista kylittäin.

Tahto ja taito vaalia yhteisiä 
muistoja ja siirtää kotiseudun 
henkistä perintöä ovat jälleen 
aikaansaaneet erinomaisen pe-
rinneteoksen.

Simo Kärävä

Antreassa tehtiin 
sekä auran että 
miekan töitä

TALVISODAN  
HISTORIAA  
UUSIKSI

Sergei Verigin, Einar Laidinen  
& Jussi Kämäräinen:

TALVISODAN  
PANTTIVANGIT

Suomalais-venäläisenä yhteistyönä tehty tutkimus 
on järkyttävä kuvaus tuhansien Punaisen Armeijan 
vangeiksi jääneiden suomalaisten siviilien aiemmin 
vaietuista kohtaloista. Mottiin jääneet suomalaiset 
siirrettiin keskitysleireihin ja heitä yritettiin värvätä va-
koojiksi. Myöhemmin moni tuomittiin myös Suomessa. 
Sisältää runsaasti uutta tietoa venäläisistä ja suoma-
laisista arkistoista. 220 sivua. Liitteinä asiakirjoja ja 
nimiluetteloita.

Sotaveteraani-lehden lukijoille tarjoushintaan 20 euroa 
+ postikulut. 

Tilaukset osoitteeseen ulkopolitiikka@bk.ru tai faxiin 
09-4587568. Tiedustelut 040 503 5474. 

JOHAN BECKMAN INSTITUTE
RIIPPUMATON TUTKIMUSLAITOS  

JA EI-KAUPALLINEN TIEDEKUSTANTAMO 
PIETARI – HELSINKI – PETROSKOI
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Toim. Antti Lankinen.  
Jyväskylä 2005. 192 s.
Kirja sotkamolaisista veteraa-
neista on hieman uudentyyppi-
nen veteraanikirja: kirja välit-
tää tietoa yhden paikkakunnan 
veteraanisukupolven elämäs-
tä ja kokemuksista varsinaista 
sota-aikaa laajemminkin. Siten 
mukaan on otettu mm. sodan-
jälkeiset jälleenrakennusvuodet. 
Kirjalla on sukupolvien yhteyt-
tä korostava kasvatuksellinen ta-
voite – se opastaa kodin, maan 
ja Jumalan kunnioittamiseen, 
kuten alkulehdelle lainatussa 5. 
Mooseksen jakeessa opetetaan: 
”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin 
kuin Herra, sinun Jumalasi, on 
sinua käskenyt, että saisit elää 
kauan ja menestyisit siinä maas-
sa, jonka Herra, sinun Jumala-
si, sinulle antaa.” Kirja jaetaan 
kunnan toimesta kutsunnoissa 
ja lahjoitetaan jokaiselle uudel-
le sotkamolaiselle ylioppilaalle. 
Kirjan on toimittanut Sotkamon 
evankelis-luterilaisen seurakun-
nan kappalainen Antti Lankinen 
ja kustantanut Sotkamon evan-
kelis-luterilainen seurakunta.

Erkki Olavi Huhta: Joppari-
na Kahessa soassa. Saagoja 
meän kielelä. Oulun yli-
opistopaino 2004. 119 s.

Saagamaakari Erkki Olavi Huh-
ta on kirjoittanut vuodesta 1994 
sekä kirjakielellä että ”meän kie-
lelä”, jolla sota-aiheinen Joppari-
na Kahessa soassakin on kirjoi-
tettu. Saagat sisältävät sota-ajan 
tapahtumia rehevästi ja kursai-
lematta kerrottuina. Esipuhees-
sa eli ”esipraatissa” tekijä kertoo 
taustastaaan ja teoksestaan seu-
raavaa: ”Molin heosenpään ko-
konen, ko ryssä änkäs Suohmen. 
Velipojanki hääty faartata kesken 
riihenpuinnin torrakko kourassa 
niitä vasthan, ettei nolis traakan-
heet meitä Siperiihan ja tällän-
heet kolhoohsin ropottahman. 
Hyä lykky vain oli följyssä, ko 
met klaarannuthin ehyenä niis-
täki ryminöistä.” ”Mie raapus-
tin nämä saagat omasta muistista 
ja osa vain on toisten porinoita. 
Mutta kaikki noon tapahtunu to-
sielämässä. Jovain. Häätyy sanoa, 
että sota oli visto pruuvi tämmö-
selle pikku äijäle ja nuttuskehve-
lille. Soon valehtelematon tosi.”

Kaarle Sulamaa

Uudentyyppinen 
teos 
sotkamolaisista 
veteraaneista

Nuoruus sodassa. Imat-
ran sotaveteraanit ry:n 
muistelmia sotavuosilta 1 
Nuoruus sodassa. Imatran 
sotaveteraanit ry:n muis-
telmia sotavuosilta 1 - 2. 
Imatra 1999 ja 2005.

Imatran sotaveteraanit ovat ke-
ränneet ansiokkaan määrän 
muistelmatietoa sotavuosilta. Ne 
on julkaistu kahtena kirjana, jois-
ta ensimmäinen ilmestyi 1999 ja 
toinen viime vuonna. Mukana 
on muistelmia sekä miehiltä että 
naisilta. Työ aloitettiin kuitenkin 
jo 1989, jolloin sotaveteraaniyh-
distyksen perinnetoimikunnan 
puheenjohtaja Erkki Vaalama ja 
jäsen Tuure Pajari alkoivat teh-
dä haastatteluja ja ensimmäiset 
äänikasetit täyttyivät. Työn hi-
taudesta ja raskaudesta kertoo se, 
että puheenjohtaja pyysi välillä 
eron toimikunnasta. Ensimmäi-

sen osan julkaisemiseen kuluikin 
työn aloittamisesta kymmenen 
vuotta. Kirjan syntyvaiheiden ai-
kana Imatran sotaveteraanien jä-
senistöstä sai kutsun viimeiseen 
iltahuutoon noin 200 jäsentä. 
”Miten paljon muistitietoa on-
kaan siirtynyt heidän mukanaan 
tavoittamattomiin!” yhdistyksen 
puheenjohtaja Ilmari Virolainen 
toteaa ensimmäiseen osaan kir-
joittamassaan esipuheessa. Kir-
jaan saatiin kuitenkin kerättyä 
monipuolisesti muistitietoa so-
dan ajan eri tapahtumista ja il-
miöistä. Kirja sai niin hyvän vas-
taanoton, että vähitellen kypsyi 
ajatus jatko-osan toimittamises-
ta. Se ilmestyi 2005. Mukana on 
26 kertojan muistelmia sotavuo-
silta. Ensimmäisessä osassa ker-
tojia oli peräti 67. Molemmat osat 
on kuvitettu.

Kaarle Sulamaa

liikkeelle vasta 1950. Helsingissä 
”paikalle uskaltautui 22 rohkeaa 
aliupseeria”.Uusia yhdistyksiä 
perustettiin 1950-luvun alku-
vuosina varovaisesti eri puolille 
maata, ja yhteinen kattojärjestö 
niille perustettiin 1955. Kehitys-
kulku on melko samantapainen 
kuin sotaveteraanien järjestäy-
tyminen, joka sekin alkoi varo-
vasti 1950-luvulla, aluksi asun-
toyhdistyksinä, joita perustettiin 
mm. Helsinkiin, Tampereelle ja 
Hyvinkäälle. Ne yhdistyivät val-
takunnalliseksi liitoksi 1957 eli 
hiukan myöhemmin kuin reser-
vin aliupseerit. Pelkoa Neuvos-
toliiton reaktioista sekä maan-
puolustus- että veteraaniliittoja 
kohtaan oli kuitenkin ilmassa 
vielä 1960- ja 1970-luvulla, osin 
1980-luvullakin.

1990-luvulta alkaen ilmapii-
ri on vapautunut, ja samalla re-
servin aliupseerit ovat ottaneet 
ikääntyvien veteraanien moni-
muotoisen tukemisen erääksi 
työnsä painopistealueeksi. Sen 
seurauksena Reserviläisliitto 
mm. toimitti Jarmo A. Tolvasen 
kokoaman veteraanityön op-
paan, joka on saavuttanut suu-
ren suosion. Se on julkaistu sekä 
painettuna että Internetissä.

Reservin aliupseerit ovat vii-
me aikoina aloittaneet myös 
oman puolivuosisataisen histori-
ansa muistitiedon tallentamisen. 
Ensimmäinen perinneantologia 
saatiin aikaan 2005. Se toteutet-
tiin yhteistyössä Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kanssa. 

Kaarle Sulamaa

Nyberg, Olli: Isänmaan 
hyväksi. Reserviläisliitto 
1955—2005. Helsinki 2005.

Reserviläisliitto, entinen Reser-
vin Aliupseerien Liitto, vietti 
perustamisensa 50-vuotisjuhlaa 
17.4.2005. Juhlan kunniaksi jul-
kaistiin myös historiikki, jon-
ka on kirjoittanut liiton toimin-
nanjohtaja Olli Nyberg. Kuten 
hän toteaa esipuheessaan, liiton 
historia on melko tarkkaan do-
kumentoitu, sillä historiikkeja 
on ilmestynyt tasaisesti kym-
menen vuoden välein. Erityisen 
mielenkiintoinen on järjestäyty-
misen alkuvaihe sotien jälkeise-
nä aikana; kuten sotiemme vete-
raanit eivät reservin aliupseerit-
kaan rohjenneet järjestäytyä heti 
sodan jälkeisinä kylmän sodan 
vuosina, vaan toiminta lähti va-
rovaisesti liikkeelle vasta 1950-
luvulla. Tosin Parkanoon oli pe-
rustettu reservialiupseerikerho 
jo 1945, mutta esimerkiksi Hel-
singissä ja Tampereella työ lähti 

Imatran sotaveteraanit muistelevat
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Annostus: Aikuisille ja yli 12 v lapsille aloitusannos yksi annosjauhe
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Suomalaisilla sotavete-
raaneilla oli erinomainen 
menestys veteraanihiih-
don maailmanmestaruus-
kisoissa Italian Brussonissa 
5.—11. helmikuuta. Kukin 
neljästä sotaveteraanista 
sijoittui mitalisijoille.  
Heidän yhteissaaliinsa  
oli 11 mitalia. 

Brusson on 900 asukkaan 
kylä, joka sijaitsee 75 ki-
lometriä Torinosta poh-

joiseen, 1 300 metrin korkeu-
dessa. Tänäkin vuonna solaa 
oli vaivannut lumentulon vä-
hyys, mutta tarvittaessa ladut 
aikaansaadaan mittavalla lu-
metusjärjestelmällä. Kilparei-
tit ovat vaativia, vaikka niiden 
vaikeusaste onkin noin puo-
let kansainvälisen hiihtoliiton 
mestaruuskisojen tasosta. 

Osallistuminen edellyttää 
edellisenä vuonna täytettyä vä-
hintään 30 vuoden ikää.  Sarjat 
olivat 5-vuotisjaksoin 30—80-
vuotiaille ja vanhemmille. Kil-
pamatkat olivat 5, 10, 15, 30 ja 
45 km, viesteissä 4 x 5 km. Kil-
pailijoita on 27 maasta, yhteen-
sä noin 1 200. 

Suomen joukkueeseen kuu-
lui 46 mies- ja naishiihtäjää 
sekä lisäksi johto- ja huoltovä-
keä. Joukkue sai mitaleita ko-
solti: 17 kultaista, 13 hopeista ja 

Sotaveteraanimme menestyivät 
veteraanihiihdon MM-kisoissa

11 pronssista eli yhteensä 41.
Sotaveteraanimme kilpaili-

vat 5, 10 ja 15 kilometrin mat-
koilla iäkkäimpien sarjois-
sa, pääasiassa vapaalla, vähin 
osin perinteisellä hiihtotaval-
la. Simon Sotaveteraanien kun-
niapuheenjohtaja Armas Ilvo 
(1920/sarja 85) ja Paavo Pouk-
ka (1925/80) Helsingin Sotave-
teraaneista saalistivat kumpi-
kin kolme kultamitalia. Taipal-
saaren Sotaveteraanien Aarne 
Mikkola (1920/85) ylti kahteen 
kultamitaliin. Otto Lindholm 
(1923/80), joka myös kuuluu Si-
mon Sotaveteraaneihin, hiih-
ti kahdesti hopea- ja kerran 
pronssisijalle. Eniten osallistu-
misia on kertynyt Armas Ilvol-
le, joka oli joukkueessa jo 11. 
kerran ja jolla on kultamitaleja 
täysi tusina.

Veteraanihiihtäjien maail-
manmestaruuskisat ovat joka-
vuotiset. Tämän vuosisadan 
aiempia kisapaikkoja ovat ol-

Veteraanimitalistit vasemmalta: Aarne Mikkola, Otto Lindholm, 
Paavo Poukka ja Armas Ilvo mestaruuskisojen päättäjäisjuhlassa 
Brussonissa.

leet Ruotsin Kiiruna, Itäval-
lan Mariazell, Kanadan Que-
bec, Itävallan Seefeld, Norjan 
Lillehammer ja Venäjän Kras-
nogorsk. Brussonin jälkeen 
vuorossa on Rovaniemi, jossa 
kisataan 17.–19.3.2007. Brusso-
nin kisojen päätöstilaisuudessa 
luovutettiin kisalippu vietäväk-
si Suomeen. Kisajoukkueemme 
johtajan, liikuntaneuvos Leena 
Jääskeläisen ohella lippua kan-
tamassa oli myös kolme suo-
malaista sotaveteraania. 

Sotaveteraanien ja heidän 
läheistensä on syytä merkitä 
muistiin Rovaniemen kisapäi-
vät ja saapua aikanaan joukolla 
seuraamaan eritoten sitä, kuin-
ka veteraaniveljet ja ehkä -sisa-
retkin menestyvät Lapin kil-
paladuilla, jotka ovat monelle 
heistä ennestään tuttuja. 

Simo Kärävä

hiihtokilpailu hiihdettiin 6 x 3 
kilometrin viestihiihtona. Hel-
singin seutulaiset voittivat ajal-
la 1.06.08. Kymenlaaksolaisten 
aika oli 1.11.50. Helsinkiläisten 
ankkurina hiihti Paavo Pouk-
ka, joka on kolminkertainen 
veteraanihiihdon maailman-
mestari. 

Lentopallossa oteltiin Ky-
menlaakson piirin mestaruu-
desta Kouvolan ja Kotkan vä-
lillä. Kouvola voitti. Ottelut 
Helsingin seudun veteraaneja 
vastaan voitti Kouvola, Helsin-
gin seutulaiset ottelivat hopeaa 
ja kotkalaiset pronssia.

Teksti ja kuva: 
Roope Nieminen

Kymenlaakson ja Helsingin piirien 
hiihto- ja lentopallokisat

Helsingin seudun veteraanien vauhdikas viimeinen vaihto.

Ryhdikäs veteraani 
seisoo palkinnonjaossa 
kultamitali kaulassa ja 
kenraali vierellään. Rakuu-
nasoittokunta puhaltaa 
fanfaarin. Veteraani on 
pitkän valmennuskauden 
ja tuhannen hiihtokilomet-
rin jälkeen tähtäimessään 
olleessa tavoitteessa. 

Kyynel pyrkii väkisin-
kin hiihtäjän silmä-
kulmaan juhlavasta 

tunnelmasta, jonka kohteena 
voittaja on. Hiihtäjätoverit ja 
palkintojen jakoa seuraavatkin 
tajuavat, että kysymyksessä on 
suuri juhlahetki.

Sotaveteraaniliiton hiihto-
mestaruuskilpailut 9. maalis-
kuuta Valkealan varuskun-
nassa huipentuivat juhlavaan 
palkinnonjakoon. Prikaatiken-
raali Jukka Pennasen johtama 
Karjalan Prikaatin järjestelyko-
neisto ja Kymenlaakson Sotave-
teraanipiirin toiminnanjohtaja 
Toivo Hartikainen onnistuivat 
täydellisesti. Prikaatin urhei-
lu-upseerit, yliluutnantit Timo 
Pukkila ja Petteri Lepistö, 
osoittivat taas kertaalleen hal-
litsevansa kisojen järjestelyn.

Parhaat veteraanit  
Sisä- Suomesta
Toisen kerran Vekaranjärvellä 
järjestettyihin Sotaveteraanilii-
ton hiihtomestaruuskilpailui-
hin oli ilmoittautunut 140 vete-
raania, joista 128 lähti ladulle. 
Osanottajien määrä oli 80 pie-

Sotaveteraaniliiton hiihtomestaruuskilpailut Valkealassa:
Veteraanin suksi kulkee edelleen mallikelpoisesti

nempi kuin vuonna 1997, jol-
loin edellisen kerran kilpailtiin 
Vekaranjärvellä. Vuoden 1997 
kisoja haittasi lumen puute ja 
tämänvuotisia ankara pakka-
nen. Kylmän ilman vuoksi kil-
pailun alkua jouduttiin siirtä-
mään tuntia myöhemmäksi. 
Pitkän pakkaskauden jälkeen 
ilmassa oli vähän happea ja 
kylmyys tunkeutui hengityseli-
miin. Esimerkiksi kilpailujen 
parhaat ajat hiihtäneet 81-vuo-
tisten sarjan ykkönen ja kakko-
nen Heimo Pietiläinen ja Paa-
vo Poukka totesivat kylmyyden 
tunkeutuneen rintaonteloihin. 
Keski-Suomen Pietiläinen sa-
noi voitostaan huolimatta kär-
sineensä selkävaivoista. Kaksi 
vuotta sitten hän loukkasi kaa-
tuessaan selkänsä. Siksi tämän 
lumen aikaiset harjoituskilo-
metrit ovat jääneet kolmeensa-
taan, kun muina talvina hiihto-
kilometrejä on kertynyt yli tu-
hat.

Etelä-Karjalan piirin Aarne 
Mikkola, joka on ollut kärkisi-
joilla vuodesta toiseen sekä so-
taveteraanien että -invalidien 
hiihdoissa, sanoi sujutelleensa 
suksillaan ennen kisoja vähin-
tään 1 000 km. Hän sanoi me-
nestymisensä perustuvan myös 
siihen, että on saanut olla ter-
veenä.

Sotaveteraanipiirien välisen 
palkinnon sai haltuunsa Poh-
jois-Savo. Keski-Suomi pääsi 
samaan pistemäärään, mutta 
sillä oli ykkössijoja kaksi Kes-
ki-Suomen yhtä vastaan. Ho-

Kymenlaakson ja Hel- 
singin seudun Sotave-
teraanipiirin perintei-

set hiihtokilpailut ja lento-
pallo-ottelu järjestettiin 17.2. 
Kouvolassa. Piirien välinen 

Palkintojen jakaja, prikaatikenraali Jukka Pennanen osoittamassa suosiotaan 80-vuotiaiden naisten sarjan mitali-
kolmikolle. Vasemmalla kisan nopein nainen Siiri Rantanen. Seuraavina sarjan kakkonen Marja-Liisa Männistö ja 
kolmonen Laina Halvari.
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Sotaveteraaniliiton hiihtomestaruuskilpailut Valkealassa:
Veteraanin suksi kulkee edelleen mallikelpoisesti

Mestaruushiihtojen 
tulokset:
M 78: 1) Erkki Lätti K-H 10.58, 
2) Vilho Näräkkä K-H 11.17, 
3) Eero Kurkinen Lappi 13.05, 
4) Heino Iivonen Pm 14.33, 5) 
Eino Paananen Pm 15.21, 6) 
Matti Tuominen K-S 18.05

M 79: 1) Arvo Karhulah-
ti K-P 10.44, 2) Osmo Nojonen 
Vaasa 10.46, 3) Erkki Seppo-
nen S-S 10.48, 4) Antti Pekka-
la K-S 10.58, 5) Reino Tiitinen 
E-K 11.21, 6) Eino Pirinen H- S 
11.46, 7) Esko Hietamies K-H 
11.56, 8) Mauno Tikkanen K-
H 12.14, 9) Jaime Seppälä Ky 
12.24, 10) Osmo Jurvanen Ky 
12.29, 11) Olavi Simonen Ky 
12.39, 12) Toivo Mäkinen Ky 
12.56, 13) Aarno Jokinen V-
S 13.01, 14) Simo Jokinen V-
S 13.12, 15) Tauno Kovero E-
P 13.58, 16) Reino Ronkainen 
K-S 14.50, 17)Martti Rissanen 
H-S 15.49, 18) Aaro Heinonen 
K-P 16.13, 19) Eino Aksela K-
S 17.18, 20) Martti Marttala P-
P 17.44, 21) Toivo Ryhänen K-
H 18.20

M 81: 1) Heimo Pietiläi-
nen K-S 10.27, 2) Paavo Pouk-
ka H-S 10.37, 3) Mauno Jämsä 
K-P 10.57, 4) Viljo Ryynänen 
H- S 11.30, 5) Aulis Lintunen 
H-S 11.43, 6) Heimo Linna K-
P 11.45, 7) Eino Ryytty E- K 
12.18, 8) Paavo Huovinen P-P 
12.23, 9) Pentti Kuutti K-S ja 
Georg Rif Vaasa 12.33, 11) Ru-
nar Nyman Vaasa 12.38, 12) 
Martti Sauramäki E-P 12.52, 
13) Yrjö Tiira Lahti 14.10, 14) 

Karl Dahlbacka Vaasa 15.10, 15) 
Erkki Hietaranta H —S 15.37, 
16) Arvo Tolvanen V- S 16.07, 
17) Osmo Perkka E-P 17.43

M 82: 1) Esa Lappalainen P-
S 11.37, 2) Erkki Lehtinen Sa 
12.20, 3) Aarre Snellström Sa 
12.43, 4) Pentti Nokkanen Ky 
12.55, 5) Mauri Kuitto E-K ja 
Jarl Celvin Vaasa 13.04, 7) Rei-
no Perander K-P 13.25, 8) Kai-
no Kauranen K-H 13.33, 9) Erik 
Nyby Vaasa 13.40, 10) Hans- 
Göran Björkström Vaasa 13.42, 
11) Mauno Anttila K-P 13.51, 
12) Ensio Pöyhönen P-P 14.07, 
13) Tapani Ojala E-P 14.08, 14) 
Aulis Martikainen V-S 14.49, 
15)Lauri Lehtimäki E-K 15.14, 
16) Eero Makkonen P-K 15.25, 
17) Reino Lepistö K-H 16.37, 
18) Aarne Soanjärvi K-S 16.39

M 83: 1) Eino Korhonen 
P-S 11.13, 2) Otto Lindholm 
Lappi 11.27, 3) Uuno Heiska-
nen P-S 12.15, 4) Väinö Ran-
tio H-S 12.20, 5) Ensio Naka-
ri H-S 12.46, 6) Georg Finni-
lä Vaasa 12.54, 7) Börje Broas 
Ky 13.25, 8) Aimo Virkki H- S 
14.07, 9) Taito Liimatainen K-
S 14.18, 10) Esko Tammivuori 
H-S 14.32, 11) Birger Bergfelt 
Vaasa 14.33, 12) Simo Repo-
nen V-S 14.36, 13) Usko Mäkelä 
Sa 14.39, 14) Gunnar Norrman 
Vaasa 14.44, 15) Tapani Neva-
la E-P 16.54, 16) Paavo Pelttari 
V-S 23.17

M 84: 1) Oiva Virtanen Lah-
ti 12.12, 2) Eino Taipalus E-
P 12.31, 3) Lauri Peussa V-S 
12.57, 4) 011i Kousa Ky 13.12, 5) 

peasomman tapaan Helsingin 
seutulaiset menestyivät. Jouk-
kuekilpailussa tuli pronssimi-
tali. Lumisina talvina Helsin-
gin tienoilla on erinomaisia 
hiihtokeskuksia.

Tittelit eivät 
varmistaneet voittoa
Hiihtäjien joukossa oli usei-
ta hiihdon ja muidenkin lajien 
veteraani- maailmanmestareita 
ja Suomen mestareita. Mitalit 
voitettiin kuitenkin tämänker-
taisella hiihdolla eikä entisil-
lä saavutuksilla. Tosin 80-vuo-
tiaitten naisten sarjan voittaja, 
olympiavoittaja Siiri Ranta-
nen olisi ajallaan ollut kolmen 
miesten sarjankin paras. Nais-
ten paras hän ei kuitenkaan ol-
lut, Keski-Pohjanmaan Aulikki 
Rautapuro, joka voitti 76-nais-
ten sarjan, voitti Äiteen puolel-
la minuutilla. 

