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Viesti sotiemme 1939-1945 veteraaneilta
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Paavo Harakka, Tuomo Hölttä, Toimi Säppi sekä Helena Partanen, joka sai Kansallisen veteraanipalkinnon.

Tämän vuoden kansallinen veteraanipäivä oli tavallistakin juhlavampi.
Kaikkiaan yli 3000 sotiemme veteraania sai Tasavallan presidentin
myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 luokan mitalin.
Huomionosoituksia jaettiin juhlatilaisuuksissa ympäri maata.
Valtakunnallinen pääjuhla pidettiin Kuopiossa.  Sivut 3–7
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Perinteiden puhuteltava
myös uusia sukupolvia

S

K

otaveteraanityön kasvava haaste on perinteen vaaliminen.
Traditioiden, juhlien ja muistamisten ohella tiedon kerääminen ja jakaminen nousevat tärkeäksi osaksi veteraanien ja historiamme kunnioittamista. Historiaan sukeltaminen
on aina huikea kokemus, mutta se on myös keino ymmärtää
nykyisyyttä ja rakentaa viisaasti tulevaisuutta. Vain ymmärtämällä, miten tähän on edetty, voi edetä hallitusti eteenpäin.

un kuljetamme veteraanien viestiä eteenpäin, viesti saa
yleisen hyväksynnän, mutta herättävätkö ”kaukaiset”
asiat enää sellaista kiinnostusta, joka sytyttää asian
ansaitseman tunteen? Olemme perinnetyössä suuren haasteen edessä. Siksi hatunnosto kaikille niille, jotka omaamatta
henkilökohtaista suhdetta sotasukupolviin, ymmärtävät asian
tärkeyden ja jaksavat tehdä työtä sen eteen.

1950-luvun lapsena kaikki elämäni aikuiset olivat sodan kokeneita. Aseet olivat vaienneet Lapissa vain seitsemän vuotta
ennen syntymääni. Sodasta puhuttiin – sen verran kuin ylipäätään puhuttiin – kuin eilisestä. Piirongin päällä oli sedän ja
enon kuvat. Setä oli jäänyt talvisotaan, eno jatkosotaan. Lähipiirissä oli sotasokea ja lievemmin siipeensä saaneita veteraaneja.
Kaikkea tätä pidettiin luonnollisena. Miten siinä nyt erikoista
olisi voinut ollakaan, kun 100.000 vanhempaa oli menettänyt
lapsensa, 50.000 lasta jäänyt orvoksi ja 30.000 naista leskeksi.
Elämä menetysten ympäröimänä on itsestään selvää. Kaikki
meidän aikuisemme olivat sotansa sotineet ja sen kanssa elettiin. Tavalla tai toisella.

skon, että omakohtainenkin kokeminen on vielä
mahdollista. Ei niin, että osaisi asettaa itsensä sotien
aikaan, mutta nykyisyyden pohtiminen ja tulevaisuuden valintojen tekeminen on omakohtaisuutta, joka on varmemmalla pohjalla, jos pyrkii ymmärtämään Suomen sotien
historiaa ihmisten tasolla. Suuri kysymys on, miten perinteiden vaaliminen puhuttelee uusia sukupolvia heidän omassa
elämässään.

U

Ilkka Juva
Sotaveteraaniliiton viestintätoimikunnan puheenjohtaja

V

asta kun me sodan jälkeen syntyneet kipusimme aikuisikään, tajusin sodan kokeneiden olevan jotenkin
erityisiä ihmisiä. Asioiden arkipäiväisyys väistyi arvostuksen tieltä. Olennaista oli tajuta sota-ajan ja oman ajan
yhteys. Sen ymmärtäminen oli vielä silloin helppoa, koska kysymys oli omista vanhemmista. Samaistuminen oli vaivatonta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö luovuttamassa mitaleja Kuopion pääjuhlan yhteydessä.

Tasavallan presidentti luovutti veteraanimitaleita Savossa

K

un sotasukupolvet olivat läheisiä, heidän perinteensä
vaaliminenkin oli luonnollista. Nyt on keski-iässä polvi, jolle sota on isovanhempien tai heidän vanhempiensa historiaa, toisen käden tietoa. Tieto ei ole koskaan sama
kuin kokeminen.

”Jokainen teistä
on sen ansainnut”

 Svensk resume sidan 19

toiminnanjohtajalta
Kuluva vuosi on veteraanityössä yksi
haasteellisimmista. Tämä saattaa tuntua kummalliselta: olemmehan juuri
saaneet veteraanien etuuksia parannettua enemmän kuin koskaan aiemmin
veteraanityön historiassa. Säädökset
vammautumattomien veteraanien kotipalveluista astuvat voimaan marraskuun
alusta. Rintamaveteraanien kuntoutuslakiin tehdyt, kotipalveluita koskevat
parannukset, ovat kuitenkin vain sanoja paperilla, ellei niitä ”jalkauteta”
käytäntöön.
Rintamaveteraaniliitto ja Sotaveteraaniliitto ovat kuluvan kevään aikana
yhdessä Valtiokonttorin kanssa järjestäneet ympäri maata koulutustilaisuuksia, missä on kerrottu lain sisällöstä ja
sen tuomista muutoksista veteraanien
etuuksiin. Tilaisuudet ovat osoittaneet
tarpeellisuutensa. Niihin on osallistunut
tähän mennessä satoja kuntien, kun-

tayhtymien ja sote-alueiden edustajia
sekä liittojemme aktiiveja.
Tiedossamme on ollut, että julkisen sektori toteuttaa palveluita hyvin eri tavoin
ja eri tasoisesti. Syitä on ollut monia,
osa kovin keinotekoisia. Selvää on, että
epävarmuus rahoituksesta on ollut yksi
syy, vaikkei rahan olisi pitänyt olla enää
muutamaan vuoteen este palveluiden
toteuttamiselle. Viimeistään nyt kunnissa ja niiden yhtymissä pitäisi uskoa,
että rahat riittävät ja vammautumien
veteraanien palvelut on järjestettävä kuten ne on tähän asti järjestetty vähintään
10 % haitta-asteen sotainvalideillekin.
Palveluiden taloudellinen turvaaminen
ei poista veteraanijärjestöjen työtä. Nyt
on erityisen tarpeellista huolehtia siitä, että veteraaneille tehdään palvelutarpeen arvioinnit ja sen myötä heille
annetaan käytännössä kaikki heidän

tarvitsemansa palvelut. Tämä on liittojemme piiri- ja paikallistasolle vastuullinen tehtävä ja edellyttää jäsenkunnan
hyvää tuntemusta.
Toki tehtävää on muutakin. Allekirjoittanut on aiemminkin puhunut veteraanien yksinäisyyden torjunnasta.
Välillä tuntuu siltä, että paikoin vallalla
on mieliala, että veteraaneja ei ole olemassa, kun he eivät käy kokouksissa ja
tilaisuuksissa. He kuitenkin ovat. Monet
eri tavoin kotiin sidottuina. Myös heidät
pitäisi muistaa: tuoda tilaisuuksiin tai
käydä vain heidän luonaan. Tämä edellyttää toimivaa järjestökenttää. Niinpä
olenkin useaan otteeseen kehottanut
veteraanityössä olevia huolehtimaan
työn jatkuvuudesta: siitä, että uusia toimijoita edelleen haetaan mukaan. Heitä
tarvitaan paitsi vielä vuosia jatkuvaan
veteraanien, heidän puolisoidensa ja
leskiensä huoltotyöhön myös edessä

olevaan perinnetyöhön.
Toivotan kaikille Kenttäpostia -lehden
lukijoille erinomaista kesää ja Rintamaveteraaniliiton väelle vielä erityisesti hyvää liittokokousta.
Heikki Karhu
Rintamaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja

Ennen kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan
alkua koettiin Kuopion musiikkikeskuksella
yksi päivän koskettavimmista hetkistä, kun
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö luovutti Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1
luokan mitalin henkilökohtaisesti 26 savolaisveteraanille. Yksi heistä oli juankoskelainen Leo Mäkinen.
”En sieltä takarivistä joutanut aikanaan
mitalia hakemaan. Etulinjan miehet niitä
saivat”, huomionosoituksesta ilahtunut veteraani vitsaili seremonian jälkeen.
Ensimmäistä kertaa veteraanipäivän kansalliseen pääjuhlaan osallistunut Mäkinen
kiittelee sotaveteraanien arvostuksen kasvaneen viime vuosina ja toivoo sen myös
jatkuvan.
”Toivon, että nuoremmat ihmiset muistaisivat meitä veteraaneja ja yleensäkin kaikkia
ikäihmisiä ja antaisivat arvoa.”
Presidentti Niinistö kiitteli läsnäolijoiden
velvollisuudentuntoa ja valmiutta uhrautumaan isänmaansa puolesta.
”Tänään jälleen, kun katson teitä silmästä
silmään, olen saanut vastaanottaa sen viestin, mitä aiemminkin näissä tilaisuuksissa.
Se kertoo jotain sellaista, että ’minä tein, mitä
minulta odotettiin’, sanoi presidentti Niinistö
kiitossanoissaan.

”Se on arvokas perinne jälkeen tuleville
sukupolville, että tehdään mitä odotetaan,
kukin kykyjensä mukaan.”
Presidentti Niinistö on itsekin sotaveteraanin poika. Hänen isänsä Väinö Niinistö oli
jatkosodan veteraani ja yksi Salon Seudun
Sotaveteraanien perustajajäsenistä. Niinistö
on pitänyt kunnia-asianaan saattaa loppuun
presidentti Koiviston aikanaan aloittama
perinne.
”Uskoakseni tämän jälkeen kaikki ovat
mitalinsa saaneet – ansainneet jo vuosikymmeniä sitten te ne olette. Luulen, että mikään
kiitos siitä mitä olette tehneet isänmaan hyväksi ei anna täyttä oikeutta”, presidentti kiitti
paikalle kokoontuneita veteraaneja.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Vicente Serra/
Kuopion kaupunki sekä
Marja Kivilompolo

Karjalaissyntyinen Leo Mäkinen oli yksi mitalin
Kuopiossa presidentiltä saaneista.
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Veteraanit kiitollisina juhlapäivänään

”Uusille sukupolville siirtyy
hieno perintö – ja vastuu”

”Aina meitä ei
ole arvostettu”

Valtakunnallista veteraanipäivää vietettiin tänä vuonna nyt 33. kertaa Valtakunnallista pääjuhlaa
isännöinyt Kuopio tarjoili yleisölle upean ohjelman ja koskettavia muistoja.
Kuopion Musiikkikeskuksessa pidetty pääjuhla keräsi paikalle liki
700-päisen juhlayleisön, näiden
joukossa Tasavallan presidentti
sekä kymmenittäin sotaveteraaneja.
Tänä vuonna veteraanipäivän teemana oli ”on aika muistaa”, mikä
toistui myös juhlapuhujien puheenvuoroissa.

Sodan raunioista
maailman huipulle
”Yhdelle sukupolvelle annettiin
maamme historiassa ennennäkemätön taakka kannettavaksi. Kun
kuljemme aikakaudesta toiseen,
vastuu on siirrettävä sukupolvien
ketjussa eteenpäin. Kun uudet sukupolvet ottavat paikkansa, siirtyy
heille hieno maa ja perintö, mutta
myös suuri vastuu. Niin on aina ollut”, muistutti Kuopion kaupungin
tervehdyksen juhlaan tuonut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Sari Raassina.
Juhlassa kuulluissa puheissa kiinnitettiinkin ansaitusti huomiota siihen, että se sama sukupolvi, joka
ensin joutui kärsimään sodan, sai
vielä tehtäväkseen maan jälleenrakentamisen. Suomi onkin tuolloin
luodusta perustasta ponnistanut
tiensä maailman huipulle.
”Mutta olemmeko me onnellisia?
Osaammeko arvostaa tätä kaikkea?”, haastoi yleisön puheessaan
Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg.
”Sotilaallisen suorituskyvyn lisäksi yleinen asevelvollisuus opettaa
kansalaistaitoja, jotka te veteraanit
saitte jo äidinmaidossa. Tärkeimpänä näistä otan esille toisista ihmisistä
huolehtimisen. Suomella ei ole varaa unohtaa ja menettää heikoimmassa asemassa olevia. Meidän on
aika muistaa jälleen, että kaveria ei
jätetä!”

Arvovieraiden joukossa nähtiin mm. presidentti Sauli Niinistö sekä Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg.

Seppelepartion saatteli matkaan juhlallinen Narvan marssi.

Sotaveteraanin tervehdyksen
juhlaan tuoneen Heikki Suhosen
puheenvuoron löydät kokonaisuudessaan Sotaveteraaniliiton
blogista liiton nettisivulla osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi/blogi

Kuopion sotaveteraanien perinnekuoron ja Kalevan koulun musiikkiluokkalaisten yhteisesitys keräsi
kiitosta paikalla olleilta ja kotisohvilta.

Seuraavan 		
sukupolven vuoro

johdolla. Juhlan juonsi Tiina Naumanen, joka vastasi myös juontojen lomassa esitettyjen videohaastattelujen käsikirjoituksesta.
Haastatteluissa Kalevan koulun
oppilaat tenttasivat pohjoissavolaisia sodan kokeneen sukupolven
edustajia. Pysäyttävissä vastauksissa kiteytyi koko perinnetyön
tehtävä: se, miksi on niin sanoin
kuvaamattoman tärkeää, että nämä
kokemukset siirretään myös tulevien sukupolvien muistettaviksi.
”Sota on kauheaa, siinä ei ole
voittajia lainkaan. Se on meidän
sotaveteraanien toivomus, että
uusia sotaveteraaneja ei tulisi enää
koskaan”, kuopiolaisveteraani Väinö Rissanen totesi omassa puheenvuorossaan.
Koulun oppilaat olivat jättäneet
kädenjälkensä myös juhlan musiikilliseen ohjelmaan: Kuopion sotaveteraanien perinnekuoron lisäksi
tilaisuudessa esiintyi koulun musiikkiluokkalaisista koottu kuoro.
Totisten miesäänten ja heleiden
lasten yhteisesityksenä Veteraanin
iltahuudon sanoma kuulosti tavallistakin koskettavammalta, mitä
kiiteltiin kilvan myös ohjelmaa
kotisohviltaan seuranneiden palautteissa. Kohta poissa ovat veljet
- lasten ja lastemme lasten, heidän
nyt vuoronsa on.

Pääjuhlan musiikkiohjelmasta vastasi Kuopion kaupunginorkesteri
ylikapellimestari Jaakko Kuusiston

Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Vicente Serra/
Kuopion kaupunki

Suomalaisessa maanpuolustuksessa on nähty myös muutoksia
sitten sotavuosien. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, että
perinteisen varusmiehen tervehdyksen veteraanipäivän pääjuhlaan
toikin varusnainen.
”Naisena haluan myös muistaa
lottien ja rintamanaisten arvokasta
työtä. Heidän sitkeytensä ja työssään tinkimättömyyden ansioista
miehet pystyivät keskittymään
taistelutehtäviin”, huomautti Karjalan lennoston lentosotamies Jenni
Rautiainen.
Samaan asiaan kiinni huomiota myös juhlassa puhunut sotaveteraani, pöljäläinen 94-vuotias
Heikki Suhonen, joka muistutti
naisten merkityksen ulottuneen
pidemmälle, kuin usein ymmärretäänkään.
”Viime sotia eivät käyneet vain
miehet etulinjassa. Naisten panoksella oli ratkaiseva merkitys niin
eri tehtävissä sotatoimialueella
kuin kotirintamalla. Unohtaa ei
saa myöskään sitä tukea, minkä
me sodasta palanneet sotiemme
veteraanit olemme vuosikymmenien aikana saaneet aviopuolisoiltamme.”

Uhraukset eivät unohdu
Tärkeimmäksi keinoksi pitää huolta veteraanien perinnöstä nousikin
Suomen kyky turvata olemassaolonsa vastakin.
”Vaikka rivinne ovat harvenemassa, tekemänne uhraukset eivät
unohdu. Tämä näkyy teoissa: Suomi
huolehtii puolustuksestaan edelleen
itse, mutta tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaniensa kanssa”,
vakuutti puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti, sanansa
etenkin juhlan itseoikeutetuille
kunniavieraille osoittaen.

Yksi videoiduissa haastatteluista nähdyistä veteraaneista oli Väinö Rissanen.

”Meidän sotaveteraanien
toive on,
ettei uusia sotaveteraaneja
tulisi enää koskaan”

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaan
osallistuneet veteraanit ovat kiitollisia
asenteissa tapahtuneissa muutoksista.
Jatkosodan veteraani Kaarlo Salmela oli saapunut juhlaan Lapinlahdelta,
vaikka kunto ei viime vuosian olekaan
sallinut osallistua enää ihan jokaiseen
veteraanipäivän juhlaan. Salmela tunnustaa, että sota jätti jälkeensä paljon
muistoja.
”Parhaiten veteraanien perinnölle
tehdään oikeutta sillä, että sodasta puhutaan. Nyt niin jo onneksi tehdäänkin”, hän arvelee.

Lauri Lukkarinen ja Riitta Leppäkuusi

Ensi kertaa juhlissa
Lauri Lukkarinen Kiuruvedeltä saapui
juhlaansa tyttärensä Riitta Leppäkuusen saattamana. Molemmille kyseessä
oli ensimmäinen kerta valtakunnallisen
pääjuhlan vieraana.
”Yleensä olemme katsoneet tätä televisiosta”, Leppäkuusi kertoi.
”Veteraanien päivä on suuri juhlapäivä, totta kai”, Lukkarinen painotti
huomauttaen, että aina ei veteraaneja
ole Suomessa juhlistettu.
Samasta asiasta muistutti myös ystävänsä, veteraanityön aktiivin Kirsti
Tikkasen kanssa Pielavedeltä saapunut lotta Asta Jauhiainen, joka julisti
veteraanipäivän olevan ”suurin päivä,
mitä olla voi.”
”Missä me olisimme ilman veteraaneja? Jos he eivät olisi pitäneet puoliamme, ei meillä olisi vapautta eikä
hyvinvointivaltiota ja tätä maata, joka
on paras koko maailmassa!”

Asta Jauhiainen ja Kirsti Tikkanen

Asenne muuttunut
Lapinlahtelaisveteraani Otto Jääskeläinen kertoi saaneensa oman Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin rintaansa veteraanipäivänä
neljä vuotta sitten, yhtä aikaa vaimonsa
kanssa.
”Totta kai se tuntuu hyvältä”, Jääskeläinen hymähti.
Jääskeläinen menetti heti talvisodan
alussa molemmat veljensä. Siksikin arvostus sodan kokeneita kohtaan tuntuu
hyvältä.
”Se on mukava tietää, että meitä vielä
muistetaan! Sen suhteen asenne on kyllä
julkisuudessakin muuttunut. Isänmaallisuuden henki saisi Suomessa säilyä.
Sellaista oli 1930-luvulla kaikkialla - suojeluskunnillakin oli kaikkien puolueiden
tuki.”

“Yhteishenkeä tarvitaan”
Karttulalainen Lyyli Husso osallistui
juhlaan tyttärensä Marketta Eskelisen
kanssa.
Husso oli jatkosodassa sotatoimialueella huoltotehtävissä työkomppaniassa Karhumäessä. Karjallaissyntyinen
Husso joutui sotavuosina kahdesti
evakkoon ja hän muistaa yhä ensimmäiset tykinlaukaukset, jotka kertoivat

Otto Jääskeläinen

Kaarlo Salmela

Lyyli Husso ja Marketta Eskelinen

talvisodan alkaneen. Kotinsa lisäksi hän menetti sodassa myös
veljensä, joka kaatui kesän 1944
taisteluissa.
Sodan jälkeen Husso oli mukana Kuopion torilla sijainneessa
veteraanikahvilassa.
”Niin kauan olin mukana kuin
jalat kantoivat!” pirteä veteraani
kertoo.
Veteraanien jälkeläisenä Eske-

linen kiittelee omaavansa sotaan
henkilökohtaisen siteen ja arvostaa veteraanipäivän kansassa
esiin nostamaa yhteisöllisyyttä.
”Tällaista yhteishenkeä tarvittaisiin Suomessa nyt enemmänkin, kun kaikki ovat niin
kaivautuneita omiin poteroihinsa ja uskovat vain itsensä olevan
oikeassa”, hän pohtii.
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Operaatio Loppusota
tuli päätökseensä
Tämän vuoden kansallinen veteraanipäivä oli tavallistakin juhlavampi
niille yli 3000 maamme sotaveteraanille, joille Tasavallan presidentti myönsi
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 luokan mitalin.
Sen myötä päätökseensä tuli ”Operaatio Loppusodan” nimellä kulkenut, presidentti Mauno Koiviston
aikana alkanut perinne. Hänen
aloitteesta kaikille niille veteraaneille, jotka eivät sotien muistomitalien lisäksi olleet saaneet mitään valtiollista huomionosoitusta,
alettiin vuodesta 1987 myöntää
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 lk mitali.
Presidentti Niinistön aloitteesta
merkkien myöntämispäivä siirrettiin vuonna 2015 itsenäisyyspäivästä 27.4. vietettävän kansalliseen
veteraanipäivään.

vastaanottamasta huomionosoitusta. Jokaisen veteraanipäivän jälkeen
saadaan kuitenkin myös yhteydenottoja omaisilta, jotka ihmettelevät,
kun ei huomionosoitusta tänäkään
vuonna kuulunut.
”Kriteerejä on kolme: se, että
henkilö on elossa, että hänellä on
rintamatunnus ja se, että hänellä on
niin sanotusti paljas rinta. Aina ei
veteraanin jo saamista kunniamerkeistä ole nimittäin tietoa omaisillakaan”, Karumaa muistuttaa.
Onnistuakseen on hanke vaatinut monen tahon yhteistyötä.
Ensin on pitänyt saada kunnittain
tieto jokaisesta elossa olevasta veteraanista, jonka jälkeen on tarkastettu hänelle jo mahdollisesti myönnettyjen mitalien tilanne ja etsitty
jokaiselle ajantasainen osoite. Sen
jälkeen mitalit, samoin kuin vielä
yksitellen läpikäydyt kunniakirjat,
on toimitettu kuhunkin veteraanipiiriin, jossa niiden luovutus vas-

Presidentinkin arvoasteikossa korkealla
”Veteraanipäivän mitalienjako on
yksi esimerkillisimpiä: tähän panostetaan kaikkialla, ei vain pääjuhlassa”, ritarikuntien sihteeri,
kontra-amiraali Antero Karumaa
huomauttaa.
Kyseessä on merkittävä tapahtuma paitsi tänä vuonna satavuotisjuhlaansa viettävälle ritarikunnalle,
myös sen suurmestarille.
”Presidentti jakaa vuosittain
henkilökohtaisesti kahdet mitalit:
veteraanimitalit ja suurristit. Tämä
on hänenkin arvoasteikossaan siis
tavattoman korkealla. Kotimaassa
ollessaan tasavallan presidentti onkin osallistunut puolisonsa kanssa
jokaisen veteraanipäivän pääjuhlaan.”
Tänä vuonna Kuopion isännöimän pääjuhlan yhteydessä mitalin
sai tasavallan presidentiltä rintaansa 26 veteraania.

Inarin veteraanipäivän yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa SVR M1-mitalilla palkitut vasemmalta alkaen Kerttu Kiviniemi, Martta Pauliina Kiviniemi
ja Elvi Petäkoski. Kuva: Tuomo Huusko

taanottajilleen on hoidettu veteraanipäivän yhteydessä.

Kunniakas perinne
kunnialla päätökseen
Operaatio on ollut iso ponnistus
niin SVR:n ja SL:n kuin VR:nkin
ritarikuntien kanslialle kuin järjestelyissä auttaneelle Pääesikunnalle
sekä veteraaniliittojen kenttäverkoston väelle, mutta tyytyväinen
Karumaa uskaltaa jo melkein huokaista helpotuksesta.
”Koko ajan tässä on kilpajuoksua
käyty. Kun presidentti Koivistonkin
haudalle on viimein saatu muistokivi, niin voi hyvillä mielin sanoa,
että hommat on nyt hoidettu. Luulenpa, että tuolta pilvenreunaltakin
meitä katsoo hyvin tyytyväinen
mies!”
Teksti ja kuva:
Ariela Säkkinen

Lapin piiriin mitaleja myönnettiin kaikkiaan 440 kappaletta. Rovaniemen kirkossa veteraanipäivänä järjestetyssä juhlatilaisuudessa sen sai rintaansa 22 veteraania, mitä kirkkoon oli kokoontunut seuraamaan yli 300-päinen yleisö.
Kuva: Pekka Aho

Kunniamerkkejä
kautta maan
Kansanedustaja ja Rovaniemen kaupungin valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto ojentaa kunniamerkin utsjokelaiselle
Regina Holmbergille. Kuva: Pekka Aho

Operaatio Loppusota numeroina:

Ritarikuntien sihteeri, kontra-amiraali Antero Karumaa pitää kunnia-asiana
hoitaa perinne päätökseen tyylikkäästi.

Myöntökriteereistä
epäselvyyttä
Nyt mitalinsa saavat veteraanit
ovat pääosin mihinkään veteraaniliittoon kuulumattomia. Osa on

jättäytynyt sodan jälkeen kaiken
veteraanitoiminnan ulkopuolelle,
joten veteraaniliitoissa oltiin varautuneita myös siihen, että joukossa saattaa olla heitäkin, jotka
periaatteellisista syistä kieltäytyvät

Tervolassa palkittuja veteraaneja: eturivissä vasemmalta Maire Mattinen, Heikki Frant, Kaija
Tiuraniemi ja Ulla Pesola. Takarivissä vasemmalta Raakel Räihä, Anja Pesonen ja Aili Karaste.
Kuva: Tervolan kunta

 Perinne aloitettiin presidentti Koiviston aloitteesta
vuonna 1987
 Kaikkiaan ”veteraanimitaleja” oli viime vuoden loppuun 		
mennessä myönnetty 10 000, joista runsas
7 000 kuluneiden neljän vuoden aikana
 Tänä vuonna saajia oli 3121, kahdeksassa maassa
 Naisia palkituista on nyt jo n. 70%
 Yli 100-vuotiaita oli saajissa 66 kappaletta,
vanhin vastaanottaja jo 108-vuotias

Kouvolassa mitali luovutettiin veteraanipäivän juhlassa yhdeksälle
veteraanille a kahdelle omaiselle – loput viisi saavat mitalinsa
henkilökohtaisesti kotonaan. Mitalin saajat vasemmalta lukien:
Vappu Kansikas, Kerttu Koho, Kirsti Korhonen, Aune Koskinen,
Martti Luukka, Eino Spolander, Veikko Tirronen, Allan ja
Valma Valto. Kuva: Toivo Hartikainen
Oulussa SVR M1-mitalit
jaettiin veteraaneille Oulun
kaupungin järjestämän
veteraanipäivän edellä
järjestetyssä tilaisuudessa.
Kaikkiaan tilaisuuteen
oli kutsuttu 158 veteraania ja paikalle pääsikin
noin 100-päinen joukko
veteraaneja saattajineen.
Mitalit palkituille jakoivat
Rintamaveteraaniliiton
kunniapuheenjohtaja Onni
Toljamo sekä Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer.
Kuva: Pekka Koivisto

Lisätietoa ritarikuntien verkkosivuilta
osoitteessa www.ritarikunnat.fi

Turkuun mitaleja myönnettiin 98 tähän saakka valtiollista huomionosoitusta vaille jääneelle veteraanille,
joista 25 pääsi paikalle Turun konserttitalossa kansallisena veteraanipäivänä järjestettyyn mitalien jakotilaisuuteen. Kuva: Teijo Viljanen/ Turun Sanomat

Saarijärvellä SVR M1-mitali myönnettiin veteraanipäivänä kahdeksalle veteraanille, joista kaksi
jaksoi vielä tulla paikalle. Vasemmalla kulttuurisihteeri Eija Viitanen, veteraani Eino Heinänen,
veteraani Pentti Torppa, mitaleja jakamassa Saarijärven sotaveteraaniyhdistyksen sosiaaliyhdyshenkilö Ritva Liisa Tavaila sekä puheenjohtaja Jarmo Iso-Ahola. Kuva: Ritva Liisa Tavaila

Hyrynsalmella veteraanien huomionosoitukset jaettiin kansallisen veteraanipäivän aattona
järjestetyssä juhlassa. Kaikkiaan Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1 lk italin sai Ylä-Kainuun
alueella 118 veteraania. Kuva: Marjut Lehto/ Ylä-Kainuu-lehti

Suomen valkoisen ensimmäisen luokan mitalin saaneita sallalaisveteraaneja: vasemmalta Taimi
Viitala, Asta Luukkonen, Olli Kivelä, Maila Tapio, Laila Oksavaara, Anja Matero, Helga Mikkonen.
Oikealta seisomassa Anna Aatsinki, Elli Anttila, Milja Ala-Poikela, Elvi Luusua, Laina Loisa ja Irja
Niemelä. Kuva: Ahti Kantola
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Sotaveteraaniviikkoa
vietettiin jo 53. kerran

E

Liiton puheenjohtaja
Erkki Heikkinen
Rovasti Juhani Sainion
lähettämässä seppelepartiossa kantajana toimi
Pentti Raassina ja airueina
Maija Saari sekä Matias
Hurskainen.

Kansallinen yhtenäisyys
korostui Joensuun avauksessa

V

altakunnallisen Sotaveteraaniviikon avajaisjuhlaa vietettiin lauantaina
9. maaliskuuta Joensuussa, missä
tilaisuutta isännöivä Joensuun Sotaveteraaniyhdistys vietti samalla
60-vuotisjuhlaansa. Juhla keräsi yli
10-päisen yleisön, joiden joukossa
oli myös lukuisia veteraaneja.
Tänä vuonna jo 53. kertaa vietettävä Sotaveteraaniviikko ajoittuu
vuosittain Talvisodan päättymispäivän 13. maaliskuuta ympärille.
”Tämä on tietoinen valinta. Haluamme korostaa Talvisodan aikaisen
yksimielisyyden ja yhteisvastuun
merkitystä. Samalla haluamme
suunnata kansalaisten ja median

huomioita sotaveteraanien tarpeisiin ja toiveisiin”, mainitsi Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki
Heikkinen avajaispuheessaan.
”Jäsenmäärältään suurimpana
veteraanijärjestönä Sotaveteraaniliitto järjestää Sotaveteraaniviikon
ja kunnioittaa sillä kaikkia sodassa
olleita miehiä ja naisia. Nuoria ja
ikäihmisiä unohtamatta. Sota vaati
uhrinsa koko kansaltamme.”
Kansallisen yhtenäisyyden merkitystä korosti puheessaan myös
Kaatuneiden Muistosäätiön puheenjohtaja, kenraaliluutnantti evp
Esa Tarvainen.
”Naisten ja nuorten työpanos
vapautti asekuntoisia miehiä rin-

Musiikista vastasivat mm. Rakuunasoittokunnan säestämä Tulliportin normaalikoulun lapsikuoro.

tamalle jopa parin divisioonan
verran”, hän muistutti.
Tarvainen myös kiitteli kuluneina vuosikymmeninä veteraaneihin
suhtautumisessa tapahtunutta kunnianpalautusta.
”Tajuttiin myös se, että veteraaneillemme on taattava arvokas
vanhuus. Suomen Sotaveteraaniliitto ja muut veteraanijärjestöt
ovat kiitettävästi jaksaneet ylläpitää
veteraaniväestöstä huolehtimisen
merkitystä niin valtiovallan kuin
muiden rahoittajien suuntaan.”
Hän myös muistutti, että yhtenäisyydelle on tarvetta yhä tänäänkin.
”Sotiemme veteraanit ovat jättäneet meille arvokkaan perinnön,

itsenäisen isänmaan. Tätä perintöä voimme parhaiten vaalia ja
ylläpitää vahvistamalla kansallista
eheyttämme itse kukin kykyjensä
mukaan.”
Carelia -salissa järjestetyn juhlatilaisuuden monipuolinen ohjelma
ei unohtanut myöskään nuorempia
ikäluokkia, joiden rooli veteraanien
perinteen siirtämistä myös tuleville
sukupolville on tärkeä: heidän äänensä kuului musiikkiesityksissä,
joissa yksi esiintyjä oli Rakuunasoittokunnan säestämä Tulliportin
normaalikoulun lapsikuoro.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Kalevi Lohiranto

spoossa jo aamuisella
lipunnostolla ja seppeleenlaskulla Tuomiokirkon sankarihaudoilla alkanut
talvisodan päättymisen muistopäivä sai arvoisensa lopun
Tapiolan kirkossa järjestetyssä
muistojuhlassa, jolla myös tämän vuotinen Sotaveteraaniviikko päätettiin.
Musiikkipainotteisesta ohjelmasta vastasivat Kaartin soittokunnan säestäminä Espoon
musiikkiopiston Apollo-kvintetti sekä Perinnekuoro Espoon
Mieslaulajat, joiden tulkinta
Veteraanin iltahuudosta herkisti
yleisön mielet ja silmät.
Liiton tervehdyksen muistojuhlaan toi puheenjohtaja Erkki
Heikkinen, valtiovallan puolestaan sisäministeri Kai Mykkänen, joka huomautti Talvisodan
olevan paitsi koko suomalaisen
identiteetin ydin, myös salaisuus
Suomen nousuun maailman
huipulle. Talvisota identiteetin
ytimenä ei hänen mukaansa
ole vain tarina selviämisestä
ja itseluottamuksesta – se on
myös kertomus kasvamisesta
veljeyteen ja keskinäiseen luottamukseen.
“On ihme, että Suomi on yksi
ainutlaatuisimmista nousijoista
niin elintason, tieteen, tekniikan
kuin vaikkapa tasa-arvon maana. Talvisota oli tämän päivän
Suomelle välttämätön edellytys
kahdellakin tavalla. Ensinnäkin
se teki mahdolliseksi Suomen
selviämisen itsenäisenä kansakuntana. Mutta väitän, että se
antoi meille, hyvinvointi-Suomelle, toisenkin välttämättömän
rakennuspalikan – itsetunnon ja
luottamuksen. Luottamuksen
Suomeen, mutta myös luottamuksen suomalaisten kesken.”
Sotaveteraani Olavi Matilainen oli todistamassa tämän
veljeyden ja ”veljeä ei jätetä”hengen syntymistä hetkistä
synkimpinä.
“Korsussa kuivattelivat kaminan ääressä jalkarättejään niin
päällystö kuin miehistökin. Kotoa saatujen pakettien makupalat jaettiin kavereiden kesken,
tarinoita riitti. Vastaan sanomatta kukin lähti vartiovuorolleen

Perinnekuoro Espoon Mieslaulajat.