Prikaatikenraali Pennanen 
luovutti erikoispalkinnot 89-
vuotiaitten miesten sarjan voit-
taja Hugo Mikkolalle ja 77-
naisten parhaalle Kymenlaak-
son Ingrid Hasulle. Mikkola 
olisi ollut viisi vuotta nuorem-
pien sarjassakin toinen. Elimä-
keläinen Ingrid Hasu on vuo-
desta toiseen ollut kärkisijoilla 
sarjassaan. Nyt tuli toinen pe-
räkkäinen voitto. Ingrid tähtää 
erityisesti sotaveteraanien ki-
soihin. Kun Elimäen kirkon-
kylän urheilukeskuksen nur-
mikolle tulee vähänkin lun-
ta, Ingrid nähdään tuntikausia 
omaa hiihtolenkkiään kiertä-

mässä. Kilpailun vanhin mies 
oli 92-vuotias Erkki Luntamo, 
entinen huippuluokan hiihto-
suunnistaja. Vanhin naishiih-
täjä Aili Kaukinen täyttää tänä 
vuonna 90 vuotta. Vikkelästi 
nousi Ailin jalka ainakin pal-
kinnonjaossa.

Teksti ja kuvat:  
Erkki Vitikainen

Sotaveteraaniliiton vuoden 2006 
mestaruushiihtojen nopein hiih-
täjä Keski-Suomen Heimo Pieti-
läinen odottamassa lähtövuo-
roaan.

M 82- sarjan voittaja Esa Lappalainen on saanut jo 
mehumukin käteensä. 

Naisten N 77- sarjan voittaja Kymenlaakson Ing-
rid Hasu maalissa. 

Väinö K. Hyvärinen P-S 13.25, 
6) Helge Lillqvist Vaasa 13.28, 
7) Uuno Vedenoja P-P 13.31, 8) 
Helge Ekman Vaasa ja Osmo 
Ingerö Lappi 14.04, 10) Pekka 
Hemilä K-H 14.05, 11) Väinö 
Vanninen P-S 14.08, 12) Kusti 
Miettinen P-S 15.01, 13) Hans 
Skog Vaasa 15.15, 14) Urho Ii-
vonen Pm 15.40

M 86: 1) Aarne Mikkola E-
K 12.39, 2) Armas Ilvo Lap-
pi 13.20, 3) Emor Holmbacka 
Vaasa 14.26, 4) Tauno Hakan-
pää Lappi 15.54, 5) Arvi Kivi-
vuori H-S 16.13, 6)Teuvo Lauk-
kanen P-S 16.23, 7) Matti Ait-
to- oja P-P 17.13

M 89: 1) Hugo Mikkola P-
P 12.30, 2) Erkki Luntamo V-
S 15.59, 3) Toivo Puttonen K-S 
19.53

N 76: 1) Aulikki Rautapuro 
K-P 11.29, 2) Raija Palomäki K-
S 14.18, 3) Elvi Torpström P-S 
14.29, 4)Liisa Risku E- P 14.57, 
5) Terttu Hietaoja Sa 16.03, 
6) Pirkko Huhmarsalo Vaa-
sa 16.36, 7)Rauni Tiensuu K-H 
17.26.

N 77: 1) Ingrid Hasu Ky 14.17, 
2) Katri Hiltunen Lappi 14.49, 
3) Elli Holm Vaasa 15.55., 4) 
Eva Hög Vaasa 16.58, 5) Laura 
Kaarla V-S 18.13, 6) Elvi Kuk-
ko K-S 19.29, 7) Helga Aho K-
S 20.35

N 80: 1) Siiri Rantanen Lahti 
11.58, 2) Marja- Liisa Männistö 
E-P 15.39, 3) Laina Halvari K-S 
15.54, 4) Helvi Sirviö P-S 16.47, 
5) Laura Vilminko P-P 17.10, 6) 
Aita Remus Ky 18.29, 7) Aino 
Perttilä Vaasa 27.46.

N 83: 1) Hilkka Rantio H- S 
17.07, 2) Hilkka Räty K- S 17.58, 
3) Tyyne Alanne P-S 18.37

N 86: 1) Aili Kaukinen Pm 
21.17

Lyhenteet: k-h = kanta- häme, 
pm= pirkanmaa, k-S= keski-Suo-
mi, S-S= Suur- Savo, k-p= keski-
 pohjanmaa, E-k= Etelä- karjala, h-
S = helsingin Seutu, ky= kymen-
laakso, v-S = varsinais- Suomi, E-p= 
Etelä-pohjanmaa, p-p =pohjois- 
pohjanmaa, p-S= pohjois-Savo, 
Sa= Satakunta, p-k= pohjois-kar-
jala

Palkintojen jakaja, prikaatikenraali Jukka Pennanen osoittamassa suosiotaan 80-vuotiaiden naisten sarjan mitali-
kolmikolle. Vasemmalla kisan nopein nainen Siiri Rantanen. Seuraavina sarjan kakkonen Marja-Liisa Männistö ja 
kolmonen Laina Halvari.
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Helsinkiläiset taitei-
livat voittoon Suo-
men Sotaveteraanilii-

ton keilamestaruuskisoissa 6. 
huhtikuuta Porissa. Henkilö-
kohtaisen mestaruuden mies-
ten sarjassa voitti Ola Mietti-
nen; hän oli myös mukana Nii-
lo Mikkosen ja Leif Markion 
kanssa ottamassa joukkueki-
san voittoa Helsinkiin.  Nais-
ten sarjassa paras oli Elvi Kuu-
la Vaasasta. 

Tämänvuotiset mestaruus-
kisat aloitettiin reippaasti pu-
hallinorkesteri SVeitsikon 
tahdissa.  Satakunnan Sota-
veteraanipiirin puheenjohta-

Keilamestaruus Helsinkiin
ja Väinö Vilponiemi toivot-
ti läheltä ja kaukaa saapuneet 
kilpailijat tervetulleiksi Po-
rin keilahalliin, jossa kaik-
ki osanottajat mahtuivat sa-
maan aikaan radoille. Avaus-
puheenvuoronsa yhteydessä 
hän luovutti Suomen Sotave-
teraaniliiton ansiomitalin Po-
rin Veteraanikeilakerhon pu-
heenjohtajalle Antti Tuoma-
lalle mm. hänen ansioistaan 
jokavuotisten Tammenlehvä- 
veteraanikeilakisojen järjes-
tämisessä.

Eurooppalaisittain keila-
tun kisan jälkeen oli vuorossa 
palkintojen jako, jota vietet-

Sotaveteraani Erkki Mak-
kosen (80) olemuksesta 
huokuu maailmaa koke-

neen miehen perusolemus. Hä-
nen harrastuksensa ovat edel-
leen nuorekkaat. Menestyksek-
kään avantouintiuran jälkeen 
hän kertoo edelleen harrasta-
vansa lajia joka ikinen päivä.

Palkintokaapissa on kuu-
si avantouinnin SM-mitalia 
ja neljästi hän on voittanut la-
jin maailmanmestaruuden. – 
Avantouinti pitää mielen vir-
keänä, hän toteaa.

– Jotkut saattavat pitää avan-
touintia hullun hommana. Itse 
olen sitä mieltä, että se on yksi 
hyvän terveyteni edesautta-
ja. Harrastuksen ansiosta olen, 
mikä parasta, saanut hyviä ys-
täviä ympäri Suomea.

Makkonen harrastaa myös 
hirvenhiihtoa ja hirvenjuok-
sua. Hirvenhiihdosta ”plakka-
rissa” on SM-kisoista hopeinen 
ja pronssinen mitali. 

– Olen koko ikäni ollut luon-
teeltani rämäpää. En pelkää oi-
keastaan mitään. Rehellisyyden 
nimissä on kyllä sanottava, että 
mitaleja on satanut minulle lä-
hinnä siitä syystä, että kahdek-
sankymppisiä ukkoja on kilpai-
luissa aika vähän, Makkonen 
naurahtaa vaatimattomasti. 
Päivien piristykseksi hän tekee 
vielä metsätöitä harrastuksek-
seen. Elämäänsä hän luonneh-
tii rikkaaksi kertoen olevansa 
tyytyväinen jokaiseen päivään, 
minkä saa elää terveenä ja so-
pusoinnussa itsensä kanssa.

”Sotaveteraanit  
sopuisaa väkeä”
Erkki Makkonen on viihtynyt 
kotikuntansa Savonrannan ve-

Teräsvaari Erkki Makkonen:
Avantouinti ylläpitää terveyttä

teraanitoiminnassa. Vaikka me 
ihmiset olemme kaikki erilai-
sia, väki Sotaveteraaniyhdis-
tyksessä on sopuisaa. Veteraa-
niväen vähetessä hän näkee so-
vun ja paikallisen yhteistyön 
veteraanien kesken tähdellisek-
si. 

– Alkoholia käytän äärim-
mäisen vähän. Pieni ryyppy 
silloin tällöin piristää, mutta 
vain yksi ryyppy. On kyllä tun-
nustettava, että naiskauneuteen 

olen heikkona. Viettäessäni 80-
vuotispäivääni Oulussa kau-
nis nuori nainen lauloi minulle 
lyyrisen laulelman. 

– Voi sentään. Se herkisti 
vanhan miehen sydämen aivan 
syrjälleen, teräsvaari virnistää 
poikamainen pilke silmäkul-
massa.

Kari Holma

Erkki Makkonen on tullut maaliin 4. maaliskuuta avantouinnin 
MM-kilpailussa Oulussa.

tiin Veikko Kaskisen haita-
rin ja Voitto Karjalan  ’Jyl-
hän jylinän’ merkeissä.

Sirkka Kanerva

Sotaveteraaniliiton 
keilamestaruuskilpailun 
tulokset:
Henkilökohtainen kilpailu

Miehet:
1. Miettinen Ola 1019
2. Heiskanen Jouko 1015
3. Pajunen Aarne  976
4. Markio Leif  958
5. Laasonen Yrjö  918

6. Mikkonen Niilo  897
7. Javanainen Veikko  896
8. Suojanen Pentti  854
9. Nurmela Toivo  846
10. Laitinen Tauno  843
11. Torkkell Eero  839
12. Weckman Gunnar  831
13. Leppilampi Veikko  829
14. Ruotsinsalo Aaro  776
15. Löfbacka Taito  756
16. Lähdemäki Eero  704
17. Lonka Toivo  653

Naiset:
1. Kuula Elvi  851
2. Repo Meeri  478

Joukkuekilpailu
1. Helsinki 
(Miettinen Ola. Mikkonen Nii-
lo, Markio Leif)  2874
2. Pirkanmaa 
(Pajunen Aarne, Weckman 
Gunnar, Suojanen Pentti)  2661
3. Satakunta 
(Ruotsinsalo Aaro, Javanainen 
Veikko, Laasonen Yrjö)  2590
4. Kanta-Häme 
(Lonka Taito, Nurmela Toivo, 
Torkkell Eero)  2338
5.  Keski-Pohjanmaa 
(Löfbacka Taito, Leppilampi 
Veikko, Lähdemäki Eero) 2289

Kotimainen takuutuote
Toimitukset kotiin

SOTAVETERAANIT!
KYSYKÄÄ EDULLISTA 

RAHOITUSTA!

T:mi	Kari.Matti	Mäkinen
Sivupellontie	14,	61600	Jalasjärvi

0500-567	104,	06-456	1256
info@potkupyora.com
www.potkupyora.com
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Vuosittain toistuva Ky-
menlaakson Sotavete-
raanipiirin talvitapah-

tuma 29. maaliskuuta keräsi 
Kotkan Laajakosken Honka-
lan nurkille yli 200 veteraania, 
vaikka ilma ei suosinutkaan.

Kaikkiaan 137 osanotta-
jaa oli mukana luontopolulla. 
Luontopolun lisäksi kilpailtiin 
etäisyyden arvioinnissa ja pal-
lon tarkkuusheitossa. Päivän 
järjestelyistä vastannut Karhu-
lan- Kymin Sotaveteraanit ry 
tarjosi kaikille mukana olleille 
hernerokan lisukkeineen sekä 
pullakahvit. Kilpailut jouduttiin 

Kymenlaakson talvipäivillä yli 200 veteraania
pitämään räntäsateessa, mutta 
päivän tärkein ohjelmanumero; 
seurustelu tuttujen kanssa, sujui 
mainiosti sisällä Honkalassa.

Päivän parhaat 
kilpailutulokset:
Luontopolku, naiset: 1) Irja 
Lohjama  2)  Kirsti Juutinen,  3) 
Lea Kiri Karhula. 
Luontopolku, miehet:  1) Olavi 
Eronen  2) Veikko Rauhamäki  
3) Henri Vuorinen. 
Luontopolun joukkuetulok-
set: 1) Kotka (Louhiluoto, Re-
monen, Honkanen, Juutinen) 
2) Hamina-Vehkalahti (Ero-

nen, Pirkko ja Henri Vuorinen 
ja Esko Tilli) 3) Karhula-Kymi 
(Suhonen, Poutanen, Kiri ja 
Åke Nykänen). 
Pallonheitto, naiset: 1) Tuulik-
ki Savinen , 2) Aliisa Tilli Kot-
ka , 3) Irja Hasanen.
Pallonheitto, miehet: 1) Ilkka 
Laine Jaala, 2) Oiva Uusitalo 
Iitti, 3) Kalervo Hellsten.
Arviointitehtävät, naiset: 1) 
Maija Sorvoja  2) Martta Met-
so Kk, 3) Irja Hasanen ja Mai-
ja Joas.
Arviointi, miehet: 1) Voitto 
Pesu 2) Kaleva Anttila 3) Kaler-
vo Hellsten.

29 Veikko Ranteva Keski-Suomi        315 g
30 Kauko Vartiainen Pohj-Savo            260 g
31 Hiekkala Aatto Keski-Suomi  -

Naiset
1 Hilja Hämäläinen Keski-Suomi 2 555 g
2 Sirkka Paananen Keski.Suomi 2 335 g
3 Bertta Haapavirta  Keski-Suomi  1 230 g 
4 Edith Kemppainen Keski-Suomi 1 215g
5 Kerttu  Turunen Suur-Savo 860 g  
6 Helmi Salminen Kymenlaakso    525 g
 
Kannattajajäsenet, miehet
1 Tuure Kauppinen Keski-Suomi 2 165 g 
2 Väinö   Rahm  Keski-Suomi  1 415 g
3 Timo Korsberg Timo Keski-Suomi  785 g

Kannattajajäsenet, naiset
1 Maija Niskanen Kymenlaakso  480 g
2 Liisa Leppänen   Keski-Suomi     355 g 
3 Hannele Mortamo Keski-Suomi     230 g    
 
Joukkuetulokset
1 Satakunta Kuusisto, Seppä, Valonen 6 695 g 
2 Keski-Suomi 2 Hämäläinen, Kemppainen, Paananen 6 105 g
3 Keski-Suomi  1 Kinnunen, Hämäläinen, Paananen 5 155 g
4 Kymenl. 2  Jokinen, Salminen, Pessa 5 070 g
5 Suur-Savo  Huuhka, Turunen, Vaskelainen 4 300 g
6 Pohj-Karj 1         Rosti, Tiainen, Korhonen 3 335 g
7 Kymenl 1 Roitto, Salminen, Parkkonen 2 765 g
8 Pohj-Karj 2  Aalto, Jääskeläinen, Siikamäki 2 760 g
9 Pohj Savo Vartiainen, Koslonen, Koslonen 2 430 g
10 Keski-Suomi 3  Piispanen, Vanhala, Laitinen 2 090 g
11 Keski-Suomi 4   Hämäläinen, Rantaneva, Hiekkala 810 g

Pilkkimestaruuskilpailun 
kiertopalkinto takaisin Satakuntaan

Suomen Sotaveteraaniliiton pilkkiki-
sat järjestettiin Viitasaarella hotelli 
Pihkurin toimiessa huoltopisteenä.

Kalamiehiä ja naisia kokoontui paikal-
le lähes 50. Kairanpaksuinen jää ja vesi-lu-
misohjo jäällä toivat harrastelijoille omat 
ongelmansa. Avustajia tarvitaan tulevai-
suudessa avannon kairaamisessa ja tämä 
otetaan huomioon vuoden 2007 kilpailu-
sääntöjä laadittaessa. 

Viitasaaren yhdistyksen ja puheenjohta-
ja Isto Korhosen johdolla järjestelyt sujui-
vat erinomaisesti. Kiteen Sotaveteraaniyh-
distys kutsui pilkkijät Kiteelle seuraavana 
keväänä ja osanottaja ottivat kutsun ilolla 
vastaan. Lajin harrastajat eivät pelkää pit-
kiä matkoja ja kuten Satakuntalaiset tote-
sivat ”ainahan se on pitkä matka jollekulle” 
ja veivät kiertopalkinnon Satakuntaan ta-
kaisin voitettuaan joukkuekilpailun.

Isoimman kalan, 120 g  sai Toivo Kinnu-
nen ja pienimmän, 65 mm. Muisto Roitto.

Tulokset
Miehet
1 Altti Kuusisto Satakunta  3 605 g      
2 Esko Jokinen Kymenlaakso  3 590 g
3 Väinö Koivunoksa Keski-Suomi  2 660 g
4 Alpo Paananen Keski-Suomi 2 635 g
5 Ilmari Seppä Satakunta 2 295 g
6 Esko Korhonen Pohj-Karjala 1 815 g
7 Viljo Hämälainen Keski-Suomi   1 770 g 
8 Antti Huuhka Suur-Savo   1 740 g
9 Leo Koslonen Pohj-Savo   1 700 g
10 Viljo Vaskelainen Suur-Savo        1 700 g
11 Paavali Siikiamäki Pohj-Karjala     1 655 g
12 Timo Olsson Keski-Suomi 1 395 g
13 Ahti Pessa Kymenlaakso    1 335 g
14 Jaako Salminen Kymenlaakso   1 230 g
15 Toivo Rosti Pohj-Karjala         995 g
16 Matti Laitinen Keski-Suomi        945 g
17 Veikko Parkkonen Kymenlaakso       840 g
18 Väinö Valonen Satakunta        810 g
19 Pauli Vanhala Keski-Suomi        800 g
20 Toivo Kinnunen Keski-Suomi        750 g
21 Olavi Järvinen Pirkanmaa       735 g
22 Muisto Roitto Kymenlaakso       695 g
23 Iiro Aalto  Pohj-Karjala       600 g
24 Sulo Tiainen Pohj-Karjala        525 g
25 Reino Jääskeläinen Pohj-Karjala         505 g
26 Aaro Hämäläinen Keski-Suomi        495 g
27 Pauli Koslonen Pohj-savo       470 g
28 Paavo Piispanen Keski-Suomi        345 g

Kiteeläisen Paavali Siikamäen näyte kalastustaidoista.

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

Veteraanien laitoskuntoutusta, 
päivä- ja avokuntoutusta

OTA YHTEYTTÄ!

Tutustu kotisivuihimme:  
www.oulunkylankuntoutussairaala.fi
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Suomen Veteraaniurhei-
luliiton puheenjohtaja 
Kunto Viiru kirjoitti Sota-
veteraanilehden 5/2005 
numerossa Suomen 
veteraaniyleisurheilun 
menestyksestä elo-syys-
kuussa pidetyissä MM-
kilpailuissa Espanjassa. 
Tässä kirjoituksessa hän 
valottaa suomalaisen vete-
raaniurheilun aikaisempia 
vaiheita. 

 

Suomessa heräsi 1960-
luvun loppupuoliskol-
la tarve yli 35-vuotiai-

den kilpailutoiminnan orga-
nisoimiseksi järjestötasolle. 
Varsinainen kilpailutoiminta 
käynnistyi jo ennen Suomen 
Veteraaniurheiluliiton SVU:n  
perustamista Pirkkolan urhei-
lupuistossa järjestetyillä en-
simmäisillä epävirallisilla liiton 
mestaruushiihdoilla 18.2.1967. 
Tuolloin palkintomitalina käy-
tettiin reserviläisurheilun Pe-
ruskallio-maanpuolustus -mi-
talia. 

Suomen Veteraaniurheilu-
liiton (SVU) alkuunpanija ja 
Suomen veteraaniurheilun isä 
on opetusneuvos Jouko Peso-
la (s. 1915), jonka johdolla liit-
to perustettiin epävirallisesti jo 
vuonna 1971. Liiton historian 
katsotaan alkaneen tästä. SVU:n  
rekisteröinti tapahtui 1974. Pe-
sola toimi SVU:n puheenjohta-
jana 1971—80. Tämän jälkeen 
lammilainen kotiseutuneuvos 
Uljas Kiuru (s. 1927) luotsasi 
toimintaa peräti 19 vuotta, toi-
mien SVU:n puheenjohtajana 
1981—99. Nykyinen puheen-
johtaja on kajaanilainen kap-
teeni evp. Kunto Viiru (s. 1942), 
jonka johdolla siirryttiin 2000-
luvulle. SVU:n toiminta tehos-
tui 2002 merkittävästi, kun liit-
to palkkasi Vesa Lappalaisen 
(s. 1954) ensimmäiseksi päätoi-
miseksi toiminnanjohtajaksi.  

Hiihdosta 
yleisurheilulajien 
mestaruuskilpailuihin
Rekisteröitymisen jälkeen toi-
minta sai uutta puhtia ja kilpai-
lutoiminta käynnistyi ripeäs-
ti. Ensimmäiset liiton viralliset 
hiihtomestaruuskilpailut jär-
jestettiin 1974.  Sen jälkeen toi-
minta laajeni seuraavien vuosi-
kymmenien aikana kattamaan 
asteittain kaikkien yleisurhei-
lulajien mestaruuskilpailut. 
Ohjelmaan tuli 1983 myös luis-
telu, jonka liitto hyväksyi SM-
kilpailulajiksi.

Veteraaniurheilutoiminnan 

Sotiemme veteraanit vahvasti mukana veteraaniurheilussa
alkuvaiheessa valtakunnalli-
sesti tunnetuin järjestöaktiivi 
oli entinen puolustusvoimain 
komentaja, jalkaväenkenraali 
Yrjö Keinonen, joka oli luonut 
kannuksensa jo viime sotien 
aikana. Hän oli innokas kilpa-
hiihtäjä, joka voitti mm. 1966 
komentajana toimiessaan puo-
lustusvoimien mestaruuden yli 
50-vuotiaiden sarjassa. Hän oli 
paras useamman kerran myös 
veteraanien SM-hiihdoissa. 
Hän toimi hiihtotoiminnan 
käynnistäjänä ja liiton varapu-
heenjohtajana  1977—78.

SVU sopi 1976 Suomen Ur-
heiluliiton (SUL) kanssa siitä, 
että liitto hoitaa kaikki yli 35-
vuotiaiden naisten ja miesten 
yleisurheilutoimintaan liittyvät 
asiat kansallisesti sekä vastaa 
myös kaikesta kansainvälises-
tä kilpailu- ja järjestötoimin-
nasta.

Hiihdon ja luistelun osal-
ta toiminta on ainoastaan liit-
ton puitteissa tapahtuvaa, kos-
ka Suomen Hiihtoliitto (SHL) 
ja Suomen Luisteluliitto (SLL) 
järjestävät SM-kilpailuja myös 
veteraaniurheilijoille sekä vas-
taavat lisäksi kaikesta vete-
raaniurheiluun liittyvästä kan-
sainvälisestä lajitoiminnasta.

Sotiemme veteraanit 
hallinnossa alusta lähtien
Sotiemme veteraanit ovat olleet 
liiton hallinnossa toimintam-
me alusta alkaen aina 2000-lu-
vulle saakka. Heistä hallituk-
sen jäseninä pitkäjänteisimmin 
ovat toimineet tamperelainen 
komisario Bruuno Silekoski (s. 
1914) ja porilainen Veikko Ja-
vanainen (s. 1925). SVU:n va-
rapuheenjohtajanakin toiminut 
Silekoski  toimi hallituksen jä-
senenä yhtäjaksoisesti 19 vuot-
ta (1981—99). Javanaisen halli-
tustyöskentely kesti 21 vuotta 
(1981—2001). Liiton kunniajä-
seniksi kutsutut Silekoski ja Ja-
vanainen toimivat ansiokkaasti 
ja palavasieluisesti veteraaniur-
heiluaatteen soihdunkantajina. 
Javanainen on keihäänheiton 
moninkertainen veteraanien 
maailmanmestari ja on teh-
nyt useita ikäluokkansa ME-
tuloksia. Ensimmäisen kerran 
hän voitti maailmanmestaruu-
den M50-sarjassa 1977 Ruotsin 
Göteborgissa. Javanaisen ur-
heilu-ura jatkuu edelleen. Tuo-
reimmat kansainväliset voitot 
ovat  tältä vuodelta – hän voit-
ti heinäkuussa M80-sarjan kei-
häänheiton ja heittoviisiotte-
lun Pohjoismaiden mestaruu-
den Norjan Brumunddalissa. 