Veteraanin iltahuuto herkisti
Espoon päätösjuhlassa

pimeään yöhön ja talven pakkasiin
täyttämään sotilasvalansa velvoitetta”, hän muistutti koskettavassa
puheenvuorossaan.
Suomi on 101-vuotisen itsenäisyytensä aikana saanut nähdä 96
rauhan vuotta. Historia ei tule kuitenkaan unohtumaan tulevienkaan
sukupolvien muistissa, molemmat
puhujat uskovat.
“Olen usein itsenäisyyspäivänä
ollut keskusteluissa koulunuorison
kanssa ja todennut nykynuorison
olevan kiinnostunut itsenäisen
Suomen historiasta mukaan lukien
myös talvi- ja jatkosodan tapahtumat ja niiden merkityksen maallemme”, Matilainen kiitteli.

Ministeri Mykkänen on havainnut saman omassa perheessään.
“Huomaan ilolla, että omat 7- ja
9-vuotiaat poikani ovat tästä perinnöstä vähintään yhtä kiinnostuneita kuin edelliset sukupolvet
ovat osanneet olla, ja olen varma,
että myös se perimmäinen kysymys, terve itseluottamus suomalaisuuteen, selviämiseen ja syyhy
taistella Suomen puolesta ja myös
ennen kaikkea kansakunnan keskinäiseen veljeyteen, jatkuu tältä
osin uusien sukupolvien ottaessa
soihdun eteenpäin vietäväksi.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat. Jukka Halonen

Ministeri Kai Mykkänen toi
valtiovallan tervehdyksen juhlaan.

Sotaveteraani Olavi Matilainen.
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Sotaveteraaniliiton kevään 2019
huomionosoitukset

Hiljaisuus

A

ikanaan Englannissa hermostuin usein bussimatkoihin. Asuin
Totton-nimisessä kylässä (joka eräänä vuonna äänestettiin Englannin tylsimmäksi kyläksi) ja sieltä oli noin viidentoista minuutin
matka Southamptonin keskustaan. Bussit tulivat harvakseen ja seisoessani kaatosateessa pysäkillä ikävöin usein omaa autoani sekä
Helsingin muutaman minuutin välein kulkevaa metroa. Bussit olivat
aina myöhässä!
Kun bussi vihdoin tuli, alku oli aina hyvä: ”Hello, rose” (Hei ruusu),
kuski toivotti ovet avatessaan ja sydän suli joka kerta. Joskus kuski
sanoi myös ”Hello, love” – hei rakas. Mutta sen merkitys on vain ystävällinen ja sanaa käytetään kaikkialla, kuski ei siis yrittänyt vikitellä.
Mutta sitten se alkoi. Joka ikisellä pysäkillä, joka ikisen mummelin
kiivetessä kyytiin alkoi kalkatus, joka kesti ja kesti. Auto seisoi pysäkillä ja kuski höpötti mummelin kanssa. Aiheena saattoi olla niin
mummelin aviomiehen lonkkaleikkaus, pojan uusi työpaikka tai sää
(neljä vuodenaikaa – yhden päivän aikana). Sitten auto nytkähti
eteenpäin ja jumiutui taas seuraavalle pysäkille. Jälleen alkoi höpötys:
mitäs Peterille kuulu, onpa ollut sateista, kuinka olet toipunut polvileikkauksesta?
Kihisin itsekseni penkillä, vilkuilin kelloa. Vartin matka kesti 45 minuuttia, koska kuski höpötti lähes jokaisen kanssa, joka siihen autoon
nousi. Myös bussista poistuminen oli samanlaista piinaa: jäähyväiset
jokaisen kohdalla kestivät yhtä kauan kuin bussiin tulemiset.

O

lin nuori, kiireinen, itsekeskeinen. Tänä päivänä tajuan, kuinka
kallisarvoista kuskin antama aika ja lyhyt keskustelutuokio mummeleille oli. Meidän tuppisuiden suomessa vastaava ei tapahtuisi.
Ihmiset ovat tylyjä, bussikuskeille ei sanota huomenta eikä edes kiitosta. Jokainen murjottaa omassa kuplassaan.
Toisaalta se on myös aika hellyttävää, tämä meidän suomalaisten
hiljaisuus ja yksinäisyyteen vetäytyminen. Ei yli-leveää, amerikkalaista tekopirteää naukumista tai italialaista huutoa, vaan välimatkoja,
omaa tilaa.
Suomalaista puhekulttuuria ja hiljaisuutta tutkinut dosentti Michael Berry puhui vuonna 2013 Ylen uutisille positiivisesta hiljaisuudesta. ”Toiset suomalaiset osaavat tulkita tällaisen hiljaisuuden, mutta
muiden kulttuurien on vaikea ymmärtää sitä”, Berry sanoi.
Kulttuurit, joissa keskustellaan paljon, eivät välttämättä aina ymmärrä hiljaisuuden hyviä puolia.
Suomalaiset tunnetaan maailmalla hiljaisina, vähän jäyhinä, mutta
rehellisinä. Brittiläinen aviomieheni kauhistelee edelleen, kuinka Tuusulan Hyrylän Ilmantorjuntamuseon pihalla on näytillä alueilmantorjunta-ohjuspatterin ItO 79:n kalustoa. Museon ulkoalueella on ohjusten lisäksi AN/TPS-1E maalinosoitustutka, raskaita tykkejä sekä
ampumaleirillä käytetty maalilennokki lähtökatapultin päällä.
Mieheni mukaan Englannissa ne olisi varastettu välittömästi.

A

ppivanhempani puhuvat edelleen siitä, kuinka kerran Kansallismuseon kahvilassa jätin kassalle myyjän pyynnöstä täpötäyden
kolikkokukkaroni. Sillä aikaa, kun joimme kahvia, myyjä laski kolikot
ja vaihtoi ne seteleiksi. Anopin kahvinjuonnista ei meinannut tulla
mitään, oli niin huolissaan. Oletko varma, että myyjä laskee oikein
eikä ota osaa kolikoista itselleen? Englannissa ei ikinä tuollaista voisi
tehdä!
Nauroin ja lohdutin. Tämä on Suomi!
Meidän hassu, pieni, hiljainen ja rehellinen Suomi, jossa tykkejä ei
varasteta museon pihalta ja myyjä palauttaa kukkaron. Missä näihin
aikoihin pysähdytään hetkeksi ulkona kuuntelemaan hymy huulilla:
linnut laulavat, kevät tulee.

kolumni

Sotaveteraanien kultainen
ansioristi myönnettiin
seuraaville henkilöille:

Helsinkiläisveteraani Risto Lundén kehaisi 8-vuotiaan Anton Häkkisen olleen jopa kanssaesiintyjää parempi.

Kahdeksanvuotias Anton hurmasi Helsingissä

Veteraanin iltahuuto
kajahti komeasti
Talvisodan päättymistä kunnioittava Sininen hetki -konsertti
oli oululaisen laulajanalun Anton Häkkisen ensimmäinen
yhteisesiintyminen idolinsa Jorma Hynnisen kanssa.
Talvisodan päättymispäivää muistettiin Helsingissä mm. Temppeliaukion kirkossa pidetyllä Sininen
hetki -konsertilla. Isovanhemmat
ry:n tänä vuonna jo 19. kertaa järjestämä konsertti kerää vuodesta
toiseen yleisöön myös paljon veteraaneja. Konsertin suojelijana
toimii viimeinen elossa oleva
Mannerheim-ristin ritari Tuomas
Gerdt.
”Tämä on yksi tapa muistaa
edellisten sukupolvien ponnisteluja selviytyä sotavuosien
koettelemuksista sekä Suomen
jälleenrakentamisesta nykyajan
hyvinvointiin”, idean isä, Suomen
Isovanhemmat ry:n perustaja ja
projektivastaava Pekka Leinonen kertoo.
”Niin kauan, kuin veteraaneja
on, tulemme tekemään tätä työtä.”

Ensiesiintyminen
idolin kanssa
Helsingin poliisisoittokunnan
säestyksellä yleisöä johdattelivat
yleviin, koskettaviin ja isänmaallisiin tunnelmiin varsin nimekkäät
esiintyjät: oopperalaulajat Jorma
Hynninen sekä Johanna Tuomi.
Raikuvimmat aplodit keräsi kuitenkin vasta kahdeksanvuotias
oululainen Anton Häkkinen.
”Olipahan pätevä poika”, kehui
95-vuotias helsinkiläisveteraani
Risto Lundén.
Armas Iivon Linnan juhlissa
esittämän Veteraanin iltahuudon
neljävuotiaana kuultuaan Anton
innostui kappaleesta niin, että
osasi sen pian ulkoa. Nyt se on
hänen suosikkinsa.

Anton kertoo olleensa Jorma
Hynnis-fani
kolmevuotiaasta
lähtien. Nyt hän esiintyi idolinsa
kanssa ensimmäistä kertaa, minkä
muunkaan kuin Veteraanin iltahuudon laulaen.
”Laulaa aloin kolmevuotiaana.
Siitä se lähti, että olisi tekemistä,
kun ei minulla sisaruksiakaan ole.
Ei sitä ole kauheasti tarvinnut harjoitella”, Anton paljastaa.
Ammattilaulajan urasta haaveileva tähdenalku oli tyytyväinen
päiväänsä.
”Täällä oli kyllä kiva olla mukana. Tavoitteena oli tavata (Puolustusvoimien entinen komentaja ja
sotaveteraani) Jaakko Valtanen,
jonka kanssa ehdinkin vähän
jutella. Lisäksi tapasin Aira Samulinin ja Siiri Rantasen”, hän
ihasteli.

Sota oli kaikkien
ponnistus
Sininen hetki –konserteissa veteraani Lundén on käynyt alusta
saakka ja on Isovanhemmat ry:n
kunniajäsen.
”Kokonaisuus on täällä aina
hieno”, hän kiittelee.
Talvisodan tuolloin vasta
16-vuotias Lundén koki kotijoukoissa vapaapalokuntalaisena.
”Kyllä täällä Helsingissä sammuteltavaa riitti.”
Jatkosodan alkaessa hän sai
kutsun varusmiespalvelukseen
ja lyhyen koulutusjakson jälkeen
lähti rintamalle konepistoolimiehenä JR 45:n muonavahvuudessa.
”Marraskuussa 1941 olin eh-

tinyt täyttää 18. Hyökkäysvaiheessa en vielä ollut mukana,
mutta kolme vuotta siellä kaiken
kaikkiaan meni, jalkamiehenä ja
pikakivääriampujana, Itä-Karjalassa lähinnä. Me olimme näitä 8.
Divisioonan Kolmen Kannaksen
Koukkaajia!”
Tällaisina päivinä sodat palaavat monen ne kokeneen mieleen.
”Kyllähän ne tulevat, jos haluaa
muistella”, hän sanoo.
Suomen sodista hän toivoisi
muistettavan sen, että se oli kaikkien yhteinen ponnistus.
”Ettei annettaisi arvoa niinkään
niille tekemisille ja sille, kuka teki
eniten pahaa, vaan muistettaisiin
ne, jotka olivat mukana siellä: ne,
jotka kaatuivat ja ohiammutut
niin kuin meikäläinen.”
”Meillä on itsenäinen Suomi ja
lippu liehuu vapaana ja se perustuu sille, että siellä oli 26 ikäluokkaa, jotka osallistuivat taisteluihin.
Tärkeää oli myös se, että huolto
pelasi”, hän kiittelee kotirintaman
roolia.

Heikki Ahvenjärvi, Muurame
Kurt Damén, Vaasa
Hilkka-Helinä Hartikainen, Kouvola
Veikko Heikkilä, Loimaa
Jukka Hirtolahti, Orivesi
Jaakko Hulkkonen, Lappeenranta
Ulla-Maija Isokääntä, Sievi
Tuula Kivinen, Iitti
Olavi Kurko, Hyvinkää
Tuula Käkelä, Iitti
Pertti Laaksonen, Orimattila
Heikki Lahti, Sievi
Kauno Laine, Sodankylä
Sauli Lassila, Vaasa
Eero Leppänen, Kannonkoski
Jouko Mattila, Kerava
Kerttu Mertsalmi, Padasjoki
Seppo Nummi, Salo
Jukka Pajunen, Jämsä
Veikko Punakallio, Heinola
Hilkka Raukola, Orivesi
Marjatta Rautalin, Nokia
Tapani Risku, Kihniö
Arvi Räsänen, Rovaniemi
Tuomo Söyrilä, Salo
Hannu Tähtinen, Pyhtää
Terttu Uosukainen, Lahti
Kari Virtanen, Salo
Johanna Vuori, Vesilahti

Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt Sotaveteraanien kultaisen ansioristin 29 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton
ansiomitalin 28 henkilölle. Huomioitujen joukossa on sotaveteraanityön päämäärien hyväksi toimineita ihmisiä yksityishenkilöistä politiikan, kulttuurin ja liike-elämän saralla vaikuttaviin
tahoihin.
Liitto luovuttaa ansiomitalejaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään huomionosoitukset annetaan valtakunnallisen sotaveteraaniviikon tietämillä, syksyn ansiomerkit taas liiton vuosipäivän
yhteydessä.
Sotaveteraanien kultainen ansioristi voidaan myöntää tunnustuksena liiton tarkoitusperien hyväksi tehdystä erittäin merkittävästä ja pitkään jatkuneesta työstä.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan puolestaan myöntää
sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai
muutoin merkittävästi toimineelle henkilölle, joka ei ole sotaveteraani, sekä sotaveteraanille, joka on sanotuin tavoin toiminut
muussa yhteydessä kuin liiton tahi sen jäsen- tai tukiyhteisön
antamissa luottamustehtävissä.

Teksti ja kuvat:
Ariela Säkkinen

Videon Antonin ja
Jorma Hynnisen
Veteraanin iltahuudosta
löydät Sotaveteraaniliiton
Facebook-sivulta!
Helsingissä 15.3. pidettyyn luovutustilaisuuteen päässeet palkitut yhteiskuvassa vasemmalta lähtien:
Tapio Kamppi, Ilpo Kärkkäinen, Jouni Kemppainen, Pekka Toivonen, Ilkka Korkiamäki, Outi Antila, Jukka
Juusti, Outi Luoma-aho sekä Mika Rautio.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali
myönnettiin seuraaville henkilöille:
Pentti Airio,
prikaatikenraali, Turku
Arto Alpia,
kunnanjohtaja, Kaustinen
Outi Antila,
ylijohtaja, Helsinki
Gina Drockila-Kosonen,
kukkakauppias, Pyhtää
Jarkko Grandell,
liikennöitsijä, Sauvo
Veli-Pekka Harju,
kirkkoherra, Kaustinen
Jukka Hultman,
kuljetusyrittäjä, Kotka
Erkki Hölsö,
kapteeni evp., Isokyrö
Jyrki Jalkanen, Helsinki
Jukka Juusti,
kansliapäällikkö, Helsinki
Timo Kalli,
kansanedustaja, Eura
Tapio Kamppi,
puheenjohtaja, Honkajoki
Jouni Kemppainen,
päätoimittaja, Helsinki
Ilkka Korkiamäki,
kenraalimajuri, Helsinki
Jouko Kotisalo,
rovasti, Mynämäki
Ilpo Kärkkäinen,
everstiluutnantti, Helsinki
Hannu Leinonen, elinkeinopäällikkö, Suomussalmi
Juha Majalahti,

kunnanjohtaja, Eura
Matti Mertsalmi,
toimitusjohtaja, Padasjoki
Juha Miettinen,
päätoimittaja, Hämeenlinna
Elina Niiranen,
seniorineuvoja, Karstula
Timo Paunonen,
toimituspäällikkö, Helsinki
Auli Pensamo,
toimistosihteeri, Kaarina
Sirkka Pokki, kauppias, Kotka
Kaija Pouttu,
projektipäällikkö, Kannus
Mika Rautio,
majuri, Mikkeli
Markku Riittinen,
eversti evp., Mikkeli
Kaija Roos,
projektisihteeri, Kannus
Hannu Savinainen,
puheenjohtaja, Kuopio
Tom Sundell,
överstelöjtnant, Vasa
Mia Toivonen,
asiakaspalvelusihteeri, Lieto
Pekka Toivonen,
puheenjohtaja, Jyväskylä
Kirsi Varhila,
ylijohtaja, Helsinki
Aija Marjaana Viitanen,
kulttuurisihteeri, Saarijärvi
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Tauno Junnikkala
100 vuotta

Eino Veistola
100 vuotta
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Matti Huuskonen
100 vuotta

Arto Mikkonen
75 vuotta

TJ-Ratkaisut Oy

Söderlångvik Gård

Vesijohtoliike J.Laitinen Oy

Akaa

Dragsfjärd

Espoo

Espoon Sähköasennus Ky

Rax Saner Oy

Espoo

Espoo

Yrityspalvelu Tuomikorpi Oy
-HT-tilintarkastuksia-

Sauli Rodas Oy

Maanrakennusliike
E.M.Pekkinen Oy

Espoo

Nivalalainen talvi- ja jatkosodan veteraani
Tauno Junnikkala täyttää 100 vuotta 22.5.2019.
Käytyään kierto- ja kansakoulun kotikylällään Jokikylällä, nuorukaista odottivat jo
maalaiskodin työt vanhempien maatilalla ja
niinpä puuseppäisä opetti pojalleen maataloustöiden ohella myös hyviä eväitä tulevaa
työuraa ja elämää varten. Taito tehdä suksia ja
luistimia kylän pojille oli jo varhain isältä opittua. Ei kestänyt kuitenkaan monta vuotta, kun
isänmaa tarvitsi poikiaan maatamme puolustamaan ja niin Taunokin joutui 20-vuotiaana
nuorukaisena vastaamaan tähän kutsuun.
Sotilasurasta tulikin Taunolle harvinaisen
pitkä, kestäen 5 vuotta 4 kuukautta ja 10 päivää.
Sota-aikaan mahtuivat kaikki suomalaisten käymät taistelut talvisodasta jatkosotaan
asemasotineen. Useampi kevät, syksy ja talvi
siellä ”jossakin” vierähti. Vuosalmen taistelussa heinäkuussa 1944 haavoittuminen päätti
Taunon rintamalla olon ja hän sai palata koti
toipilaana vaimonsa Annin luo. Avioliiton he
solmivat marraskuussa 1944.
Sodanjälkeen koitti normaali perhe-elämä
ja 25 vuoden mittainen työura Vihannissa
Outokummun kaivoksella puuseppänä saattoi alkaa. Lapsia syntyi perheeseen viisi ja tänä
päivänä lapset ja kahdeksan lastenlasta ilahduttavat käynneillään isovanhempien elämää.
Virkeä veteraani harrastaa vielä lukemista
ja aiemmin myös kirjoittamista ja hän julkaisi
sota-ajastaan muistelmateoksen vuonna 2015
nimeltään: Laguksen jääkäri muistelee.
Ansioistaan sotaveteraani Junnikkalaa on
muistettu useilla liiton kunniamerkeillä ja
ansioristeillä: mm. PsD:n ristillä, VR1-4 lk:n
mitaleilla ja SVR 1lk:n mitalilla sekä Sotainvalidien Veljesliiton ja Suomen sotaveteraanien
Viron yhdistyksen ja Suomen-Poikien Perinneyhdistyksen Kiitoskirjalla v. 2001.
Elsa Löytynoja
Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja
Nivalan Sotaveteraanit ry

Jyväskyläläinen rintamaveteraani, teknikko
Eino Veistola täyttää 100 vuotta 4.6.2019.
Veistola joutui 21-vuotiaana jatkosotaan,
jossa palveli ryhmänjohtajana (JR 6 ja JR
48). Sotilasarvoltaan hän on kersantti. Eino
haavoittui rajuissa Tali-Ihantalan taisteluissa. Päästyään sotasairaalasta hän palasi
rintamalla ennen lopullista rauhan tuloa.
Hänet on palkittu useilla sodanajan kunniamerkeillä.
Sodan jälkeen hän palveli Valmetin Tourulan asetehtaalla esimiestehtävissä, jääden
sieltä täysin palvelleena eläkkeelle.
Veistola on ollut erityisen aktiivinen järjestötoimija Rintamaveteraanien Keski-Suomen
piirihallituksessa sekä Jyväskylän osaston
johtokunnassa jo vuosikymmenten ajan.
Vuonna 2008 puolustusministeri myönsi
hänelle vuonna Rintamaveteraaniliiton kunniaristin. Vuoden 2015 liittokokous kutsui
hänet liiton kunniajäseneksi.
Erityinen ansio hänellä oli vuodesta 1968
alkanut toiminta Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallinnossa, jonka perustajajäseniä hän on. Suuriarvoisesta veteraanityöstä säätiö on kutsunut Veistolan, Otto
Tiihosen sekä Taisto Lampisen Peurungan
kunniajäseniksi.
Päivänsankari muistelee kiitollisena aikaa,
jolloin hän sai puolisonsa Annan kanssa kutsun itsenäisyyspäivän juhlaan. Tapaaminen
tasavallan presidentin kanssa toistui vuoden
2013 kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa
Jyväskylässä, kun Anna ja Eino luovuttivat
järjestäjien kukkatervehdyksen presidenttiparille.
Merkkipäiväänsä Veistola juhlii lähiomaisten seurassa.
Pekka Toivonen
Rintamaveteraanien
Keski-Suomen piirin puheenjohtaja

5.4.1919 syntyneen pielaveteläisveteraanin Matti Huuskosen 100-vuotisjuhlia
vietettiin Iisalmen Raatihuoneella. Koolla oli Matin ystäviä ja muita läheisiä salin
täydeltä.
Matti sai kutsun varusmiespalvelukseen
talvisodan jo sytyttyä vuonna 1939 ja oli
Viipurin ympäristössä linnoitustöissä.
Jatkosodassa hän oli Jalkaväenrykmentti
8:ssa, Tuntemattoman sotilaan rykmentissä. Matti haavoittui l944 ähellä Puitsolan
kylää urkuheittimen sirpaleesta. Sirpale
repi kyljen ja olkapää, mistä seurauksena
oli 30 prosentin sotainvaliditeetti.
Uransa Matti teki rakennusalalla, aloittaen jo 12-vuotiaana päreiden latomisella
isän rakennustyömailla. Ennen eläkkeelle
jäämistään hän oli pitkään Pielaveden kunnan palveluksessa.
Matin ja hänen puolisonsa Martan avioliitto kesti 71 vuotta, kunnes Martalle tuli
kutsu viimeiseen iltahuutoon 2014. Tämän
jälkeen Matti jatkoi mm. päivittäisten kävely- ja kauppareissujen aktiivisena pitämää
yksineloaan, mutta viime vuodet Matti on
asunut Iisalmen Vetreassa. Kävelylenkit
kuuluvat yhä päiväohjelmaan
Liikunta on näytellyt tärkeää osaa tämän
iloisen herrasmiehen pitkässä elämässä ja
hänet nähtiin 100-vuotisjuhlissaan tanssilattialla muutamaankin otteeseen. 2014
Raija Remes kokosi Matin muistelot ”On
kai se melkoinen tarina”-kirjaksi.
Pielavesi-Keitele -lehden 100-vuotishaastattelussaan Matti kommentoi ikäänsä
tyypillisellä huumorillaan.
”Ihan meinaa tulla paineita, mutta olen
lohduttautunut ajatuksella, että ensimmäinen sata on takana, niin toinen menee jo
rutiinilla ja jos väliin sattuu hautajaiset, niin
pääsee vielä vähemmälle!”
Tauno Jääskeläinen
Pielaveden Sotaveteraanit ry

Sotaveteraaniliiton valtuuston ensimmäinen
varapuheenjohtaja, Kymmenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen
täyttää 75 vuotta 12. toukokuuta.
Eversti Mikkonen palveli pitkään pioneeriaselajissa kuten hänen isänsä ja nykyisin
myös Mikkosen poika. Pioneerejä kolmessa
sukupolvessa. Reserviin Arto jäi Kymen Sotilasläänin komentajan tehtävästä 2004.
Eläkkeellä Arto Mikkonen on toiminut
aktiivisesti sotaveteraanijärjestön johtotehtävissä. Kouvolan yhdistyksen puheenjohtaja
2006 ja Kymenlaakson piirin puheenjohtaja
2010 lähtien.
Vuodesta 2006 alkaen Mikkonen on toiminut Sotaveteraaniliiton valtuuston varajäsenenä, jäsenenä ja varapuheenjohtajana.
Osaava mies on aktiivinen toimija myös
muissa Kymenlaakson reserviläis-, maanpuolustus- ja perinnejärjestöissä.
Mikkosen johdolla veteraanijärjestöjen
paikallista hallintoa ja toimintaa on tehostettu. Veteraaniyhdistyksiä on muutettu
veteraanikerhoiksi. Se vähentää järjestön
hallinnollisia tehtäviä kokousrutiineissa ja
taloushallinnossa.
Kymenlaaksossa perinnetyöhön ryhdyttiin ensimmäisten piirien joukossa ja työ
on jatkunut aktiivisena. Mikkonen on Salpalinjan Perinneyhdistyksen perustajajäsen
ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Salpalinjasta
on kehittynyt laajasti tunnettu perinnekohde
myös kansainvälisesti.
Olen saanut tehdä Arton kanssa yhteistyötä liiton hallinnossa jo useita vuosia. Arto on
monipuolinen, rakentava ja selväpiirteinen
veteraanivaikuttaja. Hänen kannanotoissaan
korostuu järjestön kokonaisetu.
Erkki Heikkinen
Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja

Erkki Heikkinen 70 vuotta
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja, lehdistöneuvos Erkki Heikkinen täyttää 70 vuotta
16.5. Merkkipäivää hän viettää perhepiirissä.
Heikkinen on syntynyt Oulussa 1949.
Filosofian maisteriksi hän valmistui Oulun
yliopistosta 1981. Viestintä elämänurana varmaan kangasteli mielessä, kun hän jo lukiolaisena 1960-luvun lopulla hakeutui oululaisen paikallislehden toimitusharjoittelijaksi.
Keskosta tuli Heikkisen työnantaja 70-luvun puolivälissä, jolloin hän sai hoitoonsa
Oulun Keskon tiedotussihteerin tehtävät.
Ura jatkui nousujohteisena. Vuonna 1983
alkoi kymmenvuotiskausi Kajaanin, Lahden

ja Helsingin alue-Keskojen johtajana. Työ
koko Kesko-konsernin viestintäjohtajana
alkoi 1994 ja päättyi 2006 konsernin yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana.
Heikkisen tuloksekas työ on saanut tunnustusta. 2002 viestinnän kollegat nimittivät
hänet vuoden tiedottajaksi. Lehdistöneuvoksen arvonimen hän sai 2007.
Heikkinen kutsuttiin Sotaveteraaniliiton
puheenjohtajaksi Joensuun liittokokouksessa 2016. Sitä ennen hän oli toiminut liiton
neuvottelukunnan jäsenenä, liiton hallituksen jäsenenä sekä hallituksen asettaman viestintätoimikunnan puheenjohtajana.

Suurpää Oy
Hamina

Aarno Strömmer
Sotaveteraaniliiton
kunniapuheenjohtaja

Kiitos ja Kumarrus
Summasta Sotiemme
Veteraaneille!

Haminan Autohuolto Oy
Hamina

Kuljetus Simo Iiitti Ky
Hartola

Hauhon Myllärit Oy

Maaseudun
Työnantajaliitto

SV Vacuumservice Oy

Arkkitehtitoimisto
HKP Oy

Urheiluopistosäätiö

S.Eklund-Consulting Oy Ab

Helsinki

Helsinki

TPH-Saneeraus Oy

www.atplukkari.fi

Rakennus Vera Oy

Oy Konwell Ab

TRG-Rakennus Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Talkkaripalveluja
pääkaupunki seudulla,
www.senioritalkkarit.fi

Tue SPR:n työtä!

U-Test Services Oy /
Performia

Rail Partners Oy

Rakennus Oy Isotalo

Tilipalvelu Sillantaka Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Arkkitehdit Mustonen Oy

T:mi Petri Hautala
-maalaustyöt-

O-P Erkkilä Oy

Helsinki

Peltiveikot Oy
Helsinki

Helsinki
Heikkisen puheenjohtajakaudella on ollut
monia veteraanityön menestyksen hetkiä,
kuten viime syksynä allekirjoitettu historiallinen yhteistyöpöytäkirja Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton välillä, minkä
ansiosta Kenttäpostia-lehtikin näki päivänvalon. Toinen on marraskuussa voimaan tuleva lakimuutos veteraanien kotipalveluiden
yhdenvertaistamisesta.

Espoo

Espoo

Kensapuu Oy
Himanka

Maalausliike
E.Heiskanen Oy, Imatra,
www.e-heiskanen.fi

Helsinki

Helsinki

Helsinki, puh. 040-832 6555

Helsinki

Sähkö - ja Automaatiosuunnittelutoimisto SAUT Oy

Kuljetus
Timo Hartikainen Oy

Hämeenlinna

Iisalmi

Kuusitunturi Oy

Molkentin Oy

Imatra

Imatra
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Viimeiseen iltahuutoon
Reino Luoma 1920–2019
Rintamaveteraanien Keski-Suomen piirin
kunniapuheenjohtaja, veteraani Reino Luoma Petäjävedeltä nukkui ikiuneen tammikuun 15. päivänä. Hän oli syntynyt 27.7.1920
Korpilahdella.
Kansakoulun käytyään Reino työskenteli
renkinä, myöhemmin Tikkakosken asetehtaalla. Hän ei aavistanut, että joutuisi sodassa
huoltamaan mm. Tikkakosken Suomi-konepistooleja.
Talvisodan aikana Reinolle tuli kutsu
varusmiespalvelukseen. Peruskoulutuksen
jälkeen hänet määrättiin aliupseerikouluun
ja edelleen aseseppäkouluun Hyvinkäälle.
Jatkosodan aikana hän palveli etupäässä aseseppänä Itä-Karjalassa. Reino muisteli, miten
hän kohtasi mm. Mauno Koiviston, joka oli
kaukopartioryhmässä etenemässä tiedustelutehtävään vihollisen alueelle. Lapin sodassa
hän palveli Sallassa.
Kotiuduttuaan Reino sai pysyvän työn
Jyväskylän ja myöhemmin Petäjäveden rautatieaseman asemamiehenä. VR:n luottamustoimet ja erityisesti Rintamaveteraanien
Petäjäveden osaston pitkäaikainen puheenjohtajuus, myöhemmin piirin puheenjohtajuus, oli sydämen asia. Hänet kutsuttiin
piirin kunniapuheenjohtajaksi ja myöhemmin Rintamaveteraaniliiton kunniajäseneksi.
Reino oli myös Sotaveteraanien Petäjäveden
osaston jäsen.
Kunniapuheenjohtaja Reino Luoma palkit-

tiin lukuisilla sodan- ja rauhanajan kunniamerkeillä. Puolustusministeri myönsi hänelle
Rintamaveteraaniliiton kunniaristin. Reino
siunattiin edesmenneen vaimonsa Kertun
viereen Petäjäveden hautausmaalle. Suomen
ja veteraanijärjestöjen liput kunnioittivat arvostetun veteraanin poismenoa.
Pekka Toivonen
Rintamaveteraanien Keski-Suomen
piirin puheenjohtaja

Raija Johansson 1925–2019
Erikoissairaanhoitaja, sotaveteraani Raija Johansson nukkui pois 5.2.2019 rauhallisesti
Malmin sairaalassa.
Mikkeliläiseen sotilasperheeseen 1925 syntyneen Raijan vietti sodan varjostaman nuoruutensa Viipurissa ja Helsingissä. Hänen
30.11.1939 normaalisti alkanut koulupäivänsä keskeytyi ilmahälytykseen. Kotimatkallaan hän näki autokomppanian ja katolla
kiväärein venäläisiä pommikoneita ampuvia
sotilaita. Seuraavana aamuna hänet lähetettiin sisartensa kanssa toistuvien ilmahälytysten hidastamalle evakkomatkalle Mikkeliin.
Jatkosodassa Raija oli lottana Kemin
yleisessä sairaalassa, missä pesi saksalaisia
haavoittuneita. Tämän jälkeen Raija työskenteli saksalaisen sotasairaalan puhelinkeskuksessa.
Elokuussa 1941 Raija komennettiin Karkkuun radistikurssille ja sieltä Ounasvaaran
ilmavalvontaan. Syksyllä 1943 hän suoritti
Santahaminassa radistin jatkokurssin ja sai
siirron Kotkan ilmavalvontaan, missä hän
toimi loppusodan.
Mikkelissä ylioppilaaksi kirjoittanut Raija
aloitti 1949 sairaanhoitajanopinnot Helsingissä. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli Helsingin yleisessä sairaalassa, siirtyen neljä vuotta myöhemmin Invalidiliiton
Käpylän kuntoutuskeskukseen, missä toimi
eläkkeelle jäämiseensä saakka.
Vuonna 1950 Raija avioitui Fjalar Johans-

sonin kanssa. Perheeseen syntyi kolme lasta.
Eläkkeelle jäätyään Raija nautti pitkistä ulkomaanmatkoista, omakotitalonsa puutarhanhoidosta ja lastenlasten lasten seurasta.
Raija oli ahkera lukija ja seurasi maailman
menoa viimeisiin päiviin asti Helsingin Sanomia, Hufvudstadsbladetia lukemalla ja
televisiota katselemalla.
Peter Johansson
Raija Johanssonin poika

Teppo Tuovinen 1926–2019
Rintamaveteraaniliiton kunniajäsen, yrittäjä
Teppo Tuovinen siirtyi tuonilmaisiin maaliskuun 22. päivänä 2019. 17.5.1926 syntynyt
Tuovinen toimi liittovaltuuston jäsenenä
seitsemän vuotta ja Valtimon Rintamaveteraanien sihteerinä 12 vuotta. Ansioistaan
hänet kutsuttiin liiton kunniajäseneksi 2015.
Valtimon sotilaspoikiin Tuovinen liittyi jo
12-vuotiaana. Varsinainen sotatie alkoi helmikuussa 1944. Tykistökoulutuksen jälkeen
hänet komennettiin rintamalle Rukajärvelle nostomiespalvelukseen ammusmieheksi
ja puhelinmieheksi. Varusmiespalveluksen
Tuovinen suoritti loppuun jatkosodan päätyttyä. Talvisodassa hän koki kotitilallaan
Valtimon pommitukset talvella 1940. Vihollinen pommitti rautatietä, ja parikymmentä
pommia putosi lähellä olleen Tuovisen kodin
pihapiiriin.
Kodin lähiympäristön pommitukset tekivät Tuoviseen niin vahvan vaikutuksen, että
hän halusi jättää jälkipolville muiston niistä.
Hänen aloitteestaan pystytettiin 2017 yhden
pommikuopan reunalle, valtatie 6:n varteen,
muistotaulu ”Sodan arvet”, jossa kerrotaan
Valtimon pommituksista.
Sydäntä lähellä oli urheilutoiminta. Hän
toimi Valtimon Vasaman sihteerinä 34 vuotta
ja johtokunnassa peräti 50 vuotta. Tuovinen
hoiti myös urheiluseuran omistaman seurojentalo Kastellin toimintaa isännöitsijänä

miltei koko sihteerikauden. Kerran hänet
kutsuttiin itsenäisyyspäivänä linnan juhliin.
Monista muista huomionosoituksista mainittakoon Suomen Leijonan Ritarikunnan
ansioristi 2012.
Teppo Tuovista jäivät kaipaamaan vaimo
ja kaksi lasta perheineen sekä sukulaisten lisäksi suuri joukko veteraani- ja urheilutyössä
mukana olleita ystäviä.
Paavo Harakka
Valtimon Rintamaveteraanien
puheenjohtaja