Myös Silekoski oli monipuoli-
nen kansainvälisen tason vete-
raaniurheilija, joka kilpaili vie-
lä kesällä 2003, mutta meneh-
tyi saman vuoden jouluaattona 
89-vuotiaana lyhyen sairauden 
murtamana.

Kokonaisuudessaan tavoit-
teena on se, että mahdollisim-
man moni ihminen omaksuu 
liikunnallisen elämäntavan, 
joka jatkuu koko elämänkaa-
ren ajan. Näin voi vaalia ter-
veyttä ja toimintakykyä myö-
hempään aikuisikään saakka. 
Koko yhteiskunta siitä, kun lii-
kunnalla ehkäisemme ennalta 
veronmaksajille aiheutuvia ter-
veydenhoitokuluja. Veteraani-
urheilijat ovat terveysliikunnan 
puolestapuhujia ja hyviä esiku-
via nuorisollemme jalon urhei-
luaatteen vaalijoina.  

Ikääntyvän ihmisen 
suorituskykyyn lisää 
virtaa
Sotiemme veteraanit ovat ol-
leet koko SVU:n historian ajan 
väkevästi ja runsaslukuisesti 
mukana veteraaniurheilun kil-
pailutoiminnassa. Edelleen ri-
veissämme on useita kansain-
välisen kärkitason veteraaniur-
heilijoita. Maailmanlaajuisesti 
hakee vertaistaan seinäjokelai-
sen Kauko Jouppilan (s. 1921) 
pitkä ja menestyksekäs urheilu-
ura. Asemasodan kesänä 1942 
hän heitti Äänislinnassa kie-
kon kenttäennätyksen 42,76. 
Alikersantti Jouppila osallistui 
saman vuoden syyskuussa suu-
riin rintamakisoihin sijoittuen 
kovatasoisessa kiekonheitossa 
kuudenneksi tuloksella 38,65. 
Yli 30 vuotta myöhemmin 
(1973) hän heitti 52-vuotiaa-
na täysipainoista välinettä pe-
räti 54,26. Maailmanlaajuises-
tikin yleisen sarjan maajouk-
kueyleisurheilijoiden joukko, 
jonka jäsenet ovat tehneet en-
nätyksensä yli 50-vuotiaana, 
on harvalukuinen. ”Kaappoo-
na”  tunnettu urheilija teki en-
simmäisen 50 metriä ylittävän 
heiton  kymmenen vuotta ai-
kaisemmin 42-vuotiaana, jol-
loin limppu lensi 50,95. 

Kauko Jouppila kykeni pa-
rantamaan tuloksiaan kah-
den kilon kiekolla vielä reilus-
ti yli 50-vuotiaana. Hän oli ol-
lut yleisen sarjan vuosinaan jo 
viisinkertainen maaottelumies, 
SM-kilpailujen hopeamitalis-
ti 1949 sekä menestynyt hyvin 
rautatieläisten EM- ja PM -kil-
pailuissa. Jouppila on murtanut 
ennakkoluuloja ikääntyvän ih-
misen suorituskyvystä. 

Kanadan Torontossa järjes-
tettiin 1975 ensimmäiset ve-
teraanien yleisurheilun MM-
kilpailut, joissa Jouppila voitti 
M50-sarjan kiekonheiton ja oli 
kautta aikojen ensimmäinen 
veteraaniyleisurheilun maail-
manmestarimme. Tästä alkoi  
loistava uusi urheilu-ura, jon-
ka aikana hän on saavuttanut 
kymmeniä arvokisavoittoja 
MM-, EM- ja PM -kisoissa. Li-
säksi hän on parannellut kie-
konheiton ME-tulosta M55-, 
M60-, M70- ja M75-sarjassa. 30 
vuoden häviötön kilpailuput-
ki tulee jäämään maailman ve-
teraaniurheiluhistoriaan ken-
ties lyömättömänä ennätyk-
senä. Tänä vuonna hän voitti 
M80-sarjan kiekonheiton Poh-
joismaiden mestaruuden. Le-
gendamme tähtää jo ensi vuo-
teen, jolloin hän pääsee M85-
sarjaan, ikäluokan ME-tulos 
jälleen uutena haasteena. Hän 
on todennut vaatimattomasti: 
”Olen aina voittanut vahingos-
sa”.

Kauko Jouppila meni talviso-
taan vapaaehtoisena, kävi myös 
koko Jatkosodan sekä Lapin so-
dan ensimmäiset kuukaudet.

Lotta ja huippu-urheilija
Pikkulottana jo 1930-luvulla 
isänmaan palvelutehtävät si-
säistänyt opetusneuvos Mir-
ja Ronni  (s. 1919) on hyvä esi-
merkki rintamapalvelukseen 
osallistuneesta lotasta ja huip-
pu-urheilijasta. Hän toimi lot-
tana talvisodan aikana Karja-
lan kannaksella jatkaen työ-
tään Äänislinnassa alkukesästä 
1943. Asemasotavaiheen aika-
na Ronni harrasti miesten ta-
voin liikuntaa ja urheilua. Siitä 
hänelle jäi ikimuistoisimpana 
urheilutapahtumana mieleen 
naisten pesäpallo-ottelu Äänis-
linnan ja Karhumäen välillä 21. 
heinäkuuta 1943. 

”Sodan vaikeissa olosuh-
teissakin huomasimme urhei-
lun merkityksen ruumiillisen 
ja henkisen kunnon edistäjänä. 
Karaistunein avuin on helpom-
pi selviytyä mitä erilaisimmis-
ta elämän olosuhteista.” Näin 
Mirja Ronni totesi muistelma-
teoksessaan ”Kynän ja keihään 
kaaria”, jonka myyntituoton 
hän ohjasi Ylä-Savon Rintama-
naisten hyväksi.

Mirja Ronnin urheilu-ura 
puhkesi kukkaansa sotien jäl-
keisinä vuosina, jolloin hän oli 
kaksi kertaa lähellä päästä Suo-
men edustajaksi olympiakisoi-
hin. Lontoon 1948 olympiaeh-
dokkaiden karsintakilpailussa 

hän hävisi keihäässä tulevalle 
olympiakisojen hopeamitalisti 
Kaisa Parviaiselle reilun met-
rin. Neljän vuoden kuluttua 
järjestetyistä Helsingin kotiki-
soista Ronni putosi vielä niu-
kemmin, kun nuori Anni Rät-
tyä voitti hänet olympiakarsin-
noissa vain 12 sentillä.

Olympiaunelman täytty-
mättömyyden lohdutukseksi 
loppukesästä 1952 Mirja Ron-
ni voitti Suomen mestaruuden. 
Edellisen kerran hän oli voit-
tanut SM-kultaa 1949. Hän oli 
maaotteluedustajana Ruotsia ja 
Tanskaa vastaan 1951 ja 1952. 
Molemmissa maaotteluissa hän 
sijoittui kolmanneksi. Ronni 
heitti ennätyksensä Nivalassa 
1951, jolloin keihäs kaarsi luke-
miin 41,98.

Eläkkeelle jäätyään Mir-
ja Ronni löysi vielä veteraa-
niyleisurheilun, jota harrasti 
aktiivisesti 1986 alkaen. Hän 
meni Kuopion SM-kilpailuihin 
uteliaisuuttaan kokeilemaan 
kuntoaan keihäänheitossa. 
Voittamastaan Suomen mes-
taruudesta alkoi jälleen uusi 
ja menestyksekäs urheilu-ura, 
joka vei jo seuraavana vuon-
na MM-kilpailuihin Austra-
lian Melbourneen. Siellä hän 
saavutti hienosti pronssimita-
lin N65-sarjan keihäänheitos-
ta. Kaksi vuotta myöhemmin 
Yhdysvaltojen Eugenessa avau-
tui jo kultasuoni. Ensimmäisen 
maailmanmestaruutensa hän 
saavutti N70-sarjan keihään-
heitosta tuloksella 21,88. Tu-
run kotikisoista 1991 hän sai 
vuorostaan MM-hopeamitalin. 
Kaukomatkat jatkuivat 1993 
MM-kisoihin Japanin Miy-
azakiin, josta tuliaisina oli toi-
nen keihäänheiton kultamitali. 
Kahden vuoden kuluttua Ron-
ni teki toisen MM-kisamat-
kansa Yhdysvaltoihin voittaen 
Buffalossa uuden sarjansa N75 
keihäänheiton. Toisen kulta-
mitalin hän otti yllättäen kuu-
lantyönnöstä. Etelä-Afrikan 
Durbanin MM-kilpailut olivat 
Ronnille jälleen menestyksek-
käät. Hän voitti keihäänheiton, 
sijoittui hopealle kuulantyön-
nössä ja heittoviisiottelussa 
sekä pronssille kiekonheitos-
sa. Ronnin veteraaniurheilijan 
ura huipentui korkeimmalla 
kansainvälisellä tasolla hänen 
saavuttaessaan keihäänheitos-
sa neljä maailmanmestaruut-
ta ja kuulantyönnöstä yhden 
MM-kultamitalin. Keväällä 
1998 hän oli valmistautumassa 
uuteen kilpailukauteen, mut-
ta intomielisen urheilijan elä-
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mä päättyi yllättäen traagises-
ti liikenneonnettomuudessa 
15.6.1998 Kuopiossa.      

Sodissa 
vammautuneiden 
yleiskunto kohentunut  
kilpatoiminnalla
Veteraaniurheilutoiminnassa 
on ollut mukana myös sotain-
valideja, jotka ovat kuntoutta-
neet itseään tehokkaasti urhei-
lun avulla. Heille oli tärkeää, 
että heti sotien jälkeen sotain-
validien oma kilpailutoiminta 
käynnistyi. Sen piiriin hakeu-
tui vuosien saatossa yhä run-
saammin sodissamme vam-
mautuneita. Rovaniemen ke-
säkisoissa 1987 oli lähes 450 
osanottajaa 18 piiristä ja saman 
vuoden talvikisoissa Hyrylässä 
190 hiihtäjää sekä 18 istuma-
lentopallojoukkuetta.

Suuriarvoista on ollut kokea 
se aito urheiluinnostus, joka 
vallitsi sodasta palanneiden 
miesten keskuudessa heti 1940-
luvun puolivälin jälkeisinä vuo-
sina. Kaiken jälleenrakentami-
sen ohessa he panostivat myös 
urheiluun ja olivat samalla erin-
omaisia urheilukipinän sytyttä-

jiä nuorisomme keskuudessa. 
Sotiemme jälkeisenä aikana pe-
rustettiin runsaasti uusia urhei-
luseuroja. Urheiluelämämme 
sai uutta puhtia, kun veteraanit 
palasivat myös urheiluseuratoi-
minnan pyörittäjiksi. 

Kajaanissa 1995 järjestetty-
jen IX Veteraaniyleisurheilun 
Pohjoismaiden mestaruuskil-
pailuihin osallistui viiden poh-
joismaan lisäksi ulkopuolisina 
Venäjän, Viron ja Latvian ur-
heilijoita. Liitto halusi osoittaa 
kunnioitusta sotiemme vete-
raaneja kohtaan. Ilmoittautu-
misen yhteydessä kartoitettiin 
eri maiden sotaveteraanit, jot-
ka osallistuivat kisoihin. Kut-
suvieraille tarjottiin Puolustus-
voimien Varusmiessoittokun-
nan konsertti, joka järjestettiin 
Kaukametsän kulttuurikes-
kuksen pääsalissa. 

Olen aina tuntenut suurta 
myötätuntoa sotiemme vete-
raaneja kohtaan ja surrut sitä, 
että he eivät voineet parhai-
na miehuusvuosinaan urheil-
la vuosikausiin rauhan aika-
na. Toimintamme yhteydessä 
ja veteraanikisoja järjestäessä-
ni olen puolestaan iloinnut sii-

Satakuntaa ja Porin urhei-
luveteraaneja on monissa 
veteraanikisoissa vuosi-

en ajan ansiokkaasti edustanut 
Veikko Javanainen. Hänellä on 
tilillään mm. viisi MM-keihäs-
kultaa muiden arvomitaleiden 
lisäksi, joita yhteensä on 52. 
Viimeksi hän sai kultamita-
lin keihäänheitossa veteraani-
en PM-kisoissa Norjassa 2005, 
missä hän lisäksi voitti heitto-
viisiottelun. Seuraavat suur-
kisat ovat EM-kisat Puolassa 
tänä vuonna. Henkilökohtaiset 
ennätykset ovat: keihäs 70,70, 
kuula 12,68 ja 100 metrin juok-
su 12,4. Vuoden veteraaniur-
heilijaksi hänet valittiin 2001. 

Veikko Javanainen on aloit-
tanut urheiluharrastuksensa 
nuorena hiihdon ja yleisurhei-
lun merkeissä. Isä oli innokas 
urheilumies, joka kuljetti lap-
siaan kisoista toiseen. Mielui-
simmaksi urheilulajiksi nou-
si kuitenkin yleisurheilu. Hän 
harrastaa tänä päivänä aktiivi-
sesti vielä keilailua. 

Veikolla on ollut lukuisia 
luottamustoimia eri urheilu-
seuroissa. Valmennustoimin-

Veikko Javanaisen keihäs lentää

nassa hän on toiminut monissa 
arvokisoissa tuomaritehtävis-
sä, hänet on palkittu  lukuisilla 
kunnia- ja ansiomerkeillä. 

Porin Sotaveteraanien lii-
kuntatoimikunnassa Veikko Ja-
vanainen on toiminut vuodesta 
1990 alkaen, 10 vuotta puheen-

Voitokas Veikko Javanainen.

tä, että kunniakansalaisemme 
ovat voineet osallistua varttu-
neessa iässä kilpailuihimme ja 
nauttia urheilun riemuista täy-
sin siemauksin. Tällöin veteraa-
nimme ovat saaneet korvausta 
sodan vuoksi menettämistään 
vuosista. Lämmittävää on ollut 
kokea myös se, että ihmisinä 
kypsät sotaveteraanimme ovat 
osanneet arvostaa toimintaam-
me ja ovat tulleet riveihimme 
runsaslukuisesti. He ovat kan-
nustaneet hienosti nuorempia 
ikäluokkia toimiessamme lii-
kunnan ja urheilun parissa

Kunto Viiru

Lähdeteokset: kynän ja keihään 
kaaria, Mirja Ronni, Liikuntakas-
vatus Suomen puolustusvoimis-
sa jatkosodan aikana, Lauri Jär-
vinen ja unto huuhtanen (199�), 
Suomen veteraaniurheiluliitto 20 
vuotta!, uljas kiuru (1992), Suo-
men yleisurheilun tilasto-osa, Esa 
Laitinen (19��), urheilumme kas-
vot, osa 2 (Scandia kirjat Oy 19�2), 
urheilutieto, osa 1 (Scandia kirjat 
19��), veljeä ei jätetä, Sotainvali-
dien veljesliitto 1940–1990, Raimo 
Seppälä (1990).            

    

johtajana. Hän kuuluu sekä Sa-
takunnan Sotaveteraanipiirin 
että Sotaveteraaniliiton liikun-
ta- ja kisatoimikuntaan. 

Sirkka Kanerva

SÄHKÖMOPEDIT
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Suoraan maahantuojalta!
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www.kansanlaakintakeskus.com
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Lotta Svärd-järjestön 
perustamisen 85-vuotis-
päivää juhlittiin Turussa 
25. maaliskuuta täyspäi-
väisellä lottaseminaarilla. 
Suomen Lottaperinneliiton 
ja Turun suomenkielisen 
työväenopiston järjestämä 
tilaisuus täytti opiston juh-
lasalin viimeistä paikkaa 
myöten. 

Rehtori Ilkka Virran ter-
vetulotoivotuksen jäl-
keen puheenjohtaja, 

opetusneuvos Raili Malmberg 
avasi seminaarin muistuttaen, 
että sotien aikana lotatkin nos-
tivat Suomea maailmankartal-
le. Täällä vierailleet sadat ulko-
maalaiset lehtimiehet ihailivat 

Lotta Svärd -järjestö juhli 
85-vuotispäiväänsä

raporteissaan järjestöä ja sen 
tehokkuutta.

Puolustusvoimien terveh-
dyksen seminaariin toi evers-
ti Juha-Pekka Liikola. Terveh-
dyksensä esittivät myös Lotta 
Svärd Säätiö ja Turun kaupun-
ki.

Sortovuosien 
naisaktivistit
Professori Timo Soikkasen esi-
telmässä palattiin naisten osuu-
teen ennen itsenäisyyden aikaa. 
Naisaktivistit olivat sortovuo-
sien aikana monella tavoin pe-
lotta mukana miesten rinnal-
la passiivisessa ja aktiivisessa 
toiminnassa tsaarin ajan sor-
tovaltaa vastaan. Itsenäistymi-
sen jälkeen heistä useat olivat 

innolla rakentamassa maamme 
tulevaisuutta ja useat olivat vie-
lä mukana perustettaessa Lotta 
Svärd -järjestöä.

Lotta Svärd -järjestön pitkä-

Lotta Svärd -järjestöllä on 85 vuotta tullut täyteen. 

Lotta Svärd -aktiivit 1925.

aikaisen puheenjohtajan, Fanni 
Luukkosen osuutta johtajana 
ja järjestön jäsenten koulutuk-
sen luojana esitteli museoneu-
vos Marja-Liisa Haveri–Nie-
minen. Sortavalan seminaarin 
yliopettajana toimineella Luuk-
kosella oli erittäin hyvät edel-
lytykset ohjata järjestön koulu-
tustoimintaa. Monipuolinen ja 
laaja koulutus antoi lotille val-
miudet selvitä tulevista tehtä-
vistään. Tämä tuli erikoisesti 
esille heti sodan sytyttyä syk-
syllä 1939. Fanni Luukkonen 
otti mukaan järjestön toimin-
taan myös tyttötyön 1931.  Vuo-
si 2006 on paitsi Lotta Svärdin 
85-vuotisjuhlavuosi, myös pik-
kulottien 75-vuotisjuhlavuosi.

Lotat 
rintamaolosuhteissa
Eversti evp. Sampo Ahdon esi-
tyksessä lottien työstä sota-
toimialueella tuli korostetusti 
esiin lottien arvostus. Vapaa-
ehtoisina komennukselle läh-
teneet, usein nuoret naiset suo-
rittivat suuren työn vapauttaen 
miehiä aseelliseen toimintaan. 
Naisten tekemän aseettoman 
toiminnan määrästä voidaan 
kertoa uskomattomia lukuja. 
Esimerkiksi viestilotat korva-
sivat rintamalla neljän viestipa-
taljoonan verran miehiä. Lotti-

en läsnäolo rintamaolosuhteis-
sa lisäsi myös osaltaan miesten 
rohkeutta ja vastuullisuutta 
vaikeissa vaiheissa.

Fil.lisensiaatti Terhi Tuono-
nen selosti Lotta Svärd -järjes-
tön kansainvälistä toimintaa. 
Varsinkin pohjoismaat ottivat 
esimerkkiä Suomen lotista ja 
perustivat samankaltaisia jär-
jestöjä suomalaisen mallin mu-
kaan. Yhteydet pohjoismai-
hin olivat vilkkaat ja jatkuivat 
mahdollisuuksien mukaan aina 
järjestön lopettamiseen saakka. 
Henkilökohtaisella tasolla yh-
teydet jatkuivat lakkauttami-
sen jälkeen. 

Teemassaan ”vaikenemisen 
vuodet” rintamalotta, opetta-
ja Inkeri Kivisaari valotti pu-
huttelevalla tavalla lottien tun-
toja järjestön lopettamisen jäl-
keen. Vaikka mieli oli maassa, 
vaativat jälleenrakentaminen, 
keskeytyneet tai aloittamatta 
jääneet opinnot ja perheen pe-
rustaminen kaiken huomion. 
Aikaa suremiseen ei juuri ollut. 
Työ oli parasta terapiaa.

Pitkän seminaaripäivän vir-
kistykseksi kuultiin Laivaston 
soittokunnan musiikkia kapel-
limestari Pekka Roiton johdol-
la.

Seija Aantaa

Suomen Polioliitto r.y.
Helsinki

T:mi Matti Voutilainen
Vantaa

Mihaka Oy
Vantaa

Sukellus Haaja Oy
Varkaus
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Uudenmaan Sotavete-
raanipiirin vuosijuhlaa 
vietettiin 25. maalis-

kuuta Askolan Monninkylässä. 
Juhlapäivä aloitettiin kahvituk-
sella Askola-instituutin tilois-
sa, jonka jälkeen Suomen lippu 
saapui juhlasaliin. Mallusjoen 
Torvisoittokunnan säestyksel-
lä laulettu Lippulaulu ja Asko-
lan kirkkoherra Heikki Haka-
miehen veteraaneja koskettava 
puheenvuoro aloitti kenttähar-
tauden, jossa Askolan Kirkko-
kuoro lauloi kanttori Vesa Erk-
kilän johdolla. Päätöshymnin 
jälkeen Uudenmaan Sotavete-

raanipiirin hengellisen toimi-
kunnan puheenjohtaja rovasti 
Seppo Väätäinen lähetti sep-
pelepartiot kolmelle Askolassa 
sijaitsevalle sankarihaudalle. 

 Ruokailu pöytiin tarjoiltu-
na ennen vuosijuhlaa sujui juo-
hevasti menneitä muistellen. 

Vuosijuhlan aloitti torvisoit-
tokunta Parolan marssilla. Ter-
vehdyssanat lausui Askolan So-
taveteraanit ry:n puheenjohtaja 
Toivo Piela kertoen mm. asko-
lalaisia osallistuneen viime so-
tiin noin 2 000 ja joista 90 ei 
koskaan palannut. 

Sotaveteraaniliiton valtuus-

ton puheenjohtaja Aarno Lam-
pi ja Sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtaja Heikki Talvela ja-
koivat Tasavallan Presidentin 
myöntämät ansiomerkit ja lii-
ton huomionosoitukset toi-
minnanjohtaja Jouko Mattilan 
avustamana. Juhlapuheessaan 
prikaatikenraali Jouko Alas-
järvi käsitteli veteraanipolven 
puolustustahtoa, joka on ainut-
laatuisen esimerkillistä koko 
maailmankin sotahistorias-
sa.  Kolmen vaalean sisaruk-
sen Trio Vettenrannan, piano, 
viulu ja huilu, esitykset olivat 
vertansa vailla yleisöä herkis-
tävää musiikkia. Oman terveh-
dyksensä juhlaan toivat Asko-
lan kunta, Askolan seurakunta, 
Sotaveteraaniliitto ja Sotave-
teraanipiirin naistoimikunta. 
Nuoren puheenvuoron esitti 
Askolan lukion oppilas Netta 
Männikkö, jonka harvinaisen 
kypsä puheenvuoro kohdistet-
tuna veteraaneille oli mieltä lii-
kuttava.

Heikki Talvelan päätössa-
nojen jälkeen kaikui hartaa-
na Maamme ja Suomen lippu 
poistui. Uudenmaan Sotave-
teraanipiirin vuosikokoukses-
sa juhlan jälkeen yksimielises-
ti todettiin, että Heikki Talvela 
jatkaa piirin puheenjohtajana 
myös kuluvalla vuodella. Se on 
jo 15. vuosi Heikille piirin piik-
kipaikalla.

Yrjö Räisänen

”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, muistakaa, heille kallis ol maa”
Vahva usko omaan isänmaahan säilyi Uudenmaan 
Sotaveteraanipiirin juhlassa

Karjalan Kannaksen torjuntataistelujen  tykkimiehet Torro ja Sip-
pola tapasivat kokouksessa Askolassa.

���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������ ���������� ������� �������������� ������� ������������
������������ ��������������������� ������������� ������� ���� ����
��������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������

��������

�����������������������������������������������
���������������������������������� ������������������

�����������������������������
������������������������������������

������������������������
���������������

Kuljetinalan mestarit
Raumalta

Nortamonkatu 34, 26100 Rauma
Puh.  837 741  Fax  822 3801

material.handling@raumaster.fi   
 www.raumaster.fi

Toronto Maple Leafsin puolustaja ja kolminkertainen Suomen olympiaedustaja Aki-Petteri Berg (ku-
vassa keskellä) lahjoitti jo kolmannen kerran Toronton Asevelikerhon hyväksi NHL-lippuja ja ottelu-
mailoja. Parhaan tarjouksen – $550 – tekivät Maria ja Remo Pezzente, jotka hyväsydämisesti tarjo-
sivat ainutlaatuisen tilaisuuden Suomi-vierailleen, suurille kiekkofaneille Mikael Denisoffille (vas.) 
ja Jon Savénille.
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Sotaveteraanityö näyttää 
valoisalta Keski-Pohjanmaalla

Sotaveteraaniliiton pu-
heenjohtaja Aarno Ström-
mer antoi tunnustusta 

keskipohjalaiselle veteraani-
työlle Keski-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin 40-vuotisjuh-
lassa 26. maaliskuuta Ylivies-
kassa. Piirin jäsenyhdistykset 
toimivat aktiivisesti ja kannat-
tajajäsenten määrä vastaa liiton 
asettamia tavoitteita. Tulevai-
suus alueella näyttää valoisalta. 