Veikko Jokinen 1923–2019
Porin Sotaveteraanien hengen luoja, monen
toimen uskollinen hoitaja Veikko Jokinen
sai kutsun ylhäiseen isänmaahan 18.3.2019.
Isän muusikkouraa myötäillen myös hänkin
löysi jo nuorena tien torven taakse ja hän oli
mukana mm. 150 sankarihautajaisissa soittaneessa varusmiessoittokunnassa. ”Kerran
siunattiin samanaikaisesti sankarihautaan 20
kaatunutta”, hän kertoi myöhemmin.
Työpaikastaan Rosenlewin konepajalta oli
nuorukaisen lähdettävä 1942 asepalvelusta
suorittamaan. Aselajiksi tuli jalkaväki. Kun
esimiesten tietoon tuli hänen siviiliammattinsa, aselaji vaihtui ja Jokinen koulutettiin
ilmavoimiin apumekaanikoksi. Sijoituspaikaksi tuli sodanajan sotilaslentokenttä Nurmoilassa. Tarkkana mekaanikkona Jokinen
oli omassa elementissään. Soittopuolikaan
ei unohtunut: Jokinen oli pian perustamassa
majoitusparakeille soittoporukkaa. Itse hän
soitti trumpettia ja trioon kuuluivat myös
hanuristi ja saksofonisti. Kysyntää riitti.
Kersantti Jokinen siirtyi siviiliin 1946. Työpaikka oli vanha tuttu konepaja, mutta nyt
hänestä tehtiin työntarkastaja. Soittaminenkin jatkui. Kun 1985 Porin Sotaveteraaneihin
liittynyt mies kuuli veteraanipiiriin perustetusta SVeitsikko- torvisoittokunnasta, liittyi
hän tenoritorvensa kanssa joukkoon ja soitti
siinä aina elämänsä loppukuukausiin saakka.
Porin Sotaveteraanien hallituksen jäsen
ja sen varapuheenjohtaja hän oli yli kolme-

kymmentä vuotta, hoitaen huolella myös
ohjelmatoimikunnan, taloustoimikunnan
ja ansiomerkkitoimikunnan tehtävät.
Syksyllä Jokinen kutsuttiin muiden porilaisveteraanien lailla yhdistyksensä kunniajäseneksi. Kolme vuotta sitten leskeksi jäänyttä
Jokista jääkin kahden tyttären lisäksi kaipaamaan Porin Sotaveteraanien koko jäsenkunta
sekä sotaveteraanit Satakunnassa.
Kosti Rasinperä
Porin Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja

Tarmo Ahti 1915–2019
Koskella Varsinais-Suomessa siunattiin haudan lepoon 6. huhtikuuta 103-vuotias sotaveteraani, maanviljelijä ja isänmaan puolustaja
Tarmo Ahti. Hän ehti palvella isänmaata ”armeijan harmaissa”, peräti kahdeksan vuotta.
Rupeaman aloitti Porin Rykmentissä 1937
alkanut 15-kuukautinen asepalvelus aliupseerikouluineen, mutta jo tuota ennen hän oli ansioitunut suojeluskuntatoiminnassa.
Talvisodassa Tarmo palveli Jalkaväkirykmentti 14:ssä ja jatkosodassa JR 35:ssä, edeten
ylikersantiksi. Hän ehti haavoittua kahdesti.
Tarmon toimet isänmaan hyväksi eivät loppuneet rauhan tuloon: sodan jälkeen hän oli
mukana asekätkennässä. Kaksi tuhoisaa sotaa
samaa vihollista vastaan vakuutti hänet siitä,
että pahimpaan olisi varauduttava vastakin.
Tarmo jatkoi vuosia kestänyttä koskelaisen
koulunuorison valistustyötä aivan viime aikoihin saakka ja kiersi kouluissa kertomassa,
mitä edelliset sukupolvet olivat tehneet vapaan
isänmaan eteen.
Pitkän ikänsä salaisuudeksi Tarmo arveli
”kohtuullista huumorintajuaan”, ja veteraani
muistetaankin Koskella vireänä ja elämänmyönteisenä ihmisenä, joka seurasi aktiivisesti maailman menoa. Hänellä oli nimissään
myös kuulantyönnön 100-vuotiaiden sarjan
Suomen ennätys. Omasta asunnostaan Tarmo luopui vasta runsas vuosi sitten ja muutti
Somerolle Lamminniemi-kotiin, jossa hänen

Ortodoksinen kirkko jatkaa pääsiäisen juhla-aikaa ja sunnuntaina vietämme Halvaantuneen sunnuntaita. Evankeliumi kertoo tapahtuman:
Jerusalemissa on Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi
on Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko
sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi
alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani
veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli
terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.
Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta.
Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo
pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Sairas vastasi:
”Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi
kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua.” Jeesus
sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja kävele.” Mies tuli heti terveeksi, otti
vuoteensa ja käveli.
mielestään veteraaneja ihan oikeasti arvostetaan.
”Yleinenkin suhtautuminen meihin jäljellä
oleviin sotaveteraaneihin on muuttunut kaiken aikaa myönteisemmäksi”, Tarmo kiitteli.
”Toista oli 1960-luvulla, jolloin pääministeri Rafael Paasiokin sanoi kuntoutuksestamme
kysyttäessä, että ’mitäs menitte.’ ”
Kari Nummila
Loimaan Seudun
Sotaveteraanit ry

Vello Salo 1925–2019
Endel Vaherina 5.11.1925 syntynyt Suomenpoika Vello Salo menehtyi pääsiäisyönä Tallinnassa. Virolaisvapaaehtoisista muodostettuun JR 200:een hän liittyi 18-vuotiaana
lukiolaisena marraskuussa 1943. Elokuussa
1944 hän joutui saksalaisten vankina pioneerikoulutettavaksi ja Sleesian rintamalle.
Sodan jälkeen Salo pakeni Italiaan, missä
vaihtoi nimensä suojellakseen Neuvostoliittoon jääneitä sukulaisiaan.
Roomassa hän sai apua vain birgittalaisluostarista, minkä johdosta hän antoi elämänsä
katolisen kirkon palvelukseen. Hän opiskeli
papiksi opintojensa viedessä hänet Italian
lisäksi Sveitsiin, Saksaan, Hollantiin sekä Jordaniaan. Teologian tohtoriksi hän valmistui
vuonna 1976, saaden myöhemmin kirkolta
arvonimen monsignor.
Vatikaanin radion palveluksessa isä Vello oli
vuoteen 1965 saakka. Tämän jälkeen hän työskenteli Raamatun tutkimuksen professorina
Irakissa, Kanadassa ja Virossa, jonne palasi
1993. Siellä hän veti myöskin miehityksen aikaista sortoa tutkivaa komiteaa, oli ekumeenisen työn kantavia voimia ja teki paljon tutkimusta Suomen-pojista. Helsingin yliopiston
teologisen tiedekunnan kunniatohtoriksi Salo
promovoitiin kesäkuussa 2017, mutta hän oli
jo tuolloin liian huonossa kunnossa osallistuakseen seremoniaan.
Salo sai useita valtiollisia tunnustuksia,
näiden joukossa SVR M1 vuonna 2002. Saa-

Tahdotko tulla terveeksi

Evankeliumi puhuu karusti sairastuneen ihmisen asemasta: Kesto 38
vuotta eikä sosiaalisia suhteita: ”Herra, minulle ei ole ketään”.
Vapahtaja kuuli rukouksen ja vapahti miehen. Hän oli aiemmin yrittänyt
itse mutta nyt hän turvasi Herransa apuun. Me harvemmin olemme yhtä
onnekkaita kuin tämä vaivoja kokenut mies mutta voimmeko me saada
jotakin Luojaltamme jotakin tärkeämpää kuin fyysisen terveyden?
Ehkä tärkeintä ei olekaan se, että Jumala vain tulee ja parantaa meidät
vaan siinä, että osaamme asettaa kaiken elämässämme oikeisiin mittasuhteisiin ja oppisimme turvaamaan Jumalaan.
Kuinka moni meistä on jo täysin oppinut kärsivällisyydessä, nöyryydessä,
kestävyydessä, kuuliaisuudessa, elämän arvon ymmärtämisessä, säälissä?
Sairaus opettaa meille näitä kaikkia ja enemmänkin. Kuinka moni ihminen
elääkään terveenä ja hyvinvoivana vailla huolta iankaikkisesta elämästä?
Kaikella on tarkoituksensa, sairauksillakin.
Ne voivat olla monella tapaa meille hyödyksi. Ei sairaus ole vain vika,
jonka Jumala käy hoitamassa, vaan sairaus voi olla myös meille hengellinen hoito, opetus.
Suuri lahja on nimittäin nöyryyden oppimisessa. Se opettaa meille myös
kärsivällisyyttä. Sairaus on meidän mahdollisuutemme kasvaa hengellisessä elämässämme, jos osaamme suhtautua siihen oikein.
Athos-vuoren vanhus Porfyrios sanoi: Sen tähden en rukoile, että Jumala tekisi minut terveeksi. Rukoilen, että Hän tekisi minut hyväksi. Olen
varma, että Jumala tietää tuskani. Rukoilen sieluni puolesta, että Hän
antaisi anteeksi rikkomukseni.
Ville Kiiveri
kirkkoherra
Haminan ortodoksinen seurakunta

miinsa huomionosoitukseen hän suhtautui
nöyrästi, mutta Suomen valtion myöntämä
Tammenlehvätunnus oli hänelle erityisen
rakas.
”Kun Suomen valtio myönsi kaikille Suomen-pojille rintamatunnuksen, olin kyynelissä”, hän kertoi Simeon ja Hanna-lehdelle
myöhemmin.
”Me olimme tunnustetusti tehneet voitavamme Suomen vapauden ja Viron kunnian
puolesta. Suomen valtio oli viisas myöntäessään tämän kaikille sotaan osallistuneille,
sotilasarvoon katsomatta.”
Ariela Säkkinen
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Kun keräilylle antaa pikkusormen, vie se koko kodin

Harrastuksesta
sotamuseoksi
Pekka Salmelan keräilyharrastus alkoi 1950-luvulla viattomasti postimerkeistä ja
kahvipakettien sulkijoina olleista autonkuvista. Nyt siitä on syntynyt yksi kotimuseokin.
Kohteet laajenivat iän karttuessa.
Aikuisiällä tuli hankittua myös
maalaustaidetta, hyvinkin tunnettujen taiteilijoiden tauluja kymmenin, sadoin kappalein. Niin, että
kotona Hämeenlinnassa on nytkin
maalauksia lähes vieri vieressä
kaikkien huoneiden seinillä.
Ja kirjallisuus, erityisesti sotahistoriaan liittyvä kirjallisuus: sitä on
keräilijälle kertynyt hyllymetreittäin, samoin lehtiä, video- ja dvdtallenteita. Ei lainkaan sota-aiheisia
romaaneja, vaan asiatekstiä kaikki.
Vaimo pitää huolen siitä, etteivät
työhuoneen jatkuvasti kasvavat kirjapinot sentään valtaa tilaa muualta.
Sotahistoria-aineistosta hän on
koonnut piharakennukseensa kotimuseon, jossa hänen aarteistaan
pitävät huolen asianmukainen näyttelykalusto, oikea lämpötila sekä
turvalaitteisto.

Sotien perinteitä
on vaalittava

Militariaa laidasta laitaan
Militaria-aihepiiriin vei osaltaan
sekin, että Salmela on ollut jo pitempään mukana kannattajajäsenenä rintamaveteraanien toiminnassa – sekä monessa muussakin
maanpuolustukseen ja perinteisiin liittyvässä järjestötoiminnassa. Talkoolaisille riittää tehtäviä:
yhteydenpitoa veteraanijäseniin
puhelimella, sota-ajan muistojen
tallentamista, virkistystilaisuuksien järjestämistä, veteraanien kuljettamista tapahtumiin, viimeisen
iltahuudon hetkellä hautajaisiin
osallistumista.
Toistakymmenkunta
vuotta
sitten, autokaupan lopetettuaan,
Salmela alkoi entistä enemmän
keskittyä sota-aiheisen esineistön
keräämiseen: ansio- ja kunniamerkkeihin, mitaleihin, erilaisiin tunnuksiin, puhdetyöesineisiin, vaatteisiin
ja varusteisiin, hieman myös perinteisiin aseisiin (kaikki deaktivoitu).
Kaikkea on vuosien varrella kertynyt pienen museon verran; varastossa on lisää. Kaikki mahdolliset
uusien veteraanikeräysten myyntituotteetkin ovat vitriinissä tallessa.
Rauhanturvaajienkin esineistöä
on, pääosin rauhanturvaajien itsensä lahjoittamana. On myös jonkin
verran neuvostoarmeijan mitaleita
ja arvomerkkejä, samaten saksalaisten vastaavia, kypäriä myöten.
Museohuoneen hattuhyllyllä on
karva- ja koppalakkia usealle joukkueelle ja eri maiden malleja. Kaiken
ei tarvitse olla alkuperäistä, uustuo-

muutkin keräilijät – on saanut talteen sekä kunniamerkkejä, kirjeenvaihtoa, arkisia esineitä ystävällisinä
lahjoituksina tai maksua vastaan.
Ritareista hänellä onkin kaikki mahdolliset kirjat ja elämäkertatietoja
myös runsaina lehtileikkeinä. Mapeissa on valokuvia, harvinaisiakin.
Useat Mannerheim-ristin ritarien jälkeläiset ovat kiinnostuneina
tutustuneet museotilaan ja sen valtavaan esineistöön. Osa siitä onkin
erityisesti omistettu 191 ritarille. Salmela kiittelee yhteistyöstä ritarien
säätiötä, jolla ei ole mahdollisuuksia
koota ja säilyttää tällaista, hieman
sekalaistakin aineistoa, mutta auttaa näin välillisesti säilyttämisessä:
”Pahinta olisi, jos arvokasta aineistoa päätyisi vaikka paperinkeräykseen tai suoraan roskiin! Tai
pois suomalaisten hallusta.”

Pekka Salmela valtakunnassaan.

Salmelan puhdetyösormusten kokoelmaa. Joukossa myös aselaji- ja joukkoosastosormuksia.

Puhdetöinä Karjalan kannaksella 1944 nikkaroitu mandoliini.

tantokin kelpaa keräilijä-Salmelalle,
kuten Viipurin torilta ostettu piippalakki.

monia talteen saatuja sotavuosien
kiinnostavia esineitä on ollut yleisesti nähtävillä.
”Yhdistyksellä on ollut viime
vuosina näyttelyjä, joissa on käynyt
tuhansittain katsojia.”
Myös Salmelan kotimuseoon on
mahdollista pienten ryhmien tutustua. Kävijöitä on riittänyt.
Merkittävimpänä vieraana hän
itse pitää Mannerheim-ristin ri-

Mannerheim-ristin ritarit
lähellä sydäntä
Pekka Salmela on kiitollinen lukuisille henkilöille, jotka ovat joko
antaneet tai myyneet esineistöä.
”Esineistöä on tullut monella ta-

valla, kirpputoreiltakin. Monet ovat
lahjoittaneet ja sitten monet ovat
myös myyneet, kun eivät ole enää
halunneet tai voineet säilyttää tämäntapaista veteraanin jäämistöä.”
Pekka Salmela ei ole alueella yksin, vaan hänellä on Hämeenlinnassa hengenheimolaisiaan, joilla
on myös yhteinen militaria-aiheeseen ja sotahistoriaan paneutuva
Arma Wanaja-yhdistys. Sen avulla

tari Tuomas Gerdtiä, joka vieraili
museossa vuonna 2014 kirjoittaen
samalla tervehdyksensä vieraskirjaan. Salmela on kerännyt paljon
juuri ritareihin liittyvää esineistöä ja
muutakin aineistoa. Hän ehti vuosien varrella tavatakin useita ritareista.
Mielenkiintoista kyllä, ritarien
jälkipolvet eivät aina ole halunneet
muistoesineinäkään kaikkea itse säilyttää, vaan Salmela – ja ilmeisesti

Keräysintoa tuntematon saattaa
aprikoida, mikä on arvokasta ja
mikä taas ei. Pekka Salmela osaa
iloita vanhasta sanomalehtileikkeestä tai vaikkapa yksinkertaisesta laskulomakkeesta, jossa on
jonkun korkea-arvoisen sotilaan
omakätinen kuittaus ja nimikirjoitus. Hänellä on erilaisessa muodossa kokoelmissaan peräti 111
Mannerheim-ristin ritarin nimikirjoitusta, suurin osa aivan omin
käsin paperille kirjoitettuna. Kuka
panisi paremmaksi?
Salmela on aktiivinen kävijä erilaisissa huutokaupoissa ja myös
kirpputoreilla – minne hän ei toisaalta soisi yhdenkään militariaarvoesineen välinpitämättömästi
päätyvän. Joskus on onni potkinut
sattumalta: kerrankin divarista ostetun kiinnostavan kirjan välissä oli,
yllätys, yllätys, erään ritarin omakätinen kirje, ei sentään sota-ajalta,
vaan siviiliasioista.
Esineiden vaihto toimii keräilijöiden kesken. Lisäksi harrastajat
välittävät toisilleen tietoja tarjolla
olevista esineistä tai aineistoista.
Joskus käy niinkin, että veteraanin
jälkipolvet ottavat yhteyttä kertoen,
että papalta on aikojen kuluessa
hukkunut niitä tai näitä kunnia- tai
ansiomerkkejä tai jotain muuta.
Salmela on pystynyt monia kysyjiä
auttamaan omilla kokoelmillaan tai
yhteyksillään. Kiitoksia siis kulkee
moneen suuntaan.
Museohuonettaan katsoessa Pekka Salmela kyllä huokaa:
”Minulla ei ole oikeastaan
mitään käsitystä siitä, paljonko
tämän kaiken hankkiminen on
tullut maksamaan. Ja takaisin sitä
rahaa ei saa. Tärkeintä on kuitenkin vaalia sotiemme ja sotiemme
veteraanien perinteitä. Itse teen
sitä tällä tavalla.”		
Aika velikulta, tämä keräilijäkin.
Teksti ja kuvat:
Tero Tuomisto

Kansainvälinen veteraanikonferenssi Pariisissa

Suomen veteraanityö
esimerkkinä maailmalle
Maailman Veteraanijärjestöjen Pariisissa pidetyssä
maailmanlaajuisessa konferenssissa Suomea
edusti Rauhanturvaajaliitto.
Pariisi isännöi helmikuussa Maailman Veteraanijärjestöjen WVF:n 29. maailmanlaajuista
konferenssia. Suomen veteraaneja järjestössä
edustaa Suomen Rauhanturvaajaliitto, josta
kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Mauri Koskela sekä liiton kansanvälisistä asioista
vastaava hallituksen jäsen, WVF:n entinen
pääsihteeri, Tom Asplund.
Osanottajia konferenssissa oli yhteensä noin
150 henkilöä, edustaen 40 eri kansallisuutta ja
52 veteraanijärjestöä Euroopasta, Afrikasta,
Aasiasta ja Lähi-Idästä.

Kuka on veteraani?
Kokouksessa toistuivat suomalaisestakin veteraanityöstä tutut teemat: tuki-ja huoltotyön
merkitys sekä kysymys siitä, miten perinnettä
siirretään jälkipolville. Lisäksi pohdittiin yhteistoiminnan lisäämistä veteraanijärjestöjen
välillä rauhankasvatuksen kehittämiseksi.
”Käydyissä keskusteluissa ja esityksissä esille
tuli huoli oikean tiedon välittämisestä päättäjille veteraanien aseman vakiinnuttamiseksi ja
vahvistamiseksi, veteraanien tukeen tarvittavan pysyvän rahoituksen haasteet ja yleensäkin
määrittely siitä, keitä pidetään veteraaneina”,
Koskela kertoo.
Useissa maissa keskustelua on herättänyt
se, ovatko esimerkiksi itsenäisyystaisteluun
osallistuneet aseelliset ryhmät tai rauhanturvatehtävissä palvelleet sotilaat veteraaneja.
Veteraanistatuksen myötä tullut rahallinen
tuki toiminnalle vaihtelee paljon. Iso-Britannia edustaa tässä maailman kärkeä 150-160
miljoonan punnan vuotuisella budjetillaan.
Maalla on myös pitkät perinteet henkisten
stressireaktioiden kartoituksesta, jota siellä on
tehty toisesta maailmansodasta lähtien.
”Stressireaktiot saattavat puhjeta vuosikymmeniäkin tapahtumien jälkeen – näihin
liittyvät usein muutokset veteraanin elämäntilanteessa kuten puolison kuolema”, Koskela
huomauttaa.
Iso-Britannia on edelläkävijä myös jälkihoidossa.
”Vastuu alkaa siitä hetkestä, kun henkilö on
ollut palveluksessa yhdenkin päivän ja jatkuu
koko elämän mittaisena prosessina.”

Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
yhteys merkittävä
Fyysisellä aktiivisuudella on vaikutus myös
henkiseen hyvinvointiin, Koskela muistuttaa
ja korostaa vertaistuen lisäksi myös läheisten
tuen tärkeyttä.
”Suomessa sotiemme veteraanien kehittämät toimintamuodot omien jäsentensä tuesta
olivat aikanaan pohjana koko WVF:n toiminnalle”, hän paljastaa.
Myös tässä erot jäsenvaltioiden välillä ovat
suuret.
”Esimerkkimaita nykypäivän tuesta veteraaneille ovat Hollanti, Iso-Britannia, Norja ja

Tanska, joissa veteraanien tukeen ja veteraaniperinnön siirtämiseen on suunnattu kiitettävästi koko yhteiskunnan resursseja.”
Perinnön siirtämisessä nuoremmille sukupolville löytyi osanottajilta hyvinkin erilaisia
tapoja. Erityisesti huomiota sai Hollannin
hanke.
”Kaikista taistelupaikoista oli tehty digitaalinen opas nettisivustona niille, jotka halusivat vierailla eri kohteissa. Sovelluksen pystyi
avaamaan omalla tietokoneellaan tai erilaisilla
mobiililaitteilla ja se sisältää niin tekstiä, videokuvaa, valokuvia kuin karttojakin”, Koskela
avaa.
”Samaan kokonaisuuteen oli sisällytetty veteraanien kertomuksia tapahtumista ja saman
ikäisten nykynuorten näkemyksiä veteraanipe-

rinnön merkityksestä heille. Sovelluksessa
oli esitelty kaikki taisteluissa mukana olleet
kansallisuudet Euroopasta ja jopa Yhdysvaltoja ja Kanadaa myöden.”
Koskela uskoo WVF:llä olevan tärkeä
rooli veteraanien aseman parantamisessa,
toimintojen yhdenmukaistamisessa jäsenmaidensa keskuudessa ja perinteen vaalimisessa. Yhdeksi esimerkiksi tästä hän
nostaa 21.9. järjestettävän, myös Suomeen
kotiutuneen Rauhan päivän kävelyn.
”Järjestön aloitteesta käynnistynyt tapahtuma on levinnyt jo liki 80 maahan!”
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuva: Tom Asplund

Maailman Veteraanijärjestö
- World Veterans Federation
WVF perustettiin nykymuodossaan toisen maailmansodan jälkimainingeissa vuonna 1950.
Järjestö on hallituksista riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka toimii 172 veteraanijärjestön maailmanlaajuisena katto-organisaationa edustaen 121 maata ja yhteensä noin 45 miljoonaa sota- ja
rauhanturvaajaveteraania.
Järjestön tavoitteena on edistää veteraanien sekä
sodan uhrien ja heidän perheidensä henkistä sekä
fyysistä asemaa ja edistää maailman rauhaa ja
turvallisuutta YK:n peruskirjan mukaisesti.
Aloitteen tekijöinä toiminnalle olivat kuusi I
maailmansodan veteraania Belgiasta ja Ranskasta, jotka tapasivat vuonna 1946 tavoitteenaan perustaa maailmanlaajauinen veteraanijärjestö. Tapaamisen pohjalta osallistujat päättivät
kutsua mukaan veteraaneja seitsemästä eri maasta.
Vuonna 1948 järjestetyn perustavan kokouksen jälkeen
tehtiin päätös toiminnan laajentamisesta maailmanlaajuiseksi, joka toteutui kaksi vuotta myöhemmin.
Perustajajäseniä olivat tuolloin Belgia, Ranska, Italia, Turkki, USA, Hollanti, Luxemburg ja Jugoslavia. Suomi osallistui kokoukseen Tanskan
lailla tarkkailijajäsenenä.
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Jokipiin Auto -ja
Laitehuolto

Rakennusentisöintiliike
Ukri Oy

Jalasjärvi

Janakkala

KKR Steel Oy

Metsä-Karvinen Oy

Joensuu

Kontiolahti, Lehmo

svensk resume
A ja T Myyry Oy
Kontiolahti

Metsäkoneurakointi
Veljekset Eronen Ky
Kiihtelysvaara

Joen Kivituote Oy

Konehuolto H.Loponen

K-Market

Joensuu

Joroinen

Juuka

Jussi Louko Oy

JP-Konetyö Oy

Jyväskylä

Keuruu

Koneurakointi
M&L Hinttu Oy

Suunnittelutoimisto
Plaanari Oy

Metallikoneistamo
E.Moilanen Ky

Jämijärvi

Jämsä

Kajaani

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy

Kannuksen
Kuljetustekniikka Oy

Kiitos ja Kumarrus
Kantviikista Sotiemme
Veteraaneille!

Rakennusinsinööritoimisto
JM-Rakenne Oy

Bruna Byrån Ab

Kangasala

Sydbevakning
Etelävartiointi Oy, Karjaa
www.etelavartiointi.fi
TKH Logistics Oy
Kemi

Kauhajoki

Maanrakennus
Juhani Suorsa Oy
Kemi

Taksivekki Oy,
Jyväskylä, Vaajakoski
puh. 0400-541 902

Kauniainen

Pohjaset Oy
Keminmaa

Levin Huoneistolomat Oy

T:mi Peter Villanen

Sisäilmasepät Oy

Kemiö

Kirkkonummi

www.levinhuoneistolomat.fi

Kuljetus Leppänen Oy

Kuljetusliike
E.Kärkkäinen Ky

Kotekman Oy

Kittilä

Kiuruvesi

Kouvolan PTR Oy

Kymenlaakson Jäte Oy

Kuusankoski

Kouvola

Kuopion Talokeskus Oy

Rakennuspalvelu
Heikki Hiltunen Oy

Kuopio

Kuopio

Kotka

Suomen puhelinluettelot

HL-Elec Oy
Lahti

Ipa-Pesu Oy

Ekoisännät Ky

T:mi P.Kopponen

Lahti

Lahti

Lahti

Traditionerna bör även
tilltala nya generationer
Krigsveteranarbetets växande
utmaning är att befrämja traditionerna. Förutom att ihågkomma traditionerna och festerna
blir insamlandet och förmedlingen av information allt viktigare
beträffande uppskattningen av
våra veteraner och vår historia.
Att fördjupa sig i historien är alltid en hisnande erfarenhet, men
tillika ett sätt att förstå nutiden
och på ett klokt sätt bygga en
framtid. Endast genom att förstå
hur vi uppnått detta, kan man på
ett behärskat sätt gå vidare.
Som ett barn på 1950-talet
hade alla mina vuxna upplevt
kriget. Vapnen hade tystnat i
Lappland endast sju år före jag
föddes. Man diskuterade kriget
– i den mån detta över huvud
taget diskuterades – som i går. På
byrån fanns fotografier av farbrodern och morbrodern. Farbrodern hade stupat i vinterkriget,
morbrodern i fortsättningskriget.
I bekantskapskretsen fanns blinda veteraner och veteraner som
hade erhållit mindre skador. Allt
detta ansågs vara naturligt. Hur
kunde det nu ha varit mera speciellt, när 100 000 föräldrar hade

mist sina barn, 50 000 barn hade
blivit faderlösa och 30 000 kvinnor änkor. Livet omgiven av dessa förluster är självklart. Alla våra
föräldrar hade utkämpat sitt krig
och därmed måste man leva. På
ett eller annat sätt.
Först när vi som fötts efter kriget uppnådde vuxen ålder, förstod jag att de som upplevt kriget
var på något sätt speciella. Sakernas alldaglighet fick ge vika för
respekten. Det väsentliga var att
förstå sambandet mellan krigstiden och det nuvarande. Att förstå detta var ännu då lätt, ty det
var fråga om våra egna föräldrar.
Identifieringen var problemfritt.
När krigsgenerationerna var
närstående, var bevarandet av
dessas traditioner även naturligt.
Nu är den generation i medelåldern, för vilken kriget är historia
för farföräldrarna eller dessas föräldrar, andra hands information.
Information är aldrig det samma
som att uppleva.
När vi vidarebefordrar veteranernas budskap, godkänns detta
i allmänhet, men väcker dessa
”fjärran” ärenden numera ett sådant intresse, som tänder en så-

dan känsla som det skulle förtjäna? Vi står i traditionsarbetet
inför en stor utmaning. Därför
hatten av för alla dem, som i
avsaknaden av relation till krigsgenerationerna, förstår hur viktigt detta är och orkar arbeta till
förmån för detsamma.
Jag tror, att även en subjektiv
erfarenhet ännu är möjlig. Dock
ej så, att man skulle kunna föreställa sig vara i krig, men att fundera över nutiden och göra framtida val är subjektivt, vilket står
på en stadigare grund, om man
försöker förstå de finska krigens
historia ur ett mänskligt perspektiv. En stor fråga är, på vilket sätt
bevarandet av traditionerna tilltalar nya generationer i deras
eget liv.
Ilkka Juva
Ordförande för Krigsveteranförbundets
kommunikationskommitté
Svensk översättning: Anders Knip

Vill du bli frisk?
Den ortodoxa kyrkan firar som
bäst påsk och på söndag infaller
den lame mannens söndag. Utan
försköning skildrar evangelieläsningen en sjuk människas situation:
Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem
finns ett bad med det hebreiska
namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd
sjuka, blinda, lama och lytta. Där
fanns en man som hade varit sjuk
i trettioåtta år. Då Jesus såg
honom ligga där och fick veta att
han varit sjuk länge frågade han
honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke
svarade: ”Herre, jag har ingen som
kan hjälpa mig ner i bassängen
när vattnet börjar svalla. Medan
jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” Jesus
sade till honom: ”Stig upp, ta din
bädd och gå.” Genast blev mannen
frisk och tog sin bädd och gick.
Frälsaren såg den sjukes svåra
situation och räddade honom.
Tidigare hade han försökt på
egen hand, men nu insåg han sitt
behov av Herren. Viupplever väl
sällan något så omtumlande som
den här mannen gjorde, men
kanske vi ändå av Gud kan erhålla något som är viktigare än den
fysiska hälsan?

Det viktigaste är inte att Gud
kommer och läker oss, utan att vi
förmår se vårt liv i rätt perspektiv
och lär oss att lita på Gud.
Hur många av oss är fullärda i
fråga om fördragsamhet, ödmjukhet, trohet, respekt för livets
värdighet, medlidande? Sjukdomen kan lära oss dessa dygder.
Hur många lever inte friska och
välmående men utan omsorg om
det eviga livet?
Allt har sin mening, även sjukdomar.
De kan vara nyttiga på många
sätt. Sjukdomen är inte alltid en
brist som Gud förväntas ta hand
om. Den kan också vara uttryck
för Guds andliga omvårdnad, och
en lärdom.
Ödmjukhet är den största gåva
vi kan få. Den lär oss tålamod. Om
vi bara har rätt sinnelag kan sjukdomen ge oss möjlighet att växa
andligen.
Den helige Porfyrios sade: Jag
ber inte att Gud skall göra mig
frisk. Jag ber att han skall göra
mig god. Jag är säker på att Gud
vet om min smärta. Jag ber för
min själ, om att Gud skall förlåta
mina synder.
Ville Kiiveri
Kyrkoherde. Ortodoxa
församling av Fredrikshamn

Från verksamhetsledaren
Detta år är ett av de mest utmanande beträffande veteranarbetet. Detta kan verka underligt; vi
har ju nyss kunnat förbättra veteranernas förmåner mer än någonsin tidigare under veteranarbetets historia. Förordningarna
angående de icke skadedrabbade veteranernas service i hemmiljö träder i kraft i början på
november. De förbättringar som
gjorts i rehabiliteringslagen angående frontveteranernas service i hemmiljö är endast ord på ett
papper, om dessa inte förverkligas i praktiken.
Frontveteranförbundet och
Krigsveteranförbundet har under
den pågående våren i samarbete
med Statskontoret runt om i landet anordnat skolningstillfällen,
under vilka man har berättat om
innehållet i lagen och på vilket
sätt denna medfört ändringar i
veteranernas förmåner. Dessa
tillfällen har visat sig vara av behovet påkallade. I dessa har till
dags dato deltagit hundratals
representanter för kommunerna,
kommunförbunden och soteområdena samt aktiva inom våra
förbund.
Vi har varit medvetna om, att
den offentliga sektorn verkställer

service på många olika sätt och
olika nivåer. Orsakerna har varit
många, en del mycket konstgjorda. Det är uppenbart, att osäkerheten beträffande finansieringen
har varit en orsak, fastän avsaknaden av pengar inte på några år
borde ha varit ett hinder för att
förverkliga servicen. Senast nu
borde man i kommunerna och
dessas förbund tro, att pengarna
räcker och att servicen för krigsskadade veteraner bör ordnas på
samma sätt som hittills ordnats
även för krigsinvalider med minst
10%-s krigsskada.
Säkerställande av den ekonomiska servicen avlägsnar inte
veteranorganisationernas arbete. Nu är det speciellt viktigt att
sköta om, att en uppskattning av
servicebehovet för veteranerna
utförs och att i enlighet därmed
åt de samma i praktiken ges all
den service de är i behov av. Detta är på våra förbunds distriktsoch lokalnivå en ansvarsfull uppgift och förutsätter att vi är väl
informerade angående vår medlemskår.
Visserligen finns det också andra uppgifter. Undertecknad har
även tidigare talat om att bekämpa ensamheten. Emellanåt känns

det som om, att på lokal nivå råder en uppfattning, att veteraner
icke mera finns, när de inte närvar vid möten och olika tillfällen.
De existerar dock. Många på olika sätt bundna till hemmet. Även
dessa borde ihågkommas; hämtas med till olika tillfällen eller
helt enkelt besöka dem. Detta
förutsätter ett aktivt organisationsfält. Därför har jag vid många tillfällen uppmanat de som
deltar i veteranarbetet att säkerställa att arbetet fortsätter; därom,
att nya aktiva fortsättningsvis inlemmas i verksamheten. Dessa
behövs förutom i det ännu i åratal fortsatta servicearbetet för
veteranerna, dessas makors och
änkors servicearbete även för det
framförvarande traditionsarbetet.
Jag tillönskar alla Fältpostentidningens läsare en utomordentlig sommar och Frontveteranförbundets folk speciellt
framgångsrika förbundsdagar.
Heikki Karhu

Svensk översättning: Anders Knip
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rajavartiolaitos 100 vuotta
Tänä vuonna sata vuotta täyttävä Rajavartiolaitos perustettiin vuonna 1919 sisäasiainministeriön alaisuuteen.
Vaikka toimintakenttä on vuosien varrella muuttunut, perustehtävä on edelleen sama. Se on alueellisen
koskemattomuuden valvonta ja puolustusvalmiuden ylläpito. Kenttäpostia -lehti kunnioittaa
erikoisteemallaan satavuotiasta rajavartiostoa.