– Liiton tulevaisuussuunni-
telmaa sääntömuutossuosituk-
sineen käsitellään kesäkuun 
alussa liittopäivillä Mikkelis-
sä. Pääperiaatteena on, että liit-
to ja sen jäsenyhdistykset jatka-
vat huolto- ja tukitoimintaansa 
niin kauan kun sotaveteraanit, 
heidän puolisonsa ja leskensä 
tarvitsevat tukitoimia, Ström-
mer totesi juhlapuheessaan.

 Keski-Pohjanmaan So-
taveteraanipiiri perustettiin 
13.2.1966 Ylivieskassa, ja siinä 
on 19 jäsenyhdistystä. Kolmes-
ta elossa olevasta perustajajä-
senestä juhlassa mukana olleet 
Reino Juntunen ja Väinö Sil-
taniemi kukitettiin.

– Meillä oli tarkoitus saa-
da samaan piiriin myös Pyhä-
jokilaakson alueen veteraanit, 
minkä vuoksi piiri nimettiin 
alkuun Pohjanmaan piirik-
si. Kun suunnitelma ei onnis-
tunut, nimeen liitettiin Keski-
Pohjanmaa myöhemmin, 1914 

syntynyt perustaja Väinö Silta-
niemi muistaa.

Naisten tuki ollut 
ratkaisevaa
Piirin puheenjohtaja Mikko 
Annalan mielestä voimakas 
naisten tuki on ollut ratkaise-
van tärkeää veteraaniyhdistys-
ten toiminnalle. Naiset ovat 
kantaneet vastuuta tilaisuuksi-
en järjestämisestä ja ohjelman 
suorittamisesta.  

Puolustusvoimien terveh-
dyksen juhlaan tuonut Oulun 

Juhlivan piirin puheenjohtaja Mikko Annala ja Sotaveteraanilii-
ton puheenjohtaja Aarno Strömmer hoitivat järjestöväen palkit-
semisen. Taustalla Sotaveteraaniliiton ansioristien saajat Veikko 
Haapalehto ja Seppo Yli-Norppa Kannuksesta sekä ylivieskalaiset 
Jouko Aspholm, Kalervo Haapaniemi, Matti Hakala, Pentti Han-
nula, Jaakko Kangas, Veikko Koskela, Eero Lähdemäki, Antti Saari 
ja Soini Sorvoja.

Piirin perustajajäsenet Reino Juntunen ja Väinö Siltaniemi saivat ruu-
sun piirin naistoimikunnan puheenjohtaja Anna-Kaija Annalalta.

sotilasläänin komentaja, evers-
ti Timo Suutarinen sanoi ole-
vansa ylpeä veteraaneista, jotka 
seisovat hänen rinnallaan. – Ei 
kertomassa sodasta vaan siitä, 
että maanpuolustus kannattaa 
ja asevelvollisuuden suoritta-
minen on nuorille kunnia-asia. 
Olette jättäneet nuoremmille 
sukupolville perinnön joka ei 
unohdu, Suutarinen vakuutti.

 Juhla alkoi seppeleen las-
kulla entisen puheenjohtajan 
Niilo Takkusen haudalle. Ju-
malanpalveluksessa Ylivies-
kan kirkossa saarnan piti ro-
vasti Eero Palola, liturgina toi-
mi kirkkoherra Timo Määttä 
ja Ylivieskan mieskuoro avus-
ti. Jumalanpalveluksen jälkeen 
laskettiin seppeleet sankari-
haudalle ja vapaussotureiden 
muistomerkille. 

 Pääjuhlassa Ylivieskan 
Akustiikassa esiintyi Pohjan 
Sotilassoittokunta, johtajanaan 
yliluutnantti Kaj Skrabb sekä 
Päivärinnan lapsikuoro, joh-
tajanaan Kaisa Haapakoski ja 
säestäjänä Seija Pesola. Suo-
men Valkoisen Ruusun I luo-
kan mitali luovutettiin perus-
tajajäsenille sekä ylivieskalai-
sille Hilma Kulbergille, Anni 
Mattilalle ja Hilma Rantalalle. 
Sotaveteraaniliiton ansiomita-
lin saivat Timo Holma Kokko-
lasta, Heikki Hurskainen Niva-
lasta, Veli Siljander Kalajoelta 
ja Heikki Vaahtoniemi Kokko-
lasta. Sotaveteraaniliiton kul-
taisen ansioristin saivat Paavo 
Pajukoski, Nivala ja Pentti Pa-
jukoski, Sievi.  

Pasi Jaakonaho

Punkaharjulla, noin 30 km Savonlinnasta

TULE YKSIN TAI YHDESSÄ KRUUNUPUISTOON!

Tarjoamme:
❖ Laitoskuntoutusta sotaveteraaneille ja puolisoille
❖ Päiväkuntoutusta ja avokuntoutusta 
❖ Lottakuntoutusta yhteistyössä  
 Lotta Svärd Säätiön kanssa

Järjestämme myös virkistyslomia (ma-la) yhdistyksen 
valitsemille noin 10 henkilön ryhmille.

Soita ja kysy lisää.
Kuntoutuspäällikkö Riitta Tolvanen
Puh. (015) 7750 723
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju

HOTELLILOMAT 4/5 pv

MINISPA-LOMAT 3/4 pv

VIRKISTYSLOMAT 4/5 pv
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Varsinais-Suomen Sota-
veteraanipiiri ry vietti 
40-vuotisjuhlallisuuksia 
Turussa sunnuntaina 19.2. 
tarkalleen perustamispäi-
vänään.

Jumalanpalveluksessa Mi-
kaelin kirkossa saarnasi 
kenttäpiispa Hannu Niska-

nen ja liturgina toimi kirkko-
herra Jouni Lehikoinen. Mu-
siikkia esittivät Turun Sotave-
teraanilaulajat ja kanttori Eeva 
Paajanen. Seppelepartiot san-
karivainajien ja Karjalaan jää-
neiden vainajien muistomer-
keille lähetti piirin hengellisen 
jaoston puheenjohtaja, rovasti 
Erkka Nurmi.

Juhlaväki, jota oli puolen tu-
hatta henkeä, siirtyi juhlalou-
naalle Holiday Club Caribiaan, 
jossa myös päiväjuhla pidet-
tiin. Tervehdyspuheessa pii-
rin puheenjohtaja Eeri Hyrk-
kö kiitti hyvästä yhteistyöstä, 
joka on vallinnut piirin ja sen 
yhdistysten toiminnassa, sekä 
korosti piirin tukijäsentoimin-

Järjestötyön merkitys korostui 
Varsinais-Suomessa

nan alkaneen varhain ja johta-
neen tukijäsenten määrän voi-
makkaaseen kasvuun. Lisäksi 
puhuja toi esiin piirin kunnia-
puheenjohtajan Antti Malm-
bergin pitkäaikaisen ja ansiok-
kaan toiminnan piirin toimin-
nan kehittämisessä ja piirin 
aiempien toiminnanjohtajien 
Jorma Rautsin ja Veikko Mat-
tisen sekä piirin toimistonhoi-
tajan Maj-Lis Niemelän osuu-
den työssä veteraanien hyväk-
si.

Juhlapuheen piti peruspalve-
luministeri Liisa Hyssälä. Hän 
totesi, että vaikka kaikkiin ve-
teraaniyhteisöjen esittämiin 
tukitoimiin ei olekaan riittä-
nyt voimavaroja, suomalainen 
veteraanihuolto on maailman 
huipputasoa. Veteraanipiireil-
lä on ollut tärkeä rooli jäsenis-
tönsä asemaa koskevien kohen-
tamistarpeiden saattamisessa 
valtiovallan tietoon. Yksi lähi-
vuosien vaativista tehtävistä on 
ohjata veteraanien hoidosta ja 
kuntoutuksesta kertynyt eri-
tyisosaaminen ja laitoskapa-

siteetti osaksi yleistä vanhus-
tenhuollon ja kuntoutuksen 
palvelujärjestelmää. Kuntou-
tuksen toimivuus on edellyttä-
nyt kunnilta uudistumista, jota 
on kiintoisa seurata. 

Päiväjuhlan ohjelma oli 
koottu niin, että Satakunnan 
Sotilassoittokuntaa lukuun ot-
tamatta esiintyjät olivat omaa 
väkeä. Laulaja Pertti Keihäs 
on Paattisten–Vahdon sotave-
teraaniyhdistyksen sihteeri, 
nuoria laulajia Niina Kolhosta 
ja Anna Karlssonia säestänyt 
Susanna Ansio Paimion yhdis-
tyksen sihteerin tytär ja lausuja 
Heimo Korpi Kalannin yhdis-
tyksen tukijäsen. Turun Sota-
veteraanilaulajat kostuu Turun 
yhdistyksen veteraaneista ja tu-
kijäsenistä. Sotaveteraaniliiton 
tervehdyksen esitti puheenjoh-
taja Aarno Strömmer. Päätös-
sanat lausui piirin pitkäaikai-
nen varapuheenjohtaja Oiva 
Sinervo.

Jari-Matti Autere

Juhlassa palkittiin piirin jäsenyhdistysten pitkäaikaisia puheenjohtajia piirin pienoislipuilla. Lipun 
sai myös liiton puheenjohtaja, joka esitti huomionosoituksen saaneiden kiitokset.

Etelä-Karjalan Sotavete-
raanipiirin vuosikoko-
us pidettiin Imatrankos-

kella Imatran Sotaveteraanien 
järjestämänä 16. maaliskuuta 
seurakunnan Olavinkulmassa. 
Imatran yhdistyksen puheen-
johtaja Aarno Sunin lausuttua 
yhdistysten edustajat tervetul-
leeksi Imatralle, kaupungin-
valtuuston varapuheenjohtaja 
Antti Jarva toi kaupungin ter-
vehdyksen.

Asko Airola jatkaa Etelä-Karjalan piirin johdossa
Puheenjohtaja Asko Airo-

la jakoi ennen kokouksen al-
kua yhdessä naistoimikunnan 
puheenjohtaja Raija Virolai-
sen kanssa Sotaveteraaniliiton 
myöntämät ansiomerkit. Kul-
tasen ansioristin saivat Tapio 
Hanhinen, Onni Vanhapelto 
ja Jaakko Tilli. Ansioristi oli 
varattu myös Raili Liukalle ja 
Helvi Savolaiselle, jotka eivät 
olleet saapuvilla.

Matti Rukonmäki selvitti 
kokousedustajille Veteraanike-
räys 2006:n tämänhetkistä ti-
lannetta. Todettiin, että keräys 
on hänen johdollaan lähtenyt 
hyvin liikkeelle. 

Piirikokous valitsi yksimie-
lisesti Asko Airolan uudelleen 
piirin puheenjohtajaksi.

Vilho Malinen

Dementiahoitokoti Aatos
Kirkkotie 347 C, 82600 Tohmajärvi

Puh. 013 - 225 577

Pohjolan Liikenne -yhtiöt
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Talvisodan päättymisen 
muistokonsertti Kuopiossa

Sotaveteraa niv i i k koon 
liittyvässä perinteises-
sä talvisodan päättymi-

sen muistokonsertissa Kuopion 
tuomiokirkossa 12. maaliskuu-
ta emerituspiispa Matti Sih-
vonen palautti mieliin Mikko 
Juvan muistelmien sanat: ”Me 
valmistauduimme kuolemaan, 
jotta tämä kansa saisi elää. Tie-
sin, että suomalaiset taistelivat 
suunnatonta ylivoimaa vastaan 
ainoana pyrkimyksenä estää vi-
hollisen pääsy Suomeen. Tämä 
oli tehtävä millä hinnalla hy-
vänsä, eikä meillä ollut muuta 
hintaa annettavana kuin oma 
elämämme.” 

Näistä talvisotaan lähtevän 
nuorukaisen, tulevan arkki-
piispan arvoista puhui kirkon 
viimeistä sijaa myöten täyttä-
neelle kuulijakunnalleen myös 
piispa Sihvonen.

– 105 päivää kestäneissä 
taisteluissa elämänsä antoivat 
kymmenettuhannet.

Hän toisti talvisodan Ylipääl-
likön 13.3.1940 antaman päivä-
käskyn sanat keskuudessamme 
oleville veteraaneille: ”Te ette 

Kuopion Sotaveteraanien Mieskuoro nykyisessä vahvuudessaan ja tutulla esiintymispaikallaan 30-
vuotiskonsertissaan 26. helmikuuta Kuopion Tuomiokirkossa. Samassa yhteydessä Sotaveteraani-
kuoro luovutti lauluperinteensä Mieskuoro Puijon Laululle.

tahtoneet sotaa, te rakastitte 
rauhaa, työtä ja kehitystä, mutta 
teidät pakotettiin taisteluun.”

– Marsalkka Mannerheim 
halusi suunnata sanansa myös 
tulevaisuuteen ja rohkaista 
koko kansaa uuteen taisteluun, 
ei sodan vaan rauhan asein: 
”Meidän on otettava kovat ot-
teet voidaksemme valmistaa 
kodin niille, jotka ovat tulleet 
kodittomiksi, ja paremmat toi-
meentulomahdollisuudet kai-
kille. Meidän tulee olla kuten 
ennenkin valmiina puolusta-
maan pienempää isänmaatam-
me samalla päättäväisyydellä 
ja samoin kovin ottein, millä 
olemme puolustaneet jakama-
tonta isänmaatamme.”

– Niin oli vuonna 1940, mut-
ta miten on nyt? Oman edun 
tavoittelu ja ryhmäitsekkyys 
ovat voimissaan. Ahneus ja ku-
lutuskerskailu sivuuttavat koh-
tuullisuuden. Kuvitellaan, että 
ihmisen onni riippuu siitä, mi-
ten paljon hän omistaa. 

Puhuja viittasi parhaillaan 
vietettävään J. V. Snellmanin 
syntymän 200-vuotisjuhlavuo-

teen painottaen  sitä, ettemme 
saa eurooppalaisuuden ja maa-
ilmankansalaisuuden huumas-
sa unohtaa omaa lähintä ympä-
ristöämme. “Ellei vaalita lähintä 
elämänpiiriä ja tarkisteta elämän 
perusteita, tulevaisuuden raken-
nus sortuu ennen valmistumis-
taan. Veteraanit ovat jättäneet 
vankan henkisen ja hengellisen 
perinnön. Pidetäänkö niitä ar-
vossa, siitä riippuu paljon oma ja 
kansamme tulevaisuus.”

Muistokonsertin järjesti jäl-
leen Pohjois-Savon Sotavete-
raanipiiri, ja tervehdyssanat sii-
nä lausui piirin puheenjohtaja 
Olavi Karttunen. Esiintyjinä 
oli kuusi kuoroa ja kaksi lasten 
musiikkiluokkaa. Vaikuttavin-
ta oli neljän suuren mieskuoron 
yhteisesiintyminen silloin kun 
Kuopion ja Siilinjärven Sotave-
teraanien Mieskuorot ja Rajalan 
koulun 3. ja 4.musiikkiluokka 
esittivät yhdessä Veteraanin il-
tahuudon. Konsertin ohjelma-
tuotto käytetään kokonaisuu-
dessaan pohjoissavolaisten sota-
veteraanien avustustoimintaan.

Mauno Ikäheimonen

Mäntän Sotaveteraa-
nien 40-vuotisjuh-
laa ja naisjaoston 30-

vuotisjuhlaa vietettiin Mäntän 
Klubilla 15. maaliskuuta. Pai-
kalla oli pariin sataan noussut 
vierasjoukko. Juhlapuheen piti 
Suomen Sotaveteraaniliiton toi-
minnanjohtaja Markku Seppä. 
Tervehdyksiä esittivät kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Auli Välimäki, piirin puheen-
johtaja Matti Viitanen, nais-
toimikunnan edustajana Rai-
ja Hinkkala, kirkkoherra Arja 
Karppinen. Juhlan musiikista 
vastasivat Mäntän tehtaan soit-

Mäntän Sotaveteraanit  
40 vuoden ikään

tokunta, sotaveteraanikuoro 
ja Matti Heinivaho, jota säesti 
Risto Hiltunen. 

Tilaisuus huipentui mänttä-
läisnuorison edustajien esiintu-
loon. Kolmentoista eri lajin 50 
harrastajaa saapui lavalle. Lu-
kiolainen Antti Humppi esitti 
nuorison tervehdyksen. 

Yhdessä lauletun Maam-
me laulun jälkeen juhlaväelle 
tarjoiltiin kaupungin, seura-
kunnan, Metsä Tissue Oyj:n ja 
Metsämannut Oy:n tarjoama 
juhla-ateria. Juhlan juonsi Esko 
Lehtomaa. 

Puheenjohtaja Yrjö Saari otti vastaan mänttäläisten nuorten ter-
vehdyksen.

Valmisbetoni • Betonituotteet • Kiviaines • Murskaus • Asfaltointi • Kierrätys

Laatutuotteita ja hyvää palvelua

www.lohjarudus.fi
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Kymenlaakson Sotave-
teraanipiirin piirihalli-
tus uusiutui melkoises-

ti 17. maaliskuuta Ruotsinpyh-
tään Ruotsinkylässä pidetyssä 
piirin vuosikokouksessa. Uu-
den piirihallituksen jäsenistä 
enää puolet on rintamatunnuk-
sen saaneita veteraaneja. Olavi 
Eronen valittiin kymmenen-
nen kerran puheenjohtajaksi. 

Kokouksen alussa sotavete-
raanien tukijoille myönnettävä 
Sotaveteraaniliiton ansiomita-
li luovutettiin kuusankoskelai-
selle Jukka Nybergille. Lii-
ton kultaisen ansioristin saivat 
Helvi Glad, Mauno Toikka ja 
Esko Virtanen. 

Tasavallan presidentin 
6.12.2005 myöntämät SVR I 
mitalit kultaristein luovutettiin 
kolmelle ja SVR 1 mitalit vii-
delle henkilölle.

Kymen Sanomia muistettiin 
piirin standaarilla. 

Vuosikokouksen jälkeises-
sä piirihallituksen kokouksessa 
valittiin Börje Broas edelleen 
piirin varapuheenjohtajaksi. 

Piirin hengellistä toimikun-
taa, jonka jäseniä ovat yhdis-
tysten hengellisten toimikunti-
en puheenjohtajat, johtaa Raija 
Mänttäri. Liikunta-asiat hoi-

Puolet Kymenlaakson 
piirihallituksesta kannattajajäseniä

tuvat piirin toiminnanjohta-
ja Toivo Hartikaisen johdolla. 
Tiedotustoimikunnan puheen-
johtajana jatkaa Erkki Vitikai-
nen.  Olavi Toikka toimii edel-
leen asuntojen korjausneuvo-
jana. Arto Mikkonen valittiin 

Suomen Sotaveteraaniliiton kultainen ansioristi luovutettiin Ky-
menlaakson Sotaveteraanipiirin vuosikokouksessa (vasemmalta) 
Helvi Gladille, Mauno Toikalle ja Esko Virtaselle.

piirin ehdokkaaksi Sotavete-
raaniliiton valtuustoon. 

Teksti ja kuva:  
Erkki Vitikainen

Pohjois-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin vuo-
sikokous pidettiin ope-

tusravintola Hilikussa Oulussa 
25. maaliskuuta. Piirin naistoi-
mikunta piti samalla oman ko-
kouksensa. Kokousväkeä piirin 
21 yhdistyksestä oli koolla alun 
toistasataa.

Alkuhartauden piti rovas-
ti Simo Kaappola, kahdeksik-
ko Pohjan Sotilassoittokunnas-
ta avusti. Puheenjohtaja Aarno 
Strömmer kosketteli terveh-
dyksessään muun muassa lii-
ton kannattajajäsen kampan-
jaa. Hiljainen hetki vietettiin 
vuoden 2005 aikana poisnuk-
kuneiden 203 veljen ja sisaren 
muistolle.

Vaasan Sotaveteraanipiirin 
esittämä Suomen Sotaveteraa-
niliiton ansiomitali ojennettiin 
majuri Eero Klemetille. Sota-
veteraanien kultaisen ansioris-
tin saivat Matti Aitto-oja Ou-
lusta, Väinö Irva Oulaisista, 
Luukas Jokiranta Kuusamos-
ta sekä Helvi Peltonen ja Teu-
vo Wartiainen Oulusta. Piirin 

Aarno Strömmer jatkaa  
Pohjois-Pohjanmaan johdossa

40-vuotisjuhlan pääjärjestelijä 
Paavo Kurttilaa kiitettiin Kol-
me sukupolvea -reliefillä.

Lounaan jälkeen pidettiin 
viralliset kokoukset. Vuoden 
2006 sihteerin lautasen sai Paa-
volan Sotaveteraanien Aino 
Kannisto. 

Uusia jäseniä piirin halli-
tukseen valittiin kolme. Aarno 
Strömmer jatkaa puheenjoh-
tajana, Simo Miesmaa ja Atte 
Autio varapuheenjohtajina. 
Naistoimikunnan puheenjoh-
tajana jatkaa Helvi Peltonen 
Oulusta ja varapuheenjohtaja-
na Anna-Liisa Collan Kiimin-
gistä.

Kesän ja syksyn neljä virkis-
tysleiriä järjestetään Kalajoen 
opistolla. Elokuussa osallistu-
taan pohjoisen Suomen kirk-
kopäivään Kajaanissa. Hen-
gellisen työn virikepäivä ja 
yhdistysten toimihenkilöiden 
neuvottelupäivät ovat tärkeitä 
syyskauden tapahtumia.

Martti Lamminaho

Lahden Sotaveteraanipii-
rin puheenjohtaja, yli-
metsänhoitaja Mauno 

Uusitalo valittiin piirin vuo-
sikokouksessa talvisodan rau-
han muistopäivänä piirin pu-
heenjohtajaksi 40. kerran. Hän 
ilmoitti olevansa käytettävissä 
vain tämän vuoden ja jättävän-
sä sen jälkeen tehtävät nuorem-
milleen. 

Piirin 1. varapuheenjohta-
jaksi valittiin Tenho Iikkanen 
ja 2. varapuheenjohtajaksi Erk-
ki Näveri. Piirin naistoimi-
kunnan puheenjohtajana jat-
kaa Senja Hynynen, varapu-
heenjohtajina Anja Kuittinen 
ja Raija Koskinen.

Kokouksen alussa lähetettiin 
seppelepartio viemään kunnia-
havuristit talvisodan alkami-
sen muistomerkille ja Helkalan 
torin muistomerkille.

Vuosikokous hyväksyi pii-
rille 98 000 euroon päättyvän 
talousarvioesityksen. 

Kokouksen yhteydessä luo-
vutettiin Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi seuraaville: 
Ylermi Aaltonen, Aarne Kele-
vala, Kauko Miikkulainen, Vil-
ho Moilanen, Elsa Vanhala ja 
Elsa Viita. Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin saivat Juha Lem-

Mauno Uusitalo 40. kerran 
Lahden piirin johtoon

minki, Reijo Oksanen ja Matti 
Piispanen. Lisäksi jaettiin tasa-
vallan presidentin itsenäisyys-
päivänä myöntämät kunnia-
merkit: Suomen Leijonan 1 lk:n 
ritarimerkki Erkki Lehtimäelle 
ja Tenho Iikkaselle sekä SVR:n 
ansioristi Liisa Sertille.

Muistopäivän  
juhlatilaisuus
Vuosikokouksen osanotta-
jat osallistuivat perinteen mu-
kaan Mannerheimin patsaalle 
talvisodan muistopäivän tilai-
suuteen. Joukkojen katselmuk-
sen suoritti kenraaliluutnantti 
Sakari Annala. Tilaisuudessa 
laskettiin seppeleet Manner-
heimin patsaalle ja sotalasten 
muistolaatalle. Tilaisuuteen 
osallistuneet suorittivat ohi-
marssin kaupungin keskus-
tassa. Sankarihaudoilla puhui 
kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Ulla Juurola ja kirkko-
juhlassa sosiaalineuvos Kari 
Vappula. 