Rajajääkäri vartiopaikallaan Itä-Lapin erämaassa.

Prikaatinkenraali Matti Sarasmaa paaluttaa rajavartioston haasteet:

”Olemme uudessa
toimintaympäristössä”
Rajavartiolaitoksen satavuotisen taipaleen aikana niin maamme kuin rajanvartioston
toimintaympäristö ovat muuttuneet. Uusi aika on tuonut uudenlaisia uhkia.
Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston päällikön, prikaatikenraali Matti Sarasmaan näkemys
on selvä.
”Sotilaallisena organisaationa
olemme kiitollisuudenvelassa veteraaneille ja vaalimme heidän perintöään.”
Rajavartiolaitoksessa veteraaniperinteen vaaliminen on kohdennettu juuri rajajoukoissa palvelleihin veteraaneihin.
”Vuosittain järjestämiemme veteraanitapaamisten lisäksi kaikki
hallintoyksiköt vaalivat oman alueidensa perinteitä” , hän muistuttaa.
Osallistumaan kykenevät veteraanit ovat kuitenkin käyneet niin
vähiin, että viime vuoden tapaaminen jää viimeiseksi.
”Nyt jatkamme toisella konseptilla: tänä vuonna on ensimmäistä
kertaa Rajavartiolaitoksen perinnepäivä, joka vaalii Rajavartiolaitoksessa työssä olleiden ja veteraanien
perinnettä.”

Tänä vuonna vietetään niin Rajavartiolaitoksen 100- vuotisjuhlaa
kuin Talvisodan syttymisen 80-vuotispäivää. Niinpä teemaksi on otettu
Rajamiehet Talvisodassa.
”Kun Talvisotaan lähdettiin, niin
rajajoukot ryhtyivät ensimmäisinä
valmistautumaan sotaan. Ensin ne
rajamiehet, jotka olivat töissä. Sitten heitä täydennettiin reserviläisillä ja alettiin muodostaa pataljoonia
ja erillisiä komppanioita. Ne olivat
sitten vastassa koko rajaosuudella,
mistä Neuvostoliitto hyökkäsi. Ei
uhka-arviossa kuviteltukaan, että
hyökkäys tulisi kaikkialta. Monessa
paikkaa hyökkäyksen torjuminen
oli pitkälti pelkästään rajamiesten
varassa”, Sarasmaa huomauttaa.

Sodan oppitunnit

Prikaatikenraali Matti Sarasmaalla on takanaan liki 30 vuoden ura Rajavartiolaitoksessa.

Sotien jälkeen Rajavartiolaitoksessa oli paljon henkilöstöä, joka oli
joutunut soveltamaan maanpuolustuksen teorioita pahimmassa

mahdollisessa käytännön testissä.
”Ihan ne samat negatiiviset ja
positiiviset seurannaiset seurasivat
myös rajamiehiä, jotka olivat olleet
taistelussa. Osa ei pystynyt enää jatkamaan ja luopui tehtävistään.”
Sodan oppitunnit jäivät elämään.
”Sodan ajan kokemukset näkyivät erityisesti Rajavartiolaitoksen
sodan ajan toimintojen kehittämisessä. Siellä oli hyvin vahva kehittämishenki ja mm. sissitaktiikkaa
lähdettiin kehittämään nimenomaan sotaveteraanien, sodassa
olleiden rajamiesten pohjalta.195060-luvuilla se saavutti sen muodon,
jota noudatetaan yhä tänäkin päivänä. Se ammentaa hyvin pitkälti
talvi- ja jatkosodankin kokemuksista.”
Rajavartiolaitoksen toimintaympäristö, samoin kuin maa, jota se
turvaa, ovat sadan vuoden aikana
muuttuneet paljon.
”On tapahtunut valtavia muutoksia, mutta periaatteessa rajamiehet
ovat edelleen siellä, missä ovat aina
olleetkin; siellä, missä itse asiassa
tänä päivänä ei juurikaan muita viranomaisia kovinkaan paljon enää
ole. Sisäisesti toimintaympäristö on
siis sotien jälkeen pysynyt samana,
samoin kuin raja. Onneksi.”

Uusi toimintaympäristö
Ulkoinen toimintaympäristö sen
sijaan on Sarasmaan mukaan
muuttunut paljon ja pysyvästi.
”Siitä on saatu varoituksia niin
Euroopan ulkorajoilta kuin omalta
rajalta. Mikä muutoksessa on oleellista, on se, että kylmän sodan vuosina rajoihimme kohdistuvat uhat
olivat vielä rajattuja, analysoitavissa
ja tarkkaan tiedossa.”
”Uusi toimintaympäristö ei anna
mitään viitettä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, jos tapahtuu. Siihen
liittyy niin monenlaisia kysymyksiä; myös sellaisia ison mittakaavan asioita, jotka eivät ole meidän
käsissämme, kuten ympäristö ja
sen katastrofit sekä politiikka, joka
sekin vaikuttaa rajarauhaan. Mi-

Rajamiehen puukkoon on kaiverrettu Rajapataljoona 1:n
taistelupaikkoja: Kuparsaari, Hevossaari, Mainikkala,
Kuolemajärvi, Muurila, Mesterjärvi ja Lempaala.

ten tällaisiin ennakoimattomiin ja
yllättävästä suunnastakin tuleviin
uhkiin voidaan varautua?”
Rajavartiolaitoksella on tähän
kuitenkin vastaukset mietittynä.
”Meillä pitää olla riittävät resurssit, ammattitaitoinen henkilöstö ja
lainsäädäntö kunnossa. Näitä kaikkia ollaan viime vuosien aikana laitettu kiihtyvällä vauhdilla kuntoon”,
hän painottaa.

Laajentunut uhkakirjo
Verkko ja sen kautta tapahtuva rikollisuus on Sarasmaan mukaan
vain yksi esimerkki uuden toimintaympäristön mukanaan tuomista
uusista uhista.
”Me olemme hyvinkin konkreettisesti kohdanneet terrorismin Euroopassa. Ulkorajoilla ei
saa tapahtua vuotoa, suuntaan tai
toiseen. Uhka ei rajoja ylitettäessä
muodostu enää vain kolmansien
maiden kansalaisista. Nythän ulkorajoilla tarkastetaan myös kaikki
EU-kansalaiset.”
Kaiken kaikkiaan Sarasmaa
luonnehtii uhkakirjon laajentuneen. Toinen hänen mainitsemansa
ei-konventionaalinen uhka on hybridivaikuttaminen, jossa erinäisen häirinnän kautta pyrittämään
horjuttamaan muiden valtioiden
vakautta. Tähän ollaan hänen mukaansa reagoitu olemassa olevaa
lainsäädäntöä ja toimivaltakysymyksiä tarkastamalla.
”Siinähän ei tietysti ole mitään
järkeä, että Rajavartiolaitos ryhtyy yksin rakentamaan parempaa
maailmaa, vaan sen täytyy tapahtua
yhteistyössä koko valtakunnassa.
Suomen kansa on kuitenkin viisasta ja fiksua ja kouluttautunutta, se
pystyy peruslähtökohtaisesti edelleen erottamaan oikean ja väärän”,
hän uskoo.

Rajojen tilanne vakaa
Uudet rajavartijat koulutetaan
Immolassa. Tulevaisuus näyttää
Sarasmaan mukaan hyvältä ja

kiinnostusta riittää: hakijoita on
yli viisinkertainen määrä koulutuspaikkoihin nähden.
”Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme saaneet 300 uutta rajavartijaa. Rajan tulevaisuus näyttää
hyvältä. Satavuotias organisaatiomme on terve, se on kunnossa,
sillä on ajantasainen lainsäädäntö
ja henkilöstömme ammattitaito on
korkea.”
Toiveena on kuitenkin resurssien
kasvattaminen. Rajojen loukkaamattomuudenkin suhteen ollaan
Sarasmaan mukaan hyvässä tilanteessa.
”Pitkäaikainen keskiarvo laskettuna siitä, kun rajat sulkeutuivat
viime sotien jälkeen, on vuosittain
muutamassa kymmenessä luvattomassa rajanylityksessä itärajalla.
Poikkeuksen muodostaneista vuosista 2015-2016 on palattu normaaliin.”
Ulkorajojen ja itärajan tilanteen
Sarasmaa arvioi vakaaksi ja kiittelee
yhteistyön Venäjän rajaviranomaisten sujuvan hyvin. Ympäristön tilannetta on kuitenkin seurattava
jatkuvasti. Keskeisessä roolissa
tässä on hänen mukaansa se, miten Venäjä hoitaa rajansa, millainen
maahanmuuton paine siellä on ja
mihin se mahdollisesti suuntautuu.
”Venäjällä on yli kymmenen
miljoonaa siirtolaista, jotka ovat
nyt aloillaan, mutta politiikan tai
jonkun muun syyn seurauksena
se joukko voi isoiltakin osin lähteä
liikkeelle.”
Suurinta yksittäistä uhkaa on hänen mukaansa vaikea nimetä.
”Laiton maahanmuutto on ehkä
se suurin uhka. Mukana on ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaakin.
Se voi tapahtua sisärajojen kautta,
lentoliikenteestä tai itärajan yli.
Siihen täytyisi siis varautua vähän
joka suunnalla.”
Teksti ja kuva:
Ariela Säkkinen
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Valkeakoskelainen
Fazlulla ”Veka” Fethulla on
Suomen tataareja.

Fethulla veljensä kanssa vuonna 1941.

Sota on maailmanlopun aikaa

Rajajääkäriveteraani Fazlulla Fethulla:

”Sodassa ei ole voittajia”
Fazlulla Fethulla, 94, on rajaveteraaneista viimeisiä ja hän tietää,
että sota ja tappaminen jätti jälkensä kaikkiin.
Sotaa ei tule ihannoida, koska siinä ei ole voittajia.

rajavartiolaitos
100 vuotta

Viimeistään aktiivinen toiminta
suojeluskunnassa istutti Fethullaan
isänmaallisuuden. Talvisodassa
hän toimi tuolloisessa kotikaupungissaan Kotkassa ensiapuaseman
lähettinä. Kotka koki sodassa kovia ja yhden pommituksen jälkeen
Veka joutui tunnistamaan ruumiista oman veljensä.
Jatkosodassa Fethullan osoite oli
Rajajääkäripataljoonassa 5, jonka
ensimmäiseen komppaniaan hän
saapui täydennysmiehenä maaliskuussa 1943. Kaikkiaan sotapolku
kesti kaksi vuotta, seitsemän kuukautta ja 20 päivää, päättyen vasta
Lapin sodassa.
”Me lähettiin sinne ajamaan saksalaisia pois, mutta Rovaniemellä
en ole vieläkään päässyt käymään”,
Lappeenrannassa syntynyt, mutta
ympäri Suomea asunut hyväntuulinen veteraani heittää.
Sodan aikaisiin tapahtumiin
palatessaan rajajääkäri kuitenkin
vakavoituu.		
”Mikä sodassa oli kovin paikka?
Kaikki. Se on kauheaa, kun joka
päivä joutuu ajattelemaan, että
jokohan tänään lähdetään. Kyllä
minä sanon, että jokainen meistä
sodassa olleista tuli vähän aivoinvalidina takaisin.”
Sotaa hän luonnehtii ”maailmanlopun ajaksi.”
”Ihmisen tappaminen on aina
ihmisen tappamista. Teit sen sitten
sodassa tai siviilissä. Se jää takaraivoon aivan varmasti.”

Suuret tappioluvut

Vekana tunnettu Fazlulla Fethulla
oli jatkosodan alkaessa 17-vuotias.
Suojeluskuntakorpraali olisi kaverinsa Ilmari Härkösen kanssa
halunnut rintamalle Kunnaksen
sissijoukkoihin saman tien.
Härköselle lähtö tuli aiemmin.
”Elä tänne tule, tämä on helvettiä”, lainaa Fethulla Härkösen Kannakselta lähettämää korttia.
Kolme päivää sen jälkeen hän
kaatui.
Immolan rajaveteraanitapaamisessa vuonna 2011, Fethulla takarivissä vasemmalla

”Hän jäi sotavangiksi, hän kaatui,
hänkin kuoli…”
Sota-aikaisen valokuva-albumin
selaaminen kertoo karua kieltään
sodan todellisuudesta.
”Monta kaveria kuoli. Meidän
komppaniasta kaatui muistaakseni 50-60, haavoittuneita oli suurin
piirtein 90.”
Yksi heistä oli ryhmänjohtajana
toiminut Fethulla itse.
”Heinäkuussa 1944 oltiin mo-

tittamassa. Hyökkääjä joutuu olemaan aina kovemmissa asemissa.
Sitä joutuu hyppäämään ylös ja
silloin sitä onkin jo tähtäimessä.
Minulla sattui niin, että luoti jäi
konepistoolin piippuun. Sain kaverilta kiväärirassin ja rassasin sitä
pois sieltä. Käännyin, ja vihollinen
oli jo tähtäimessä, kun se nappasi
tuohon käteen.”
Rintama vei Fethullalta myös
kuulon oikeasta korvasta. Toipilasaika Jämsän sotasairaalassa jäi
kuitenkin lyhyeksi.
”Piti mennä takaisin. Sellaista se
on, sodassa.”

Puhumisen vaikeus
Myös Fethullan kohdalla sodan
jälkeen kokemukset jäivät ensimmäisiksi vuosiksi elämään painajaisissa.
”Vaimokin jo sanoi, että älä aina
puhu siitä sodasta. Eikä sitä sitten
voinut enää mihinkään purkaa.
Tänä päivänä on kyllä apua ja tukea tarjolla, mutta silloin ei ollut
mitään. Sodan jälkeen 3000 teki
itsemurhan, suurin piirtein 3000
tappoi perheensä, 3000-35000 alkoholisoitui… tämä kaikki kuvaa
sitä, kuinka vaikeaa se oli.”
Ensi alkuun ei sodasta palanneilla ollut vertaistukea edes toisistaan.
Yhdeksi syyksi tähän Fethulla arvioi sen, että maan piti keskittää
kaikki voimansa sotakorvausten
maksamiseen. Toiseksi hän arvioi
tuolloisen ilmapiirin.
”Tapasin vanhan komentajan,
eversti Viljo Kivikon Helsingin
asemalla 1948. Minä olin Kotkaan
menossa, hän Joensuuhun. Oli
hauska vaihtaa kuulumisia ja minä
ehdotin, että alettaisiin kokoontua
pitämään aseveli-iltoja, mutta hän
sanoi, että kuulkaa Fethulla, eletään
niin vaikeita aikoja, että ei näistä
asioista voi edes keskustella.”

Viimeisiä viedään
Vuonna 1989 rajaveteraanit alkoivat vihdoin kokoontua Immolaan
vuosittaisiin tapaamisiinsa. Fethulla oli mukana ihan alusta saakka.

Väliin jäi liki 30 vuoden aikana
vain yksi tapaaminen, heti hänen
vaimonsa kuoleman jälkeen.
”Alussa meitä oli 370. Viime
vuonna oli enää kaksi. Kolmas kaatui matkalla ja loukkasi itsensä niin
pahasti, että joutuikin palaamaan
kotiin.”
Tapaamisissa on saanut selvyyttä
moniin sodan aikana vastaamatta
jääneisiin kysymyksiin.
”Jatkosodan jälkeen meistä muodostettiin Rajajääkäriprikaati ja me
lähdettiin Kontiolahdesta rajaa pitkin ylöspäin, Taivalkoskelle ja aina
Tapioniemeen saakka. Monta kertaa meidän piti mennä motittamaan
Rovaniemi itäpuolelta, mutta sitä ei
koskaan tehtykään.”
”Immolassa kysyin kerran kenraali Yrjö Kärkkäiseltä, silloiselta
luutnantilta ja entiseltä sotakaveriltani, että kerro nyt: miksi me ei
sitten mentykään sinne Rovaniemelle? Hän kertoi, että siihen oli
yksinkertainen syy: ryssä uhitteli
koko ajan tulla auttamaan, ja meidän piti huolehtia siitä, ettei se tulisi,
vaan raja pysyisi puhtaana. Ja että
jos tulisikin, niin hyökkäisimme
heti päälle”, hän paljastaa.
Mm. Immolan Rajamuseon ja
jatkuvan rajamieskoulutuksen ansiosta Fethulla uskoo rajaveteraanien perinteiden elossa pysymisellä olevan rajalla hyvät edellytykset.
Vaikka jokaisen uuden sukupolven
onkin hänen mukaansa tehtävä
omat virheensä, on jotain, mitä hän
toivoisi heidän muistavan.
”Sodat ovat hirveitä. Ja sitä ei
tiedä, ennen kuin sen itse kokee.
Maailma on kehittynyt voimakkaasti, samoin kuin aseteollisuus.
Sillä saadaan tuhottua ihan kaikki,
joten sen verran pitäisi järkeä olla,
ettei niitä lähdetä käyttämään. Sotaa
ei tule ihannoida. Se on julmaa, eikä
siinä ole voittajia.”
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Ariela Säkkinen ja
Fazlulla Fethullan
kotialbumi

Rajajääkäripataljoona 5
Rajajoukot siirtyivät osaksi puolustusvoimia ylimääräisten harjoitusten (YH) alkaessa 5.10.1939. Valmiiksi koulutettuina ja
järjestäytyneinä ne toimivat suojajoukkoina kenttäarmeijan
ryhmittymiselle. Talvisodan jälkeen kesäkuussa 1940 rajavartiolaitos palautettiin sisäministeriön alaisuuteen.
Toukokuussa 1941 ylipäällikkö Mannerheim myönsi päiväkäskyssään rajamiehille kunnianimityksen rajajääkäri, kiitoksena heidän panoksestaan talvisodassa.
Jatkosodan alla rajajoukoista muodostettiin rajajääkärikomppaniat (RajaJK), jotka vuoden 1941 lopussa koottiin Rajajääkäripataljooniksi (RajaJP). RajaJp 5:n perustamispäivä on 26.2.1942.
Pataljoona koottiin Sissipataljoona 1:stä, Rajajääkärikomppanioista 24 ja 42, sekä 32. Rajajääkäriosastosta. Sen komentajaksi
tuli hajotetun Sissipataljoona 1:n komentajana toiminut majuri Viljo Kivikko. Pataljoona koostui kolmesta jalkaväkikomppaniasta, konekiväärikomppaniasta sekä esikuntakomppaniasta.
Pataljoonan sotapolku kulki Seesjärveltä Paateneelle, Ilomantsiin, Jangerkoskelle sekä Soutjärvelle. Seesjärven lohkolla RajaJP 5:n tukikohdat joutuivat useiden hyökkäyksien kohteeksi.
Vetäytymisvaiheessa pataljoona kävi ankaria taisteluja.
Aselevon tultua voimaan syyskuussa 1944, oli RjP 5 asemissa
Loimolassa. Kaksi viikkoa myöhemmin se sai käskyn luovuttaa
asemansa Jalkaväenrykmentti 9:lle. Pataljoona alistettiin Rajajääkäriprikaatille, ja edessä oli Lapin sota. Pataljoonan kotiuttaminen aloitettiin 25.11.1944.
Kaikkiaan pataljoonassa palveli 2192 henkilöä ja sen tappiot
olivat 128 kaatunutta, 28 kadonnutta ja 435 haavoittunutta.

Sotaveteraaniliiton nettisivuilta löydät nyt
toisenkin rajajääkärin, Antti Henttosen
pysäyttäviä sotakokemuksia. Kannattaa siis
käydä lukemassa.
www.sotaveteraanit.fi
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Opetusnäyttelystä sotilasperinteen vaalijaksi

Marskin ritarit kunniaseinällä

Imatran rajamuseo
on koko rajavartiolaitoksen
näyteikkuna
Sadatta toimintavuottaan viettävä Rajavartiolaitos on ylpeä omasta historiastaan ja perinteistään.
Yhtenä osoituksena tästä Rajavartiolaitos harjoittaa museotoimintaa Imatralla Immolassa
sijaitsevassa Rajamuseossa sekä Merivartiomuseossa, joka toimii osana
Kotkan Merikeskus Vellamoa.
Varsinaisen museotoiminnan lisäksi eri raja- ja merivartiostoihin
on sijoitettu omia erillisiä perinnehuoneita. Näiden lisäksi Rajavartiolaitoksen perinnetoimintaa
harjoitetaan yhteistyössä Raja- ja
merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen ja eri kiltojen kanssa.

Jatkosodan kaukopartiotoimintaa esitellään omassa kaukopartiodioraamassa.
Moni
Päämajan kaukopartiomies oli
taustoiltaan ammattirajamies.
Sodan jälkeen nämä miehet antoivat omat sotakokemuksensa
Rajavartiolaitoksen käyttöön ja
heillä oli suuri merkitys sissitaktiikan kehittäjinä.

Rajamuseon perustaminen
Jo melko pian viime sotien jälkeen
Rajavartiolaitoksen sisällä ymmärrettiin perinteiden tuntemisen
tärkeys rajamieshengen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Olennainen osa
Rajavartiolaitoksen henkilökunnan
ammatillista identiteettiä on ollut
sodan ajan rajajoukkojen historian ja vaiheiden tunteminen.
Muita tärkeitä perinne-elementtejä
ovat olleet mm. oma lippu, rajajääkärijoukkojen omat tunnukset ja
merkit, vuosipäivä, kunniamarssi ja
vuoden rajamiehen nimeäminen.
Perinteen siirtäminen vanhemmilta rajamiehiltä nuoremmille koettiin tärkeäksi. Käytännön tasolla
tämä perinteen siirto tapahtui mm.
eri vartiostojen omien historiikkien
laatimisina ja perinne-esineistön
keräämisinä. Jo 1960-luvulla syntyi
ajatus oman erillisen rajavartiomuseon perustamisesta.
Rajamuseon kokoelmien kerääminen aloitettiin 1960-luvulla,
jolloin hankkeen takana vaikutti
laitoksen tuolloinen päällikkö kenraaliluutnantti Antti Pennanen.
Varsinaisen museon perustamispäätöksen teki Rajavartiolaitoksen
päällikkö kenraaliluutnantti Aarno
Sihvo vuonna 1981.

Veteraanien perintö –
itsenäinen isänmaa

rajavartiolaitos
100 vuotta

Vuonna 1989 avatun museon perusnäyttely esittelee Suomen rajojen ja Rajavartiolaitoksen
sekä viime sotien rajajoukkojen historiaa.

Museon kynnys matalalla

Sijoituspaikaksi Immola
Museon sijoituspaikaksi valikoitui
Imatran Immolan varuskunta-alue,
jolla sijaitsi tuolloinen Rajakoulu
(nykyinen Raja- ja merivartiokoulu) sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta. 1980-luvulla
tehtiin periaatepäätös museon
ottamisesta oman henkilökunnan
opetuskäyttöön opetusnäyttelynä.
Rajavartiolaitoksen päällikkö
kenraaliluutnantti Ilmari Kirjavai-

nen asetti museotoiminnan tehtäväksi Rajavartiolaitoksen tehtävien
suorittamisen tukemisen.
Käytännössä tämä tarkoitti
näyttelytoimintaa, laitoksen historian ja perinteiden tallentamista,
oman henkilökunnan opetus- ja
koulutustehtäviä, sekä tiedotus- ja
suhdetoiminnan edesauttamista.
Museon tehtäväksi tuli siis myös
Rajavartiolaitoksen rekrytointityö
ja näyteikkunana toimiminen ympäröivään yhteiskuntaan.

Elokuun 2001 rajaveteraanitapaamisen yhteydessä museolle lahjoitettiin kaukopartiomies Mikko Pöllän Mannerheim-risti, jonka Pöllän omaisten puolesta luovutti rajaveteraani, opetusneuvos Antti Henttonen. Samassa yhteydessä Simo Kärävä lahjoitti museolle Rajajääkäripataljoona 2:n komentajana jatkosodassa toimineen kenraaliluutnantti Martti Avelan sotakepin.

Yleisölle museo avattiin vuonna 1989. Kynnys on haluttu pitää
mahdollisimman matalana ja sisäänpääsy onkin kaikille ilmainen.
Vierailusta kannattaa kuitenkin sopia etukäteen, sillä kesäkuukausien ulkopuolella museo on avoinna
vain sopimuksen mukaan.
Talvi- ja jatkosodan rajajoukkojen historia on konkreettisesti esillä Rajamuseon perusnäyttelyssä.
Näytteillä on sota-aikaisia asepukuja, aseistusta ja kunniamerkkejä. Lisäksi näyttelyssä on nähtävillä
jatkosodan aikaisten rajajääkäripataljoonien taisteluista kertovat
infotaulut.

Rajajoukkojen
veteraanien keskuudessa on vallinnut
poikkeuksellisen vahva ja hyvä
yhteishenki. Veteraanit muodostivat sodan jälkeen omia
joukko-osastokohtaisia asevelitoimikuntiaan ja järjestivät omia
veteraanitapaamisiaan.
Ensimmäinen kaikkia sodan
ajan rajajoukkoja koskenut yhteinen asevelitapaaminen järjestettiin Rajavartiolaitoksen
70-vuotisjuhlavuonna Immolassa elokuussa 1989. Samassa
yhteydessä paljastettiin myös
Immolan varuskunta-alueelle
pystytetty Suomen sotien 1939–
1945 Rajamies-patsas.
Immola on 30 vuoden ajan
isännöinyt rajaveteraanien vuotuista tapaamista, joista viimevuotinen jää viimeiseksi. Veteraaneja on tapaamisissa nähty
vuosi vuodelta vähemmän: viime vuonna paikalle pääsi enää
kaksi.
Veteraanisukupolven siirtyessä väistämättä lopullisen rajan
taa, korostuu Rajamuseon rooli
ja merkitys veteraaniperinteen
vaalijana entisestään.
Perusnäyttelyn lisäksi museossa järjestetään teemanäyttelyitä
ja Rajan vartiointiin liittyvää laitteistoa esitellään museon peräti
kahden hehtaarin ulkoalueella.
Teksti ja kuvat:
Mikko Veijalainen

Oman sijansa Rajamuseon kokoelmassa ovat saaneet Rajavartiolaitoksen riveistä kohonneet kuusi
Mannerheim-ristin ritaria, joiden
lisäksi kaikkiaan 26 kuvaa käsittävällä kunniaseinällä ovat nähtävillä
myös ne ritarit, joilla oli kytköksiä
Rajavartiolaitokseen sotilasuransa
aikana.
Heidän joukostaan löytyy mm.
eversti Erkki Raappanan sekä
eversti Albert Puroman kaltaisia
tuttuja nimiä. Kyseiset ritarit ovat
valikoituneet museon kunniaseinälle periaatteella ”kerran rajamies,
aina rajamies.”
Laitoksen omalle henkilökunnalle suunnatun historiaopetuksen yhteydessä rajan ritarit esitellään esikuvina. He omalla toiminnallaan
ovat asettaneet sen laatutason, joka
Rajavartiolaitoksen nykyisenkin
henkilöstön tulisi kyetä työtehtävissään saavuttamaan.

Rajamiehet sodassa
Kesän 1941 liikekannallepanon
yhteydessä perustetut rajajääkärikomppaniat muodostettiin Rajavartiolaitoksen tuolloisesta kantahenkilökunnasta ja ne täydennettiin
sodan ajan vahvuuksiinsa ottamalla
palvelukseen tuolloisten rajakuntien miehiä. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa rajakomppaniat toimivat
usein hyökkäyksen kärkijoukkoina.
Vuodenvaihteessa 1941–1942
rajajoukot organisoitiin uudelleen,
jonka seurauksena komppaniat
lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin kahdeksan rajajääkäripataljoonaa sekä pääosin rajamiehistä
koostunut Erillisosasto Petsamo.
Tämän myötä pataljoonat saivat

Marski ja hänen ritarinsa. Vasemmalta ylipäällikkö Mannerhein ja ritarit, everstiluutnantti Berndt Polon,
kadetti Paavo Koli ja rajavääpeli Leo Kojo.

täydennysmiehistöä eri puolilta
maata. Kaikkiaan viime sodissa rajajoukoissamme palveli noin 40 000
miestä.
Ominaisuuksiensa puolesta rajajääkärijoukot sopivat hyvin mm.
pitkien erämaarintamien varmistustehtäviin, sekä partisaanien torjuntatehtäviin. Monella kunniamerkin saaneella kaukopartiomiehellä
onkin rajamiestausta.
Jatkosodan taisteluissa kaatui
tai katosi kaikkiaan noin 1830 rajamiestä. Tämä vastaa kaikkiaan
kuuden rajajääkärikomppanian
miesvahvuutta. Valtaosa tappioista
kärsittiin kesän 1944 raskaiden torjuntataistelujen yhteydessä.

Jatkosodan rajamiesritarit

”Erinomaisen urheuden, taistellen
saavutettujen erittäin tärkeiden
tulosten tai erikoisen ansiokkaasti
johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimain sotilas hänen sotilasarvostaan
riippumatta nimittää Vapaudenristin
1. tai 2. luokan Mannerheim-ristin
ritariksi.”

Rajajääkärijoukoissa vuosina 19411944 aikana palvelleista sotilaista
palkitsi ylipäällikkö marsalkka
Mannerheim kuusi miestä Mannerheim-ristillä.
Ensimmäinen heistä oli 19.8.1942
ritariksi noussut, 14. Divisioonan
kaukopartio-osaston
johtajana
Rukajärven rintamalla toiminut
ja myöhemmin useissa eri Rajavartiolaitoksen tehtävissä palvellut
luutnantti Eino Penttilä. Vain neljä
päivää hänen jälkeensä ristinsä saivat everstiluutnantti Berndt Polon
Erillisestä Rajajääkäripataljoonasta
sekä vääpeli Leo Kojo Rajajääkäripataljoona 4:stä. Myös Kojo teki
sodanjälkeisen uransa Rajavartiolaitoksen palveluksessa.
Heinäkuussa 1944 kunnianosoitus myönnettiin Rajajääkäripataljoona 2:ssa palvelleelle korpraali
Ville Väisäselle, kaksi viikkoa hänen katoamisensa jälkeen TaliIhantalan taisteluissa. Kentälle
jääneenä Kemin sankarihautaan
siunatun Väisäsen jäänteiden etsinnät jatkuvat yhä. Saman vuoden joulukuussa oli vuorossa 33.
Rajajääkärikomppanian Mikko
Anttonen, joka haavoittuneenakin
johti kesällä 1944 Äyräpään sillanpääaseman taisteluissa miehensä
kolmeen vastahyökkäykseen.
Viimeisin Mannerheim-ristin
rajajääkäri oli 10.2.1945 palkittu,
mm. 14. Divisioonan kaukopartio-osastossa
partionjohtajana
kunnostautunut luutnantti Toivo
Korhonen, jonka ansioita tiedustelutehtävissä kiiteltiin ”laadultaan
sellaisiksi, ettei niitä vielä hänen
palkitsemisenkaan yhteydessä voitu antaa tietoja julkisuuteen.”
Mikko Veijalainen
Kuvat: SA-kuva
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Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

Kadonnut Ihantalassa
Marskin ritarin, rajajääkäri Ville Väisäsen maallisia jäännöksiä etsitään yhä Ihantalasta.
nen takaraivonsa. Luutnantti Taisto
Lahtinen puolestaan murskautui,
kun tuhotun Sotkan ammusvarasto
räjähti ja sinkosi telapyörän hänen
päälleen.
Suomalaiset onnistuivat tuhoamaan lähitorjunta-aseillaan vihollispanssarien letkan kärjen ja hännän.
Tankit eivät päässeet kääntymään
kapealla polulla, jonka molemmin
puolin oli louhikkoa. Vihollisen
jalkaväki pidettiin konetuliasein
loitolla. Tankit ampuivat sokkoina
kaikkiin suuntiin, mutta ne olivat
myös helppoja maaleja.
Se yö oli yhtä infernaalista sekamelskaa, jossa yhtä lailla käskyt
kuin haavoittuneiden valitukset
hukkuivat konetuliaseiden jatkuvaan rätinään ja kranaattien räjähdyksiin. ”Meteli oli saatanallinen,
kammottava!”, luutnantti Bruno
Tiainen kuvaili.
Aamuun mennessä taistelu on
hetkellisesti tauonnut. Jäljellä oli
savuava, kaamea taistelukenttä.
Korpraali Väisänen oli tuhonnut
yön aikana kahdeksan panssarivaunua. Hän oli ampunut vaunuja
sitä mukaa kun oli saanut panssarinyrkkejä. Niitä jaettiin vain
miehille, joiden tiedettiin osuvan.
Väisänenkään ei ollut saanut muuta
kuin pikakoulutuksen. Hän sovelsi
teoriaa tuhoisasti käytäntöön.

Aikakirjoihin merkittiin, että korpraali Ville Väisänen katosi. Tämä
tapahtui 28. kesäkuuta 1944 Ihantalassa. Missä täsmällisesti, sitä ei
tiedetä.
Väisänen oli tehnyt jo hyökkäysvaiheen aikana yhden vihollistankin toimintakyvyttömäksi
Salmenkaidassa, panssarintorjuntamies kun oli. Suurhyökkäyksen
alkaessa kesäkuussa 1944 Väisänen ja Rajajääkäripataljoona 2 olivat Lempaalassa, josta vetäydyttiin
Raudun kautta Äyräpäähän.
Ihantalaan pataljoona saapui 26.
kesäkuuta ja se kohtasi saapuessaan
pakenevia suomalaisia, jotka kertoivat ylivoimaisesta vihollisesta.
Illansuussa rajajääkärit lähtivät
palauttamaan linjaa Talinmyllyn
tasalle ja taistelivat raivoisasti kovin
tappion siitä eteenpäin.