Eino Järvinen

Suur-Savon Sotaveteraani-
piiri valitsi Varkaudessa 
pitämässään vuosikoko-

uksessa 8.maaliskuuta edelleen 
puheenjohtajakseen Kalevi 
Raatikaisen Mikkelistä. Tilai-
suus oli samalla Varkauden So-
taveteraanien 40 -vuotisjuhla.

Liiton ansioristin saivat seu-
raavat henkilöt: Raili Björk-
stedt, Tauno Niemi, Marjat-
ta Nykänen, Maria Pulkkinen, 
Väinö Suominen,  Aaro Teitti-
nen ja Maire Tirronen.

Liiton ansiomitali luovutet-
tiin Tomi ja Sari Naukkariselle.

Suur-Savon Sotaveteraani-
piirin pienoislippu luovutettiin 
Anni Grundströmille, piirin 
kunniastandaari Pentti Tapiol-
le ja liiton Työmme tukeminen 
mitali Jaakko Suikkarille.

Jukka Lehtinen

Raatikainen jatkaa Suur-Savon keulassa

Suur-Savon Sotaveteraanipiirin vuosijuhlan eturivissä oikealta 
vasemmalle: Savon Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti 
Heikki Hokkanen, kansanedustaja, prikaatikenraali Olli Nepponen, 
piirin puheenjohtaja Kalevi Raatikainen, Mikkelin Sotilasläänin ko-
mentaja, eversti Hannu Toivonen, rouva Irma Raatikainen, liiton 
sosiaalisihteeri Anni Grundström ja opetusneuvos Pentti Tapio.

Esse Elektro Kraft Ab
Esse
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puheenjohtaja, Jaakko Valve, 
Helsingin pelastuslaitoksen pe-
lastuskomentaja Kari Lehto-
kangas ja museotoimikunnan 
puheenjohtaja Raimo Nikkilä. 

Valve kiitti Helsingin kau-
pungin edustajia kaikesta näyt-
telyn järjestelyille annetusta 
tuesta. Hän totesi tämän olevan 
toinen näyttely väestönsuojelu-
museossa. Ensimmäisen näyt-
telyn aiheena oli ´Helsinki pi-
mennettynä .́ 

Siitonen kiitteli järjestäjiä ar-

Näyttely sodistamme selviytyneistä lapsista

vokkaan historian esille tuomi-
sesta niistä lukemattomista vai-
keuksista, tragedioista ja niihin 
sopeutumisesta, joita Suomesta 
evakuoidut ja Suomeen jääneet 
sotalapset sekä sotaorvot saivat 
kokea. 

Pommituksia, pakoa ja 
pelkoa
Raimo Nikkilä muistutti, että 
70 000 lasta siirrettiin sotiem-
me jaloista Ruotsiin ja Tans-
kaan. Suomeen jääneet lapset 
joutuivat usein kohtaamaan 
pommituksia, pakoa, pelkoa ja 
puutetta myös Helsingissä. 

– Mielenkiintoista on, mik-
si Helsinki säästyi niin vähäi-
sin vaurioin pommituksista, 
vaikka tänne pudotettiin sama 
määrä pommeja kuin maan ta-
salle pommitettuun Dresde-
niin. Koska pommitukset teh-
tiin yöllä ja kaupunki oli pi-
mennetty, voitiin vihollisia 
hämätä sytyttämällä tulipalo-
ja Vuosaaren kärkeen. Suurin 
osa pommeista pudotettiinkin 
Kuusisaaressa vangittuna ollei-
den desanttien annettua Neu-
vostoliiton sodanjohdolle vää-
riä tietoja pommituskohteista.

Eläkeikää lähestyessä sodis-
ta selviytyneet sotalapset, sota-
orvot ja evakkolapset ovat pe-
rustaneet yhdistyksiä, joiden 
parissa he ovat löytäneet koh-
talotovereitaan ja saavat ver-
taistukea.

 – Tehkää näyttelyssä paluu 
lapsuuteen, niin tuntuu hyväl-
tä paluu aikuisuuteen, Raimo 
Nikkilä lausui lopuksi.

Tervehdyksensä toivat myös 
mm. pääkaupunkiseudun So-
taorvot ry:n puheenjohtaja Lea 
Heino ja Evakkolapset ry:n  
edustaja Lassi Rämö. Evakko-
lasten määräksi Rämö kertoi 
selvityksessään laskeneen noin 
160 000. Lopputuloksena hän 
totesi evakkolasten selvinneen 
hyvin. He voivat luovuttaa lap-
silleen ja lastenlapsilleen perin-
tönä osuutensa hyväkuntoises-
ta Suomesta.  

Näyttely avattiin musiikin 
osalta Viipurin Lauluveikko-
jen karjalaissointuisilla esityk-
sillä. Tilan käytäviä koristavat 
Kaarina Westerlundin taulut 
mm. evakkoajan Karjalasta. 
Monipuolisen valokuvavalikoi-
man lisäksi esillä on runsaasti 
sodanaikaisia esineitä ja asetel-
mia.

Sodistamme selviytyneet lap-
set -näyttely Helsingin väes-
tönsuojelumuseossa on avoin-
na keskiviikkoisin ja lauantai-
sin klo 10.00–14.00 toukokuun 
loppuun asti. Osoite: Siltavuo-
renranta 16 B.

Markku Rämö

Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Valve tervehtii näyttelyn kutsuvieraita.

Keski-Suomen Sotave-
teraanipiirin toimin-
nanjohtajana vuodes-

ta 1990 työskennellyt majuri 
evp Seppo Liettu jää eläkkeelle 
1.5.2006 lukien.

Piirihallitus on valinnut uu-
deksi toiminnanjohtajaksi sa-
masta päivämäärästä lukien 
kapteeni evp Timo Hakalan, 
(50).

Timo on palvellut opistoup-
seerina Savon Prikaatissa, lai-
vastolippueessa ja Sisä-Suo-
men Sotilasläänin esikunnassa 
sekä Keski-Suomen Sotilaslää-
nin esikunnassa. Reserviin hän 
siirtyi v 2004 alusta. 

Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja vaihtuuJääsken Hallilan kylässä 1918 

syntynyt Elina Niemistö (Taa-
vin Elina, os.Takkinen) muiste-
lee kesää 1944 lääkintälottana:

Kenttäsairaala 15 oli ke-
sällä 1944 ottanut käyttöönsä 
mm. Sippolan Hirvelän kou-
lun Kannaksella levinneen pu-
natauti-epidemian hoitamista 
varten. Vieri viereen ahdetuil-
la sängyillä makasi veriripu-
lin heikentämiä sotilaitamme. 
Punatauti lannisti tuolloin ko-
vankin sotilaan ja sai heidät 
tuntemaan olonsa kuin pahan 
krapulan vaivaamaksi.

Astuessani kerran puheen-
sorinan täyttämään huonee-
seen näytti joku merkillä tar-
vitsevansa apua. Kiirehdin po-
tilaan viereen, sali hiljeni.

Alkoi puhe, jonka sisältöä en 
voi koskaan unohtaa. Sen muis-
to saa vieläkin poskeni punoit-
tamaan, puhe oli niin vilpitön-
tä ja tuntui tulevan suoraan sy-
dämestä:

”Kuules sisko. Minä ja me 

Lääkintälotan kiitos kenttäsairaalan pojille
kaikki olemme joskus tervee-
nä miesten kanssa tulleet sano-
neeksi lotista pilanpäiten sel-
laista, jota minä ja me kaikki 
nyt syvästi kadumme ja pyy-
dämme anteeksi. Kerro tämä 
kaikille Lotta-sisarillesi. Ar-
vostamme sydämestämme lot-
tien työtä, vallankin nyt kun 
olemme nähneet kuinka jak-
satte aina kestää mahdottoman 
tuntuisiakin töitä ja vielä hy-
myillä.”

Näin vuosikymmenten jäl-
keen välittyy suomalaisen so-
tilaan kiitos lehden kautta luki-
joille. Rintamanaiset, kantakaa 
rintamamiesten tapaan päätän-
ne ylväästi pystyssä!  Olemme-
han kaikki rintamaveteraane-
ja, joiden toiminnan tuloksena 
Suomessa saadaan nauttia sosi-
aalieduista, joista ei voisi haa-
veillakaan jos olisimme tuol-
loin 1944 toimineet vastoin va-
kaamustamme.

Minulle on henkilökohtai-
sesti tuolloin saatu kiitos anta-

Helsingin Väestönsuojelu-
yhdistys ry (HVSSY) juhlis-
taa 65. toimintavuottaan 
näyttelyllä sodistamme 
selviytyneistä lapsista 
Helsingin väestönsuoje-
lumuseossa. Avajaisjuhla 
pidettiin 13. maaliskuuta 
ja näyttely on avoinna tou-
kokuun loppuun. 

Helsingin Väestönsuo-
jeluyhdistyksen juhla-
vuoden näyttelyn idea 

syntyi viime kesänä Ruotsis-
sa olevien sotalapsijärjestöjen 
edustajien vierailun yhteydessä. 
Väestönsuojelumuseoksi 1999 
kunnostettu tila rakennettiin 
alkujaan pommisuojaksi 1941. 
Sodan jälkeisen asuntokurjuu-
den aikana sen suojissa asui 33 
perhettä. 

Näyttelyn avasi näytte-
lyn suojelija, ylipormesta-
ri Eva-Riitta Siitonen. Run-
saan kutsuvierasjoukon toivot-
tivat tervetulleeksi HVSSY:n  

nut voimia tehdä työtä veteraa-
nisukupolven puolesta. Toimin 
nyt maamme pohjoisimman 
veteraaniyhdistyksen, Utsjo-
en sotaveteraanit ry:n varapu-
heenjohtajana.

Yhdistys on  tänä vuonna 
julkaissut 13. maaliskuuta il-
mestyneen Sotiemme Veteraa-
nit -matrikkelin jossa kuvataan 
saamen kansan osallistumista 
sotiimme 1918-1945.

Teos on kaksikielinen: saa-
me ja suomi. Esitän parhaat 
kiitokset niille kenttäsairaalan 
potilaille, joiden lämpimät sa-
nat ovat antaneet minulle voi-
mia toimia yhteiseksi eduksem-
me. Terveiset kaikille Njallas-
ta, Tenojokivarresta läheltä 70 
leveyspiiriä.

Elina Niemistö 
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Pohjois-Savon Sotavete-
raanipiiri valitsi yksimie-
lisesti Olavi Karttusen 

piirihallituksen puheenjohta-
jaksi vuodeksi 2006 vuosikoko-
uksessaan Karttulassa.

Karttulan seurakuntatalossa 
pidetyssä piirikokouksessa al-
kuhartauden piti kirkkoherra 
Reijo Mustonen. Karttulan yh-
distyksen puheenjohtaja Lau-
ri Reinikainen muisteli terve-
tulopuheessaan edesmennyttä 
karttulalaista vaikuttajaa, kun-
nallisneuvos Olavi Karttusta, 
sotaveteraania, jonka muistoa 
kunnioitettiin hetken hiljai-
suudella.

Olavi Karttunen jatkaa Pohjois-Savon johdossa

tunen. Piiriä liittokokoukseen 
edustamaan valittiin Raimo 
Niskanen ja Yrjö Riihijärvi.

Puheenjohtaja Lauri Reini-
kainen päätössanojen yhtey-
dessä saatettiin tiedoksi, että 
Kauko Sutinen oli “kotiutta-
nut” Pohjois-Savon piiriin tär-
keän, katkolla olleen kierto-
palkinnon Sotaveteraanilii-
ton hiihtomestaruuskilpailussa 
Valkealassa.

Mauno Ikäheimonen

Pohjois-Savon piirikokouksen merkkihenkilöitä, vasemmalta: piirin puheenjohtaja Olavi Karttu-
nen, Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin saaneet Kaarle Salmela, Aino-Ester Niemelä ja Elli Ko-
tilainen, Karttulan yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Reinikainen ja piirin toiminnanjohtaja Mauno 
Luukkonen.

Sotaveteraaniliiton kultai-
nen ansioristi luovutettiin työl-
lään kunnostautuneille Aino-
Ester Niemelälle Kuopiosta, 
Elli Kotilaiselle Rautalammil-
ta ja Kaarle Salmelalle Lapin-
lahdelta.

Varsinaisessa kokouksessa 
johti puhetta Lauri Reinikai-
nen. Hyväksyttiin toiminta- ja 
tilikertomukset, tilit sekä ta-
lousarvio 2006.

Piirin edustajiksi liittoval-
tuustoon valittiin vuosiksi 
2007—2008 Kauko Sutinen ja 
hänen varalleen Raimo Nis-
kanen sekä piirin edustajaksi 
liittohallitukseen Olavi Kart-

Oikaisuja

Lehtemme edellisen nu-
meron Tammisunnuntai-
ta koskevan tapahtuman 

(s. 47) kuvatekstissä Ähtärin 
Sotilaskotiyhdistyksen johta-
jan nimi oli virheellinen. Oikea 
nimi on Anneli Valkama.

Edellisen numeron Virkistä 
muistiasi -kysymyksen (s. 52) 
1. vastaus oli virheellinen. Neu-
vostojoukot poistuivat Han-
gosta 4.12.1941. Jatkosota alkoi 
25.6.-41 ja saksalaisten operaa-
tio Barbarossa eli hyökkäys Ve-
näjälle 22.6. 
Pahoittelemme virheitä.

Satakunnan Sotaveteraa-
nipiiri piti 40. piiriko-
kouksensa 8. huhtikuu-

ta Raumalla. Piiriin kuuluu 21 
yhdistystä, joissa oli vuoden 
vaihteessa yhteensä 2451 jäsen-
tä ja 993 kannattajajäsentä. 

Kokouksen yhteydessä luo-
vutettiin Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi Siikaisten 
Sotaveteraanien puheenjohta-
jalle Sulo Viitaselle tunnus-
tuksena pitkäaikaisesta työs-
tä sotaveteraanien hyväksi. Li-
säksi muistettiin liiton ja piirin 
viirein juhlavuosikokouksen 
onnistumiseen vaikuttaneita 
henkilöitä.

Väinö Vilponiemi valittiin 
edelleen jatkamaan piirin pu-
heenjohtajana. Samaan aikaan 
pidetyssä yhdistysten naisjaos-
tojen kokouksessa valittiin pu-
heenjohtajaksi edelleen Leila 
Kyttä. 

Piirin yhdistysten naisja-

Väinö Vilponiemi pysyy 
Satakunnan piirin johdossa

ostot pitivät samaan aikaan 
oman vuosikokouksensa ja 
valitsivat puheenjohtajakseen 
edelleen Leila Kytän ja vara-
puheenjohtajaksi Maila Leh-
timäen.

Piirikokouspäivä aloitettiin 
seppeleenlaskulla Rauman 
sankarihaudalla. Veteraani-
kuoro Rauman Isku esitti tilai-
suudessa Rauman patteristolle 
omistetun laulun Sankarivelji-
en haudalla ja kokouspaikal-
la lisäksi kolme laulua. Seu-
rakunnan tervehdyksen ohel-
la rovasti Hannu Palmu piti 
alkuhartauden, jossa muistet-
tiin hiljaisella hetkellä edes-
menneitä veteraaniveljiä ja –
sisaria.  Rauman Rintamavete-
raaniasiain neuvottelukunnan 
puheenjohtaja Irma Suonpää 
toi tilaisuuteen kaupungin ter-
vehdyksen. 

Sirkka Kanerva

Siikaisten Sotaveteraanien puheenjohtaja Sulo Viitaselle luovutet-
tiin piirikokouksen yhteydessä liiton kultainen ansioristi.

Nousiaisissa yhdistyk-
sen toimesta ja kus-
tantaman aloitettu 

ryhmäkuntoutus keväällä 2005 
on saanut jatkoa kunnan myö-
tävaikutuksella.

Ryhmään kuului 8–9 vete-
raania ja ryhmiä oli viisi. He 
kokoontuivat vuoroviikoin 
Moisiokotiin, jossa oli sopivat 
tilat, mahdollisuus ruokailla ja 
kahvitella.

Kuljetukset hoidettiin aluk-
si tukijaoston toimesta tai sit-
ten taksilla. 

Päivään kuului erilaista lii-
kuntaa ja voimistelua. Jokaisel-
le ryhmäläiselle tehtiin myös 
kuntotesti ja erityisesti koros-
tettiin tasapainoharjoitusten 
merkitystä.

Iltapäivä koostui erilaisista 
tietoiskuista, kuten ravinnos-
ta, liikunnasta ja ajankohtaisis-
ta asioista.

”Tätä täytyy saada lisää” to-
tesivat Nousiaisten veteraanit. 
Yhdistys ei kuitenkaan olisi 

Ryhmäkuntoutusta Nousiaisissa
omin varoin toimintaa voinut 
jatkaa, mutta kunnassa kuun-
neltiin veteraanien tyytyväi-
syyttä tähän kuntoutusmuo-
toon ja yhdistyksen omatoi-
misuus palkittiin. Kunta tukee 
vuonna 2006 yhdistystä kun-
toutuksen ja kyydityksen osalta 
ja yhdistys hoitaa edelleen ruo-
ka- ja kahvikustannukset. 

Toivottavasti tämä tuli-
si vuonna 2007 olemaan osa 

Nousiaisten veteraanien päi-
väkuntoutusta, jolloin kustan-
nukset kuntoutukseen oikeu-
tettujen veteraanien kohdalla 
tulevat Valtiokonttorin kaut-
ta ja tunnuksettomien (esim. 
1926 syntyneet) kustannukset 
jäisivät edelleen yhdistyksen ja 
kunnan hoidettavaksi.

Volmar Tammi

Päivä alkoi Eija Salon ohjaamalla jumpalla, näin saatiin lihaksiin 
liikettä ja niveliin notkeutta.

Perusturvaa 
Sinulle!

•  kun sairastat
•  kun tarvitset 
 kuntoutusta
•  kun saat eläkettä
•  kun tarvitset   
 tukea kotona  
 asumiseen

www.kela.fi 
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Kontiolinnan Linnansa-
lissa, entisessä Kontio-
niemen sairaalassa pa-

lattiin musiikin siivittämänä 
entisajan tunnelmiin. Laskiai-
sen rääppiäisen jälkeisenä kes-
kiviikkoiltana Pohjois-Karja-
lan sotaveteraanipiirin ja Kon-
tiolahden sotaveteraanit ry:n  
puheenjohtaja Olavi Lösösen 
johdolla järjestettiin laulajai-
set. Linnansali täyttyi viimeis-
tä tuolia myöten runsaslukui-
sesta, innokkaista laulajista, 
jotka silmin- ja korvin näh-
den nauttivat kuulemastaan ja 
laulannastaan. Heimo ja Sir-
pa Kinnunen toimivat loista-
vina esilaulattajina ja upeasta 
hanurisoitannasta vastasi Tero 
Haapalainen. Laulajaisten oh-
jelma koostui sota-ajan sävel-
mistä, jotka näyttivät vahvasti 
tuovan monelle paikalla olleel-
le veteraanille muistoja men-
neiltä ajoilta. Reippaasti yhtei-
säänin kajahtivat mm. Maantie 
on kova kävellä, Eldanka järven 
jää, Iso Iita, Sisar valkoinen jne.  

Kontiolinnassa nostalgisiin tunnelmiin

Tunnelma oli nostalginen. 
 Toimitusjohtaja Lahja-Eli-

na Vatanen kiitti tapahtuman 
järjestäjiä ja toivoi vastaavan-
tyyppiä tilaisuuksia jatkossa-
kin. Samalla hän kertoi Kon-
tiolinnan ensimmäisen kodin 
tehostettua palveluasumista 
tarjoavan Honkalinnan olevan 
lähes täynnä.  Seuraava koti, 
johon lääninhallitus on anta-
nut luvan 30:lle jatko- ja saat-

tohoidettavalle, on viittä vail-
le valmis. Lahja-Elina Vatanen 
muistutti, että Kontiolinnalla 
on ollut vuoden alusta Valtio-
konttorin lupa tarjota myös ly-
hyt- ja pitkäaikaishoitoa sekä 
kuntoutusta sotiemme veteraa-
neille.

Lahja-Elina Vatanen

Suomen Sotaveteraaniliittoa
tervehtien

RESERVILÄISLIITTO
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, puh. (09) 4056 2040

Pohjois-Karjalan  
Sotilasläänin Esikunta

Joensuu

HUOVINRINTEEN  
UPSEERIKERHO

Säkylä

Päällystöliitto ry.
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

SOTILASAMMATTILIITTO RY
Ratamestarinkatu 11

00520 Helsinki
www.soal.fi

Sotilasammattiliitto tervehtii sotiemme veteraaneja

Reserviläis- 
urheiluliitto ry.
Reservin  
liikuttaja

www.resul.fi
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Helsingin  
Reserviupseeripiiri ry

Maanpuolustuskorkeakoulu
PL 7, 00861 Helsinki

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy
Helsinki 

Puh. 09 - 405 6200

”Hajamielin metsässä harhaten 
 meni miinaan pastori Mietti-
nen.” 

Mitä lie ollut mielessä valis-
tusupseeri Matti Kuusella, kun 
hän runossaan ”Karu nekro-
logi” kertoi papin oudosta lo-
pusta ja sen syystä: Eli ikänsä 
maasta irrallaan, nous kuusen 
oksille kuollessaan.

Muistelen JR 50:n pappeja, 
jotka yksin kulkivat etulinja-
korsusta toiseen harhailemat-
ta minnekään. He pitivät vaa-
timattomat hartaushetkensä: 
pari virttä, puhe, rukous ja ju-
tusteluhetki. Eivät ilmoittaneet 
ennakkoon tulostaan. Korsun 
väki eli elämäänsä, vakiopo-
rukka luki neljän kuninkaan 
kirjaa, mutta papin tullessa 
kortit siirtyivät vaivihkaa sa-
nomalehden alle.

Kerran lähdimme Kimjär-
ven Korpi-tukikohdasta lähi-
partioon. Sattumalta tapasim-

me kaksi sotilaspastoria polul-
la. Tulivat saattamaan meitä 
uloimmalle pesäkkeelle ja jäi-
vät katselemaan ryömintääm-
me piikkilankaesteen partioau-
kosta välimaastoon. Kun palai-
limme takaisin, jotkut korsussa 
veistelivät, että meidät oli jo 
siunattu poissaolevina. 

Valistusupseeria en muis-
ta nähneeni etulinjassa kertaa-
kaan. 

Erään korsukirkon muistan 
elävästi. Olimme kokoontuneet 
Vadrusjärven Korva-tukikoh-
dan uuteen ja tilavaan korsuun 
seuraamaan radiojumalan-
palvelusta. Täytimme korsun, 
kaikki 1/JR 50:n 1. komppani-
an 1. joukkueen vapaavuoros-
sa olevat miehet. Aunuksen Ra-
dio lähetti jumalanpalveluk-
sen — en tiedä, mistä kirkosta. 
Saarnan piti silloinen Viipurin 
hiippakunnan piispa Ilmari Sa-
lomies. Oli kaatuneitten muis-

topäivä 16.5. Muistan päivän , 
koska tuolloin täytin peräti 19 
vuotta.

En tietenkään osaa kertoa, 
mitä piispa puhui. Sentään jo-
takin on jäänyt mieleen. San-
karivainajiemme muisto oli 
saanut piispan ajattelemaan 
Uuden Testamentin erikoista 
kirjaa, Kirjettä heprealaisille. 
Sen 11. luku alkaa määrittele-
mällä kristillistä uskoa: ”Usko 
on luja luottamus siihen, mitä 
toivotaan, ojentautuminen sen 
mukaan, mikä ei näy.”  Nimel-
tä tuntematon juutalaisuudes-
ta kristityksi tullut opettaja 
havainnollistaa uskoa monien 
ennen eläneiden jumalan lupa-
uksiin luottaneiden ihmisten 
kokemuksilla.

Yhteenvetona hän kirjoittaa: 
”Uskossa nämä kaikki kuoli-
vat, eivätkä luvattua saavutta-
neet, vaa n kaukaa he olivat 
sen nähneet ja sitä tervehtineet 

ja tunnustaneet olevansa vie-
raita ja muukalaisia maan pääl-
lä. Jotka näin puhuvat, ilmai-
sevat etsivänsä isänmaata.” 
Hepr 11:13-14.

Varhaisen kirkkomme opet-
taja tunnustautuu kansan-
sa vaellusjoukkoon, joka etsii 
Turvattua Maata. Ääni väräh-
täen hän sen ilmaisee, vaino-
jen aika on alkanut. ääni vä-
rähtäen jatkoi Ilmari Salomies 
saarnaansa. Hän kehotti meitä 
kuulijoitaan muistamaan so-
dassa kaatunutta veljeä, ystävää 
– läheisintä.