Murtautuminen motista
Rajajääkäreiden tehtävät muuttuivat jatkuvasti. He joutuivat palauttamaan menetettyjä asemia. Sitten
pataljoona lähti Osasto Björkmanin
kärjessä pussittamaan vihollista itäpuolelta, kun Jääkäriprikaati rynni
länsipuolelta.
Nurmilammen aukeiden takana
sijaitsee kukkula 33, jonka rajajääkärit joutuivat valtaamaan kolmeen
kertaan. Yksi 27.6. taisteluissa Rajajääkäripataljoona 2 menetti 83
miestä, joista 26 kaatuneina. Pataljoona heitettiin tuleen aina sinne,
missä hätä oli suurin.
Aamulla 28. kesäkuuta vihollisen
lentokoneet aloittivat matalahyökkäyksen, jota säestettiin voimakkaalla tykistön ja raketinheitinten
keskityksellä. Sen jälkeen alkoi
jalkaväen hyökkäys. Linja murtui
rajajääkärien oikealta puolelta, ja
nämä jäivät mottiin. Tieto saatiin
haavoittuneita selustaan kuljettaneilta lääkintämiehiltä.

Suomalainen sotilas panssarinyrkkeineen Ihantalassa kesällä 1944.

Rajajääkärit murtautuivat takaisin omalle puolelle ”kuin hornan henget”, kuten ensimmäiseen
komppaniaan kuulunut Tuovi
Pasuri kertoi. Hänen komppaniansa kutistui Ihantalassa kuuteen
mieheen.
Illalla rajajääkärit olivat ryhmittyneinä Ruunakorven tasalle
metsätien molemmin puolin. He
vastaanottivat voimakkaan vihollishyökkäyksen. Pienellä metsätie-

llä oli ainakin parikymmentä vihollistankkia, perässä jalkaväki. Se
yöllinen taistelu jäi kaikkien siinä
mukana olleiden mieliin ikuisiksi
ajoiksi.
Tankkien saapuessa pataljoonalla ei ollut edes panssarintorjuntaaseita. Kersantti Oiva Vilska kertoi
olleen ”haljua” odottaa vihollisen
hyökkäyksiä konetuliaseiden varassa, kun edestä kuului vihollispanssarien telaketjujen kolinaa.

Vihdoin pst-aseita saatiin, ja Vilska tuhosi itse kolme tankkia ennen
kuin kranaatinsirpale repi hänen
olkapäänsä.

Infernaalinen sekamelska
Taistelun alkuvaiheessa luutnantti
Reino Ketonen halusi rohkaista
miehiään ja kulki pitkin etulinjaa.
Hän ehti vain 15 metrin päähän,
kun rynnäkkötykin laukaus vei hä-

Er.RajaJP 2

rajavartiolaitos
100 vuotta

Erillinen rajajääkäripataljoona 2 perustettiin jatkosodan alussa II Armeijakunnan
komentajan Taavetti Laatikaisen käskystä.
Pataljoona koostui entisen Rajavartiosta
3:n rajakomppanioista. Pataljoonan komentajaksi tuli everstiluutnantti Yrjö Sora.
Pataljoonaan tuli neljä komppaniaa, joissa
jokaisessa oli neljä joukkuetta.
Rajajääkäripataljoona osallistui jatkosodan hyökkäysvaiheeseen kärkiyksikkönä.
Raja ylitettiin 1.7.1941 Parikkalan korkeudella Varpavaarassa, ensimmäisenä tavoitteena Elisenvaara. Rajajääkärit raivasivat
tietä Laatokan rantaan Kurkijoella ja Kilpolassa. Taistelut jatkuivat Karjalan kannaksel-

la Kotselästä vanhalle rajalle Valkeasaareen.
Yksin Valkeasaaren taisteluissa pataljoona
menetti kaatuneina 23 miestä, haavoittuneita oli nelinkertainen määrä.
Asemasodan pataljoona oli asemissa
Lempaalassa, osallistuen aika ajoin linnoitustöihin. Asemasodan aikana tapahtui
myös yleinen rajajoukkojen uudelleenjärjestely. Tämän nuorennusleikkauksen ja
samalla yhden komppanian leikkauksen
jälkeen nimeksi jäi Rajajääkäripataljoona 2.
Suurhyökkäyksen alussa pataljoona oli III
Armeijakunnan reservinä Lempaalassa ja
Raasulissa. Sen jälkeen rajajääkärit kävivät
viivytystaisteluja Kirjasalosta Valkjärvelle

16.-17. kesäkuuta. Tuolloin pataljoona sai
myös ensimmäiset panssarikauhut. Seuraavat päivät pataljoona oli puolustuksessa
Pasurinkankaalla.
Lyhyen Taljalassa vietetyn reservissä olon
ja Vuosalmen linnoitustöiden jälkeen Rajajääkäripataljoona 2 sai 25.6. käskyn siirtyä
Kuukaupin kautta Ihantalaan. Rajajääkärit
siirtyivät sinne yön aikana polkupyörillään,
taistellen kolme veristä päivää Panssaridivisioonan joukoissa.
Ihantalasta RajaJP 2 jatkoi Seitsolaan ja
Vuosalmelle. Kiviniemeen pataljoona siirtyi
12.8. ja se oli siellä asemissa rauhantuloon
asti.

Ikuinen arvoitus
Mitä tämän jälkeen tapahtui, siitä
liikkuu monia versioita. Yleisimmän tarinan mukaan hän lähti
hakemaan lisää ammuksia. Väisäsen kantamaan nyrkkilastiin osui,
jolloin sylillinen räjähti ja mies sen
mukana.
Luutnantti Tiainen esitti, että
kemiläinen korpraali olisi saanut
panssarivaunun täysosuman. Tai
sitten kerrotaan, että Väisänen katosi tykistökeskityksessä.
Vai tapahtuiko sittenkin niin,
että kenraalimajuri Einar Vihma
otti sankarin kyytiinsä seuraavana
aamuna ja tämä haki vielä uusia
panssarinyrkkejä tarkoituksenaan
palata takaisin tuhoamishommiin?
Sitä ennen Vihma oli huolehtinut,
että sotasankari sai ruokaa. Paluumatkalla Väisänen olisi joko joutunut vangiksi tai kaatunut.
Kaikkia näitä tarinoita on kerrottu, ilman lopullista vastausta. Ville
Väisästä ei ole koskaan löydetty.
Väisänen nimitettiin Mannerheimristin ritariksi 12. heinäkuuta 1944
ja julistettiin kuolleeksi 1947. Hänen jäännöksiään etsitään edelleen
Ihantalasta. ´
Teksti: Jukka Halonen
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Maanpuolustusjärjestöt
tervehtivät veteraaneja

Rajakarhu tekee
Rajavartiolaitoksen
työtä tunnetuksi
Viime elokuussa Suomi sai uuden ja ehkä
epätodennäköisimmän sometähtensä: Rajakarhun.
Rajavartiolaitoksen sadan vuoden taivalta
juhlistaneen karhun seikkailuja saatiin seurata Rajavartiolaitoksen somekanavissa 21.
maaliskuuta vietettyyn juhlavuoden pääjuhlaan saakka.
Karhu on nähty niin partioimassa, palaverissa kuin lentokentällä; kelkan ratissa,
kemikaalisukelluspuvussa ja kuntosalilla,
niin maalla kuin merillä. Idean takaa löytyy
Rajavartiolaitoksen viestintäyksikkö.
”Tavoitteena oli tehdä ihmisille tutuksi
Rajavartiolaitosta, sen työn moninaisuutta ja
kaikkia paikkoja, joissa olemme. Erityisesti
toiveena oli tavoittaa nuoret. Pikkuisen saattoi
olla vaikutteita Amélie-elokuvassa maailmaa
reissaavasta puutarhatontusta”, yksikön päällikkö Pentti Alapelto sanoo hymyillen.
Vastaus löytyi Rajavartiolaitoksen tunnuksestakin löytyvästä karhusta.

Vaalimaalta Välimerelle
Pohjois-Karjalan rajamiehet vinkkasivat karhuveistoksistaan tunnetusta lieksalaisesta
Harri Hopeakivestä.
”Vaatimuksena oli, että sen tulisi osoittaa
valppautta ja karhuasiantuntijoiden mukaan
karhu on silloin valppaimmillaan, kun se
seisoo takajaloillaan. Karhuun käytetty puu
saatiin lahjoituksena. Lieksan Inarin Särkkäjoella, lähellä rajavyöhykkeen takarajaa kasvanut kuusi oli 110-vuotias, eli se oli aloitattanut kasvunsa jo autonomian aikana ja nähnyt
itsenäisyytemme ensimmäiset sata vuotta.
Hopeakiven käsialaa on myös karhun puinen kuljetuslaatikko, jolle on ollut käyttöä.
Karhusta on nimittäin tullut toivottu vieras.
Suomalaisten rajavartiostojen lisäksi se on
reissannut ulkomaillakin.
”Ensimmäisenä kierroksen aloitti Suomenlahden merivartiosto. Sen jälkeen viranomais- ja yhteistoimintatahoilta tuli valtavasti pyyntöjä, että se tulisi heilläkin käymään.

Toinen karhu kävi Välimerellä, kun se lähti
Euroopan rajaturvallisuusviraston Frontexin
valvontaoperaatioon. Kaukaisin paikka, johon karhua pyydettiin, oli Kiina. Meillähän
on Pekingissä rajavartiolaitoksen yhdysmies”,
hän muistuttaa.
Nyt Alapelto voi jo paljastaa, että karhunkierroksella on ollut itse asiassa kaksi yksilöä.
”Logistisesti muu olisi ollut täysin mahdotonta.”
Toinen karhuista on jatkosijoitettu Lieksaan
perinnekillan Rajataloon, toinen kotiutetaan
kierroksensa jälkeen täysin palvelleena Imatralla sijaitsevaan Rajamuseoon.

Suosio yllätti
Tempauksen saama palaute on ollut pelkästään myönteistä.
”Kaikki toimijat ottivat positiivisesti vastaan. Emme olisi uskoneet, että saisimme tästä
näin paljon positiivista julkisuutta. Ja onhan
tämä lisännyt meidän sosiaalisen median viestinnän vaikuttavuutta”, iloitsee Alapelto.
Jatkuvassa murroksessa oleva viestintäkenttä onkin jotain, joka on Rajavartiolaitoksella
hyvin hallussa. Alapelto aloitti tehtävässään
kaksi vuotta sitten, jona aikana esimerkiksi
laitoksen Twitter-seuraajien määrä on kasvanut 3000:sta 11 000:een. Mm. kaikki Rajan
hallintoyksiköt löytyvät Twitteristä, lisäksi on
virkamiesprofiileja.
”Instagramiin mentiin syksyllä 2017. Tavoitteena oli tavoittaa erityisen tärkeä kohderyhmä: nuoret Heidän tavoittamisensa taas on
tärkeää jo rekrytoinnin kannalta: vuosittain
järjestetään kaksi rajavartijan peruskurssia,
joissa molemmissa koulutetaan sata uutta
tulokasta. Seuraajamäärää pyritään kasvattamaan, mutta hitaasti.”
”Meillä on ollut vahva halu kehittää viestintää sosiaalisen median puolellakin. Näemme
sen mahdollisuutena, mutta kasvu pitää kyetä
hallitsemaan.”
Somellakin kun on rajansa.
”Sosiaalisessa mediassa olevia virkamiehiämme kohtaan ei ole tullut mitään häiriköintiä,
mutta aina silloin tällöin tulee sellaisia tilejä,
jotka käyttävät esimerkiksi Rajavartiolaitoksen tunnuskuvaa väärin. Ulkopuolelta tuleva,
meihin kohdistuva toiminta, mikä ei edesauta
meidän mainettamme lienee viestinnän tulevaisuudessakin se suurin haaste. Mutta me
puutumme nopeasti asiaan.”

Rajakarhua on nähty mitä moninaisimmissa tehtävissä

Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Ariela Säkkinen ja
Rajavartiolaitos

Rajakarhu ja rajakarhu.
Oikealla viestintäyksikön
päällikkö Pentti Alapelto

Talvisota alkoi Lieksan Inarista.

Rajaperinne elää
vahvana Lieksassa
Rajan ja sotiemme veteraanien perintö tulee esille
Rajavartiolaitoksen ja sen yhteistyökumppanien arjessa ja juhlassa.
Yksi esimerkki tästä on Lieksan rajaperinnetalo.

Turvallisuutta
yhdessä
MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden
kouluttaja. Tutustu koulutukseen osoitteessa
mpk.ﬁ

rajavartiolaitos
100 vuotta
Lieksan rajaperinnetalon näyttely
havainnollistaa rajavartioinnin
historiaa 1600-luvulta nykypäivään. Näyttelyssä kerrotaan myös
sotavuosien tapahtumista Lieksassa – alkoihan talvisota juuri täällä.
Näyttelyn esineistön kokoamisen
aloitti Lieksan rajakomppanian
päällikkönä vuosina 1964-1973
toiminut majuri Matti Lappalainen.
Yhteensä 6000 esineen kokoelmaa ja näyttelyä ylläpidetään
talkoilla Lieksan rajakillan ohjauksessa. Näyttelyä esitellään
Pohjois-Karjalan rajavartioston
varusmiehille, Lieksan perusopetuksen oppilaille ja yleisölle. Rajaperinnetalolla järjestetään vuosittain Rajasoitto -konsertti.
Yleisölle talo on avoinna kesäviikonloppuisin sekä sopimuksen
mukaan.

Inarin vartioaseman muistomerkillä vietetään muistohetkeä aina talvisodan
syttymispäivänä.

Talvisota alkoi Lieksassa
Neuvostojoukot ylittivät rajan
Lieksan Inarissa 30. marraskuuta
1939 kello kuuden jälkeen. Inarin
vartioaseman ryhmityttyä puolustukseen syttyi ensimmäinen taistelu, jossa kaatui sodan ensimmäisenä uhrina sotamies Kalle Rajala.
Sotiemme veteraanit -yhteistyöryhmä järjestää vuosittain talvisodan muistohetken ja seppeleenlaskun sodan syttymispäivänä.
Taistelupaikalla on muistomerkki
ja opastaulu.
Merkkipäivinä Raja osallistuu
rajapitäjissä seppeleenlaskuihin,
kunniavartioihin ja juhlatilaisuuksiin kunnioittamaan sotiemme veteraanien työtä.

Perintö siirtyy nuorille
Vuosittain esimerkiksi leirikoulut

tutustuvat Rajan toimintaan ja sotahistoriallisiin kohteisiin Lieksassa. Lieksan kansalaisopisto ja Raja
järjestävät vuosittain yhteistyössä
myös rajaperinnettä, sotahistoriaa ja rajaturvallisuutta käsitteleviä
yleisöluentoja.
Sotiemme veteraanit ovat
Rajan ja sen varusmiesten juhlatilaisuuksissa kunniavieraita.
Veteraanit, heidän jälkeläisensä
ja veteraanijärjestöjen edustajat
ovat toimineet usein sotilasvalan
esilukijoina. Tilaisuuksissa veteraanit antavat nuorille isänmaan
puolustajille arvokasta oppia elämää varten.
Teksti: FL Asko Saarelaisen
ja kapteeni Kimmo Vitrin
artikkelista lyhentänyt
evl Jussi Napola

Kuva: Pasi Lindroos

SOTIEMME VETERAANEJA
TERVEHTIEN
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Kenttäpostia -lehden laaja sotahistoriallinen kokonaisuus
avaa kolmen sodan koettelemuksia lukijoille.
Kertojina ovat myös veteraanit itse.

Vihollissotilas
pelastettiin – oma
karkuri ammuttiin

Paavo Heinola taisteli Tyrjän rykmentin kranaatinheitinkomppaniassa. Lahdenpohjassa hän saattoi pelastaa venäläisen
sotavangin hengen, mutta komppanian vääpelinä hän joutui myös
lukemaan ääneen määräyksen omien karkureiden ampumisesta

Karvialaisveteraani Paavo Heinolan vaiheikas varusmiesaika
venähti liki viisivuotiseksi koettelemukseksi
maineikkaassa Tyrjän rykmentissä.

T

alvisotaan karvialainen
Paavo Heinola ei vielä
joutunut. Asepalveluskin oli 20-vuotiaalla
nuorukaisella
vielä
suorittamatta. Tammikuun 4. päivä, kolme päivää 21-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen hän aloitti varusmiespalveluksensa, joka sitten
jatkosodan myötä hieman venähti.
”Neljä vuotta, kahdeksan kuukautta ja 23 päivää siellä sitten
meni! En minä ehtinyt ennen so-

taan lähtöä mitään koulutusta saada: sen verran, että opin kiväärin
lukon purkamaan ja kokoamaan.
Ja koko sodan aikana ei kivääriä
tarvinnut”, hän nauraa.
”Minulla oli venäläinen Nagantpistooli, mutta en minä silläkään
ampunut kertaakaan.”
Tilaisuuksia olisi ollut. Mieleen
on jäänyt etenkin Lahdenpohjan
kauppalan valtaus.
”Siellä nojasi varaston seinään
venäläinen sotilas. Minut nähdessään hän näytti molemmilla
sormillaan, että ‘ finski, pum pum’.
Minä sanoin sille, että ‘njet pum

pum, finski hoitaa sinut hoitoon’.
Avasin hänen liivinsä ja suolet tulivat ulos”, hän muistelee.
Apu ehti tulla ajoissa.
”Soittaessani ambulanssia minä
sanoin vain, että täällä on vaikeasti
haavoittunut sotilas. En minä sanonut, että se venäläinen on. Ehkä
silloin ei olisi tultu niin nopeaan?”

Ehrnroothin
komennossa
Rintamalla hän taisteli kranaatinheitinmiehenä maineikkaassa

Jalkaväkirykmentti 7:ssä, jota komensi eversti (myöhemmin jalkaväenkenraali) Adolf Ehrnrooth.
Heinola kertoo, ettei oma komentaja suinkaan pitkinä sotavuosina
ollut kaikkien arvostama.
”Aatu-perkele, niin sitä miesten
keskuudessa kutsuttiin. Ei häntä
kunnioitettu. Se oli vähän sellainen sotahullu. Lepoa miehet eivät
saaneet, mutta kunnian se otti kyllä
itselleen. Mutta mentävä oli sinne,
minne hän komensi.”
Raskaiden
lopputaisteluiden
edetessä alkoi miesten kapinahenki

nousta, samoin rintamakarkuruus.
Seurauksia oli kerran todistamassa
Heinolakin.
”Sotilaskarkuruus, se oli kuolemantuomio. Omasta porukasta ei
mennyt ketään, mutta yksi nostoväkeen kuuluva mies suoraan
ammuttiin. Oli kieltäytynyt hyökkäämästä. Kyllä minä ajattelin, että
taisi vähän hullu olla hänkin, että
helpommalla olisi päässyt, jos olisi
vain totellut. Siltä jäi vaimo ja pieniä lapsia kotona”, hän surkuttelee.
Vääpelinä hänen täytyi lukea ääVuosalmen raiskattua taistelumaastoa 1944 Tyrjän
rykmentin lohkolla.

Tyrjän "Raatteen tie" kesällä 1941.

neen päiväkäsky, jossa karkureiden
ampumisesta määrättiin.
”Asianomainen laitettiin monttuun ja kolme miestä määrättiin
ampumaan. Yhdellä oli kovat piipussa, muilla paukkupatruunat.
Kukaan ei tiennyt, että kenen pyssystä se tappava luoti lähti.”

Hädässä huudettiin äitiä
Paavo Heinolan lisäksi perheestä
oli rintamalla kolme muutakin
veljeä. Yksi heistä kaatui.
”Äiti odotti kotona, pappia peljäten. Kun hän sitten kaarsi autollaan
pihaan, äiti tiesi, että nyt on yksi
veljeksistä kaatunut.”
Tyrjän rykmentti joutui jatkosodassa pahoihin paikkoihin kerta
toisensa jälkeen. Heinolan ympäriltä kaatui hänen kavereitaan, mutta
itse hän selvisi hengissä rintamalta kotiin. Vuosalmella kranaattiiskussa hänen oikea korvansa
puhkesi ilmanpaineesta. Vammaa
ei korjattu, kun lääkäri sanoi, että
reiän paikkaamisesta voi tulla tasapainohäiriö.
”Kai ne mua yritti nappaa, mutta
ei ne osanneet!
Enää eivät sotakokemukset uniin
tule, mutta ei Heinonen niitä aktiivisesti pyri edes muistelemaan.

”Kuolemaa siellä näki. Siinä tuli
vähän itsekin peljättyä. En kuolemaa niinkään, mutta sitä kyllä, että
haavoittuisi pahoin, jäisi eloon eikä
pystyisi liikkumaankaan.”
Avunhuudot ja rukoukset hän
muistaa yhä.
”Äitiä siellä huudettiin, isää ei
koskaan. Äitiä ja Jumalaa.”

Satavuotiaan
selviytymisstrategia
Uuden sodan syttymistä Heinola
ei pelkää, vaikka itänaapurin arvaamattomuus sodan jälkeisinä
vuosina vielä huolettikin.
”Ehkä ihmiskunta, Venäjäkin,
alkaa jo pikkuhiljaa viisastua?
Hyvin täällä Suomessa asiat hoidetaan, ei kenenkään tarvitse nähdä
puutetta.”
Maan tulevaisuudelle hänellä on
ainakin yksi toive.
”Armeijan pitää olla pakollinen.
Siellä pannaan vanhempiaankin
kunnioittamaton vänttyräkin tottelemaan!”
Rintamalla oli mennyt jo niin
monta vuotta nuoruudesta, että
siviilielämään 24-vuotias Heinola
heittäytyi sodan jälkeen täysillä.
”Kun ei mitään ammattiakaan
ollut, niin sellainen piti etsiä. Ja

jonkinmoinen akkakin! Niitä oli
välissä useampikin”, veteraani tunnustaa nauruun herähtäen.
Ammatti löytyi lopulta autonkuljettajana, jossa hommassa hän
toimi eläkkeelle jäämiseen saakka.
”Silloin otettiin kortti pois kun
70 täytti. Toista on nykyään – saa
ajaa niin pitkään kuin on hengissä”, toteaa Heinola, jolla vuoden
ensimmäisenä päivänä tuli täyteen
100 vuotta.
Sodasta oli Heinolan mukaan
selviydyttävä päivä kerrallaan.
Samaa strategiaa hän noudattaa
edelleen.
”Edes 100 vuotta täyttäessä en
miettinyt, että mikä elämässä on
ollut parasta tai pahinta. Se on sitä
olemista, päivä kerrallaan”, hän
summaa.
”Mitään kipuja ei ole enkä mitään lääkitystä ole joutunut käyttämään.”
Vanha sotavammakaan ei enää
pahasti vaivaa.
”Pää on kuin Haminan kaupunki. Jatkuvaa hurina käynnissä, mutta siihen on jo tottunut.”
Teksti: Ariela Säkkinen

JR 7 – Tyrjän rykmentti
JR 7 tunnettiin myös Tyrjän rykmenttinä. Nimensä se sai Tyrjän
kylästä, jossa se taisteli jatkosodan alkumetrit. Kesäkuussa
1941 rykmentti sai rintamavastuun Tyrjänjärven ja Ison-Iijärven välisestä kannaksesta, jonka se piti hallussaan verisesti
taistellen.
Asemasotavaihe päättyi Neuvostoliiton kesäkuussa 1944 aloittamaan suurhyökkäykseen Karjalankannaksella, jonka jälkeen
rykmentti oli mukana mm. Siiranmäen ja Äyräpään raskaissa
ja kunniakkaissa taisteluissa. Tappiot olivat kovat: esimerkiksi
110 suurhyökkäyksen alussa JR 7:n riveihin kuuluneesta upseereista oli taisteluiden päättyessä Vuosalmella heinäkuussa
1944 jäljellä enää 23.
Tyrjän rykmentin 13 taistelijaa sai Mannerheim-ristin. Heidän
joukossaan ovat niin Adolf Ehrnrooth kuin Tuomas Gerdt, viimeinen elossa oleva ritari.
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Järviseudun Sanomat,
Järviseutu Seura

Lai-Teräs Mäkinen Ky,
Laihia, www.laiteras.fi

T:mi Kari Kauvo

Automaalaamo
Jukka & Hytti Oy

arkkitehtuuritoimisto
riitta ja kari ojala oy

Lappeenranta

Lappeenranta

M-Market

Kuljetus Pentti Ahola Ky

T:mi JänisSet

Taipalsaari

Ylämaa

Taipalsaari

Go On Lappeenranta

Asianajotoimisto
Heikki Oikkonen Oy

Lappeen Rakennus Oy

Lapinjärvi

Lappeenranta

Kiitos ja Kumarrus
Joutsenosta Sotiemme
Veteraaneille!

Maneesintie, Lappajärvi

AgriVaraosat ja
Konehuolto Oy

Lappeenranta

Joutseno

Lappeenrannan
Kuljetusosakeyhtiö

Premekon Oy

Konetyö Hilska Oy

JP-Metsäkoneurakointi Oy

Lappeenranta, Joutseno

Lappeenranta

Lapua

Rannan Teollisuuskone Oy

Kikaju Oy

CARRUS DELTA OY

Leppävesi

Lieto

Lieto

www.meriturva.fi

VP-Kuljetus Oy

Luumäen
Kaivu ja Kuljetus Ky
Luumäki

Jari Erola mv
Mäntyharju

Dosetec Exact Oy
Nastola, www.dosetec.fi
Ojan Autosähkö Oy
Oulainen

Muonion
Sähköosuuskunta
T:mi Jimmy Granqvist
- rakennustöitä Nauvo

Oulun Moniasunnot

Koneurakointi M.Peltola
Miehikkälä

Lohkoasennus Oy
Naantali

Painokiila Oy
Nummela

Oulun Betoniporaus Oy

Avustajatoiminnasta turvaa
veteraaniväestön arkeen
Sotainvalidien Veljesliiton vuonna 1998
käynnistämä avustajatoiminta tukee veteraanien, heidän puolisoidensa sekä
leskien kotona asumista.
Avustajatoiminnan maakunnalliset
hankkeet ovat pitkälti riippuvaisia työvoimahallinnon tuista, eikä toimintaa ole
voitu kaikissa paikoissa jatkaa niiden loputtua. Sotainvalidien Veljesliitto ja veteraanijärjestöt ovat rahoittaneet avustajatoimintaa resurssiensa mukaan. Tärkeää
taloudellista tukea on tullut mm. myös
Sotiemme veteraanit -keräyksen tuotoista. Avustajatoiminta tiedottaa tulevista
muutoksista suoraan asiakkailleen.
Vuonna 2019 avustajatoimintaa on yhä
Etelä-Pohjanmaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Keski-Suomessa,
Kymessä, Lapissa sekä Pirkka-Hämeessä.
Lapissa toiminta jatkuu 31.8.2019 saakka.
Jos tarvitset arkista, kiireetöntä apua
kotiisi, ota yhteys alueesi projektipäällikköön!

Kanta- ja Päijät-Häme

Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen
piiri, Paroistentie 2, 13600 Hämeenlinna.
Projektipäällikkö Antti Mikkola
p. 044 771 0055,
antti.mikkola@sotainvalidit.fi
Lounais-Hämeen alueohjaaja
Mervi Riikonen, p. 0400 218 577,
mervi.riikonen@luukku.com
Päijät-Hämeen alueohjaaja
Leena Saunamäki , p. 045 135 0914
avustajatoiminta.lahti@sotainvalidit.fi

Satakunta
VeTu-projekti, Länsi-Suomen
Diakonialaitoksen säätiö,
Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori.
Projektipäällikkö Hanna-Liisa Kotsalo
p. 044 705 2171,
hanna-liisa.kotsalo@pdl.fi

Etelä-Pohjanmaa
Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri, Ruukintie 65, 60100 Seinäjoki.
Projektipäällikkö Minna-Maija Pusa
puh. 040 825 5170,
ep.avustajatoiminta@sotainvalidit.fi

Lappi

Tornion Sairaskotisäätiö,
Avustajatoiminta, Pitkäkatu 7,
95400 Tornio.
Projektipäällikkö Nina Koskenranta
p. 040 772 4047,
nina.koskenranta@saarenvire.fi

Pirkka-Häme
Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen
piiri, Otavalankatu 12 B 4, 33100 Tampere.
Projektipäällikkö Sirpa Autero
p. 050 3522 537,
sirpa.autero@sotainvalidit.fi

Kymi
Sotainvalidien Veljesliiton Kymen piiri,
Avustajatoiminta, Kokkokallionkatu 4,
49400 Hamina.
Projektipäällikkö Iina Joukainen
p. 050 381 5797,
iina.joukainen@sotainvalidit.fi

Keski-Suomi
Keski-Suomen Sairaskotisäätiön
Sotainvalidien sairaskoti,
Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä.
Hanketta hallinnoi Keski-Suomen
sairaskotisäätiö.
Projektipäällikkö Erja Mastokangas
p. 050 431 4043,
erja.mastokangas@siskoti.fi

Kenelle avustajatoiminta on suunnattu?

Holstinmäen Autolasi Oy

Taloco Oy

Hämeen Moreenijaloste Oy

Oulu

Oulu

Padasjoki

Virtasen Maalitehdas Oy
Parainen

Kuljetusliike
Trans-Mantila Ky

Talosuunnittelu P.Viitsalo
Parkano

www.virtasenmaalitehdas.fi

Parkano

www.talosuunnitteluviitasalo.fi

Kyseessä on työvoimapoliittinen hanke,
jonka tavoitteena on työllistää vaikeasti
työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia
ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä
samalla kun toiminta antaa kiireetöntä
ja asiakkaan tarpeista lähtevää arkista
apua.
Yksi käyntikerta kestää n. 2,5 tuntia ja
sen aikana avustaja voi mm. tehdä kevyttä siivousta, laittaa ruokaa, ulkoilla ja

seurustella asiakkaan kanssa. Palvelun
hinnat vaihtelevat alueittain.
Avustajatoiminta ei korvaa kunnallisia
palveluja vaan täydentää niitä. Toimintaa
tehdään yhteistyössä työvoimahallinnon
sekä veteraanijärjestöjen kanssa.
Avustajatoiminta on jäsenpalvelua:
palvelun piiriin voivat päästä ne sotainvalidit ja sotiemme veteraanit, jotka ovat
jäseninä jossakin seuraavissa järjestöissä:

Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto
tai sotaleskenä Kaatuneiden Omaisten
Liitossa.
Sotiemme veteraanien aviopuolisoiden ja leskien kohdalla asiakkuus edellyttää, että sotainvalidi- tai veteraanipuoliso
on tai oli jäsenenä jossakin edellä mainituista järjestöistä.
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Veteraanien
päivitetyt etuudet
vuonna 2019
Suomen sotien 1939- 1945 sotainvalideilla
sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja
naisilla eli rintamaveteraaneilla on laeissa
ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Osittain
niiden saantiin ovat oikeutettuja myös
eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945- 52 miinanraivaajat. (Rintamalisä ja oikeus kuntoutukseen Valtiokonttorin kautta)

Rintamaveteraanien
tunnukset
Rintamaveteraaneille myönnettyjä
tunnuksia ovat
 rintamasotilastunnus(miehille)
 rintamapalvelustunnus(naisille)
 rintamatunnus(rintamalinnoittajille)
 ulkomaalaisen rintamasotilastunnus
(ulkomaalaisille vapaaehtoisille)
Kaikkien näiden tunnusten hakuaika päättyi 31.12.1994.
Tunnuksia ei voi enää hakea.
Kela on postittanut kaikille rintamalisän saajille vuoden
2018 alussa rintamalisäkortin. Uusia kortteja ei enää lähetetä.

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

Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään
myös kuntien ja seurakuntien varoista.
Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja yhteisöjen rintamaveteraaneille myöntämät avustukset.

Sotainvalidit, joiden haitta-aste on 10 %
tai enemmän eivät voi saada kuntoutusta
ja palveluja Rintamaveteraanien kuntoutus- ja palvelumäärärahan kautta. Heitä oli
vuoden 2019 alussa noin 1550 henkilöä.
(Valtiokonttori)

Vuoden 2019 alussa tunnuksen omaavien
veteraanikuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien määrä oli 10326.

Seuraavassa on perus- ja viitetietoja
edellä tarkoitetuista etuuksista.

LISÄT
Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin
rintamaveteraanien tunnus sekä henkilöille, jolle Sota-arkisto
on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen
1945- 1952. Rintamalisää maksetaan myös ulkomailla asuville henkilöille.
Rintamalisä on 50,19 euroa kuukaudessa. Rintamalisä on
verotonta tuloa ja sitä ei oteta huomioon tulona määriteltäessä asiakasmaksuja. (Asiakasmaksulaki 29§, (24.4.2003/328))

Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, joka saa sekä
rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä
on 25- 45% siitä eläkkeensaajan kansaneläkkeestä, joka on
suurempi kuin 102,47 euroa. Kun hakijalla ei ole lainkaan
muita eläkkeitä, jotka vähentäisivät ylimääräistä rintamalisää,
hänelle maksetaan suurin mahdollinen rintamalisä. Suurin
mahdollinen ylimääräinen rintamalisä maksetaan eläkkeensaajalle, joka ei saa sen määrää pienentäviä eläkkeitä, kuten
eläkettä ulkomailta.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on
 yksin asuvalle 242, 28 e/kk
 parisuhteessa olevalle 210, 31 e/kk
Ylimääräistä rintamalisää sai vuoden 2019 alussa 4759 veteraania, miehiä heistä oli 2217 ja naisia 2542.

Veteraanilisä
Veteraanilisä maksetaan tunnuksen omaavalle veteraanille
silloin kun hän saa ylimääräistä rintamalisää ja korotettua
tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea, Veteraanilisää ei tarvitse
erikseen hakea, jos edellä mainitut ehdot täytyvät. Lisä maksetaan Kelan kautta. Veteraanilisän määrä on 105,13 euroa
kuukaudessa ja se on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea. Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle
veteraanille, mutta se otetaan huomioon pitkäaikaishoidon
maksussa, jonka laitos tai kunta perii veteraanilta.
Veteraanilisän saajia oli vuoden 2018 lopussa 2171, miehiä
heistä oli 858 ja naisia 1313.

Rintamaveteraaneille kotona
asumista tukevat palvelut

KUNTOUTUS

Avustukset

Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi
saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus tai rintamatunnus.
Laitoskuntoutusta myönnetään seuraavasti:
Laitoskuntoutus
Enintään 10 vuorokautta
(toimintakykyluokka III) kalenterivuodessa
laitoskuntoutus
rintamaveteraanille,
jolla on vamma tai
sairaus, joka aiheuttaa
toimintakyvyn häiriöitä
(toimintakykyluokka I
tai II)

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

 Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluvien
rintamaveteraanien avokuntoutus 3 x 10
tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina

Yhteisen kuntoutusjakson tavoitteena on pyrkiä parantamaan rintamaveteraanin kuntoutuksen tuloksellisuutta ja
vaikuttamaan veteraanin kotona selviytymiseen, mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista. Aviopuolisoilla on oikeus osallistua veteraanin kanssa samanaikaisesti
veteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta
ei avokuntoutukseen.

Vähävarainen, ylimääräistä rintamalisää saava veteraaniliiton jäsenyhdistykseen kuuluva veteraani, hänen
puolisonsa tai veteraanin leski voivat hakea taloudellista
avustusta Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton tai
veteraanipiirien kautta. Tuloraja on 1 200 euroa/kk. Hakemukseen on liitettävä verotodistus tai Kelan todistus
ylimääräisestä rintamalisästä sekä kuitit niistä kuluista,
joihin avustusta haetaan. Avustuksia myönnetään lääkeja hoito kulujen omavastuuosuuksiin, apuvälineisiin ja
kotona asumista tukeviin kodin muutostöihin.
Avustuksen suuruus on keksimäärin noin 200-700
euroa, riippuen aiheutuneista kustannuksista. Avustusta voi saada Sotaveteraaniliiton perinne- ja tukisäätiön,
Sotavahinkosäätiön, Eileen Starckjohann ja Thelma
Starckjohann-Bruun säätiön, ME-säätiön ja Kaatuneiden
Muistosäätiön myöntämistä varoista tai veteraanikeräyksen tuotosta. Hakemuksia saa piireistä, yhdistyksistä
tai internet- sivuiltamme, www.sotaveteraani.fi , josta
löytyvät myös tarkemmat ohjeet avustusten myöntämiselle. Hakemukseen on merkittävä hakijan tiedot sekä
tilinumero on ilmoitettava IBAN- muodossa.

Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä
palvelleiden kuntoutus

Ulkomaalaisen vapaaehtoisen
rintama-avustus

Vuonna 1997 annetun lain mukaan voivat 1939-1945 tai
niiden jälkeen eräissä Suomeen sotiin liittyvissä tehtävissä
palvelleet henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta, voivat hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta. Todistuksen hakuaika on päättynyt 31.12.2004.
Partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden ja karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden miesten kuntoutusoikeuden
hakeminen päättyi 31.12.2006. Henkilöt, joille todistus
on myönnetty voivat hakea kuntoutusta Valtiokonttorin
kautta.
Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison kanssa. Vuodelle
2097 on varattu 3,5 miljoonaa euroa. Kuntoutukseen oikeutettujen määrä 3 500 vuonna 2019, joista kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan 1 500 henkilöä.

Suomen sodissa 1939- 1945 vapaaehtoisesti palvelleelle
ulkomaalaiselle rintamasotilaalle, joka asuu Virossa tai
muualla entisen Neuvostoliiton alueella vaikeissa taloudellisissa oloissa taikka asuu pysyvästi Suomessa, voidaan hakemuksesta myöntää rintama-avustusta. Ulkomaalaisella rintamasotilaalla tarkoitetaan tässä henkilöä,
jolle on myönnetty ulkomaalaisen rintamasotilastunnus
tai joka täyttää tunnuksen myöntämis- edellytykset. Kertakorvauksena myönnettävän avustuksen määrä vuonna
2019 on 2000,00 euroa. Rintama-avustukseen oikeutettujen määrä on noin 28 henkilöä. Avustus maksetaan
Valtiokonttorin kautta.

Kuntoutuksen pituudet on säädetty rintamaveteraanien
kuntoutuksesta annetussa asetuksessa. Rintamaveteraanin
tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää,
toimintakykyä yllä pitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa. Toimintakyvyn arviointi
toteutetaan omassa asuinympäristössä. Tuettu kotona
kuntoutuminen katsotaan kuuluvaksi sekä kuntoutukseen että yhdeksi kotona asumista tukevaksi palveluksi.

Aviopuolison kuntoutusoikeus

päiväkuntoutusta
II- toimintakykyluokan
rintamaveteraanille ja
aviopuolisoille

enintään 10 päivää
kalenterivuodessa

päiväkuntoutusta I- ja
II- toimintakykyluokan
rintamaveteraanille ja
aviopuolisoille

enintään 20 päivää
kalenterivuodessa

muuta avokuntoutusta
II- toimintakykyluokan
rintamaveteraanille

enintään 20 käyntikertaa
kalenterivuodessa

muuta avokuntoutusta
I- ja II- toimintakykyluokan rintamaveteraanille

enintään 30 käyntikertaa
kalenterivuodessa

Avokuntoutus:
Avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti:
 Toimintakykyluokkaan III kuuluva rintamaveteraani
avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran sarja

Veteraaniliiton ja -piirien kautta
haettavat avustukset vuonna 2019

Rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Määrärahaa voi käyttää rintamaveteraanin itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja
niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palvelujen perustaksi korostetaan henkilökohtaista palvelutarpeen kartoitusta. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista,
15§ (30.12.2014/1323)) Yleisimpiä veteraanien tarvitsemia
palveluita ovat siivous, ateriapalvelu, kylvetys, vaatehuolto,
asiointipalvelut, sairaanhoito, jalkahoito ja kodissa tehtävät
pienet muutostyöt kuten kynnysten poisto, tukikaiteiden
asentamine3n, luiskat portaikkoihin sekä pihatyöt, sosiaalinen kanssakäyminen ja tuettu kotikuntoutus.
Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10%, ei voida antaa tämän
määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja
kunnallisia avopalveluita.

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

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

Kuntien etuudet veteraaneille
Lukuisat kunnat myöntävät rintamaveteraaneille talousarvioon otetuin määrärahoin erityisetuuksia. Kuntakohtaisia
etuuksia ovat mm. terveyskeskuskäyntien, joukkoliikenteen käytön ja ajoneuvon pysäköinnin maksuttomuus sekä
avustukset hammashoidon ja silmälasien hankinnassa.
Tietoja näistä etuuksista saa oman kunnan palveluneuvonnasta ja paikallisesta veteraaniyhdistyksestä.
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Lahtelaisen veteraani Väänäsen toiveena:
1  2  3  4  5  6
Kenttäpostia -lehti seuraa
veteraanipalvelujen lakiuudistusta
neljässä lehdessä.

”Haluan asua kotona
niin pitkään kuin mahdollista”
Lahtelaisveteraani Kalle Väähänen on ehtinyt elämänsä aikana
selvitä kahdesta sodasta, lavantaudista ja syövästä.
Kotona hän ei kuitenkaan enää ilman apua selviä.

”Kun aikaisin aloittaa, niin ehtii”,
virkkoo 91-vuotias lahtelaisveteraani Kalle Väänänen.
Hänen kohdallaan sanoissa todella on perää. Kymmenvuotiaana hän
liittyi suojeluskuntaan.
”Meillä oli hyvin isänmaallinen
koti. Meitä oli seitsemän veljestä,
joista neljä vanhinta oli jo mukana
sen toiminnassa. Sisar oli pikkulotta.”
Vain kaksi vuotta myöhemmin
maa oli sodassa.
”Marskilta tuli käsky, että suojeluskuntapojista oli valittava ne, jotka
pystyivät mihinkään, jotta saataisiin
miehiä rintamalle. Meitä sijoitettiin
mm. ilmasuojelujoukkoihin , minut
ilmasuojelukomppania 611:een. Ja
kyllähän niitä koneita lensi PohjoisKarjalan yli isona lauttana.”

Sotilaspoikana
desanttijahdissa
Talvisodan myötä Kalle Väänänen
joutui desanttijahtiin, vasta 12-vuotiaana sotilaspoikana.
Siellä oli jännittäviä ja surullisia
tapauksia, hän muistelee. Erityisesti
yksi on jäänyt mieleen.
”Vihollispartio ei päässytkään pakenemaan, kun heistä yksi, nainen,
oli jäänyt laskuvarjostaan kiinni
puuhun. Kun me tulimme paikalle,
hän ampui itsensä siihen puuhun.
Hänet otimme alas, loput otettiin
vangeiksi. Siitä naisesta kerrottiin
myöhemmin, että olisi ollut Moskovan yliopiston opettaja.”
Väänänen muistaa, kuinka hälytysten tullen aina arvailtiin, millainen ryhmä nyt olisi kyseessä.
”Taisimme olla Joensuussa, Liperin kunnassa, kun saimme kuulla,
että siellä liikkuu desanttiryhmä,
joka oli jo tappanut ihmisiä. Kaksi
tai kolme taloa oli poltettu ja ihmiset
tapettu. Olihan niitä PohjoisKarjalassa paljon vähemmän kuin
vaikka Lapissa, mutta ne kerkesivät
paljon tehdä vahinkoa väestössä.”

Kuoleman kielissä
Kuopiossa
Sodan päättyminen ja rauhan tulo
oli tervetullut, mutta haasteellinenkin asia.
”Talvisodan jälkeen minun oli
jotenkin hirveän vaikea pysähtyä.
Sitten alkoikin taas uusi sota ja veljet

lähtivät takaisin rintamalle.”
Väänänen oli jatkosodassa vuoroin työpalvelussa, vuoroin ilmasuojelujoukoissa. Yhtä veljeä lukuun
ottamatta kaikki Väänäsen sisaruksista selvisivät sodasta takaisin kotiin. Väänäselle itselleenkin rauhan
aika koitui sotavuosia kohtalokkaammaksi.
Ollessaan joitakin vuosia myöhemmin Kuopiossa kipparina, sairastui hän lavantautiin.
”Siinä olin kuolemankierteessä
kauan aikaa. Meitä oli kaksi kaveria
eristyksissä. Se toinen ei selvinnyt.”
”Omaiset kävivät ikkunan takana katsomassa ja lääkärit kehottivat
hyvästelemään. Hoitokin oli jo lopetettu, he sanoivat, ettei Väänäsen
poikaan enää mikään tehoa. Siinä ne
ikkunan takana itkivät ja minä niissä huumeissa ihmettelin, että mikä
niillä on, kun minullahan on täällä
niin hyvä olla”, hän nauraa.

Omin käsin rakennettu
Väänänen, maatilan poika, luki itsensä ylioppilaaksi, ja olisi halunnut lähteä lukemaan lääketiedettä,
mutta toisin kävi.
”Isä ei halunnut maksaa ja sanoi,
että kele, jos ei vähempi riitä, niin
jäät tänne tilalle. Kyllä minä häntäkin ymmärrän, sota oli verottanut
häntäkin aika lailla.”
Väänänen teki lopulta uran Puolustusvoimissa. Jäätyään eläkkeelle
40 vuotta sitten hän rakensi omin
käsin talon, jossa yhä asuu. Ikkunoista avautuu upeat näkymät Vesijärven yli.
”Aurinko paistaa tähän koko
päivän, tuolla meillä oli vaimon
kanssa tapana aina juoda kahvit”,
hän osoittaa.
”Näitä maisemia tulisi kyllä
ikävä.”

Apu tulee tarpeeseen
Väänänen kokeili joidenkin vuosien ajan asumista Kanadassakin.
”Ei se vain ollut Suomen veroinen
maa. Suomi on poikkeuksellinen.
Sen alun jälkeen meitä veteraaneja
kunnioitetaan nykyään ja hoidetaankin ihan hyvin. Nyt vielä tuli
se laki, jossa meidät rinnastetaan
sotainvalideihin. Samaa vaivaista
porukkaahan me ollaan kaikki”, hän
muistuttaa.

APTEEKKIPALVELUA SOTAVETERAANEILLE
Alajärvi

Salon Vanha Apteekki

Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
puh. 06-557 2249

Kauppakeskus Plaza, 24100 Salo
puh. 02-777 6400

Hamina

Simpele

Satamakatu 9, 49400 Hamina
puh. 05-344 0172

Helsinki

Ilman Lahden kaupungilta kotiin
saamiaan palveluja hän ei enää kotonaan selviäisikään.
”Ikää alkaa olla eikä enää yksin
selviä. Päivittäin otan 12 lääkettä.”
Väänänen saa kotiinsa mm. siivouspalveluja, hierontaa ja kylvetysapua,
mikä ilahduttaa saunomisesta pitävää veteraania. Voimia on iän lisäksi
verottanut niin muutamaan kertaan
selätetty syöpä kuin viime vuonna
kotona sattunut tapaturma.
”Kotona haluan asua niin pitkään,
kuin mahdollista, mutta itseä pitää
vähän hoitaa - en ole vielä valmis
kuolemaan.”
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuvat: Ariela Säkkinen ja
Kalle Väänäsen arkisto

Lapväärtti
Lapväärtin Apteekki
Lapväärtintie 729,
64300 Lapväärtti
puh. 06-222 1110

Munkkiniemen puistotie 15,
00330 Helsinki

Kruunu-apteekki

Paavolantie 1, 63600 Töysä
puh. 06-526 1171

Joutsa

Kuningattarenkatu 15,
07900 Loviisa
puh. 019-531 275

Joutsan Apteekki

Naantali

Länsitie 8, 19650 Joutsa
Puh. 0207 342 300

Naantalin Apteekki

Keskussairaalantie 20,
40620 Jyväskylä
puh. 010 271 6890

Luostarinkatu 25, 21100 Naantali
puh. 02-431 2720

tulee perustua jokaiselle sen alueella asuvalle veteraanille tehtävään yksilölliseen palvelutarpeen kartoitukseen.
Koska palveluntarve on yksilöllinen, ovat
sitä myös myönnettävä palvelut, joihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset hoiva-, ateria- ja siivouspalvelut. Lisäksi tuetaan veteraanien virkistystä ja asiointia ja omaishoidon
tukea.
Kenttäpostia -lehti käsittelee lakimuutosta
jokaisessa tämän vuoden numerossaan eri
toimijoiden näkökulmasta.

Voionmaankatu 9
puh. 010 271 6895

Varkaus
Taulumäen Apteekki
Kauppakatu 58, 78200 Varkaus
puh. 017-555 0300
www.taulumaenapteekki.fi

Veikkola

Orimattila

Veikkolan Apteekki

Orimattilan Apteekki

Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola
puh. 09-887 42810

Erkontie 16,16300 Orimattila
puh. 03-887 430

Voionmaan apteekki

1.11.2019 tulee voimaan rintamaveteraanien
kuntoutuksesta annettu lain (1184/1988)
muutos (54/2019), jolla kunnat velvoitetaan
järjestämään veteraaneille maksuttomasti
kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista
tukevat palvelut. Kunnat laskuttavat kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten
sotainvalidienkin osalta.
Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille
palveluiden järjestämisen edellyttämän rahamäärän, jota voidaan tarvittaessa täydentää
myöhemmin samana vuonna. Kunnan arvion

Töysä
Töysän Apteekki

Kyllön Apteekki

Mikä lakimuutos?

Roihankatu 1, 56800 Simpele
puh. 05- 437 1129

Loviisa

Jyväskylä

Kotitalon ikkunoista avautuvia maisemia tulisi ikävä, tunnustaa Väänänen.

Simpeleen Apteekki

Munkkiniemen Puistoapteekki
www.munkkiniemenpuistoapteekki.net

Kalle Väänänen nuorena.

Salo

Alajärven Apteekki

Haminan Keskusapteekki

Lahtelaisveteraanin 91 ikävuoteen on mahtunut paljon.

Lappeenranta

Veteli

Parikkala

Vetelin Apteekki

Parikkalan apteekki

Koulutie 63, 69700 Veteli
puh. 068 621 419
www.vetelinapteekki.fi

Kotka

Puh. 05-430 016

Kontio Apteekki

Saaren sivuapteekki

Karhulantie 30, 48600 Kotka
puh. 05-220 0440

puh. 05-435 256
www.parikkalanapteekki.fi

Ylivieska
Ylivieskan Ykkösapteekki
Rautatiekatu 6, 84100 Ylivieska
puh. 08-420 110
www.ylivieskanapteekki.fi
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Tunnistatko tuntemattomat?
Lehtemme aloittaa uuden sarjan, jossa julkaistaan kuvia rintamalta.
Tunnistatko kuvissa olevia henkilöitä?
Kerro siitä meille!
Tässä on yksi kuva edellisen numeron tunnistettavista tuntemattomista.
Kaija Yli-Kuha tunnisti tästä kuvasta äitinsä serkun Arvo Jalmari Takalan. Hän
on kuvassa toinen oikealta. Vuoden 1943 joulukortissa olleen kenttäpostin
peitenumeron 1619 perusteella kyseessä olisi 29. vaatetuskomppania. Pirjo
Nurminen Perniöstä puolestaan tunnisti samasta kuvasta isänsä setämiehen
Abel Wiljam Ihanarannan, joka istuu edessä oikealla.

Vieno Leppäsen elämä
pelastui monta kertaa

1

3

2

4

Pojat muistelevat

Nämä porukkakuvat ovat tietokirjailija
Jukka Halosen kokoelmasta, ja niissä
ei ole tietoja. Kuvista voi löytyä
sinulle tuttuja henkilöitä.
Henkilötiedot, porukkatiedot, ajat
ja paikat ovat kaikki arvokasta
sotahistoriallista tallennustietoa.

5

Edellisessä numerossa avasimme
tämän palstan, jossa pyydettiin
tunnistustietoja kuviin. Saimme
useitakin yhteydenottoja, ja kaikki
tiedot on nyt dokumentoitu valokuviin ja samalla pysyvästi suomalaiseen sotahistoriaan.
Toki huomioimme tunnistuksissa, että satavarmasti itsensä voi valokuvista tunnistaa vain veteraani
itse. Monesti tietoja yhdistelemällä
(henkilö, joukko-osasto, mahdollinen kuvauspaikka, toiset kuvasta
tunnistetut) kuitenkin varmuus lisääntyy.
Hämeenkyröläinen Eero Pylsy
oli huomannut yhdessä valokuvassa kovin tutun hahmon – isänsä.
Parkanolainen Vieno Leppänen on
kuvassa etualalla sotilasasussa valkopaitaisen, henkselihousuisen miehen oikealla puolella. Eeron elossa
olleet seitsemän sisarta katsoivat
lähettämäämme kuvasuurennosta
ja tunnistivat veljensä yhtäpitävästi.

Ota yhteys: Kenttäpostia,
PL 600, 0521 HELSINKI tai
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.

Vieno Leppänen (1905-1965) ei
ole kertomassa meille tarinaansa,
mutta hänen poikansa Eero sekä
vanhin poika Tuomo Leppänen
muistavat monet kertomukset, ja
isän sotilaspassi on tallella. Vieno
Leppänen suoritti asepalveluksensa
Kajaanin Sissipataljoonassa. Talvisodassa hän palveli JR 57:n riveissä.
Muistoksi reissusta jäi kranaatinsirpaleen jättämä arpi selkään.
Jatkosodan alkuvaiheessa sattuma
pelasti Vieno Leppäsen. Hän löysi
saikkaporukan, joka lupasi korviketta ehdolla, että hän hakisi ensin
50 metrin päästä joesta vettä. Vieno lähti hakemaan, ja takaa kuului
räjähdys, kun vihollisen kranaatti
osui. Moni kaatui ja haavoittui, yksi
tuttukin, Arvo Kaartinaho Parkanon Karttiperältä.
Mielenkiintoisimpia ovat Vieno
Leppäsen tarinat, jotka voi ajoittaa
Äyräpäänharjulle kesällä 1944. Hänen joukko-osastonsa oli Vuoksen

etelärannalla kaivautuneena asemiin metsäisen mäenkumpareen
päällä. Vihollinen rynnäköi kohti
uraa-huutojen saattelemana.
Toisen konekiväärin ampujaan
osui heti ja hän lyyhistyi siihen paikkaan. Varamieheksi määrätty Vieno
siirtyi hänen tilalleen. Hän alkoi tulittaa päin hyökkääjiä minkä kerkesi.
Panosvyöt tyhjenivät kuitenkin nopeasti, Vieno joutui jättämään konekiväärin ja vetäytymään taemmaksi
kiväärinsä kanssa. ”Se oli aina laaki
ja vainaa”, hän oli kertonut pojilleen,
jotka muistavatkin isänsä erinomaisena ampujana.
Onneksi toinen konekivääri pysyi
vielä toiminnassa, myös konepistoolimiehet tyhjensivät lippaita toisensa perään. Lopulta vihollisen tulo
loppui, hyökkääjistä vain muutama
pääsi elävänä pakkoon. Omasta porukasta ei montaa kaatunut.

Selkäuinti pelasti
Ennen pitkää Vieno Leppäsen porukan oli lähdettävä Vuoksen eteläpuolisista asemista. Vihollisen
ylivoima oli liian suuri, tykistötuli
ravisteli omia asemia. Kiväärein
aseistettu rintamalinja ei pystynyt
kauaa pidättelemään, vaan perääntymiskäsky annettiin.
Ongelma vain oli, että selän takana oli vesi, leveänä virtaava vuoksi.
Paniikki oli kova, oli juostava veteen
ja mentävä eteenpäin minkä kintuista pääsi. Kun jalat eivät enää yltänee
pohjaan, oli uimaan. Se ei todellakaan ollut helppoa vaatteet päällä,
kiväärin kanssa. Osa porukasta ei
osannut edes uida.
Tilanne muuttui yhä vakavammaksi, kun vihollinen tuli perässä
rantaan. Alkoi ”tulitus ja teloitus”.
Vedessä henkensä edessä pulikoivia
oli helppo ampua. Vieno Leppänen
oli kuitenkin hyvä uimari. Hän
käänsi itsensä selkäuintiasentoon,
eikä hän pitkään räpiköinyt pinnalla. Hän viipyi pinnan alla aina mahdollisimman pitkään ja antoi virran

viedä itseään etäämmälle lähtökohdasta. Uintiliikeitä hän teki vain sen
verran, ettei vajonnut.
Näin sotamies Vieno Leppänen
selvisi omien puolelle, likomärkänä, mutta hengissä – toisin kuin
monet kaverinsa. Hän kertoi sodan
jälkeen pojalleen Tuomolle Jumalan
sanoneen hänelle, että et sinä kuole
täällä, pääset kotiisi.

TUNNETKO SALPALINJAN HISTORIAN?

puh. 044 383 5091
avoinna: kesä-elokuussa
ma-su 10-18, touko- ja
syyskuussa ke-su 10-18

puh. 040 710 7339
avoinna: kesä-elokuussa
ma-su 10-18, touko- ja
syyskuussa pe 10-18, la 10-16

Museot avoinna ryhmille tilauksesta ympärivuotisesti

Nälkä pelotti eniten
Eero Pylsy muistelee, kuinka hän
nuoruudessaan kuunteli isän ja
hänen sotakaveriensa juttuja. Usein
tarinatuokiot ajoittuivat illan hämäriin, öljylampun tai kynttilän
valoihin, kun kotona ei ollut sähkövalaistus. Eero samastui syvällisesti
karmeisiin vaaratilanteisiin, joita
toiset olivat kokeneet rintamalla. Nämä tarinat painuivat hänen
alitajuntaansa niin, että hän näki
painajaisunia sodasta vielä kolmekymppisenäkin.
”Kahden ankaran sodan läpikäyneenä isä palasi kotiin Hirviahon
tilalle uupuneena ja terveytensä
menettäneenä. Isä kuten moni
muukin joutui kärsimään niukasta
ja yksipuolisesta ravinnosta rintamalla niin kovasti, että menetti lähes
kaikki hampaansa sairastuttuaan
keripukkiin. Sodan jälkeen isä ei
oikein enää tervettä päivää nähnyt.
Hän sairastui mm. keuhkotautiin,
josta ei oikein toipunut kunnolla.
Myös vatsa meni pilalle sotareissulla. Isä joskus totesi, ettei hän sodassa
niinkään pelännyt kuulan kalloon
saamista, kuin nälkäkuolemaa”,
poika Eero Pylsy muistelee.
Valokuvassa Vieno Leppäsen vasemmalla puolella valkopaitainen
sotilaskin on saanut tunnistuksensa. Pirkko Helin lähetti viestiä,
että valkopaitainen sotilas oli hyvin
paljon hänen isänsä näköinen. Siinä tapauksessa hän olisi saarijärveläinen Mauno Johannes (Jussi)
Pirttiniemi.

LOT TA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

LOTTAMUSEO
KUNTOUTUSTA
VUOKRA-ASUNTOJA
AVUSTUSTOIMINTAA

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

www.lottamuseo.fi
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Suomalaiset
marsalkat
 Klaus Kristerinpoika Horn
(s. n. 1518, k. 1566), mainittu olleen
sotamarsalkkana vuonna 1564.
Åminnen eli Halikossa sijaitsevan
Joensuun kartanonherra. Oli sekä
maa- että merivoimien johtotehtävissä. Johti Ruotsin aluksia
voitollisesti meritaisteluissa.

Sotaveteraanipiirien
myyntituotteet

 Iivar Maununpoika Särkilahti
eli Stiernkors (k. 1573), sotamarsalkkana 1571. Hän sai kuninkaalta
Ruonankartanon Sauvosta, ja
hänen sukunsa kartano oli
Kärkniemi samassa pitäjässä.
 Herman Pietarinpoika Fleming
(s. 1520?, k. 1583), sotamarsalkkana
1573 Liivinmaalla ja 1580 sotaretkellä Käkisalmea vastaan. Louhisaaren kartanon omistaja Askaisista,
joka hänen aikanaan kuului Lemun
pitäjään.
 Göran Boije (s. 1540?, k. 1617),
sotamarsalkkana Suomessa 1576
(Herman Flemingin ollessa
Suomessa ylipäällikkönä). Boije asui
Pohjan pitäjässä Gennäsin
kartanossa.

Suomalaisia
sotamarsalkoita on
ollut enemmänkin
Carl Gustaf Emil Mannerheim oli vuodesta 1933 sotamarsalkka,
ja myöhemmin Suomen marsalkka. Suomalaisia sotamarsalkoita on ollut aiemminkin,
mutta heidän toimenkuvansa ovat olleet hyvin erilaisia.

H

istoriasta ja ulkomaisista esimerkeistä tunnettu sotamarsalkan käsite sai Suomessa
itsenäisyyden aikana uutta sisältöä. C. G. E. Mannerheimin
sotamarsalkan arvo merkitsi muuta kuin sen
lähimmät Ruotsin ajan vastineet. Jo 1500-luvulla käytetyn sotamarsalkan käsitteen sisältö Ruotsin valtakunnassa oli aikojen kuluessa
hieman vaihdellutkin.
Vielä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun
alussa sotamarsalkoita oli Ruotsin valtakunnassa useampiakin kerrallaan. Suomessa
tunnettiin varmaankin parhaiten sen ajan
ruotsalaisista sotamarsalkoista Augustin Ehrensvärd. Hänen vaikutuksensa Suomessa
varsinkin saaristolaivaston ja Suomenlinnan
rakentamisessa oli suurisuuntaista. Hän toimi
Ruotsin Suomen sotavoimien ylipäällikkönä,
ja vuonna 1772 hän tuli nimitetyksi sotamarsalkaksi. Ehrensvärdillä oli virkatalona Saaren
kartano Mietoisten alueella Mynämäessä.
Ehrensvärdiä myöhemmin Ruotsin Suomen sotavoimien ylipäällikkönä ollut Berndt
Otto Stackelberg nuorempi oli sotamarsalkka
vuodesta 1778. Stackelberg oli varmaankin
viimeinen, joka ruotsalaisena sotamarsalkkana ollessaan asui Suomessa. Hänet on merkitty
Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkonkirjoihin vuonna 1787 seurakunnassa haudatuksi.
Ruotsin ajan lopulla ja Venäjän vallan aikana

Suomessa vaikutti muutamia henkilöitä, jotka historioissa ilmoitetaan sotamarsalkoiksi.
Kaikki he olivat sellaisia, jotka vasta Suomesta muutettuaan saivat sotamarsalkan arvon,
kuka Ruotsilta, kuka Venäjältä. Nimenomaan
Suomessa sotamarsalkkana vaikuttaneita tai
asuneita ei 1780-lukua myöhemmästä historiasta löytyne Mannerheimia lukuun ottamatta.
Historiassa kauemmas taaksepäin mentäessä voidaan taas osoittaa toistakymmentä suomalaista, jotka ovat toimineet sotamarsalkkoina. Laajoja elämäkertateoksia ei heistä ole
kirjoitettu, enintään vain suppeita artikkelin
muotoisia elämäkertakuvauksia.

Käsitteen kehitys
Ruotsin ajalla
Ruotsin valtakunnassa nimitettiin sen ensimmäiset sotamarsalkat 1500-luvun jälkipuoliskolla ulkomaisten esikuvien mukaan. Silloin
sotamarsalkat saivat olla eri suunnilla toimivien ylipäälliköiden tai näiden sijaisten käskyvallassa. Sotamarsalkan nimitykset annettiin varhaisimpina aikoina vain tilapäisiksi.
Ruotsalaisten sotamarsalkan arvojen on
päätelty muuttuneen pysyväisluonteisiksi vuoden 1621 tienoilla. Silloin sotamarsalkasta tuli
Ruotsin valtakunnassa sotilasarvo.
Kolmikymmenvuotisen sodan (1618–1648)
aikana suomalaisiakin oli sotamarsalkkoina.

Esimerkiksi Kustaa Kaarlenpoika Horn tuli
sotamarsalkaksi vuonna 1628. Suuressa ruotsalaisten ja saksilaisten voittoon päättyneessä
Breitenfeldin taistelussa vuonna 1631 hänen
toimintansa oli avainasemassa.
Sotamarsalkkojen asemasta 1600-luvun
lopulla antaa havainnollisen kuvan vuonna
1672 vahvistettu ranki- eli virka-arvojärjestys.
Se määritteli tärkeimmille virkatehtäville huolella harkitut arvoasemat suhteessa toisiinsa.
Siinä ylimmälle portaalle kuuluivat ainoastaan
kenraalikuvernöörit ja sotamarsalkat.

Itsenäisessä Suomessa 		
vain yksi marsalkka
Itsenäisen Suomen puolustusvoimia muodostettaessa niiden arvoasteisiin ei otettu
sotamarsalkkaa. Silloisissa Mannerheimin
johtamissa puolustusvoimissa sitä arvoa ei
katsottu tarpeelliseksi. Suomalaisen sotamarsalkan arvon toteutuminen myöhemmin
nimenomaan liittyi Mannerheimin saavuttamaan laajaan arvonantoon.
Vuonna 1928 Suomen presidentti Lauri
Kristian Relanderin ja hallituksen pohdittavana oli ajatus Mannerheimin nimittämisestä
sotamarsalkaksi. Silloin aie jäi toteutumatta.
Presidentti Relander uumoili, että nimittämisestä saattaisi syntyä poliittinen kiistakysymys.
Kuitenkin vuonna 1933 nimittäminen toteu-

tui, eikä kiistaa syntynyt.
Kun Mannerheim täytti ylipäällikkönä jatkosodan aikana 75 vuotta, hänelle annettiin
Suomen marsalkan arvonimi. Valtionnimen
yhdistämisellä marsalkan arvonimeen oli
ulkomaisia esikuvia. Sen lajin arvonimet tai
sotilasarvot mielletään säännöllisesti tavallista
sotamarsalkan arvoa korkeammiksi.
Tietokirjallisuudessa asiantuntija on luonnehtinut Suomen marsalkan olevan arvonimen ja sotilasarvon välimuoto. Asiaan joka
tapauksessa liittyi leimaveron suorittaminen,
mikä tuo mieleen helposti käytännöt arvonimiä myönnettäessä.
Suomen marsalkaksi nimittämiseen liittyvissä asiakirjateksteissä on mainittu 4000 markan leimavero, jonka suorittajaksi määrättiin
Valtiokonttori. Saman kokoinen rahasumma
oli täytynyt suorittaa myös sotamarsalkan arvonimestä vuonna 1933.
Vaatimaton leimaverosumma tuskin antoi
oikeansuuntaista kuvaa näiden nimitysten
merkityksestä. Sotamarsalkan käsitteen historiallinen tausta toi asiaan lisäväriä, mikä
myös omalla tavallaan korosti uusien nimitysten arvokkuutta.
teksti: Esa Laukkanen

 Kaarle Henrikinpoika Horn
(s. n. 1550, k. 1601), sotamarsalkka
vuonna 1580. Johti vuonna 1577
Venäjän joukkojen piirittämän
Tallinnan puolustusta yhteistoimin
isänsä, Maskun Kankaisten
kartanonherran, Henrik Hornin
kanssa.
 Evert Kaarlenpoika Horn
(1585-1615), sotamarsalkkana
1614. Edellisen poika. Muistettu
usein osuudestaan hakkapeliittojen
käyttämän taistelutaktiikan
kehittämisessä. Asumakartanona
Maskun Kankainen.

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

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

Hinta 60 euroa

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

T-paita tunnuksella

 Jesper Matsinpoika Kruus
(s. 1576 tai 1577, k. 1622), sotamarsalkkana 1615, ja mahdollisesti jo
1611. Hän asui Lemun pitäjässä
Lempisaaren kartanossa, joka
kartano sijaitsi myöhemmän
kuntajaon mukaan Askaisissa.

tummansininen,
koot L, XL ja XXL

Hinta 15 euroa

 Kustaa Kaarlenpoika Horn
(1592-1657), sotamarsalkaksi 1628.
Aiemmin mainitun Evert Hornin
nuorempi veli. Lienee nuoruudessaan ajoittain oleskellut Maskun
Kankaisten kartanossa. Porin kreivi
1651. Kustaa II Aadolfin luottomies.
 Åke Tott (1598-1640), sotamarsalkaksi 1631. Tott oli syntynyt
Kirkniemen kartanossa Lohjalla ja
kuoli Lavilassa Eurajoella.
 Arvid Wittenberg (s. 1606?, k.
1657), syntyi Porvoon Johannisbergin kartanossa, oli saksalaista sukua
isoisänsä kautta. Sotamarsalkaksi
1655.
 Kustaa Evertinpoika Horn
(1614-1666). Em. Evert Hornin
poika. Omisti Kankaisten kartanon
ja muita tiloja Länsi-Suomessa.
Sotamarsalkaksi 1663.
 Jürgen Mellin (1633-1713),
syntynyt Virolahdella Ala-Urpalassa,
joka oli ollut jo hänen saksalaista
sukua olleen isoisänsä hallussa. Tuli
sotamarsalkaksi 1696.
Näihin voisi rinnastaa myös
muutamia sellaisia Suomessakin
vaikuttaneita sotamarsalkoita, jotka
yleensä katsotaan ruotsalaisiksi,
esim. Augustin Ehrensvärdin ja
kaksi Stackelbergiä.
Molemmat Kustaa Hornit ja Åke
Tott ovat joissakin lähteissä, toisin
kuin tässä, luettu ruotsalaisiksi.

Hinta 25 euroa

Henkselit
Kotimaiset, veteraanitunnuksella. Saatavana
on viininpunaista,
tummansinistä ja
mustaa.