Korvan korsun seurakun-
ta oli nuorta väkeä. Saarnojen 
kuuntelun tottumus oli ole-
matonta. Mutta hiljaa seurat-
tiin Kähisevän radion antia. 
Ja kun lähetys päättyi, jäimme 
vielä hetkeksi korsuun. Jouk-
kueenjohtaja vänrikki Pauli 
Teikari kysyi, olimmeko huo-
manneet, että puhujan ääni 

värähti, kun hän puhui kaa-
tuneesta läheisestä. Vänrikki 
arveli, että taisi olla oma poi-
ka muisteltavana. — Hän oli 
tietämättään oikeassa.

Kun vuosia myöhemmin 
luin tenttikirjaa, Ilmari Salo-
miehen kirjoittamaa Suomen 
Kirkkohlstoriaa, löysin kansi-
lehdeltä omistuskirjoituksen:

”Poikani, unohtumattoman 
ystäväni 
Ollin muistolle.
Syntyi 11.10.1921, kaatui 
7.9.1942 Maaselän kannaksella
isänmaan ja uskon puolesta”

Kauko Sainio

Korsukirkko

AM_pikku_ilmoja_MV_uusi_p 27.1.2004 10
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Soita 010 446 446 tai

matkatoimistoosi.

www.aurinkomatkat.fi
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Ilmatorjuntarykmentin 
huostassa
Ruotsalaisten vierailu alkoi tu-
tustumisella Arktikumiin, joka 
on saavuttanut mainetta poh-
joisen elämäntavan, kulttuurin 
ja historian esille tuojana.  Mat-
ka jatkui Someroharjun varus-
kunta-alueelle, jossa nautittiin 
tulokahvit ja käytiin keskuste-
lua lehdistön edustajan kanssa. 
Lapin Ilmatorjuntarykmentin 
komentaja, everstiluutnantti 
Rauno Lankila oli ystävällises-
ti luovuttanut majoitus- ja seu-
rustelutiloja vierailun käyt-
töön. Majuri Mikko Mäntynen 
piti kaksikielisen esittelyn ryk-
mentistä ja sen kalustosta.

Hyvin maistuvan päiväl-
lisen aikana seurustelu sujui 
suomen-, ruotsin ja ”meänkie-
lellä” (Tornionlaakson mur-
re). Päivällisen jälkeen seurasi 
muistolahjojen vaihtotilaisuus. 
Tiedusteluveteraani Hilding 
Waara sanoi, ettei häntä ole 
missään muualla kohdeltu niin 
hyvin kuin Suomessa.

Talvisodan päättymisestä 
66 vuotta
Sunnuntaiaamuna vieraat ja 
isännät kohtasivat Rovaniemen 
kirkossa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen laskettiin havuseppele 
sankarihautausmaalle. Kirkol-
ta siirryimme Lapin harjoitte-
lukoulun tiloihin talvisodan 
päättymisen 66-vuotisjuhlaan. 

Ruotsalaisten vapaaehtois-
ten arvostus kuvastui hyvin 
siinä, että juhlan pääpuhuja, 

Talvisodan ruotsalaiset vapaaehtoiset Rovaniemellä

Lapin Sotilasläänin komenta-
ja, eversti Markku Aherto piti 
osan puheestaan ruotsin kielel-
lä, kuten myös kansanedusta-
ja, pastori Simo Rundgren  pu-
heenvuoronsa.

Sanomalehti Lapin Kansa 
tarjosi toimituspäällikkö Jou-
ko Kurpan isännöimänä run-
saan lounaan.

Ruotsalaiset 
vapaaehtoiset 
muistetaan
Toiminnanjohtaja Martti Kos-
kela kertoo, että ruotsalaisten 
vapaaehtoisten panos talviso-
dassa ja etenkin Sallan suun-
nassa muistetaan. 

– Kyllä suomalainen, eten-
kin pohjoisen sotaveteraani 
kokee ruotsalaisten panoksen 
muistamisen arvoisena asia-
na. Päällimmäisenä asiana oli, 

kuinka hyvin varustautuneina 
ruotsalaiset vapaaehtoiset so-
taan tulivat. 

Martti Koskela, Antti Jän-
kälä ja Vilho Ylitalo uskovat, 
että vierailuilla on luotu sel-
laiset henkilökohtaiset suhteet 
Bodenin ja Rovaniemen varus-
kunnan välillä ja toisaalta So-
taveteraaniliiton ja Rintama-
veteraaniliiton välillä, että yh-
teistoiminta näissä merkeissä 
jatkuu pitkään. Voimakkaana 
toimijana yhteistyössä on vuo-
sia ollut mukana kodinturva-
joukkojen kapteeni Jan Sirviö, 
joka ei tällä kertaa päässyt itse 
tilaisuuteen mukaan, vaikka 
olikin sitä järjestämässä Ruot-
sin puolella.

Teksti ja kuvat: 
 Altti Arjatsalo

Majuri Mikko Mäntynen esitteli asiantuntemuksella ilmatorjunnan 
kalustoa vierailijoille

Talvisodan päättymisen 66-vuotispäivää juhlimassa (vasemmalta) Vilho Ylitalo, Hilding Waara, evers-
ti Markku Aherto, John Gustafsson, Anders Nyström ja Antti Jänkälä.

Enemmän elämältä - Eläkeliitossa
Voimavaroja arkeen ja uuteen elämäntilanteeseen

Eläkeliitto on ikäihmisten edunvalvonta-, palvelu- ja 
yhdessäolojärjestö. Toiminnan perustana on yhteisön ja 
yhdessäolon tarjoama turvallisuus, virkistäytyminen ja 

lähimmäisen auttaminen. Liitossa on lähes 120 000 jäsentä ja 
411 yhdistystä eri puolilla Suomea. Vuonna 1970 perustettu 

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö.

Eläkeliiton lomakeskuksissa Perniössä ja 
Ylitorniossa vietät leppoisan ohjelmallisen loman hyvässä 

seurassa hyvästä palvelusta nauttien. Eläkeliiton kautta voit 
hakea tuettuja Sinun Hyväksesi -lomia.

Eläkeliitto tarjoaa kursseja muun muassa liikunnan 
vertaisohjaajille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Yhtäkkiä yksin 

ja Erosta eheäksi -sopeutumiskursseilta saa apua uuteen 
elämäntilanteeseen.

Lisätiedot: Eläkeliitto, puh. (09) 7257 1100, 
lomakeskukset: Lehmiranta (02) 7275 200, 

Karemajat (016) 571 551
www.elakeliitto.fi 

TUETTUA	LOMAA
2006

Omavastuut	alk.	17	€/vrk
Lomat ovat 5 - 7 vrk:n pituisia, täysihoitolimia.

Lomat myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.
Lomia myönnetään myös ryhmille, muista sopia ajankohta ajoissa.

Soita	ja	pyydä	esitteet!	
09-434	2680

Lomakohteemme ovat: 
Lautsia, Hauholla 03-647 080, www.lautsia.fi, 

Panganranta, Pielavedellä 017-6150 600, www. panganranta.fi

pvl@pvvlomakoti.fi
www.	pvvlomakoti.fi

Talvisodassa palvelleiden 
pohjoisruotsa la isten 
vapaaehtoisten perin-

neyhdistyksen ”Traditionsföre-
ning i Norr för Svenska frivil-
liga i Finland” jäseniä vieraili 
Rovaniemellä 11.—12. maalis-
kuuta. Vierailun aikana syven-
nettiin rovaniemeläisten viime 
vuoden Bodenin-vierailun yh-

teydessä syntyneitä ystävyys-
suhteita.

Perinneyhdistyksen kahdek-
sanhenkistä ryhmää veti evers-
tiluutnantti Anders Nyström. 
Mukana oli kaksi talvisodassa 
palvellutta veteraania, Bodenis-
ta kotoisin oleva ”tykkimestari” 
John Gustafsson ja tiedustelu-
tehtävissä ollut, Gammelstadis-
sa asuva Hilding Waara.

Vierailun oli järjestänyt Ro-
vaniemen Sotaveteraanit ry:n 
varapuheenjohtaja Vilho Yli-
talon, Rovaniemen Rintama-
veteraanit ry:n puheenjohtaja 
Antti Jänkälän ja Lapin Sota-
veteraanipiirin toiminnanjoh-
taja Martti Koskelan kokoama 
ryhmä, jossa oli jäseniä myös 
molemmista veteraanien nais-
järjestöistä.Santaniitynkatu 3, PL 158,

04201 Kerava
Puh: 09-274 4320
Fax: 09-275 5717
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Floridan karjalaiset ja Fin-
nair järjestivät yhteisvoi-
min sotiemme veteraanien 
kunniaksi rosvopaistita-
pahtuman Lake Worthin 
Suomi-talossa 18. maalis-
kuuta. Suuri sali täyttyi 
viimeistä sijaa myöten 
juhlavieraista. Järjestäjien 
mukaan saliin oli katettu 
paikat noin 450 vieraalle.

Ohjelma aloitettiin fan-
faarilla, jonka jälkeen 
laulettiin Sillanpään 

Marssilaulu. Tervehdyssanat 
lausui rosvopaistitapahtumien 
monivuotinen järjestäjä ja ve-
täjä, purseri Kalevi Rönnqvist 
Finnairilta. Finnair ja sen len-
tävä henkilöstö oli tämänkin 
tapahtuman takana. Tämän 
jälkeen saatiin kuulla Asta 
Siekkisen laulua. Häntä säesti 
aviomies Mika Siekkinen.

Juhlapuheen piti kenraalima-
juri Aarno Vehviläinen. Hän 
puhui suomeksi ja englannik-
si  palauttaen mieliin sotiem-

Rosvopaistia nautittiin Lake Worthissa
me veteraanien suuret uhrauk-
set viime sodissamme maamme 
itsenäisyyden säilyttämiseksi ja 
maan jälleenrakentamisessa. 

Vieno Kekkonen, Marjatta 
Leppänen ja Pirkko Manno-
la oli saatu mukaan Floridaan 
viihdyttämään rosvopaistiylei-
söä lauluillaan. Myös Floridas-
sa asuva Eino Grön esiintyi. 

 Suomen Sotaveteraaniliiton 
eläkkeellä oleva toiminnanjoh-
taja Jaakko Valve toi tilaisuu-
teen liiton tervehdyksen. Hän 
kertoi muun muassa, että tämä 
vuosi on liiton toiminnassa tär-
keä, koska kesäkuun alussa on 
liittopäivät Mikkelissä ja niiden 
yhteydessä liittokokous, jossa 
valitaan liiton johto ja vahvis-
tetaan liiton sääntömuutokset. 
Ensi vuosi on myös tärkeä, sil-
lä silloin liitto täyttää 50 vuot-
ta, jolloin julkaistaan liiton his-
toriateos.

Esa Niemitalon ja Tyttötrio 
Ikivihreiden esitysten jälkeen 
oli vuorossa lammaspaisti. 
Paistia oli kypsytelty hiilloksen 

Rosvopaistitapahtuman yleisöä edessä Helena ja Tapani Laaja.

alla maakuopassa yli kuusi tun-
tia. Ruokarukouksen piti S:nt  
Andrewin evankelisen seura-
kunnan pappi Timo Hukka. 
Tämän jälkeen päästiin naut-
timaan pöydän antimista, jot-
ka Finnairin lentävä henkilöstö 
ja Floridan karjalaiset kantoi-
vat pöytiin. Lammaspaisti oli 
niin mureaa, että sitä olisi voi-
nut syödä vaikka lusikalla. Pai-
kalla olevien veteraanijärjestö-
jen edustajat Floridan asevel-
jien Bert Hamlin ja Veteraani 
Tuen Tapani Laaja esittivät ve-
teraanijärjestöjen kiitokset hie-
nosta juhlasta ja hyvästä ruoas-
ta.  Suomi-talon puheenjohtaja 
Tapio Salin toivoi kiitossanois-
saan, että nyt jo viidennen ker-
ran järjestetty tapahtuma saisi 
ensi vuonna jatkoa. Veteraanin 
iltahuuto-laulun jälkeen vie-
tiin vielä lävitse arpajaiset, jos-
sa oli runsaasti palkintoja, pää-
palkintona edestakainen lento-
matka Suomeen.

Jaakko Valve

Lomakeskus Rauhala 
Saarijärven Kalmarissa
tarjoaa ohjattua lomatoimintaa, luonnonläheisessä ympäristössä.
Esim. 5 vrk.täysihoidolla  alkaen  140 :-euroa.
Veteraaneille erikoisalennus!
Tied. ja varaukset Lomakeskus Rauhala puh. 040 5497457    

DET NORSKE VERITAS OY/AB
Keilasatama 5, 02150 Espoo
Aurakatu 18, 20100 Turku

puh. 09 - 681 691

Veteraanien ja invalidien kuntoutusta ja terveystarkastusta
Ajanvaraus puh. 08-211 5500 
Laivurinkatu 18-22, RAAHE 
www.laakarikeskusplasma.fi

Berner Oy
Eteläranta 4 B , 00130 Helsinki

Puh. (09) 134 511

KUUNTELE RADIO DEI
 taajuus kaapelissa
Oulu 106,9 94,1
Rovaniemi 93,4 96,0
Lahti 106,4 99,1
Helsinki 89,0 101,9
Turku 107,3 99,4
Salo  99,4
Tampere 97,2 87,5

 taajuus kaapelissa
Kokkola 104,3 88,9
Keski-Suomi 94,1 93,4
Hämeenlinna 105,9 103,6
Pohjanmaa 89,4 102,7
Kuopio 106,1 103,3
Satakunta 95,7 94,4
Pohjois-Karjala 107,4 89,5      
Mikkeli 87,8 105,0USKO JEESUKSEEN PELASTAA!
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Paula-tyttö yllätti Savonlinnan 
sotaveteraanit

Savonlinnan Seudun Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Martti Re-
po ja Paula-tyttö Emmi Salonen yhdistyksen toimistolla.

Vuonna 2003 valittu Pau-
la-tyttö Emmi Salonen 
järjesti helmikuussa 

Savonlinnan Sotaveteraaneille 
viehättävän kutsutilaisuuden. 
Emmi oli ilmoittanut tulevansa 

työmatkallaan tervehtimään. 
Tilaisuuden ihanuus yllätti pai-
kalle saapuneet. Paula-tytöl-
lä oli aikaa ja kykyä hurma-
ta myös kaikki naisjaostonkin 
jäsenet. Tilaisuus oli virkistävä 

Lahdessa järjestettiin kah-
den kuoron yhteiskon-
sertti. Laulavan Kau-

kopartion ja Nousiaisten Ki-
sällien yhteistoiminta lähti 
liikkeelle kahdesta veljeksestä, 
joista Tarmo Moilanen joh-
taa Kisällejä ja Raimo Moi-
lanen laulaa Kaukopartiossa. 
Konsertin aiheena oli 60 rau-
han vuotta. 

Kaukopartion juuret juonta-
vat Etelä-Lahden sotaveteraa-
nien toimintaan, josta kuoron 

toiminta lähti liikkeelle kym-
menen vuotta sitten. Kisällien 
historia on samanlainen. Sen 
taustalla on Nousiaisten sota-
veteraanien tukijaosto. Varsi-
naisen ensi konserttinsa kisäl-
lit pitivät 1989.

Harjulan palvelukeskuksen 
juuret puolestaan juontavat Vii-
purin Itä-Toukolan vapaaopis-
toon. Sen evakkomatka päättyi 
itäiseen Lahteen. Konsertissa 
Harjula-sali oli aivan ääriään 
myöten täynnä. Osa yleisöstä 

joutui istumaan eteisaulaan ke-
rätyillä tuoleilla. Kuulijoita oli 
yli 150. Kisällit ovat päässeet 
kotiseudullaan jopa 400 hen-
gen yleisömääriin.

Uutta ja tuttua
Konsertin sävelet muodostui-
vat pitkälti perinteisistä sota-
ajan lauluista, mutta joukossa 
oli myös harvemmin kuultuja. 

Lasse Koskinen

Laulavan Kaukopartion ja Nousiaisten Kisällien kuorokonsertti kokosi yli puolitoista sataa kuulijaa 
Lahden Harjula-saliin. 

Laulava Kaukopartio ja Nousiaisten Kisällit yhteiskonsertissa Lahdessa

Aiheena 60 rauhan vuotta

poikkeus tavanomaisten rutii-
nikokousten joukossa.

Sotaveteraanit keskusteli-
vat Paula-tytön kanssa use-
an tunnin aikana. Yhteisestä 
suusta he totesivat, että meillä 
oli julmetun hauskaa. Kahvin 
juonnin lomassa Emmi kertoi 
isoisästään, ja sotaveteraanit 
saivat esittää hänelle omia ko-
kemuksiaan.

Puheenjohtaja Martti Repo 
totesi keskustelussa, ettei ole it-
sestään selvää, että nuoret an-
tavat kunnioituksensa van-
hemmille Paula-tytön tavoin. 
Vanhemmuus ja nuoruus koh-
tasivat toisensa iloisella mielel-
lä.

Savonlinnan Sotaveteraanit 
ry kiittää Emmiä ja Paula-ty-
tön edustamaa yhtiötä mielen-
kiintoisesta tilaisuudesta

Oiva Bagge

* Bussi ja junamatkat
* Viisumit Venäjälle
* Hotellipaketit
* Tilausajot

Aninkaistenkatu 12 , 20100 TURKU
Puh. (02) 2504 655 

 +358 400 332 001,fax (02) 2504 775
www.turunnevatours.fi

nevatours@ co.inet.fi

KULJETUKSET HOITAA

Siamac Oy

www.julialines.fi
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Sotaveteraaniliiton vanhin 
jäsenyhdistys on Mon-
trealin suomalaiset sota-

veteraanit, joka on perustettu 
22.10.1935. Suomesta Yhdys-
valtoihin muuttaneet aseveljet 
ovat perustaneet yhdistyksen 
Suomalaiset aseveljet Ameri-
kassa – Finnish War Veterans 
in America Inc. jo aiemmin 
21.4.1934. Se ei ole Suomen So-
taveteraaniliiton jäsenyhdistys. 

Yhdistyksen perustajajäsenet 
olivat Aulis Aropaltio, Arthur 
Beckman, Martti Heino, Tuure 
Jalkanen, Hugo Koskinen, An-
tero Lundson, Lauri Saarinen, 

Suomalaiset aseveljet Amerikassa
Yrjö J. Siitonen, Oskar Sorsa, 
Henry Tirri ja Eino I. Wirkki. 
Nykyisin puheenjohtajana on 
Ray Heinonen. 

Yhdistyksen jäseninä ovat 

Floridassa Suomi-talolla pidetyssä aseveljien tilaisuudessa olivat paikalla (vas.) komentaja Kari 
Huhtala, suurlähettiläs Jukka Valtasaari, aseveljien puheenjohtaja Ray Heinonen ja sotilasasiamies, 
eversti Sakari Honkamaa.

olleet mm. useat Suomesta 
muuttaneet asekätkijät, Mar-
ttinen ja Kairinen sekä Lauri 
Törni. 

Suomen Sotaveteraanilii-
ton Kanadan piirin vuo-
den 2005 toiminnassa 

korostuivat henkinen yhteen-
kuuluvuus ja hengelliset tapah-
tumat.

Talvisodan päättymisen 65-
vuotismuistotilaisuus vietet-
tiin 13. maaliskuuta Acricolan 
Seurakunnan kirkossa juhla-
jumalanpalveluksen ja seppe-
leenlaskun merkeissä Muisto-
jen Kivelle. Valtion tervehdyk-
sen tilaisuudessa esitti konsuli 
Sisko Peltonen-Siren. Loppu-
sanat lausui Kanadan sotavete-
raanipiirin puheenjohtaja Veik-
ko Kallio.

Montrealin aseveliseuran 70-
vuotisjuhlan alkupuitteina oli 
St. Mark -kirkko, josta juhlaju-
malanpalveluksen jälkeen siir-
ryttiin Holiday Inn hotelliin. 
Montrealin yhdistys on Ka-
nadan piirin vanhin yhdistys. 

Henkiset arvot korostuivat Kanadan 
sotaveteraanipiirissä 2005

Tervehdyspuheen piti Mont-
realin yhdistyksen puheenjoh-
taja Ismo Makkonen. Suomes-
ta saapunut kenraaliluutnantti 
Heikki Koskelo esitti Suomen 
Sotaveteraaniliiton terveiset ja 
onnittelut. Suomen Suurlähe-
tystön onnittelut esitti kansle-
ri Matti Aaltola. Toronton yh-
distyksen onnittelut esitti Ben 
Järvenpää, Veikko Kallio pii-
rin onnittelut.

Kansallista veteraanipäivää 
vietettiin Suomi Kodissa 27. 
huhtikuuta. Veteraanimarssi-
laulun jälkeen kunnioitettiin 
yhdistyksistä poistuneiden ase-
veljien muistoa hiljaisella het-
kellä. Ohjelmassa oli runon-
lausuntaa, yhteislaulua ja ha-
nurimusiikkia. Heikki Koskelo 
piti juhlapuheen Veteraanipäi-
vä-aiheesta, jonka Salpalinja-
osuus koettiin erityisen kiin-
nostavaksi.

Kaatuneiden Muistopäivää 
vietettiin toukokuun kolman-
tena sunnuntaina Agricolan 
Seurakunnan kirkossa kukki-
en laskun kera. 

Kanadan piirin leiripäivät pi-
dettiin 19— 21. elokuuta Han-
najävellä Sudburyn kaupungin 
alueella. Ohjelmassa oli harta-
ustilaisuuksia, saunomista, ui-
mista sekä lukuisia kenttäpele-
jä ja kilpailuja, joihin Kanadan 
piiri oli lahjoittanut palkinnot. 
Everstiluutnantti Ari Raunio 
esitelmöi talvi- ja jatkosodan 
tapahtumista. Hartaustilai-
suuksista ja saarnasta vastasi 
rovasti Pertti Huttunen.

S O TA M U S E O

Perusnäyttely esittelee esineistön, kuvien ja
multimediaohjelmien avulla Suomen sotahistoriaa.

Avoinna ti-to 11-17 ja pe-su 11-16
Liput 4,00/2,00
Tied. p. (09) 1812 6387 museon avoinnaoloaikoina
www.mpkk.fi/fi/sotamuseo

Maurinkatu	 1,	 00170	 Helsinki

Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen
Presidentivaalit 1956

22.3.- 30.12.2006
Museo ja Café Adjutant 
avoinna ke-su 11-17
kesällä päivittäin 11-17

Seurasaarentie 15
00250 Helsinki
Puh. (09) 4050 9650

www.nba.fi   urhokekkosenmuseo@nba.fi

VETERAANIVIIKKO PRO PATRIA
AHOLANSAARESSA 21. – 25.8.2006

Viikko veteraaneille ja isänmaan ystäville;
luentoja, seurahetkiä ja retki lähiseudulle.
Tervetuloa koko viikoksi tai päivän retkelle!

- kysy ohjelmaamme!