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

Hinta 23 euroa

Hinta 150 euroa
Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

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

Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00. Soita Riinalle: 09 6126 2015
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.
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”Illu oli meidän
Hyrylän tuffa”

ouluaikoina sain kärsiä nimestäni, muutamat opettajat suorastaan pilkkasivat
minua. En minä keksi
siihen muuta selitystä kuin se silloinen YYA-henki.
Toiset kyllä kehuivat ja tulivat
kysymään, että kerropa vähän siitä Marokon Kauhusta ja Illusta.
Samoin senaikaisten tyttöystävien
sukulaiset ja vanhemmat olivat aina
pyytämässä, että ”kerro siitä Illusta – minulla on hänen kirjojaankin
vaikka kuinka paljon!” Ja minähän
kerroin.

Kuuluisan nimen vastuu

Kuvan teokset ovat Tradekan taidekokoelmasta.

Kuvan teokset ovat Tradekan taidekokoelmasta.

Osuuskunta tekee hyvää

Osuuskunta tekee hyvää

Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja inhimillisemmän markkinatalouden edelläkävijä. Toimintamme lähtökohta on merkityksellinen omistajuus, jota toteutamme monella tavalla. Me omistamme ja kehitämme yrityksiä, Tradeka
luomme uutta
tukemallaomistajaosuuskunta
innovaatioiden ja työpaikkojen
syntymistä Suomeen,
sijoitamme edelläkävijä.
ja turvaamme Toimintamsekä
Osuuskunta
on moderni
ja inhimillisemmän
markkinatalouden
maltamme
odottaa omistustemme
kehittymistä.
Teemme hyvää
tulosta
ja jaamme
tuotoistamme ja
merkittävän
me lähtö
kohta onmyös
merkityksellinen
omistajuus,
jota toteutamme
monella
tavalla.
Me omistamme
kehitämme yriosan yhteiseksi hyväksi.

tyksiä, luomme uutta tukemalla innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen, sijoitamme ja turvaamme sekä
maltamme myös
odottaa
omistustemme
kehittymistä.
Teemme
hyvää tulosta
ja jaammeyhteiskuntaan
tuotoistamme
Jäsenyys
Tradekassa
on merkityksellistä.
Olet mukana
vaikuttamassa
suomalaiseen
ja merkittävän
hyväksi.
talouselämään. Lisäksiosan
saat yhteiseksi
mahdollisuuden
monipuolisiin jäsenetuihin.
Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Olet mukana vaikuttamassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja
talouselämään. Lisäksi saat mahdollisuuden monipuolisiin jäsenetuihin.
Moderni omistajaosuuskunta

Moderni omistajaosuuskunta

220 000
jäsentä

220 000
jäsentä

Hyviä
jäsenetuja

Hyviä
jäsenetuja

Merkityksellistä
omistajuutta

Merkityksellistä
omistajuutta

Vaikuta
yhteiskuntaan

Vaikuta
yhteiskuntaan

Osallistu
talouselämään

Osallistu
talouselämään

Nimeni puolesta tulin armeijaaikanakin tunnetuksi. ”No niin
Illun pojanpoika, ammupa tuo
lentokone alas!” minulle heitettiin,
kun olin ohjusvenelaivueessa konematruusina. Kyllä minä tiedostin sen, että minun piti käyttäytyä
sen mukaisesti. Se oli painotaakka,
mutta nuorelle pojalle myös ylpeyden aihe.
Olin 17-vuotias, kun menin
armeijaan, vapaaehtoisena. Aina
valmiina, tietenkin! Ensin hain
YK-joukkoihin, mutta sinne olin
liian nuori. Aseharrastus on ollut
mukana elämässä pienestä saakka:
jo alle kouluikäisenä olen ampunut
vahvoilla revolvereilla. Vanhempien läsnä ollessa tietenkin. Se on
aina ollut läsnä kotona: sota ja sotilaskuri.
Nyt on minun tyttärieni vuoro
kuulla siitä. Olen halunnut, että he
muistavat ja tietävät, mistä minä ja
sitä kautta he ovat lähtöisin. Mutta
ei heitä oikein kiinnosta. ”Hei iskä,
sä oot sanonut ton jo niin monta
kertaa!”, he kuittaavat.
Kaksi Ilmarin pojista, toinen
heistä kummisetäni, seurasivat Illun jalanjäljissä ja palvelivat Ilmavoimissa. Itse ajattelin varusmiespalveluksen jälkeen, että nyt saa
armeija riittää, mutta ei siinä kauaa
mennyt, ennen kuin tuli ikävä.
Myöhemmin olen työskennellyt
lentokoneiden parissa lentorahdin
puolella, joten jonkinlainen kerosiini sitä omassa kehossakin kulkee!

Yksin ei pidä olla
Lapsuuteni vietin Ruotsissa, mutta
muistan jo ollessani 3-4-vuotias,
kuinka mentiin ”Hyrylän tuffalle”,
kuten me häntä kutsuimme. Kyllä
hänet Illunakin tunnettiin. Aarne
sen sijaan oli aina ”Marokon kauhu”.
Jo pienestä pojasta minulla on

Juttusarja avaa
veteraanien
sotakokemuksia
omaisten silmin

Isoisän sotakokemukset ovat aina olleet läsnä Christian Westin elämässä.

Ilmari ”Illu”
Juutilainen
1914-1999

Jokaisessa Kenttäpostia-lehdessä
yksi suomalainen kertoo veteraanista hänen elämässään.
Tällä kertaa vuorossa on suomalaisten lentäjä-ässien ykkösen
Ilmari Juutilaisen pojanpoika
Christian West.

 toisen maailmansodan
lentäjistä eniten viholliskoneita pudottanut ei-saksalainen lentäjä
 vahvistettuja ilmavoittoja
94, omien laskelmien
mukaan 128

Christian Westin suvusta eivät legendat lopu: hänen isoisänsä oli
Ilmari Juutilainen (kuvassa oikealla) ja isosetänsä
Aarne ”Marokon Kauhu” Juutilainen.

muistikuvia siitä, kuinka Illu istuu
keinutuolissa sotakirja kädessä.
Tämä jatkui ihan teinivuosiini asti.
Se oli aina sitä sodasta kertomista,
mutta positiivisella lailla. Miten
ryssä sitä ja ryssä tätä ja kuinka
minä ammuin. Ruudinhajua oli
huoneessa ja aina hän muistutti,
että koskaan ei pidä olla yksin,
aina pitää olla liittolainen, koska
”ryssään ei voi luottaa.”
Hänellä oli sellainen ihana kävelykeppi, jossa oli kaikkia kunniamerkkejä ja pari kertaa hän kävi
Linnan juhlissakin. Illun Mannerheim-ristit on säätiöity ja suvun
omistuksessa. Niiden lisäksi oli
muitakin mitaleita, jotka ovat veljelläni, samoin kuin paljon muuta
sen aikaista.

Nyt ritarit ovat jo käyneet vähiin,
mutta kyllä minä muistan, kuinka
heillä oli omat pippalonsa ja ritarien kokouksensa. Olen lukenut ja
kuullut paljon niistä myös, kuinka
he tapailivat toisiaan.

Missä on veteraanien
arvostus?
Aina se on ollut vahvasti läsnä,
mutta näin vanhempana, ihan
viime vuosina olen alkanut enemmän tiedostaa, että herranen aika,
kyllä se on ollut kova jätkä! Kuinka
nuoria hekin ovat olleet ja kuinka
kukaan ei ole pudottanut hänen
konettaan. Todistetusti hänellä oli
pudotuksia vajaa sata, mutta todistamattomia kymmeniä siihen

 kaksinkertainen Mannerheim-ristin ritari. Hänen
lisäkseen tämän kunnian on
saanut vain kolme muuta.
 Ilmarin veli oli ”Marokon
kauhuna” tunnettu Aarne
Juutilainen, jonka alaisuudessa JR 34:n 6. komppaniassa palveli mm. ampujalegenda Simo Häyhä. Juuri
Aarnelta on peräisin koko
talvisodan periksiantamattomuuden hengen
kiteyttävä lupaus
”Kollaa kestää.”

päälle. Eikä minulla ole mitään
syytä hänen sanojaan epäilläkään.
Illu itse sanoi, että jos siihen aikaan
olisi ollut kameroita, niin hän olisi
itse voinut helposti todistaa ne.
Kyllä Hasse Wind, Joppe Karhunen ja muut lentäjäsankarit aina
saavat vilunväreet kulkemaan ja
tuntemaan, että hengessä on oltu

mukana ja vieläkin ollaan. Nostan
hattua sen ajan sotilaille, ja puhun
tässä nyt ihan muistakin. Siksi
olenkin ollut viime aikoina huolissani, että sen ikäluokan veteraaneille ja vanhuksille ei ole arvostusta
pätkääkään. Kyllä pitäisi heitä ajatella - rahaa kun löytyy kuitenkin
muuhun.
Vanhoilla päivilläänkin Illu oli
vielä erittäin viriili ja huumorintajuinen mies ja puhui sitä Karjalan
murretta. Muistan vieläkin hänen
virnistyksensä. Aarne jäi etäisemmäksi, häntä en oikein ehtinyt
tuntea. Mutta Illu on aina tukenut
minua.
Ahtisaari oli ensimmäinen presidentti, joka alkoi kutsua Mannerheim-ristin ritareita Linnaan. Illuvainaakin aikanaan sanoi, että ei
paljoa voinut mainostaa itseään. Se
oli se YYA-henki ja Venäjän pelko.
Kyllä se on myötähäpeää aiheuttanut: että Suomi ei ole voinut edes
omia sotasankareitaan muistaa ja
nostaa jalustalle.
Teksti: Christian West
Kuva: Ariela Säkkinen

KENTTÄPOSTIA 2/2019  45

44  KENTTÄPOSTIA 2/2019

Aaro Pakaslahti
– Kekkosen kuiskaaja
 Markku Reimaa: Kekkosen
kuiskaaja, Harmaa eminenssi
Aaro Pakaslahti.
Docendo Oy 2019, 284 s.
Filosofian tohtori Aaro Pakaslahti
kuului opiskeluajoista lähtien
Urho Kekkosen tunnettuja nimiä
vilisevään lähipiiriin. Kekkosta on
analysoitu suomalaisessa historiantutkimuksessa enemmän kuin
ketään muuta ja myös monet lähipiirin henkilöt ovat saaneet
omat tutkimuksensa. Nyt vuorossa on diplomaattina tunnetuksi
tullut Pakaslahti
Akateeminen
Karjalaseura
(AKS) oli 1920- ja -30-lukujen yliopistomaailmassa se tekijä, joka
veti yhteen juuri itsenäisyytensä
saavuttaneen maan ylioppilasnuorisoa. Sen piirissä löysivät
toisensa Pakaslahti ja Kekkonenkin.Tuolloin syntyneellä ystävyydellä oli merkitystä 40 vuotta
myöhemminkin, kun Kekkonen
yritti 1968 keksiä selityksen sille,
miksi vastusti talvisodan rauhaa
maaliskuussa 1940.

Diplomaatista disponibiliteettiin
Pakaslahden diplomaatin uraa ei
voi kuvata ihan tavanomaiseksi,
sillä toinen maailmansota romutti
häntä Lontooseen ja Berliiniin kuljettaneen normaalin urakierron.
Helsinkiin hän palasi 1937 ja toimi
ulkoministeriössä 1938-1941 vaikutusvaltaisen poliittisen osaston
päällikkönä. Sitä seurasi vielä tärkeämpi kansliapäällikön pesti
vuoteen 1943 saakka. Ennen kuin
Pakaslahti joutui - suhdanteiden
muututtua - syrjään, ehti hän olla
vielä runsaan vuoden Suomen
lähettiläänä Vichyssäkin.
Pakaslahti leimautui olosuhteiden pakosta erityiseksi Saksan
tuntijaksi ja ystäväksi. Sillä oli hin-

tansa, kun Saksan aseiden voittokulku katkesi Stalingradissa loppuvuodesta 1942. Saksaan
tukeutunut Suomi vaihtoi kasvoja avainpaikoilla ja syksyllä 1944
Pakaslahti joutui disponibiliteettiin eli estyneeksi hoitamaan virkaansa. Syksyllä 1946 hän sai lopulliset lähtöpassit UM:stä.
Yksi edellä kerrotun runsaan 15
vuoden ajan mielenkiintoisimmista tapahtumista oli se, kun
hän virkamiehenä ja talvisodan
rauhan esittelijänä vastusti
13.3.1940 solmittua rauhansopimusta. Kun Kekkonen puolestaan
vastusti rauhansopimusta kansanedustajana eduskunnassa, toi
se miesten ystävyyteen omanlaisensa lisäsävyn.

Arvoituksellinen muistio
Markku Reimaa on löytänyt Pakaslahden arkistoista ystäväpiiriin
kuuluneen ja sodan ajan Päämajassa työskennelleen Arvi Korhosen 8.3.1940 kirjoittaman muistion. Korhosen arvion mukaan
venäläisillä oli kiire saada aikaan
rauhansopimus pitkäksi venyneessä sodassa suomalaisten
kanssa. Kun näin oli, “mitkään syyt
eivät pakottaneet Suomea esiintymään maahan lyötynä avun
pyytäjänä“. Hän näki mahdollisena, että venäläisittäin huonosti
menneen sodan “lopputuloksena
voi olla katastrofi” (venäläisille),
eikä suomalaisella puolella ollut
mitään syytä paniikkiin.
Reimaa kirjoittaa, että edellä
mainittu muistio vaikutti mitä
todennäköisimmin Pakaslahden
rauhanvastaiseen mielipiteeseen.
Kekkosen ja Pakaslahden elokuussa 1968 käymän kirjeenvaihdon perusteella muistio oli maaliskuussa 1940 joutunut myös
Urho Kekkosen käsiin.
Oliko muistion hänelle antanut

Pakaslahti, sen kirjoittaja Korhonen vai joku muu, ei käy kirjasta
ilmi. Kekkonen oli toivonut, että
Korhosen muistio tulisi Pakaslahden talvisotaa käsittelevän tekeillä olevan kirjan liitteeksi, mutta
Pakaslahti ei kuolemansa jälkeen,
vuonna 1970 ilmestyneessä kirjassa “Talvisodan poliittinen näytelmä” edes mainitse muistiota.
Kekkosen epälooginen ja hämmästystä herättänyt käyttäytyminen talvella 1940 saa lisävalaistusta,
mutta hänen todellisten motiiviensa arvoitus ei mielestäni ratkea. Se
kyllä käy selväksi, että asia vaivasi
presidentti Kekkosta vielä kauan
tapahtuneen jälkeenkin.
Kekkonen muisti ystäväänsä
pian presidentiksi tultuaan ja nimitti hänet vuonna 1957 suurlähettilääksi, missä tehtävässä Pakaslahti jatkoi kuolemaansa 1969.
Kokeneen kirjoittajan teksti on
asiantuntevaa ja juohevaa, mutta
suuria yllätyksiä ei kirjasta löydy,
mielenkiintoisia yksityiskohtia
kylläkin. Luettavuutta olisi lisännyt henkilöluettelo, mistä olisi
voinut tarkistaa yhdellä silmäyksellä, millä sivuilla kirjan toinen
päähenkilö Kekkonen esiintyy.
Esko Vuorisjärvi
VTT, sotahistorioitsija

Laaja päiväkirja
Rukajärven tieltä
 Karjanlahti, Matti:
Muistiinpanoja korpivaellukselta 15.6.1941 - 25.4.
1944. Toimittanut Heikki
Kajomeri. BoD - Books on
Demand, 136 sivua.
”Lähdettiin illalla kello 20.30 retkelle, mikä vain piti oleman vain
kenttävarustustöihin lähtö, vaan
otettiin kovat mukaan, joten
niinkin hoopo mies kuin minä
huomasin mihin on matka.”
Näin alkaa isoisäni Matti Karjanlahden jatkosodassa kirjoittama sotapäiväkirja, jolle hän on
itse antanut nimen Muistiinpanoja korpivaellukselta. Kauhavalla syntynyt Matti oli yksi niistä harvoista rintamamiehistä,
jotka päivittäin kirjasivat muistiin sodan tapahtumia ja niiden
herättämiä tuntemuksia. Merkintöjä kertyi yhteensä 660 päivältä. Kansallisarkistosta arvioidaan, että tämä on yksi
laajimmista säilyneistä suomalaisen rintamamiehen henkilökohtaisista sotapäiväkirjoista.
Karjanlahti taisteli Rukajärven
suunnalla 14. Divisioonan kenttätykistörykmentti 18:n 3. patteristossa sodan loppuun ja kotiuttamiseensa
asti.
14.
Divisioonan eli ns. Korpidivisioonan komentaja oli legendaarinen Erkki Raappana. Päiväkirjamerkintöjen lomaan on lisätty
merkintöjä tapahtumista muu-

alla rintamalla, jotta sotatoimien
kokonaiskuva selviäisi paremmin.
Kirjassa kerrotaan Karjanlahden elämänvaiheista myös sodan jälkeen, kun Matti tapasi
Irma Nuottimäen, jonka kanssa
avioitui ja muutti asumaan Kortesjärvelle. He saivat tyttären,
Helenan. Lapsen ollessa vasta
kuuden kuukauden ikäinen
Matti muutti Helsinkiin ja seurasi avioero. Kului yli 30 vuotta,
kunnes Alahärmässä asunut Helena päätti miehensä Pentti Takalan kanssa etsiä Matin EteläSuomesta.
Kirjan (postikuluineen 27€ )
tilaukset: korpivaelluksella@
gmail.com/ 044-561 7422.
Jyrki Takala

TUTUSTU TUOTTEISIIMME OSOITTEESSA WWW.SAKO.FI

Sotavuodet Raahentienoolla
 Suomen kohtalon vuodet
1939-1945 Raahen näyttelyn
kuvaamana Raahentienoon
Suojeluskunta- Lotta- ja Sotilaspoikaperinne ry 2018, 127 s
Raahentienoon Suojeluskunta-,
Lotta- ja Sotilaspoikaperinne ry.
järjesti vuosien 2016-2017 vaihteessa näyttelyn ”100-vuotiaan
Suomen kohtalon vuodet 19391945”. Näyttely oli avoinna kouluille ja yleisölle kaksi kuukautta
ja siihen sisältyi myös luentoja.
Näyttely ja etenkin sen sotilaspoikia käsitelleet luennot osoit-

tautuivat yläkoulu- ja lukioikäisten keskuudessa sellaiseksi
menestykseksi, että ymmärrettiin,
että näyttelyä ei kannattaisi jättää
kertaluonteiseksi, vaan materiaali oli kerättävä paketiksi, joka palvelisi tuleviakin sukupolvia.
Tuloksena oli tämä kirja: viime
sotiemme lyhyt kansanomainen
historia, jota havainnollistavat
SA-kuvien, Vantaan VETRES-toimikunnan kuvakertomuksen ja
Lottasäätiön kuvien lisäksi myös
kuvat omalta, entisen Raahen
Suojeluskunta- ja Lotta Svärdpiirin alueelta. Sotien etenemistä,

 facebook.com/sakosuomi |  @sako_international |  youtube.com/sakoltd | sakosuomi.fi

tilastotietoa ja toiminnassa mukana olleiden kokemuksia arkistokuviin sekä näyttelyesineistöä
esittelevään runsaaseen kuvamateriaaliin yhdistävä teos on havainnollinen ja ihmisläheinen.
Muistoja koetettiin kerätä talteen myös lähialueelta, mutta
kokemuksia esim. lottien suurista
leivontatalkoista ei ollut enää
helppo saada. Kirjan kustantanut
yhdistys, samoin kuin sen toimituskunta kuitenkin toivovat, että
kertomukset ”sotaleivän” leipomisesta rintamalle sekä kuvaukset lottatyttöjen ja sotilaspoikien

toiminnasta ja raahelaisen Ruona
Oy:n sotakorvausteollisuudesta
innostaisivat muidenkin alueiden
perinneyhdistyksiä ja -kiltoja kokoamaan ja tallentamaan viime
sotiemme ajalta kaikkea sitä
muisti- ym. tietoa, mitä on vielä
saatavilla.
Kirjaa (25€) on saatavilla paikallisesta Prismasta sekä yhdistyksen sihteeriltä jaatisensaari@
gmail.com.
Kaarlo Hirvilammi

Oikaisuja
Kenttäpostia-lehden edellisen
numeroon oli pujahtanut muutama epätäsmällisyys.
Sivun 30 jutun kuvatekstissä
mainitun Hawker Hurricanen sijaan kuvassa on Spitfire.
Sivulla 42 julkaistussa jutussa
seinäjokelaisista tatuointiartisteista oli kuvatekstistä jäänyt pois
kaksi nimeä. Kuvassa ovat siis
Juha, Pekka, Vilho ja Janne.
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Teräcenter Oy

Tulvaset Oy

Urakoitsija Kari Mynttinen

Parkano

Pello

Perniö

Pesupalvelu
Hans Langh Oy

Heikki Laiho Oy

Tiilimäen Romuliike Oy

Noormarkku

Pori

Huoltopalvelu
J.Holmberg Oy

Oy C.E.Lindgren Ab

Piikkiö

Man Project Oy
Pori

MG Trans Ky
Porvoo

Wagner Industrial
Solutions Scandinavia Ab
Raisio

Porvoo

jo yli 80 vuotta palvelua
Kellosepänliike Naamanka Ky

Maa-ja Pohjarakentaminen
M.M.T Heikkilä Ay

Pudasjärvi

Pyhtää, puh: 045-260 5775

Marketing Magic Oy

RTK Palvelu Oy

Raisio

Rauma

HSP-Putkitustekniikka Oy

Maansiirto Korkalainen Oy

Sähköpalvelu Niemi Oy

Rauma

Rautavaara

Reisjärvi

Riihimäen
Öljypoltinhuolto Oy
Napapiirin Residuum Oy

Pensi Rescue Oy
Sastamala

Seinäjoen Autotori Oy

kentän kuulumisia

HF-Autohuolto Oy

Lapin Lattiamestarit Oy

Riihimäki

Rovaniemi

Laitepalvelu J.S.Ky

Rakennusliike
T.Rauman Oy

Rovaniemi

Insinööritoimisto
Marttila Oy
Savonlinna

SIIKAJOEN NUORISOKOTI

Salo

AP Wood Oy
Punkaharju

Autokolarista auttajaksi
Veteraanivastuun kultaisella ansioristillä palkittu Vesa Paunonen
on viime vuonna maan parhaan
tuloksen tehneen Helsinki-Vantaan keräyspiiriin ykköskerääjä.
Kaikkien veteraanijärjestöjen
varainhankinnan keskitetysti
vuodesta 2006 hoitaneen Sotiemme Veteraanit-keräyksen taustaorganisaation Veteraanivastuun
ansioristi on uusi kunniamerkki,
joka jaettiin ensimmäisen kerran
itsenäisyyspäivänä 2018.
Viime vuonna keräyspiirien
ykköseksi nousi Helsinki-Vantaan
keräyspiiri, joka jakoi ansioristejä
piirinsä keräystyössä ansioituneille vapaaehtoisilleen 6. maaliskuuta Helsingissä Katajanokan Kasinolla järjestetyssä tilaisuudessa.
Kultainen ansioristi myönnettiin
kahdeksalle, hopeinen 16:lle henkilölle.
Sotiemme veteraaneja on maassamme vielä reilu 10 000.
”Tukityötä heidän hyväkseen
tarvitaan vielä vuosia”, huomauttaa varainhankinnan päällikkö
Pia Mikkonen.
”Heidän lisäkseen keräysvaroil-

la tuetaan myös heidän puolisoitaan ja leskiään, joita on ainakin
20 000 ja joiden tilanne on taloudellisesti yleensä kaikista heikoin”,
hän muistuttaa.

Nyt on vuoro auttaa muita
”Tämä tekee ihmeitä itsetunnolle”,
kultaisella ansiomerkillä palkittu
Paunonen ihasteli saamaansa
kunnianosoitusta.
Diplomaattisuuden menestyksensä salaisuudeksi arvioiva Paunonen lähti keräykseen mukaan
heti siitä kuultuaan vuonna 2007.
Parhaimpina viikkoina hän on keräämässä kolmenakin päivänä viikossa. Entisenä rauhanturvaajana
maanpuolustus ja veteraanit olivat
jo valmiiksi lähellä sydäntä, mutta
sysäyksen auttamistyöhön hän sai
oman läheltä piti-tilanteen myötä.
”Ajoin joskus pahan autokolarin, mutta minua autettiin niin
hyvin, että selvisin hengissä, niin
minä ajattelin ottaa motoksi, että
nyt sitten autetaan muita!”
Myös piiripäällikkö Viljo
Lehtosen syyt olla mukana ovat

henkilökohtaiset. Hän on itse sotaorpo.
”Tiedän, että työmme tulokset
käytetään oikeisiin kohteisiin,
eli vähävaraisten veteraanien
huoltotyöhön. Vaikka veteraanit
vähenevätkin, eivät valtiovallan
tukitoiminnot vieläkään riitä”, hän
muistuttaa.
Keräys on vuosien saatossa kokenut omat haasteensa, niin Paunonen kuin Lehtonen tietävät.
Esimerkiksi käteistä on ihmisillä
mukanaan yhä harvemmin.
”Jos halua lahjoittaa on, niin
kyllä sitä löytyy”, Lehtonen toteaa
painokkaasti.
”Miksi te täällä keräätte, miksi valtio ei hoida veteraanejaan”,
Paunonen kertoo kadulla saamastaan palautteesta. Samaa on
kuullut myös Lehtonen.
”Sanon heille, että se on hyvä
kysymys, mutta se pitää kohdistaa aivan jonnekin muualle kuin
meille”, hän muistuttaa hymyillen.
Teksti ja kuva:
Ariela Säkkinen

Siuntio

www.tunturiauto.fi

Kuljetus Oy
Marko Saarinen

Sotkamo

Tampereen Messut Oy

R-Tilipalvelu Oy

Tammela

Tampere

Tampere

Tampereen Terä- ja
Kone-edustus Oy

Asennus Aran Oy

Korja-Kumi Oy

Tampere

Tampere

Teksti ja kuva: Marjatta Hinkkala

Hopeisen ansiomitalin sai 19, kultaisen 30 henkilöä.

Konneveden Sotaveteraanit ry:n vuosikokouksen yhteydessä lauantaina
16.2. jaettiin Veteraanivastuu ry:n ansioristejä ansioituneille veteraanikeräyksen toimijoille.
Veteraanivastuu ry:n hallitus on myöntänyt ansioristin kaikkiaan 16
keräyksen vapaaehtoiselle. Näistä 14 oli hopeisia ja kaksi kultaisia.
”Yhdistyksen vastuu veteraanitoiminnassa ulottuu myös veteraanien
jälkeiseen aikaan, viimeiseen leskeen saakka. Siksi veteraanikeräystä ja
muuta varainhankintaa jatketaan tulevinakin vuosina”, piiristä muistutetaan.

I & M Huusko Oy

Ugly Boy

Parolannummen sotilaskodissa järjestettiin ystävänpäivänä juhlallinen
tilaisuus, jossa luovutettiin Veteraanivastuu ry:n myöntämät ansioristit
keräyksissä ansioituneille vapaaehtoisille.
Ansioristi on uusi kunniamerkki, joka oli nyt jaossa ensimmäistä kertaa. Kanta-Hämeen piirin alueelle niitä oli myönnetty 49.
Lammilainen Anja Huostila oli yksi hopeisen ansioristin saaneista.
Hän kertoi tuntevansa nöyrää kiitosta yllätyksenä tulleesta vapaaehtoistyön arvostuksesta ja kiitteli suhtautumista keräykseen, joka hänen mukaansa on pääosin positiivista. Lammilla viimeinen paikallinen keräys
järjestettiin syksyllä 2017.

... ja Konnevedellä

Sipoo

Edika Ay

Veteraanivastuu ry palkitsi
vapaaehtoisia Hattulassa

Juha-Pekka Karjalainen
Konneveden Sotaveteraanit ry:n sihteeri

Viljo Lehtonen (oik.) on ollut mukana veteraanikeräyksissä jo vuodesta 2004, Vesa Paunonenkin vuodesta 2007
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Viialassa paljastettiin
kaikkien sankarivainajien
Pro Patria-taulu

Rintamaveteraanien
kunniaristejä Tornioon
Tornion Rintamaveteraanien puheenjohtaja Arvi Isonikkilä
luovutti liiton kunniaristit kahdelle aktiiviselle osastonsa johtokunnan jäsenelle.
Kunniaristin myöntää liiton esityksestä puolustusministeri,
ja se myönnetään tunnustuksena erittäin ansiokkaasta toiminnasta veteraanien hyväksi. Annikki Liiti on toiminut naisjaoston sihteerinä ja myös johtokunnassa, Reijo Naalisvaara
puolestaan on johtokunnan jäsen ja Sotiemme Veteraanitkeräyksen Tornion keräyspäällikkö.
Marika Kokkonen
Tornion Rintamaveteraanit ry:n sihteeri

Lemin Sotaveteraanien viettäessä 50-vuotisjuhlaansa sankarivainajien muistomerkille yhdistyksen
seppeleen laski neljä sukupolvea Junnosia: Juha (oik.), Tauno, Niko ja Niilo

Teit isäin kulkemaan
Junnosen perhe vaalii Lemillä veteraaniperinteitä
jo viidennessä polvessa
Annikki Liiti, Arvi Isonikkilä ja Reijo Naalisvaara.

Torniolaisveteraaneilla
tapahtumarikas maaliskuu
Tornion Rintamaveteraanit, Tornion Sotainvalidit ja Sotainvalidien Lapin Piiri tarjosivat jäsenilleen mukavan retken Kemin
lumilinnaan 22.3.2019. Retken jälkeen ohjelmassa oli ruokailu ratapihan Ruustinnassa.
Lumilinna-retkellä oli mukana 35 henkilöä, joista osa myös
Saarenvireen kuntoutujia.
Kuukauden viimeisenä torstaina 28.3. sotiemme veteraaneja viihdytettiin taas tuttuun tapaan Saarenvireessä päivätansseilla, joiden solistina oli Jorma Vainio.
Marika Kokkonen

Maaliskuussa 50-vuotisjuhlaansa
viettäneen Lemin Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtaja Juha Junnonen jatkaa isiensä jalanjäljissä: hänen isoisänsä Emil Junnonen oli
yhdistyksen perustaja.
”Perhe asutti Sillansuun tilaa
Lemin Keskisenpäässä ja Emil oli
tyypillinen pienviljelijä. Muistan
yhä isoisän sokerijuurikas- ja heinäpelloilla viettämiäni kesiä”, Junnonen kertoo.
Emil itse oli niin talvi- kuin sisällissodan koettelemusten karaisema
veteraani.
”Vapaussodassa hän oli vaaratilanteessa punaisten pidätettyä
hänet ja vietyä Lappeenrantaan
kuulusteltavaksi, ilmeisesti hänen
suojeluskuntatoimintaansa liittyen.
Hyvien ystävien ansiosta hän kuitenkin välttyi joutumisen Saimaan
jäälle”, Junnonen arvelee.
Emil selviytyi myös talvisodasta, mutta muu perhe ei ollut yhtä
onnekas.
”Inga, yksi hänen viidestä tyttärestään oli lottana Lappeenrannassa ja kuoli sen pommituksessa
17.1.1940. Isoisälle oli raskas kokemus tulla sodasta lomille lastaan
hautaamaan.”

Kunnia, josta ei kieltäydytä
Aurinko helli retkeläisiä Kemissä.

KIITÄN
kaikkia Lahden piirin sotaveteraanien ja heidän
omaistensa hyväksi vuosikymmeniä kanssani
yhdessä puurtaneita,
luovuttaessani piirin puheenjohtajuuden 13.3.
nuorempiin osaaviin käsiin Hannu Rahkoselle.
Toivotan samalla Teille jokaiselle
Korkeimman varjelusta.
Jukka Simola

Sisarusparven ainoa poika Tauno
palveli maataan jatkosodassa.
”Isän sotiminen alkoi Lempaalassa, Uudenmaan Rakuunarykmentin joukoissa. Sieltä se jatkui
Vammeljoelle, uimalla Uuraan saariin ja uudelleenvarustelun jälkeen
Ilomantsiin. Sodan jälkeisen elämäntyönsä hän teki rakennusalalla
ja pystytti taloja ja muistomerkkejä
Lahdessa, mutta erityisen tärkeäksi
hän koki veteraanien parissa tekemänsä työn. Vielä eläkkeelle jäätyäänkin hän jaksoi puuhata säräretkiä ja toimia majaisäntänä.”
Junnonen muutti oman perheen
perustamisen myötä Lahdesta takaisin Lemille samana vuonna, kun

Lemin Sotaveteraanit ry perustettiin, 1969.
”Veteraanit kokoontuivat usein
muistelemaan menneitä omissa
ryhmissään ja kuulin paljon heidän
tarinoitaan - niin isoisältäni Emililtä kuin apeltani Lauri Sinkolta”,
hän hymyilee muistoille.
”Erilaisissa luottamustoimissa
toimiessani sain mahdollisuuden
liittyä kannattajajäseneksi ja toimia
sen myötä retkillä huoltojoukoissa.
Toistakymmentä vuotta sitten minua pyydettiin ottamaan vetovastuu yhdistyksen toiminnasta. Eihän
tuosta kunniasta voinut kieltäytyä!”
Nuorempi hänen lapsistaan,
Niko, syntyi vuonna 1978 ja ehti
vielä tavata Emilinkin – tämä oli
nimittäin samaan aikaan EteläKarjalan Keskussairaalassa, missä
kuoli kolme päivää lapsenlapsenlapsensa muonavahvuuteen liittymisen jälkeen.
”Viimeinen muistikuvani Emilistä onkin juuri sairaalasta. Hän
ei olisi millään malttanut kuolla,
vaan sanoi, kuinka olisi ollut mukava nähdä, mihin maailma oikein
kehittyy!”, Junnonen nauraa.