AHOLANSAARI	 www.aholansaari.fi
PUH. (017) 481 060 aholansaari@aholansaari.fi

Syvärannan  
Lottamuseo ja kahvila

 
Erikoisnäyttely 2.5.2006 alkaen

”Kasva kansallesi kunniaksi”
-näyttely pikkulotista

Rantatie 39, TUUSULA
www.lottamuseo.com

Tiedustelut: 09 - 274 1077

Sotahistoriallisia  
museoita ja paikkoja

Länsituulentie 8, 02610 Espoo, puh. 010 255 5930
Läkkisepänkuja 4, 02610 Espoo, puh. 010 255 5960
Iso Omena, Piispansilta 11, puh. 010 255 5935

Tiedustelut ja varaukset:
Sokos Hotel Kuusamo,

puh. 020 1234 693,
email. hotelkuusamo.kuusamo@sokoshotels.fi

 
www.sokoshotels.fi  www.ruka.fi/sokos
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“Juusa” eli Hughes-lennätin.
Kuva: Pentti Nousiainen

Ristimäenkadun ja Vuorikadun kulma
Avoinna 2.5.–31.8. päivittäin 10–17

Viestikeskus Lokki

MIKKELIN
KAUPUNGIN
MUSEOT
Tiedustelut (015) 194 2424

Suur-Savon museo

A r m a s  I k o s e n  v a l o k u v i a
1 9 1 0 - l u v u l t a

Otavankatu 11
Avoinna 2.5.–31.8.2006

ti–pe 10–17, la 14–17

Menuetti, vanha ranskalainen tanssi
Mikkelissä 23.6.1915. Kuva: Armas Ikonen

Päämajamuseo

T o i v o  L a i n e e n
v a l o k u v i a  P ä ä m a j a s t a

Sotasaaliiksi saatu 59. viipurilaisen
kiväärirykmentin lippu Päämajassa
15.7.1941. Kuva: Toivo Laine

Ristimäenkatu 5
Avoinna ti–su 10–17,

ke 12–19, la 10–13

Päämajankuja 1-3
Avoinna 2.5.–31.8. päivittäin 10–17

TÄHTÄIMESSÄ
PÄÄMAJA

Mikkelin taidemuseo 21.4.–4.6. USKO – hengellisyys valokuvassa
21.4.–4.6. Football colours

– Mikko Auerniitty & Harri Heinonen
16.6.–10.9. Local Global 2

– tsekkiläistä nykytaidetta

Porkkalan vuokrakausi  
ja Neuvostoliiton  
sotilastukikohta   
1944-1956
Näyttely avoinna kesälauantaisin  
klo 11-15 (ei juhannuksena),
 muulloin sopimuksen mukaan. 
Lisätietoja (09) 2967 2489. 
 Osoite: Ragvalds, museoalue, 
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummi.fi/Ragvalds

Sotahistoriallisia museoita ja paikkoja



�32 /0 6 huh t ikuun 19.  päivänä 20 0 6

	 HUITTISTEN	MUSEO
 Presidentti RISTO RYTI –osasto
 Kuvanveistäjä LAURI LEPPÄSEN taidetta

 HUITTINEN, Kirkkotie 4, puh. 02-5604319
 www.huittinen.fi/nahtavyydet/museo.html

Avoinna: la-su klo 12-16, 1.6.-15.8. myös ti-pe klo 12-17

KAUHAJOEN	VETERAANIEN	PERINNETALO
on	kauhajokisesta	maanpuolustushistoriasta	

kertova	sotamuseo.

Avoinna: Sunnuntai ja kesälauantaisin klo 12.00-15.00
Muina aikoina ryhmille sopimuksen mukaan.

Knuuttilantie 4
Tiedustelut - Varaukset

Antti Isoniemi, puh. (06) 232 4484
Mikko Rotola-Pukkila, puh. (06) 230 1045

RAJAMUSEO
Niskapietiläntie 32, Immola, 55910 Imatra
Rajamuseo on avoinna 1.6. - 31.8.2006
ti - pe 15.00 - 18.00, la 12.00 - 18.00, 

su - ma suljettu 
muuten auki sopimuksen mukaan

puh. 040 502 5472

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO  
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Köörnummi, PL 17, 27801 Säkylä 
Avoinna ti–pe 10–17, la 10–15, su 12–16, 1.6.–30.8.
Puh. (02) 8670 431, fax (02) 8671 731 
Sähköposti: milpro@netti.fi

Näyttelyt 2006:
Suomalaisten pakkosiirrot 1939 -1945. 

Sodan jaloista poiskylästä iltaan mennessä.
Sota-ajanmusiikki ja laulut.  

Musiikki oli merkittävä osa ihmisten elämästä
Suomen sota 1808-09.  

Suomen ja Ruotsin vuosisatoja kestänyt  
yhteinen taival loppuu.-Suomi siirtyy  

Suurruhtinaskunnaksi Venäjän tsaarin alaisena.
Ristiretket Euroopassa 100 – 1499 luvulla.

Suojeluskunta ja Lotta Svärd
Lentäjä-ässät.  

Vähintään 5 pudotettua viholliskonetta.
Tykistö – 13 tykkiä
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LOUHISAARI
Marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymä- ja lapsuudenkoti Askaisissa. 
Tila kuului yli 300 vuotta Flemingeille ja yli sata vuotta Mannerheimeille.

Avoinna 15.5.-31.8. ma-su 11-17
Louhisaaren kartanolinna

Louhisaarentie 244, Askainen
Puh. 02-431 2555 

louhisaarenkartanolinna@nba.fi

KOTKANIEMI
Presidentti P.E. Svinhufvudin koti Luumäellä.  

Kotimuseossa on esillä mm. presidenttiparin lahjaksi saamia esineitä.

Avoinna 1.6.-15.8. ke-su 11-17
Kotkaniemi

Lappeenrannantie 455, Luumäki
Puh. 05-457 3101
kotkaniemi@nba.fi

Lisätietoja Louhisaaresta ja Kotkaniemestä: www.nba.fi

M U U R L A N   O P I S T O
Puh. (02) 728 1500  fax (02) 728 1501

www.  muurlanopisto.org

VETERAANEILLE  PUOLISOINEEN:
*    Veteraanikurssi  I    7. - 9.8.2006    
*    Veteraanikurssi  II   21. - 23.8.2006
      Molemmilla kursseilla mahdollisuus
      2  omakustanteiseen lisäpäivään
*    Matka Petroskoihin 31.7. – 4.8.2006

LISÄTIETOJA JA ESITTEEN SAAT OPISTOLTA!

Museo Degerby Igor
Furuborgintie 6, 10160 Degerby, Inkoo

040-541 8526,  
www.degerby.fi, igor@degerby.fi

Kerromme tarinan ainutlaatuisesta ajanjaksosta Suomen 
poliittisessa historiassa, Porkkalan vuokrakaudesta.  

Tänä vuonna 50-vuotisjuhlanäyttely Porkkalan palautuksesta. 
Myös kierto-ajelut. Tilauskahvila. Matkamuistojen myynti.

Linnankasarmi, Hämeenlinna

Tervetuloa Suomen
Tykistömuseoon!
Tervetuloa Suomen
Tykistömuseoon!

Kaupungin keskustassa Hämeen vanhan linnan vieressä
sijaitseva sotahistoriallinen erikoismuseo, sisä- ja ulkonäyt-
telyalue vanhassa kasarmimiljöössä.

Vaikuttavat multimediaesitykset kesän 1944
taisteluista:
• IHANTALAN IHME, Tali-Ihantalan suurtaistelu
• KORPISODAN SUURVOITTO, Ilomantsin mottitaistelu.
• TAISTELU LAATOKAN KARJALASSA, Syväriltä
  Nietjärvelle UUTUUS.

• Lotta Svärd
-perinnenäyttely

Erikoisnäyttelyt:
• Tarton rauhan rajojen sisältämät Suomen vanhat linnat,

kartanolinnat, linnoitukset, skanssit, redutit ja joukko
luostareita, mittava kuvanäyttely

• Jääkäriliike 90 vuotta
Erään jääkärin tarina
Ainutlaatuinen valokuva- ja esinenäyttely
Jääkäripataljoona 27:ssä
palvelleen jääkärin vaiheista.

• Sotilaskotinäyttely
Sode elää ajassa

• Jalkaväkirykmentti 44:n 1. pataljoonan 3. komppanian
vaiheet 1941–1944,Tyrvännön poikien jäljillä Karjalassa

Multimediaohjelma ”Suomen tykistöjärjestelmä
eri aikakausina”

Cafe Katri  (03) 1814 3447.
Tiedustelut: puh. (03) 682 4600, fax (03) 682 4601
Linnankasarmi, 13100 Hämeenlinna
e-mail: tykistomuseo@virpi.net
www.tykistomuseo.fi

Cafe Katri  (03) 1814 3447.
Tiedustelut: puh. (03) 682 4600, fax (03) 682 4601
Linnankasarmi, 13100 Hämeenlinna
e-mail: tykistomuseo@virpi.net
www.tykistomuseo.fi

Avoinna: 1.10.–31.3. ma–su 12–17 1.4.–30.9.
ma–su 10–18, muulloin sopimuksen mukaan.
Sotaveteraanit ilmaiseksi.

Avoinna: 1.10.–31.3. ma–su 12–17 1.4.–30.9.
ma–su 10–18, muulloin sopimuksen mukaan.
Sotaveteraanit ilmaiseksi.

Myytävänä videokasettina tai dvd:nä:
•Talin-Ihantalan suurtaistelut kesällä 1944
• Ilomantsin mottitaistelu
• Taistelu Laatokan Karjalassa
Videokasetti 25 euroa/kpl + postituskulut
Dvd 25 euroa/kpl + postituskulut

Myytävänä videokasettina tai dvd:nä:
• Talin-Ihantalan suurtaistelut kesällä 1944
• Ilomantsin mottitaistelu
• Taistelu Laatokan Karjalassa
Videokasetti 25 euroa/kpl + postituskulut
Dvd 25 euroa/kpl + postituskulut

Sotahistoriallisia museoita ja paikkoja
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www.rahmqvist.com

Pohjanmaan Mixon Oy
Vaasa

Kymen IV-Valmistus Oy
Valkeala

Paul Rehn Ky / Kb
Vantaa

PR-Logisticar Oy
Vantaa

Länsimäen
Kiinteistöpalvelu Oy

Vantaa

Taloushallinnon Palvelu-
toimisto Jääskeläinen Oy

Vantaa

Silverrakennus Oy
Vantaa

Kiviasennus Damados Oy
Vantaa

puh. 0400 - 974 999

Hercules Finland Oy
Vantaa

Asiantuntevaa palvelua!

LUONTAISTUOTE Marjaterttu
Maakotkantie 10, Korso Vantaa

Puh.851 2140
Av. ma-pe 9.30-17.30 la. 9.30-14.00



2 /0 6 huh t ikuun 19.  päivänä 20 0 6�6

Sotaveteraani-lehti 
julkaisee kolme Sotavete-
raaniliiton naisjärjestön 
kirjoituskilpailussa palkit-
tua ”Kotirintaman elämää” 
-aiheista kirjoitusta. 
Yhteensä 162 kirjoituk-
sesta arvostelutoimikunta 
palkitsi kolme. Tässä 
ensimmäinen, jonka on 
kirjoittaja on Pirkko Huovi-
lainen.

Elin huoletonta lapsen 
elämää Iittalan meije-
rillä Hämeessä Kalvo-

lan pitäjässä. Isäni oli meije-
rin koneenhoitaja ja äiti oli 
kotiäiti. Meitä oli 6-henkinen 
perhe. Itse olin 10-vuotias, toi-
seksi nuorin. Pikkuveljeni oli 
puolitoistavuotias. Olin kansa-
koulun neljännellä luokalla, se 
marraskuinen päivä toi suuren 
muutoksen muutoin niin sään-
nölliseen lapsenkin elämään. 
Odotimme tavalliseen tapaan 
opettajan tuloa luokkaan. Hän 
tuli ja oli hyvin vakavan näköi-
nen. Hän sanoi: ”Sota on syt-
tynyt, saatte lähteä kotiin”. Ke-
räsimme koulutavarat reppuun 
ja kiiruhdimme kotiin. Tiesin, 
että äiti oli meijerin leivintu-
vassa, koska siellä joka päivä 
leivottiin sotilaille nelikulmai-
sia ruisleipiä. Meijerin naiset 
leipoivat vuoropäivin. Juoksin 
äidille kertomaan mitä opettaja 
oli sanonut ja aloin kysellä mitä 
se tarkoittaa. Kuvittelin, että 
meidän pitää lähteä jonnekin 

Kotirintaman elämää
piiloon, pois kotoa. Eipä tarvin-
nut lähteä, mutta koulunkäyn-
ti syyslukukaudelta päättyi sinä 
päivänä. Koulu otettiin sotilas-
käyttöön. Kevätlukukausi alkoi 
jossakin vaiheessa kevättalvella 
ja jatkui kesäkuun 15. päivään, 
minkä totesin säilyttämästäni 
todistuksesta.

Meijeri ja rautatieasema 
keskuspaikkana
Sota-aika toi muutoinkin muu-
toksia entiseen oloon, vaikka 
olimmekin kaukana sotatoimi-
alueesta. Ilmahälytykset alkoi-
vat. Nykyisen yläasteen katol-
la oli ilmavalvontatorni, missä 
lotat ja myöhemmin isommat 
pikkulotatkin olivat vuorollaan 
vartiossa. Lämpimästi piti lot-
tien pukeutua, sillä tornissa ei 
ollut mitään lämmityslaitetta ja 
pakkanen oli ankara. Meijeril-
lä oli hälytyssireeni ja isäni teh-
tävä oli antaa hälytys, kun tor-
nista tuli ilmoitus lähestyvistä 
vihollisen pommikoneista. Hä-
lytyksiä oli usein jopa päivit-
täin ja useita samankin vuoro-
kauden aikana. Minua vuoden 
vanhempi meijerin isännöit-
sijän tyttö ja leikkitoverini kir-
joitti päiväkirjaan tapahtumia 
talvisodan ajalta. Olen saanut 
lukea niitä nyt jälkeenpäin. 
Erikoisesti hän kertookin juuri 
ilmahälytyksistä. Nehän olivat 
pelottavia, vaikka pommituk-
sia ei onneksi paikkakunnal-
le osunutkaan. Pommikone-
laivueet jyristivät ohi. Joskus 

menimme meijerin saunaan ja 
joskus läheiseen metsään suo-
jaan. Tätini, joka oli tullut Kot-
kan pommituksia pakoon ko-
tiini, pelkäsi kovin ja hänen 
kanssaan oli mentävä suojaan. 
Oli myös annettu määräys, että 
yhtään ei saanut pimeällä nä-
kyä valoa ikkunoista. Mustat 
paperiset pimennysverhot ve-
dettiin ikkunoiden eteen.

Asevelvolliset olivat ”siel-
lä jossakin”. Isänikin (s. 1897) 
sai kutsun mutta kauan hän ei 
viipynyt poissa, sillä hänet va-
pautettiin käyttämään meije-
rin koneita. Pian alettiin paik-
kakunnalle majoittaa ”evakko-
ja”, karjalaisia, jotka joutuivat 
jättämään kotinsa sotatoimi-
alueelle. Kalvolaan sijoitettiin 
ensin antrealaisia sekä myös 
viipurilaisia ja monia muita-
kin. Ihmeteltävän hyvin kar-
jalaisperheet sopeutuivat täällä 
vaatimattomiin majoituspaik-
koihin, kouluihin, maalais-
taloihin ym. Meijeriltäkin sai 
suojan pari perhettä samoin lä-
hellä oleva Iittalan työväenta-
lo toimi tilapäissuojana. Karja-
laiset olivat todella sopeutuvai-
sia. Kun vain tuli tilaisuus, niin 
pian paistuivat piirakat hämä-
läisten hämmästykseksi. Muis-
tan ensimmäiset suuret pyöreät 
perunapiirakat, uuden naapu-
rin leipomat. Evakkoperhe oli 
sijoitettu isäni tyhjillään ollee-
seen kotimökkiin muutaman 
kilometrin päähän meijeril-
tä. Heistä tuli meille hyvät ys-

tävät. Sodan jälkeenkin pidim-
me yhteyttä, vaikka he olivat 
asettuneet toiselle paikkakun-
nalle. Muistan, että siirtoväel-
le järjestettiin myös pikkujoulu 
läheisessä työväentalossa. Me 
lapsetkin siellä esiinnyimme ja 
viipurilaistyttö lauloi.

Lapsia suojeltiin  
ikäviltä uutisilta
Meijeri ja rautatieasema olivat 
paikkakunnan keskus. Kaikki 
tärkeät tapahtumat kuultiin ja 
kerrottiin siellä. Surulliset uu-
tiset kaatuneista ja haavoittu-
neista saatiin tietää. Monet asi-
at olivat salaisia, vallitsi sota-
sensuuri. Ehkäpä etenkin lapsia 
yritettiin suojella ikäviltä uuti-
silta. En muista, että olisi pal-
jonkaan puhuttu siitä kauheas-
ta junaonnettomuudesta vain 
pari viikkoa ennen rauhante-
koa, kun pikajuna törmäsi Iitta-
lassa sotalapsia Ruotsiin kuljet-
taneeseen junaan. Lapsia ja hei-
tä kuljettaneita aikuisia kuoli n. 

30 henkeä. Muistan pakkasyön 
jotenkin. Isää ja veljiäni tul-
tiin kiireesti hakemaan, mutta 
äiti kehotti minua vain nukku-
maan. Asiasta oli pieni uutinen 
Hämeen Sanomissa.

Talvisota todella pian päättyi 
tapauksen jälkeen. Solmittiin 
surullinen rauha Neuvostolii-
ton ja Suomen välille, mutta 
vaikeat ajat jatkuivat. Siirtovä-
keä tuli lisää paikkakunnalle. 
Alkoi olla pula kaikesta. Kun 
sitten uusi sota puhkesi kesäl-
lä 1941, olin jo vähän enem-
män mukana erilaisissa toi-
missa. Olin liittynyt pikkulot-
tiin jo tammikuussa. Saimme 
erilaisia tehtäviä: keräsimme 
pajunparkkia, lumppuja, rau-
ta- ym. metalliromua ja kave-
rini kanssa muistan kerännee-
ni rautaromua Taljalan kylässä. 
Kuljimme käsirattaiden kans-
sa talosta taloon. Kärräsimme 
romut yhteen paikkaan, mis-
tä kuorma-auto ne sitten vei 
eteenpäin.

Kirjoittajan äiti kotitilalla Kalvolassa.

sotaveteraani.indd   1 12.4.2006, 11:13:35



��2 /0 6 huh t ikuun 19.  päivänä 20 0 6

Polttopuista alkoi olla kova 
pula. Pantiin toimeen motti-
talkoot. Seitsemän vuotta van-
hemman siskoni kanssa saim-
me mekin motin syntymään. 
Veljeni lähti sotaan 17-vuotiaa-
na vapaaehtoisena. Äiti kertoi 
myöhemmin, että hän katsoi 
sen velvollisuudekseen, koska 
perheestämme ei sodassa ol-
lut asevelvollisia. Lyhyen koulu-
tusjakson jälkeen hän sitten 
joutuikin tositoimiin muiden 
mukaan, mistä muistona säi-
lytän veljeni kotiin lähettämiä 
kirjeitä. Myös muutamia van-
hempieni hänelle lähettämiä 
kirjeitä olen saanut itselleni. 

Veli palasi sodasta 
hengissä
Uskomattomalta tuntuu, että 
veljeni palasi sodasta hengis-
sä, tosin monesti haavoittu-
neena ja varmasti jonkinlaise-
na henkisesti vammaisena kai-
ken kokemansa jälkeen. Kaikki 
eivät palanneet. Muistan su-
rullisen koulupäivän syksyl-
lä 1942. Opettajamme tuli va-
kavana luokkaan ja ilmoitti, 
että koulumme toinen opettaja 
oli kaatunut. Pala nousi kurk-
kuun, kun seisomaan nous-
ten lauloimme: ”Oi kallis Suo-
menmaa, sun koskiesi kuohu-
ja, honkiesi huminaa, suo mun 
kuunnella, kunnes hetki lähtö-
ni lyö”. Kuinka vaikea olikaan 
opettajan olo, sillä olihan hän 
vähän aikaisemmin saanut tie-
don oman poikansa sankari-
kuolemasta.

Syksyllä 1942 pyrin ja pääsin 
Hämeenlinnan Yhteiskouluun. 

Siltä ajalta olisi paljon kerrot-
tavaa. Olenkin kirjoittanut pie-
nen muistelman kouluajalta 
Hämeenlinnassa. Jouduin asu-
maan koulukortteerissa, kun 
kulkuyhteydet olivat huonot. 
Junat myöhästelivät ja olivat tu-
paten täynnä sotilaita, samoin 
linja-autot. Luokat olivat suu-
ria. Toisella luokalla meitä oli 
n. 50 oppilasta.

Sodanajan 
kekseliäisyyttä
Pula-aikana oltiin kekseli-
äitä. Keksittiin korvikkeita: 
voikukanjuurista ja viljasta 
paahdettiin ja jauhettiin kah-
vinkorviketta, siirappiakin val-
mistettiin kerran kemiallisesti 

kotonani. Kuivatut porkkanan-
palat olivat makeisia, saippua 
tehtiin possun teurasjättees-
tä meijerin pesutuvan suuressa 
padassa keittämällä jne. Mel-
kein jokainen perhe yritti kas-
vattaa lihaksi oman possun, 
jopa vasikankin. Itse hoidin 
kerhopalstaa, omaa juurikas-
maata. Kerhoneuvoja kävi sitä 
tarkastamassa. Onnistuttiin 
niin hyvin sen hoidossa, että 
sain palkinnoksi marjanpoi-
murin. Näihin päiviin asti se 
on palvellut, ei tosin näöltään 
kovin moderni nykyisiin ver-
rattuna. ”Paavo Liuhto, Hyvin-
kää” lukee sen kyljessä.

Kun sitten toinenkin sota 
päättyi, alkoi taas evakuointi 

Karjalasta kesällä 1944. Iitta-
lan asemalla seisoi pitkä rivi ta-
varavaunuja päivittäin täynnä 
siirtolaisten omaisuutta, minkä 
ehtivät ottaa mukaansa. Tava-
roihin oli kiinnitetty omistajan 
nimellä varustettu vanerilappu. 
Saimme ystäväni kanssa tehtä-
väksi luetteloida tavaroita. Se 
helpotti heitä, jotka tulivat etsi-
mään omaisuuttaan. Moni etsi-
jä joutui pettymään, kun tava-
rat olivat kadonneet tai kysei-
nen vaunu oli jossain muualla.

Lopuksi kävi  
kuin sadussa
Sota-aikana autojen käyttövoi-
maksi oli keksitty häkäkaasu, 
kun bensiinistä oli kova pula. 

Auton kyljessä komeili pönttö, 
mikä täytettiin puukapuloil-
la, pilkkeillä ja sytytettiin pa-
lamaan. Häkäkaasu käynnis-
ti moottorin. Meijerilläkin ha-
kattiin pilkkeitä. Isäni sirklasi 
metrihaloista kiekkoja, mitkä 
sitten kirveellä naputeltiin pa-
lasiksi ja pakattiin paperisäk-
keihin. Kesällä 1945 tuli joukko 
vilkkaita karjalaispoikia hak-
kaustalkoisiin ja vähän myös 
tienaamaan rahaakin. Isä jou-
tui joskus komentamaan hei-
tä, kun rupesivat liian vallatto-
miksi. Huomasin, että eräs po-
jista oli vähän erilainen. Hän ei 
yhtynyt toisten vallattomuuk-
siin. Aloimmekin tehdä vähän 
yhteistyötä. Sain häneltä oksat-
tomia kiekkoja hakattavikseni, 
ja kun hän sai haavan sormeen-
sa, juoksin hakemaan kotoa sii-
hen siteen.

Sota ei ole satua, mutta niin-
hän tämän muistelukseni voisi 
lopettaa niin kuin sadut yleen-
sä päättyvät: ”Ja he elivät on-
nellisina elämänsä loppuun 
asti”. Tosin elämä vielä jatkuu, 
mutta tosiasia on, että yli viisi-
kymmentä yhteistä onnellista 
vuotta on takana meillä, jotka 
ensi kerran tapasimme pilkkei-
tä naputellen. Se oli rakkaut-
ta ensi silmäyksellä, kotirinta-
malla.

Pirkko Huovilainen

Kalvolan pikkulottia lähdössä Somerolle ryhmänjohtajakursseille. Vasemmalta Maija Leipälä, Pirkko 
Vanamo, Eeva-Liisa Rantala, Tuija Vaahtera, Ulla Koivumäki ja Pirkko Hakala.

NOVART OY, NASTOLA  & FORSSA
puh. 03- 8877 11

www.novart.fi

“Pieni hetki arkea, iso osa elämää”“Pieni hetki arkea, iso osa elämää”
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Rakennusliike 
SEI-Team Oy

Seinäjoki
puh. 0400 - 661 588

Toivalan Konepaja Oy
Siilinjärvi

KoneNeliö Oy
Siilinjärvi

Jukan Maalaus Oy
Sipoo

Kourla Oy
Somerniemi

Konehuolto P.Orenius Oy
Suolahti

Evox Rifa Oy
Suomussalmi

Monirakennus
Juha Metsäpuro

Säkylä

A . Berglund Oy
Tammisaari

Maxstar Oy
Tampere

MP-Nostot Oy
Tampere

Tampereen
Sähköpalvelu Oy www.pispalanwoima.fi

ServPro Oy
Poltinpalvelu E Salin

Tampere

Konepaja Laikko Oy
Tampere

Toholammin Osuuspankki
Ullavantie 1 , 69300 Toholampi

Puh. ( 06 ) 881 9200

Åkerlundinkatu 3, 33100 Tampere
Puh. 03-380 5300, fax 03-380 5353

e-mail: myynti@tevella.fi
www.tevella.fi

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

PT-Works Oy
Toijala

Puh. 040 - 730 7342

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

Top Rakennus Toijala
Toijala

Marconwest Oy
Turku

Putkityö Mänkärlä Oy
Turku

Turun Vapaavarasto Oy 

LVI-Eristys ja Peltiliike 
Leo Laakkonen

Tuupovaara

J.Laakso Oy
Tuusula

Soraliike Erik Winqvist Ky
Tuusula

Uudenkaupungin Telak-
kakiinteistöt Oy

Uusikaupunki

Hiekkapuhallus ja 
Maalaus K. Koivula Oy

Vaasa

Kuljetus Nupponen Oy
Sipoo
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Virkistä muistiasi

1. Eräässä maassa myytiin talvisodan aikana kirjemerkkejä 
”Finlandia invicita” (= Voittamaton Suomi) varojen keräämi-
seksi Suomelle. Missä? 

1. USA:ssa
2. Ranskassa
3. Britanniassa

2. Ruotsin puolustussuunnitelmiin syksyllä 1940 kuului ns. Q-
operaatio. Mitä se tarkoitti?

1. Ahvenanmaan valtausta
2. Tanskan salmien miinoittamista ns. q-miinoilla
3. Ruotsin joukkojen kuljetusta yli Pohjanlahden taistele-

maan Suomessa
4. Kuuden uuden taistelulaivan rakentamista

3. Suomalaisten jatkosodassa valloittamaan Itä-Karjalaan jäi 
siviiliväestöä asumaan

1. 54 000 henkeä
2. 67 000 henkeä
3. 85 000 henkeä
4. 132 000 henkeä

4.   Tasavallan presidentti Risto Ryti nimitti sotamarsalkka 
Mannerheimin Suomen marsalkaksi. Milloin se tapahtui? 

1. Viipurin takaisinvaltauksen yhteydessä elokuussa 1941  
2. Kun suomalaiset joukot ylittivät Rajajoen
3. Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta 4.6.1942
4. Kun Mannerheim valittiin Suomen presidentiksi 1944

Sanoja sanasta
Sanakilvassamme oli helmikuun kohteena 
meritermi risteilijä. Siitä lukijamme saivat 
alla luetellut 56 hyväksyttyä sanaa.

etsijä (1)
iiri, iiris, itijä, itse, iäti (5)
jeti, jiiri, jälsi, jästi, jäte (5)
leiri, lesti, lieri, liesi, liiste, liisteri, liite, 
liiteri, liri,
listijä, lisä, litsi, läsi (13)
reisi, reti, retiisi, riisi, riistelijä, riite, riitelijä, 
risti,
ristijä, ritilä, rästi (11)
seili, seiti, seti, setri, setä, siili, siirtelijä, siite,
sitelijä, säie, säle, säteri (12)
teili, teli, terä, teräs, tiili, tili, tisle (8)
äiti (1)

Arvonnassa saivat seuraavat kolme vastaajaa 
luvatut palkinnot: Esteri Aaltonen, Nurmi-
järvi, Maininki Sippola-Vilska, Helsinki, ja 
Eva Vahvaselkä, Helsinki. Kullekin heistä lä-
hetämme nahkakantisen kalenterin ja valkoi-
sen kaulaliinan.

Vakiintuneesti olemme antaneet purku-
kohteiksi sotavuosilta tai sotaväestä tuttuja 
sanoja. Kun viime aikoina on tiedonvälitti-
missä nostettu esiin yhtenä sotavuosien riesa-

na pilkkukuume ja samalla sen levittäjä vaa-
tetäi, käymme seuraavaksi sanan syöpäläi-
nen kimppuun.

Sääntöjemme mukaan hyväksyttäviä sano-
ja ovat edelleenkin suomen kieleen vakiintu-
neet nimisanat eli substantiivit perussijansa 
yksikössä, ellei sana ole monikollinen. Emme 
kelpuuta erisnimiä emmekä asemo-, luku-,  
laatu-, teon- ja apusanoja. Sanassa on oltava 
vähintään neljä kirjainta; esimerkiksi täi ei 
kelpaa. Yhdyssanoja ei hyväksytä.

Lähettäkää vastauksenne viimeistään 
31.5.2006 kirjeessä tai postikortilla osoittee-
seen Sotaveteraani-lehti, Korkeavuorenka-
tu 41 A 7, 00130 Helsinki, faksilla numeroon 
(09) 6126 2020 tai sähköpostitse osoitteeseen 
toimitus@ sotaveteraaniliitto.fi

Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi 
ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. 
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kol-
me dvd-levyä ”Viimeinen asemiesilta”. 

Suositamme sanakilpaa myös perhe- tai 
ystäväpiirin keskeiseksi ajanvietteeksi. Siinä 
voidaan kilpailla esimerkiksi siitä, kuka löy-
tää ensin 25 uutta sanaa, tai siitä, kuka saa ko-
koon eniten sanoja viidessä minuutissa. Yh-
teinen juna- tai lentomatka tahi illanvietto 
ovat mainioita kilpakenttiä.

Jätehuolto Arokivi Oy
Varkaus

Koneurakoitsija
Matti Jaakkola

 Venesjärvi

Vecesteel
Veneskoski

Atlas-Nordic
Cement Ltd Oy

Virkkala

Linjaliikenne
Ykspetäjä Oy

Virrat
puh. 03 - 4755 348 ja 0400 - 232 838

Puutavarayhtiö
P & J Uusitalo

Yläne

Suomen Säliöpääty Oy
Ylöjärvi

Keski-Suomen
Painotuote Oy

Äänekoski

Rakenne Aholuhta Oy 
Äänekoski
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Huhtikuun ristikko

5.   Neuvostoliitto pommitti helmikuusta 1944 lähtien kolme-
na yönä painostusmielessä Helsinkiä. Yhteensä pudotettiin 
noin 20 000 pommia. Paljonko niistä osui kaupungin alueel-
le?

1. Noin puolet.
2. Noin joka neljäs
3. Noin 5 %
4. Vain 1 %

6.   Liittoutuneet vallat asettivat marraskuussa 1945 Nürnber-
gissä syytteeseen 24 entistä Saksan johtajaa. Mikä seuraavista 
kohdista ei sisältynyt syytekirjelmiin? 

1. Rikokset rauhaa vastaan
2. Salaliitto maailmanvaltaan pyrkimiseksi
3. Sotarikokset
4. Rikokset Saksan kansakuntaa vastaan
5. Rikokset ihmiskuntaa vastaan

7. Sotien aikana koko Suomi oli pimennettynä, ilman ulko- ja 
mainosvaloja. Milloin mainosvalot saivat jälleen syttyä?

1. Syyskuussa 1944 heti jatkosodan päätyttyä
2. Valvontakomission poistuttua maasta 1947
3. Kansanhuoltoministeriön luvalla joulukuussa 1948
4. Kun sotakorvaukset oli maksettu 1952

Oikeat vastaukset sivulla 63 
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Kokoonnutaan 
UK 56:n kurssiveljien kevättapaaminen järjestetään 
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4 kello 13.00 Suo-
malaisella klubilla, osoite Kansakoulukuja 3, Helsinki. 
Lounas on omalla kustannuksella. Pöytävaraukset vii-
meistään 24.4 mennessä klubille, puh. (09) 694 6644. 
Levitä kokoontumisesta tietoa. Tervetuloa!

UK 56:n puolesta Yrjö Hannula, Erkki Nisonen ja 
Erkki Pälikkö

***

RUK-kurssi 41 
Vuosilounas 10.5. kello 13.00 Katajanokan Kasinolla. 
Ilmoittautuminen yksikön yhteyshenkilölle tai alle-
kirjoittaneelle 3.5 mennessä.

G. Catani, puh. (09) 587 2774

***

Jänkäjääkärit Ouluun 17.5.
Jatkosodan aikaisen Jalkaväkirykmentti 12:n Jänkä-
jääkärit kokoontuvat Oulussa 17.5. kello 13 Maikku-
lan kartanossa Oulujoen varrella. Ohjelma on vapaa-
muotoista; syödään, saunotaan ja muistellaan, mitä 
tulikaan tehdyksi 1941–44. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Matti Aitto-oja (08) 331 775, 040 733 9855, Lauri 
Ehanto (09) 349 6491, 0400 359 681. Majoituksen va-
raa jokainen itse.

***

Korpraalikoulu / Tykistökoulutuskeskus 3 ”Riihi-
mäen tykistöakatemia
Asevelijuhla Helsingissä Suomalaisella Klubilla, Kan-
sakoulunkuja 3, 5 krs. 17.5. kello 12.00 alkaen

Prof. Aki Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta 
esitelmöi aiheesta ”Jos Suomi olisi miehitetty toisen maa-
ilmansodan aikana”. Yhteisen lounaan 26 € jokainen 
maksaa itse. Tumma puku ja kunniamerkit. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä Lauri Lausmaa, 
Nervanderinkatu 1 B 23, 00100 Helsinki,. (09) 447 263 
tai 050 466 8325.

***

JR 1 ja JR 2 Veljestapaaminen 10.6. Hämeen Ryk-
mentissä Lahdessa
Juhlallisuudet tapahtuvat HämR:ssä (opastus on jär-
jestetty JR 1 ja JR 2 kyltein). Paikan päällä on ilmoit-
tautuminen ja aamupala kello 08.00–09.00 muonitus-
keskuksessa.

JR 1:n Perinnekillan sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään HämR:n auditoriossa kello 10.00–11.00. Sa-
maan aikaan JR 2:lla on perinnetoimikuntansa vuo-
sikatselmus.

Kokonaisohjelma kello 11.10 alkaen, veljesistunto 
kello 13.30 alkaen auditoriossa, lounas kello 15.00 al-
kaen muonituskeskuksessa.

MaaSK on järjestänyt tulo- ja paluukuljetukset 10.6 
Lappeenrannan matkakeskuksesta ja matkakeskuk-
seen. HämR on järjestänyt kuljetukset Lahden rauta-
tie- ja linja-autoasemalta toiveidenne mukaan. 

Veljestapaamisen osallistumismaksut ovat: Vete-
raanit 20 € ja seuralainen 10 €.

JR 1:n Perinnekillan ja JR 2:n Perinnetoimikunnan 
puolesta

Lämpimästi Tervetuloa!
Tumma puku, kunniamerkit ja ansiomerkit
Ilmoittautuminen Veljestapaamiseen on ehdotto-

masti tehtävä 15.5. mennessä Jukka Vainiolle: puh. 
(05) 3751 377 tai 040 5140 610.

***

JR 1:n veteraanit Karjalan kannakselle 4–6.8. 
(pe–su) ja 1.–3.9. (pe–su)
Matkustamme yhdellä linja-autolla kumpanakin 
ajankohtana! 4.-6.8. on matkan tunnus on ELO ja 
1.–3.9. on matkan tunnus on SYY. Matkamme tee-
mana on rykmentin asemasota-, reservi- ja linnoi-
tustyövaihe sekä viivytystaistelut. Lähdöt Lahdesta 
kello 07.00 ja paluut Lahteen kello 19.00.

Matkan hinta on 300 €/henkilö väh. 40 henkilöä 
(alle 40 henkilöä 350 €), mikä sisältää:

kuljetukset (Puolakan Valmismatkat Ky), kenttä-
lounas 1.ja 2. päivänä, majoitus hotelleissa 2 hh:ssa 
puolihoidolla Valkjärvellä Viipurissa, ryhmäviisumi 
ja pakollinen venäläinen hoitokuluvakuutus (ei pe-
ruutusturvaa), sotahistorian asiantuntijan ja matkan-
johtajan sekä matkanjohtajan ohjeen, joka postitetaan 
lähtijöille noin kolme viikkoa ennen matkaa.

Huom! Henkilökohtaisen matkavakuutuksen on 
tärkeätä olla voimassa.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset mat-
kalle ELO on tehtävä 29.6. mennessä ja matkalle SYY 
29.7. mennessä matkanjohtajalle. Paikkoja on rajoi-
tetusti (45/matka). Paikat tullaan täyttämään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä ilmoitetaan: henkilötiedot, osoite- ja yhteystiedot, 
voimassa olevan EU/Suomen passin numero ja paik-
kakunta, mistä matkustaja nousee autoon.

Matkan peruuttaminen: Yksittäinen matkustaja voi 
peruuttaa matkan kuluitta kaksi viikkoa ennen mat-
kaa. Sen jälkeen matkan peruutusmaksu on 50% mat-
kan hinnasta.

Matka on erityisesti tarkoitettu JR 1:n veteraaneil-
le, heidän lähiomaisilleen ja sukulaisilleen. Otamme 
myös muiden Jatkosodan joukkojen Veteraaneja, jos 
vapaita paikkoja jää.

Matkanjohtaja Jukka Vainio, puh (05) 3751 377, 
040 5140 610, sähköposti jukka.vainio@pp.inet.fi

***

Upseerikursi 61
Niinisalon viimeinen sodanaikainen upseerikurs-
si risteilee seminaarin merkeissä 5—6.9. reitillä Tur-
ku—Tukholma—Turku. Kokoontuminen Viking-Li-
nen terminaalin ylähallissa ti 5.9. kello 20 alkaen, jossa 
jaetaan maksetut matkaliput. M/s Isabella lähtee klo 
21. Paluu Turkuun 6.9. kello 19.50. A-luokan ikkunal-
liset 2 tai 4 henkilön hytit. Matkan kokonaishinta on 
35 euroa henkilöltä.

Matkalla tulee olla mukana kuvallinen henkilöto-
distus. Perheenjäsenet myös tervetulleita.

Ilmoittautumiset viimeistään 18.8. Soittoja otam-
me vastaan 14—18.8. iltaisin. Lähetä postitse tiedoksi 
oma ja hyttikaverisi etu- ja sukunimet sekä syntymä-

vuosi. Soita ennen postittamista edellä mainittuna ai-
kana saadaksesi tiedon, miten ja milloin maksu suo-
ritetaan.

Tervetuloa muistelemaan ja katsomaan kauniita 
saaristomaisemia. Laivalla hyvät tanssiorkestenit.

Yhteyshenkilöt: Heljo Hirvisuo, Varkkavuorenkatu 
32 C 92,  20320 Turku, (02) 248 4320 tai

Helge Jalava, matkanjohtaja, Uudenmaankatu 3 A 
20, 20500 Turku, (02) 233 1844.

***

Punamustarykmentin (JR 4) aseveljet ja perinteen 
vaalijat.
Teemme lauantaina 10.6. retken Kaakonkulmalle. Tu-
tustumme Salpalinjaan Miehikkälässä. Vietämme 
hetken omalla muistomerkillämme Virojoella. Tut-
kailemme myös Haminan nähtävyyksiä.

Lähtö Suomen Turistiauton bussilla kello 8 Helsin-
gin rautatientorilta tilausajolaiturista Fenniaa vasta-
päätä.

 Ajoreitti: Helsinki-Porvoo-Loviisa-Hamina-Viro-
joki-Miehikkälä-Hamina-Helsinki. Mukaan voi liittyä 
myös matkan varrelta sopimuksen mukaan.  Suunni-
teltu paluuaika Helsingissä  n. kello 18.

Matka maksaa 15,- euroa ja sisältää kuljetuksen, 
lounaan, yhdet kahvit ja sisäänpääsymaksun Salpa-
museoon.

Maksu maksetaan 31.5. mennessä Punamustaryk-
mentin Perinneyhdistyksen tilille Sampo, 800012-
1259562. Merkitse ehdottomasti viite n:o 1601.

Ilmoittautumiset 25.5. mennessä joko Tapani Veh-
kaniemelle, puh. 050 520 1342 tai Olavi Eroselle, puh. 
040 829 5791.

Tervetuloa yhteiselle kesäretkelle aseveljet, puolisot 
ja tukijat! 

Punamustarykmentin Perinneyhdistys ry

***

Jatkosodan Rajajääkäripataljoona 1:n perinnepäivä 
10.6. Ylämaalla.  

Kokoontuminen muistomerkillä kello 12.00. Lou-
nas ja asevelitoimikunnan kokous alkaen kello 13.00. 

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä Veikko Roimola 
0400 903273.  

***

Marsalkka Mannerheimin muistojuhla Askaisissa
Marsalkka Mannerheimin muistojuhlaa vietetään As-
kaisten Louhisaaressa 11.6. kello 12 alkaen. Musiik-
kia paikalla esittää musiikkikapteeniluutnantti Timo 
Kotilaisen johtama Laivaston soittokunta. Kuorolau-
lua esittävät Turun Sotaveteraanilaulajat Pekka Salmi-
sen johdolla. Rovasti Risto Heikkilä pitää kenttähar-
tauden.

Mannerheim-museon intendentti Vera von Fersen 
esittelee museot.

Muistotilaisuuden jälkeen on kenttälounas karta-
non kahvilassa. Tulot menevät sotaveteraanien hyväk-
si. 

Tilaisuuden järjestävät Varsinais-Suomen Sotavete-
raanipiiri ja Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suo-
men piiri.

Työkaluvalmistamo 
Pentti Paananen Ky

Äänekoski

Asianajotoimisto
Kurikka & Hirvonen Oy

Äänekoski
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Virkistä muistiasi -
tehtävän oikeat vastaukset
1. Oikea vastaus: Britanniassa. Lontooseen oli perus-
tettu 40 henkeä käsittävä Suomen toimisto, joka mo-
nin tavoin toimi Suomen hyväksi talvisodan aikana. 
Jatkosodan aikana Britannia julisti Suomelle sodan.
2. Oikea vastaus: Joukkojen kuljetusta yli Pohjanlah-
den. Ahvenanmaan miehitys oli X-operaatio.
3. Oikea vastaus: 85 000 henkeä. Ennen sotia alueel-
la asui noin 300 000 henkeä. Venäläisväestöä heistä oli 
noin kaksi kolmasosaa.
4. Oikea vastaus: Mannerheimin 75-vuotispäivänä.
5. Oikea vastaus: Noin 5 %. Ensimmäisenä yönä va-
jaa 10 %, toisena 2 % ja kolmantena 3 % pudotetuis-
ta pommeista. Valtaosa putosi tehokkaan torjunnan ja 
harhautuksen ansiosta mereen ja metsiin.
6. Oikea vastaus: Rikokset Saksan kansakuntaa vastaan.
7. Oikea vastaus: Vuonna 1948. Tosin harvat mainos-
valot olivat heti käyttökunnossa. 

Tunnistatko – muistatko?                         
Etsin isäni Pentti Korvensyr-
jän ”jalan jälkiä” hänen sota-
polkunsa viime vaiheista. Jat-
kosodan aikana hän palveli 
Krh.j. II/JR 30 Syvärillä ”Pil-
lissä”. Hän kaatui peräänty-
misvaiheen Tali—Ihantala 
taisteluissa, ilmeisesti Muro-
kallion maastossa 28.6.1944. 
Esimiehenään hänellä oli 
luutnantti Toivo Pulkkinen.

Jos sinulla tulee mieleen jo-
takin hänestä, olisin kiitolli-
nen jos voisit kertoa siitä mi-
nulle. Tarkoituksenani on 

muodostaa kokonaiskuva isäni ja äitini sodanaikaises-
ta kirjeenvaihdosta – heidän avioliitostaan sekä omasta 
varhaislapsuusajastani. Tästä aineistosta kirjoitan kirjaa. 

Yhteydenotot: Pauli Korvensyrjä, Kymmenystie 3, 
31300 Tammela, p. 040 777 1422,  s-posti paulikor@
surffi.net

***

Sotaveteraanipiirien joululehtiä kaivataan
Kaikki ne piirit jotka ovat julkaisseet joululehden 2005 
Huomio!

Haluaisin maksua vastaan ostaa piirinne joululeh-
den luettavaksi. Voitte lähettää lehden alla olevalla 
osoitteella ja liittää mukaan laskun jossa on lehtenne 
hinta ja toimituskulut sekä piirinne tilinumero. Lähet-
täkää tavallisessa kuoressa 1 luokan postissa. Ilmoit-
takaa samalla minulle onko vanhoja joululehtiä vielä 
saatavana ja paljonko ne maksavat kappaleelta. 

Kiitän vaivannäöstä etukäteen ja toivon saavani os-
taa mahdollisimman monen piirin julkaisut.

Tauno Riihimäki, Lehvänkatu 24 e 37, 33820 Tampe-
re, p. 044 289 2454, s-posti: Kyronmakkara@suomi24.fi

***

Huuliharppu sodassa
Laaja-alainen tutkimuksemme huuliharpun terapeut-
tisista vaikutuksista tavoitti asiakirjoja, joista ilmeni 
että Päämaja oli hankkinut huuliharppuja rintama-

joukoille. Tiedämme soittimien olleen monen sotilaan 
mukana ”suurilla retkillä”. Arvokkaita tietoja aiheesta 
on hankkinut sysmäläinen Arvi Tauramaa.

Soittimemme 1821 alkanut historia saisi tärkeää 
täydennystä, mikäli sodan kokeneet veteraanit kertoi-
sivat meille omista huuliharppukokemuksistaan. Mi-
kään kertomus ei ole vähäarvoinen.

Ollessani ryhmäni kanssa 2000 Englannissa huuli-
harpun MM-kilpailuissa monet ulkomaiset kollegam-
me tahtoivat äänittää musiikkiamme erityisesti bas-
sotaitojemme vuoksi. Meillä suomalaisilla tämä taito 
on siirtynyt kivuttomasti sukupolvelta toiselle. Mah-
dettiinko huuliharpulla tahdittaa ”sotatansseja” ? Sen 
ääni ei ulottunut turhan kauas.

Mahdolliset yhteydenotot toivon postitse osoittee-
seen Mannisentie 6, 41400 Lievestuore.

Pentti Varkila, Kansainvälisen huuliharppujärjes-
tön ja Suomen Huuliharppufestivaalin puheenjohtaja. 
p. 014  865 201 (vastaaja). 

***

Vieläkö joku muistaa kesäkuussa 1941 tapahtuneen 
vahingon
Esikuntakomppanian JR 5 rekkakuorma lähti kesäkuun 
lopulla 1941 Luumäen Kivimäestä Ylämaan Pentin ky-
lään. Kuljetuksen vetäjä vääpeli Pajamäki tieduste-
li kuorman päälle ilmavalvontatähystäjää (Taavettia oli 
pommitettu). Minä ilmoittauduin. Lähestyimme Pul-
san asemaa. Näin matalalla roikkuvat tapsiniput. Huu-
sin: ”Pysäyttäkää, emme mahdu, tapsit estävät”. Kuljet-
taja ei edes jarruttanut. Kaikki mukana olevat muistavat 
kyllä jatkon ja kuinka siinä allekirjoittaneelle sattui.

Mikäli tämä viesti vielä tavoittaisi mukana olleen 
tai asiasta tietoisen JSP-lotan tai sotilaan, pyydän ys-
tävällisesti ottamaan yhteyttä minuun: Aimo Rouhi-
ainen, Jollaksentie 81, 00850 Helsinki, p. (09) 698 0139 
tai 050 353 6941 tai 050 353 6942. KIITOS

***

Onko muistikuvia Eino Pukarista
Pappani veli Eino Matias Pukari syntyi 2.11.1920 Ni-
valassa. Hän palveli Räisälässä jaVuosalmella merkin-
nöin stm, ajom ja JR 8. Hän taisteli seuraavissa pai-
koissa: Saarivaara, Jänisjoki, Lunkulansaari, Veske-

lus, Tsalkki, Sompa, Kutismujoki, Prääsä, Pyhäselkä, 
Petroskoi, Morankylä ja Petrjärvi. Hän haavoittui 
12.7.1941 Koirinvaarassa päähän.

Olisiko jollakulla hänestä tietoja? Mahdolliset 
yhteydenotot, myös valokuvat ja muu materiaali on 
tervetullutta alla olevaan osoitteeseen kopiointia var-
ten. Kiittäen etukäteen! 

Marjo Halmekangas, Simpsintie 6 B 15, 90500 Oulu.
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UUSINTA UUTTA:
LEMPEÄ LASER-PORAUS!

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA ALBIN
Hämeentie 10 A 1, 00530 Helsinki

www.albin.fi

Kai Aalto
Hammaslääkäri

Satu Aalto
Hammaslääkäri

Elina Partanen
Suuhygienisti

MUISTA! VETERAANIKORTILLA
15% ALENNUS

HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖSTÄ
(Ei koske teknisiä töitä)

HAE OMA KORTTISI
MEILTÄ!

• perinteiset
hammashoitopalvelut

• hammaskiven poisto
• fluoraus
• valkaisu

• keinojuuret
• kruunut ja sillat
• osa- ja kokoproteesit
• proteesin pohjaukset ja korjaukset
• hammaslaboratoriopalvelut

(09) 77 45 770

Futura 98
biobensiiniä
meiltä.
Ensimmäisenä
Suomessa.