Viides sukupolvi jo
reservissä odottamassa
Myös Niko kuunteli innokkaasti
Lauri-ukkinsa sotajuttuja anoppilassa päivähoidossa ollessaan.
”Muistan, kun Niko kysyi minulta, mihin kutsunnoissa kannattaa

pyrkiä
varusmiespalvelukseen,
jotta pääsisi helpolla. Sanoin, että
kun on soiton lahjat annettu, niin
soittajaksi sitten!”
Armeijan harmaisiin astuttuaan nuorukaisen mieli kuitenkin
muuttui.
”Siviiliin hän ei ole astunut vieläkään”, isä paljastaa.
Viides sukupolvi veteraaniperinteen vaalijoita on jo valmiina.
Nikolla on nyt itselläänkin kaksi
poikaa, joista vanhempi, Niilo, oli
isoisoisänsä, isoisänsä ja isänsä mukana laskemassa seppelettä sankarivainajien muistomerkille Lemin
Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.
”Lemillä on jäljellä yhdeksän sotaveteraania ja toimintaa viritellään
heidän sekä heidän puolisoidensa
ja leskien toiveiden perusteella”,
Junnonen kertoo.
Ehkä juuri siksi, että hän on itse
saanut kasvaa sisään sukunsa sotakokemuksiin, tiedostaa Junnonen
niiden elossa pitämisen tärkeyden.		
”Seuraava sotaan liittyvä ikäryhmä eli sotilaspojat ja pikkulotat
ovat tärkeitä viestijöitä perinneaikaan siirryttäessä. Kaikki tarinat
ovat tärkeitä maanpuolustushengen kohottamisen kannalta”, hän
painottaa.
Teksti: Paula Penttilä
Kuvat: Seppo Pesonen ja
Juha Junnosen kuva-arkisto

Junnoset perhekuvassa: Emil (vas.), Enni, Helmi ja Tauno

Akaassa, Viialan kirjastossa, paljastettiin Talvisodan päättymispäivänä 13.3.2019 Pro Patria-taulu, johon on koottu ensimmäistä kertaa
kaikkien Viialan kirkkomaahan
siunattujen sodissa 1939–45 kaatuneiden 106 sankarivainajan nimet.
”Tämä Pro Patria-taulu on Viialan sotaveteraanien kunnianosoitus ja kiitos sotiemme 1939–1945
sankarivainajille sekä heidän
omaisilleen. Se on myös perintö ja
muisto tai muistutus ajasta, jolloin
Suomi ja suomalaiset olivat pakotettuja taistelemaan olemassaolonsa puolesta. Lähes 100 000 sankarivainajaa takasivat meille omalla
panoksellaan vapaan, itsenäisen

isänmaan, Suomen”, muistutti Viialan Sotaveteraanien puheenjohtaja Olli Huikuri puheessaan.
Pro Patria on latinankielinen
sanonta, tarkoittaen ”Isänmaan
puolesta”.
Pasi Alho
Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja

Talvisodan päättymisen
muistopäivä Jyväskylässä
Talvisodan päättymispäivää muistettiin Jyväskylässä Taipaleen
taistelun muistomerkillä kaupunginkirkon kello lyötyä 105
kertaa, kerran jokaiselle kunnian päivälle.
“Talvisodan perintö velvoittaa meitä kuljettamaan veteraanisukupolven saavutuksia sukupolvelta toiselle ja huolehtimaan kansakuntamme valmiudesta kohdata äärimmäisiäkin
tilanteita, joista sota on se kaikkein pahin”, muistutti puheessaan Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti
Teijo Oksanen.
Koskettavan kenttähartauden piti Jyväskylän seurakunnan
pappi Kirsi Pohjola.
Matti Hyvärinen
Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

Luovutuspuheen piti
Viialan Sotaveteraanit
ry:n puolesta puheenjohtaja Olli Huikuri.

Mikkonen jatkaa Kymenlaakson
Sotaveteraanien puheenjohtajana
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin
vuosikokous valitsi piirin puheenjohtajaksi Arto Mikkosen, jolle
alkava kausi on jo kymmes. Piirihallitukseen valittiin Vesa Kangasmäki (varalla Matti Sahala), Timo
Heikkilä (Matti Rantala), Kai
Holmberg (Jaakko Leppänen),
Raimo Kinnunen ja Eila Forsström (Tuula Käkelä). Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Arja
Hinkkanen, hänen varajäsenensä
Jaakko Nuppola sekä Kinnusen
varajäsen Antti Laherto.
Kokouksen yhteydessä palkittiin
myös veteraanityössä ansioituneita.
Toivo Hartikainen
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Everstiluutnantti Teijo Oksasen, rintamaveteraani Lauri Lehtisen ja
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan
seppelepartio laski seppeleen Taipaleen muistomerkille.

Kuvateksti: Kokouksessa palkitut (vasemmalta):
Kyösti Kakkonen (SVRM I kultaristein), Tuula Käkelä (SVRM I ja liiton kultainen ansioristi), Helinä Hartikainen, Hannu Tähtinen ja Tuula Kivinen (liiton
kultainen ansioristi) sekä Maija-Leena Järviö ja Hannu Valjus (liiton ansioristi). Oikealla pj Arto Mikkonen

Kilpiäisten veteraanimajaa kohennetaan
Lahden Kilpiäisissä sotaveteraanijärjestön yhteiskäytössä olevan
majan katto uusitaan. Samalla majan palvelutasoa pyritään kohentamaan muutenkin. Sotaveteraanien
omat voimat eivät enää tähän riitä,
vaan toimeen ovat tarttuneet nuoremmat ikäluokat. Majan huollosta
vastaavat entistä enemmän PäijätHämeen rauhanturvaajat. Majan
käyttäjinä ovat edelleen veteraanijärjestöt.
Lopullisen urakan laajuus riippuu lahjoitusvaroista. Lopullisen
kustannusarvion suuruus on 85 000
euroa, mutta tuo rahamäärä ei ole
vielä koossa. Veteraanit odottavat
siis jännityksellä, toteutuuko kaikki suunniteltu, vai pitääkö kenties
tinkiä jostain.
”Mikäli kaikki osuu kohdalleen,
niin majaan tulee sisä-wc, uusi

Rintamaveteraanikerho
koolla Sonkajärvellä
Sonkajärven rintamaveteraanien tapaamisessa 18.4. katsottiin
rintamaveteraani Tauno Korkalaisen haastattelu Lapin sodasta.
Sen jälkeen käytiin keskustelu läsnä olleiden omista muistoista ja kokemuksista sodan päättyessä. Tallenteen tehneet
ovat haastatelleet yli kolmeakymmentä sonkajärveläistä veteraania. Tapaamisten perinteisiin on kuulunut savolaisen
perinneruuan, mykyrokan, syöminen, niin nytkin.
Erkki Tuovinen
Sonkajärven rintamaveteraanien puheenjohtaja

Korjausurakat
allekirjoitettiin
juhlallisesti Lahden
upseerikerhossa.

valaistus sekä ja sähkölämmityspatterit. Lisäksi alueelle tulee
valvontakamerajärjestelmä”, majaisäntänä toimiva entinen rauhanturvaaja Markku Selonen
kertoo.
”Tarkoitus on, että kaikki on
valmiina toukokuun 15. päivään
mennessä, jolloin Kilpiäisten
kesän avajaiset ovat, kuten joka

kevät.”
Veteraanimaja sijaitsee 5,5 kilometrin päässä Lahden torilta.
Kesäisin yksityinen liikennöitsijä
tukee veteraaneja tuomalla heidät
kerran viikossa majalle.
Teksti ja kuva:
Lasse Koskinen

Haastattelijat Unto Juntunen (oik.) ja Toivo Komulainen luovuttivat
rintamaveteraanista ja sotainvalidista Kalle Sutisesta tehdyn tallenteen
hänen tyttärelleen Maire Eskeliselle.
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Orimattilan Sotaveteraanien
hallituksesta puolet on
yhä veteraaneja

Vantaalla kuultiin
sotaveteraanien muistoja
talvisodan syttymispäivältä
Vantaan Sotaveteraanit ry otti varaslähdön Talvisodan päättymisen vuosipäivään ja vietti muistotilaisuutta jo 12.3. yhdistyksen
kuukausitapaamisen yhteydessä.
”Kotirintamalla ei ollut tietoa, kuinka paha tilanne rintamalla
oli, joten rauha tuli heille yllätyksenä ja rauhanehdot järkytyksenä.
Niinpä sitä varten oli suruliputus. Me saamme tänään kuitenkin iloita itsenäisestä maasta, muistutti Vantaan Sotaveteraanien varapuheenjohtaja Rauno Huvila toivottaessaan osallistujat
tervetulleiksi.
Paikalla olleet veteraanit kertoivat omakohtaisia kokemuksiaan
tuolta päivältä. Koskettavat kertomukset saivat yleisön hiljaiseksi.
”Monet asiat ovat jo unohtuneet, mutta talvisodan syttymispäivä ei varmaan koskaan unohdu. Se mullisti elämän”, Sirkka
Kuuskoski kertoi.

Palkitut vasemmalta lukien: Niilo Koponen, Aarne Rautiola,
Heikki Haapala sekä Arvi Räsänen

Sotaveteraaniliiton
huomionosoituksia
Rovaniemelle
Rovaniemen Sotaveteraanien vuosikokouksessa 19.3.2019
jaettiin liiton myöntämät huomionosoitukset.
Kultaisella ansioristillä palkittiin Sotaveteraaniliiton valtuuston jäsen, Lapin Sotaveteraanipiirin ja Rovaniemen Sotaveteraanien varapuheenjohtaja Arvi Räsänen. Ansioristin saivat
rintaansa puolestaan Rovaniemen Sotaveteraanien hallituksen
jäsenet Niilo Koponen ja Aarne Rautiola, pitkään hallituksessa toiminut Matti Kiviniemi sekä hallituksen puheenjohtaja Heikki Haapala.
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuva: Heikki Haapala

Juhani Vilo jatkaa
Lahden Sotaveteraanien
puheenjohtajana
Lahden Sotaveteraanit ry:n vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen
hallitus sekä palkittiin ansioituneita jäseniä. Järjestön kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Matti Kuukka ja kunniajäseneksi Tauno
Strengell.
Marraskuussa voimaan tulevaa lakiuudistusta tervehditään
Lahdessakin ilolla.
“Veteraanien arvostus ei yleisellä tasolla riipu siitä, missä kukin
palveli sodassa, vaan kaikki veteraanit ansaitsevat saman kunnioituksen”, muistutti Lahden sotaveteraanien nimikkopastori Petri
Määttä.
Lahden Sotaveteraanit ry:n jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa 828 jäsentä, joista rintamatunnuksen omaavia oli 76 naista
ja 72 miestä.

Ariela Säkkinen
LC Askolan muistomerkkitoimikunta vasemmalta: Ara Antin, Askolan Sotaveteraanien pj Hannes Bjurström,
Hannu Rantanen ja Olavi Kortejärvi. Kunniavartiossa Niko Salonen ja Teemu Lipponen.

Orimattilan Sotaveteraanit ry:n hallitus 2019. Eturivissä veteraanijäsenet: vasemmalta Erkki Kuisma,
Hertta Mälkiä, Anita Vainionpää, Osmo Mäntymäki ja Pekka Palonen.
Takarivissä vasemmalta Seppo Vohlonen, Tuula Vohlonen, Jorma Malmiharju, Arja Rötkö ja Pertti Laaksonen.

Vaikka joissain päin Suomea on
hautaan saateltu jo kylän viimeinen
veteraani, ovat he monessa paikassa onneksi yhä aktiivisesti mukana
elämässä ja paikallisten veteraaniyhdistystensä toiminnassa.
Orimattila on tästä erinomainen
esimerkki. Helmikuussa tehtäväänsä valitussa hallituksessa kymmenhenkisestä kokoonpanosta yhä
puolet on yhä veteraaneja.
”Vielä 2007 hallituksen 14 jäsenestä vain kolme oli ei-veteraanitaustaisia ja vuoden 2014 hallituksessakin heitä istui vielä yhdeksän”,
Orimattilan Sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja Seppo Vohlonen
kertoo ylpeänä.
Yhdistys perustettiin vuonna
1965. Yksi perustajajäsenistä, Erkki Kuisma, on mukana myös nykyhallituksessa.
Perustamisvuoden lopussa veteraanijäseniä oli 37. Viisi vuotta
myöhemmin heitä oli jo 370 ja korkeimmillaan jäsenmäärä oli 1984,
jolloin heitä oli 526. Perinteistä on
pidetty kiinni, ja veljistä huolta ihan
loppuun saakka.

”Havuristin lasku sotaveteraaniveljen arkun päälle otettiin käyttöön heti yhdistyksen perustamisen jälkeen. Tapa jatkuu edelleen
ja nykyisin sillä huomioidaan myös
rintamapalvelutunnuksen saaneet
veteraanisisaret”, Vohlonen muistuttaa.
”Vuonna 1973 aloitimme yhdessä
Rintamaveteraanien kanssa kunniavartiot sankarihaudalla jouluaaton
ja jouluaamun jumalanpalveluksien
aikana. Kaksi vuotta myöhemmin
aloitimme sankarihautojen liputuksen itsenäisyyspäivänä. Molemmat
perinteet jatkuvat yhä, mutta nyt ne
hoitavat reserviläisjärjestöt.
Yksi yhdistyksen suurimmista
voimanponnistuksista veljiensä
hyväksi on vuonna 1969 valmistunut, Rauhankorsuna tunnettu
veteraanitalo.
”Veteraaniyhdistyksen rakennuttama ja valtion lainoittama kerrostalo tarjosi 27 rintamalla olleelle
mahdollisuuden päästä pienellä rahalla oman asunnon omistajaksi”,
Vohlonen kertoo.
Veteraaneja on Orimattilassa

vielä 26. Yhdistyksen toiminta on
aktiivista ja monipuolista, pitäen
sisällään niin fyysistä kuntoa kuin
henkistä vireyttä ylläpitävää ohjelmaa. Puheenjohtaja kiitteleekin
veteraaniensa olevan virkeitä tapauksia.
”Monella on yhä ajokortti ja yksikin syksyllä 96 täyttävä hallituksen
jäsen käy yhä hirvimetsällä. Viimeksi kaatui kaksi hirveä! Vähän
ne vitsailevat, että etenkin tuon
uuden lain tuomien palveluiden
myötä, että heistä pidetään liiankin
hyvää huolta”, Vohlonen nauraa.
”En minä kyllä tiedä, onko sellainen näiden ihmisten kohdalla
edes mahdollista. Heitä pitääkin
kunnioittaa ja muistaa.
Hallituksen veteraanit aikovat vakaasti jatkaa tehtävissään vielä ensi
vuonnakin”, Vohlonen paljastaa.
”Enkä minä usko, että me heitä
edes laskisimme pois!”
Teksti. Ariela Säkkinen
Kuva: Valokuvaamo
Orimattilan Potretti

Lasse Koskinen

Varusmiehet jalkautuivat
lipaskeräykseen Jyväskylässä
Ilmasotakoulun varusmiehet jalkautuivat 11. huhtikuuta Sotiemme Veteraanit- lipaskeräykseen, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän Rintamaveteraanien ja Jyväskylän Sotaveteraanien kanssa, joiden veteraanien
käyttöön kaikki paikallisesti kerätyt lahjoitukset menevät.
Ilmasotakoulu tuki keräystä antamalla varusmiehiä keräysorganisaation käyttöön ja veteraaniyhdis-tysten vapaaehtoisista koostuva
talkootiimi kuljetti varusmiehet keräyspaikoille. Muonituksesta vastasivat Jyväskylän Maanpuolustusnaiset.
Puheenjohtaja Juhani Vilo ja hallintosihteeri Terttu Uosukainen
jakamassa tunnustuksia. Vasemmalta Matti Kuukka, Erkki Mäkelä,
Reino Kotinurmi ja Tauno Strengell.

Matti Hyvärinen
Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n perinnetoimikunnan puheenjohtaja

Kuvateksti: Jyväskylän Rintamaveteraanien puheenjohtaja Hannu Paalimäki
antoi keräysoh-jeet Ilmasotakoulun varusmiehille.

Askolaan muistomerkki
veteraanisukupolvelle
Paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen ja Lions Clubin yhteishanke
muistuttaa sodasta selviytymisen
ihmeen olleen koko maan yhteinen ponnistus
Sotien 1939-45 aikana 767 askolalaista osallistui sotatoimiin rintamalla. Heistä on jäljellä enää kaksi
veteraania. Naisista 442 osallistui
lottina sodan tukemiseen rintamalla ja kotirintamalla. Kotirintaman toiminta mahdollisti isänmaan puolustamisen rajoillamme.
Askola on kunnioittanut sankarivainajiamme kauniilla sankarihaudoilla ja muistomerkillä
kirkkopuistossa vuonna 1949. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki paljastettiin vuonna 1955.
Viime vuonna Askolan sotaveteraanit ry ja Lions Club Askola
ry tekivät esityksen, että Askolan
kirkkopuistoon
pystytettäisiin
muistomerkki kiitoksena kaikille
niille veteraaneille, lotille ja koti-

rintaman edustajille, jotka saivat
aikaan maamme selviämisen sodista itsenäisenä valtiona.
“Mielestämme tuon maallemme
kriittisen ajan sukupolvet ansaitsevat varauksettoman kiitoksemme”,
Askolan Sotaveteraanien puheenjohtaja Hannes Bjurström sekä
Lions Club Askolan puheenjohtaja
Raine Keskipasma huomauttavat.

Yhteinen ponnistus
Hankkeen hedelmä paljastettiin
yleisölle 27.4. kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Muistomerkin suunnitteli
sitä varten perustettu toimikunta,
joka halusi pitäytyä Askolan sankarimuistomerkkiä mukailevassa
muotokielessä ja materiaalissa.
“Muistomerkin materiaalina
käytett iin samaa Askolan graniittia kuin sankarivainajien muistomerkissä. Maanomistajalta Matti

Jäppilältä saatiin heti suostumus
louhia kivet samasta paikasta”,
Bjurström kiittelee.
“Korostaakseen sitä, että sodasta
selviytymisen ihme oli koko maan
yhteinen ponnistus, on muistomerkin sivuosassa rintamaveteraanien tammenlehvä, Lotta
Svärd- järjestön tunnus sekä teksti
kotirintama”, Keskipasma kertoo.
“Merkkien symboliikka rakentuu ajatukselle, että koko sodankäynnin perusta oli kestävä
kotirintama. Sen yläpuolella on
lottajärjestön tunnus kuvaamassa
kaikkia niitä tehtäviä, joita naiset
toteuttivat ja vapauttivat näin miehet rintamalle. Ylimpänä edellisten
toimien mahdollistamina itse sotatyötä tekivät rintamamiehet.”
Teksti: Ariela Säkkinen
Kuva: Hannes Bjurström

Sotaveteraanit ja vanhat koulukaverit Sirkka Kuuskoski ja
Olli Vuorio muistavat sodan syttymisen kuin eilisen.

Prikaatikenraali Asko Kilpinen ja rouva Oili osallistuivat kevätkokoukseen kunniapaikalla kunniapuheenjohtaja Holger Strandbergin
vierellä. Taustalla Strandbergin assistentti Karl-Rune Sundeli.

Prikaatikenraali Kilpisestä
Vaasan Sotaveteraanipiirin
tuore kunniajäsen
Muun muassa Vaasan sotilasläänin komentajana toiminut prikaatinkenraalil Asko Kilpinen kutsuttiin Vaasan Sotaveteraanipiirin kunniajäseneksi kevätkokouksessa 28. maaliskuuta 2019.
”Kyseessä on koko maassamme ainutlaatuinen tapaus”, korosti piirin kunniapuheenjohtaja Holger Strandberg diplomia
luovuttaessaan.
”Kilpinen osoittanut suurta ymmärrystä veteraanien asiaa
kohtaan, mikä on näkynyt mm. suurena apuna arvokkaiden ja
asiapitoisten kirjoitusten muodossa Rannikkoveteraani-lehteemme”, hän kiitteli.
Huomionosoituksesta liikuttunut Kilpinen kertoi, että veteraaniasia on hänelle läheinen jo senkin vuoksi, että hänen oma
isänsä kaatui talvisodassa Taipaleenjoella.
Bertel Widjeskog
Vaasan Sotaveteraanipiiri
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Pohjois-Suomen perinnepäivä
Ylivieskassa
Pohjois-Suomen alueellisten perinneyhdistysten edustajat kokoontuivat neuvottelupäivään Ylivieskan kaupungintalolla 3.4.2019.
Perinnetyön seitsemännellä suunnittelukierroksella aiheina olivat piirien nykyinen tilannekuva, perinnetyö paikallisella tasolla
sisältöineen ja toimikuntineen sekä alueellisen perinneyhdistyksen
säännöt.
Tammenlehvän Perinneliiton Pekka Holopainen muistutti, että
avoimia kysymyksiä on valtakunnallisella tasolla mm. niin järjestäytymisen, aikataulun kuin rahoituksen suhteen vielä paljon,
mutta suunnitelmien saatiin huomata olevan eri piireissä kiitettävällä tolalla.

Siniristi saattaa
hämeenlinnalaisveteraanit
viimeiselle matkalleen
Hämeenlinnassa jokainen sotaveteraani saa arvoisensa
sotilashautajaiset. Viimeisin heistä on
sotilaspoika Kalevi Kulmala.

Jouko Liikanen
Ylivieskan Sotaveteraanit ry:n sihteeri

Alikersantit Anna Viikari ja Ilkka Korpinen taittelivat kielekkeisen valtiolipun,
johon Kalevi Kulmalan arkku on verhottu siunauksen ajan.

Kuvateksti: Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto ja Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo

Uudenmaan Rintamaveteraanit kevätkokoustivat
Hyvinkäällä
Rintamaveteraanien Uudenmaan piirin kevätkokous pidettiin 30.3.
Hyvinkään Veteraanitalolla.
Puheenjohtajana kokouksessa toimi jo aikaisempien kokousten
rutiinilla Matti Perttilä, Myrskylän Rintamaveteraanien sihteeri.
Asialistalla olivat toimintakertomus ja tilinpäätös, suositukset liittokokouksen henkilövalinnoiksi sekä sääntömuutosasiat.
Kevätkokous hyväksyi lisäksi lyhyiden puheenvuorojen jälkeen
sääntömuutoksen esitetyssä muodossa.
Matti Leivo
Rintamaveteraanien Uudenmaan piirin puheenjohtaja

Hämeenlinnan Mieskuoron Senioreiden Suomalainen rukous eli virsi
584 aloitti lauantaina 2. helmikuuta
2019 Hattulan kirkossa sotilasmestari evp. Kalevi Kulmalan siunaustilaisuuden.

Kerran sotilas aina sotilas
Kulmala oli jo vuosikymmeniä
sitten jäänyt eläkkeelle aliupseerin
virasta ja toimi pitkään siviilitöissä, mutta Panssariprikaati muistaa
omiaan viimeiseen iltahuutoon.
Sykähdyttävyyttä sotilashautajaisiin toi myös se, että kysymyksessä
oli samalla sotaveteraanin siunaus.
Hämeenlinnan seudulla veteraaniyhdistys ja puolustusvoimat
tekevät merkittävää yhteistyötä saatellessaan isänmaataan palvelleita
miehiä ja naisia yhdessä viimeiselle
matkalleen.
Panssariprikaatin ja Panssarimestareiden edustajien lisäksi vainajan
muistoa oli kunnioittamassa – sotaveteraanien puolesta – kaksi parhaillaan asevelvollisuuttaan suorittamassa olevaa alikersanttia.

ty sodan aikana asepalvelukseen,
mutta hänen sotilaspassissaan on
silti merkintä rintamapalveluksesta
jatkosodassa.
Viimeisenä varsinaisena ikäluokkana palvelukseen jatkosodan
aikana kutsuttiin vuonna 1926 syntyneitä. Kulmala palveli – 13-vuotiaana – vuonna 1942 sotilaspoikana
Tampereen ilmatorjunnassa. Rintamasotilastunnuksen hän sai vuonna
1981.
Varusmiespalvelukseen Kulmala
astui 17-vuotiaana vapaaehtoisena
vuonna 1946 ja toimi aliupseerina
puolustusvoimien useissa tehtävissä
jääden eläkkeelle Panssariprikaatista vuonna 1974 komentotoimiston
johtajan virasta.

Kalevi Kulmalan entisen joukkoosaston seppeleen laski Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari
Nisula.
Sotaveteraanien seppeleen laskivat Hämeenlinnan Seudun Sotaveteraanien lippu-upseeri, sotakamreeri Teuvo Mahrberg sekä
alikersantit Anna Viikari ja Ilkka
Korpinen, jotka luonnehtivat kunniatehtäväänsä oli hienoksi ja ainutkertaiseksi.

Perinnetyön aikaan

”Isä oli sotilaspoika
nuorimmasta päästä”

Yhtä päivänselvää on se, että veteraaneja ovat yhtäläisesti kaikki,
joilla rintamatunnus tai naisilla
rintamapalvelutunnus.
”Sellaisia ovat sotatoimialueella
sotaväen kirjanpidossa olleet henkilöt. On muistettava, että rintamatunnuksen hakemiseksi on ollut
useita jatkoaikoja, eli sitä ei välttämättä ole, jos asianomainen ei ole
sitä hakenut.”
Veteraanityössä ei tuijoteta tunnuksia. Tästä kertoo sekin, että
veteraanijärjestöissä on siirrytty jo
hyvän aikaa sitten puolisojäsenyyteen, eli myös veteraanien lesket ja

”Isä oli sotilas aina ja ilmeisesti
kaikkein nuorimpia sotaveteraaneja vuonna 1929 syntyneenä”,
sanoo Jarmo Kulmala, jonka mukaan sotilashautajaiset olivat hieno
kunnianosoitus hänen isälleen.
Aloite ja tieto sotilaallisten kunnianosoitusten mahdollisuudesta tulivat hänen palvelustovereiltaan, ja
omaiset ottivat sen kiitollisuudella
vastaan.
Silloisesta nuoresta iästään johtuen Kalevi Kulmalaa ei määrät-

Veteraanityössä ollaan lähivuosina
siirtymässä perinnetyön aikaan,
kun nuorimpienkin veteraanien
rivit harvenevat. Toiminnanjohtaja
Pertti von Hertzen Kanta-Hämeen
Sotaveteraanipiiristä kuitenkin painottaa, että veteraaniveljistä ja -sisarista pidetään huolta loppuun asti.

”Ketään ei jätetä.”

Jyväskylästä löytyi myös biljardiveteraani

Liiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu kertoi kokouksessa marraskuussa voimaan tulevasta lakimuutoksesta. Vasemmalla kokouksen
puheenjohtaja Matti Perttilä ja piirisihteeri Juhani Ranta, etualalla Risto
Viitanen Tikkurilasta

Jyväskylän Biljardiseura tarjosi sotiemme veteraaneille helmikuussa lauantai-iltapäivän Palokassa
sijaitsevalla biljardisalillaan, jossa
kymmenen veteraania tutustui
pelin saloihin kahvitarjoilun lomassa. Alkuperäinen suunnitelma
parista pöydästä muuttui heti, sillä
veteraanien päästessä lajin juonesta
kiinni oli kaikki viisi pöytää otettava käyttöön.
Sotaveteraani Tapio Mattila paljastui myös Kaisa-pelin veteraanik-

si ja pelasi maailmanmestari Marko
Rautiaista vastaan varmoin ottein.
Vanhin pelaajista oli yli satavuotias ja nuorimmatkin yli 90 vuotta.
Peli vei kaikki mennessään niin, ettei kotiinkaan olisi maltettu lähteä!
Maria Kiviaho
Keski-Suomen
Sotaveteraanit ry:n
sosiaalineuvoja
Veteraani Tapio Mattila, 92,
yllätti taidoillaa

puolisot saavat ansaitsemaansa
tukea.
Sotaveteraaneja on Hämeenlinnassa elossa koko ajan hupeneva
joukko – kuten muuallakin. Kaupungissa oli vuodenvaihteessa 148
sotaveteraania, joista 81 miestä ja
67 naista.				
Ennusteiden mukaan elossa olevien sotaveteraanien yhteismäärä
koko maassa alittaa tänä vuonna
10 tuhannen rajan.
Pertti voi Hertzenin mukaan
käsillä on historiallinen taitekohta.
”Naisia on tänä vuonna ensimmäistä kertaa veteraaneista enemmän kuin miehiä.”

Kunniatehtävä on
siirtynyt eteenpäin
Sotaveteraanit ovat perinteisesti
Suomessa olleet saattelemassa
siunaustilaisuuksissa veljiään ja
sisariaan. Aika on kuitenkin tehnyt tehtävänsä ja kunniatehtävä
on siirtynyt eteenpäin.
Hämeenlinnan seudulla siihen
on tarttunut jo noin kymmenen
vuoden ajan Teuvo Mahrberg
paikallisen veteraaniyhdistyksen
lippu-upseerina.
”Tilaisuudet ovat aina yhtä vaikuttavia. Jokainen niistä on erilainen, eikä mene koskaan rutiinilla.”
Mahrberg jakaa veteraaniväen
puolesta parhaat kiitokset Panssariprikaatille ja etenkin vapaaehtoisille varusmiehille. Jo muutamia
vuosia veteraanijärjestö on saanut
apua Panssariprikaatista, kun saattajia ei ole löytynyt riittävästi oman
jäsenistön piiristä.
”Aina on löytynyt vapaaehtoisia
poikia ja tyttöjä. Olemme etuoikeutetussa asemassa veteraaniyhdistysten joukossa”, von Hertzen
kiittelee.
Vaikka etäisyydet voivatkin
nousta esteeksi nyt kun varuskuntia on aikaisempaa harvemmalla paikkakunnalla, toivovat
Mahrberg ja von Hertzen, että
Hämeenlinnan yhteistyöstä otettaisiin mallia muuallakin maassa.
Teksti: Rauno Lahti,
Hämeen Sanomat
Kuva: Esko Tuovinen

Riihimäen
kaupunginmuseon
aulassa
(Öllerinkatu 3, 11130
Riihimäki)
on näytteillä Jarmo Rantasen
riihimäkeläisveteraaneja
esittelevä valokuvanäyttely.
12.5.2019 avoinna olevaan
näyttelyyn on vapaa pääsy.
Museo avoinna yleisölle
sunnuntaisin ja keskiviikkoisin 12-18, muulloin sopimuksen mukaan.

www.hartman.fi
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ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

Henkinen puoli yhä tärkeämpi osa
veteraanikuntoutusta

JaPi-Matkat Oy
Karjalan Kannas 30v. juhlamatka 3.-5.6.
			
sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito,
oppaana evl Aimo Kiukas

330 €

Vienan Karjala - Solovetsk 24.-28.7.			
Karjala-lehden lukijamatka
sis. kuljetus alk.Hamina, majoitus, puolihoito,
opastettu retki Solovetskin saarelle, oppaana evl Aimo Kiukas

560 €

Sotaveteraaniliiton perinteiset Hengelliset virikepäivät järjestettiin 11.-12.4.
ensimmäistä kertaa yhdessä Rintamaveteraaniliiton kanssa.
Myös Sotainvalidien veljesliitto oli edustettuna tilaisuudessa.

Volhov-Petroskoi-Sortavala 29.7.-1.8.				
395 €
sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito, sisäänpääsy Syväriläisen
luostariin ja Ruskealan marmorilouhokselle, oppaana Jarmo Ahonen
Lisämaksusta(kaikkin yo. matkoihin): Ryhmäviisumi 75,00 €/hlö

www.japi-matkat.fi

Katso lisää
Puh. 05 3559365
myynti@japi-matkat.fi

Kaivokatu 10
49400 Hamina

Porkkalan vuokrakausi ja Neuvostoliiton sotilastukikohta
1944-1956
Näyttely avoinna kesälauantaisin klo 11-15, (ei juhannuksena), 2 €
muulloin sopimuksen mukaan.

Ragvaldsin museoalue

Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummi.fi/ragvalds
Huom! Ei esteetön.
Lisätiedot ja ryhmävaraukset:
Kirkkonummen kunta, vaihde 09-29671, kulttuuripalvelut kulttuuri@kirkkonummi.
fi
TERVETULOA!

Joensuun
bunkkerimuseo
Virrantaus 7, Joensuu

Joensuun bunkkerimuseon alueella voi tutustua kahteen teräsbetonibunkkeriin ja Salpalinjan linnoitusrakenteisiin. Sisälle
bunkkereihin on koottu tietoa Salpalinjan historiasta
ja Joensuun linnoitustyömaan arjesta.
Avoinna 2.7.–31.7.2019
ti–su 11–17, vapaa pääsy.
Muina aikoina sopimuksesta,
kts. http://pohjoiskarjalanmuseo.fi/tilausopastukset
Yhteystiedot:
pohjoiskarjalanmuseo@joensuu.fi
tai p. 050 520 2762

Marskin Maja
www.marskinmaja.fi

LOPPI
040-548 0525 040-527 8087
MUSEO  Tilausravintola  Kokoukset  Pitopalvelu

Kantalahti-Murmansk-Ivalo

Lento Kajaaniin ja sieltä bussilla Kostamus, Uhtua,
Vienan Kemi, Karhumäki ja Sortavala, bussikuljetukset alkaen Kajaanista ja päättyen Helsinkiin.

Matka alkaa ja päättyy Rovaniemelle.
Molemmissa matkoissa asiantuntijaoppaana
eversti Sampo Ahto.

3.-8.9.2019 ti-su, hinta 899 €/hlö

11.-14.9.2019 ke-la, hinta 651 €/hlö

Pietarin Sotamuseoita ja muita
harvoin nähtyjä kohteita

Sankarivainajien paluu kotiin Viipuri

Suomen Sotilas -lehden lukijoiden ja Vihdin
Liikenteen asiakkaiden yhteinen
sotahistoriallinen matka.
14.-17.6.2019 pe-ma, hinta 798 €/hlö

Sotamuseo
Puolustusvoimat
– 100 vuotta sodan ja rauhan töissä
Sotamuseon Maneesi ja Tykistömaneesi
Iso Mustasaari, Suomenlinna, 00190 Helsinki
Avoinna 30.9.2019 asti päivittäin klo 11–18
1.10–31.12.2019 päivittäin klo 11–16.30
P. 0299 530261 (Sotamuseon Maneesi)

Lippujen hinnat 7 / 4 €
sotaveteraanit ilmaiseksi

Saamme osallistua viimeisimmissä etsinnöissä
Kannakselta löydettyjen suomalaisten sotilaiden
maallisten jäännösten kotiutustilaisuuteen.
Molemmissa matkoissa asiantuntijaoppaana
ylires Göran Lindgren.
14.-15.10.2019 ma-ti, hinta 260 €/hlö

Teemme myös räätälöityjä ryhmämatkoja asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää myynti@vihdinliikenne. fi www.vihdinliikenne.fi

Henkinen puoli on veteraanityössä entistä tärkeämpiä, saatiin virikepäivillä huomata.

ty pääjuhla, jossa juhlapuhuja, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli
Aaltonen muistutti osallistujia näin
Talvisodan 80-vuotisjuhlavuotena
yhteisöllisyyden merkityksestä.
“Ilman koko kansan yhteistä
ponnistusta historiamme olisi ollut
kovin toisen näköinen.”

Toivon tuottajat 		
tässä ajassa

Sukellusvene Vesikko
– suomalainen sukellusvene 1930–1940-luvuilta
Tykistölahti, Suomenlinna, 00190 Helsinki
Avoinna 7.5.–30.9.2019 päivittäin klo 11–18
P. 0299 530261 (Sotamuseon Maneesi)

Vienan Karjala

Virikepäivien ensimmäinen päivä
vietettiin Kouvolassa Puhjonrannan leirikeskuksessa. Päivien teeman, ”Yhdessä eteenpäin perinneaikaan”, mukaisesti alustukset ja
keskustelut käsittelivät teemaa eri
näkökulmista. Tärkeästä aiheesta,
”Miten kohtaamme veteraanit”,
piti mielenkiintoisen alustuksen
kokemuksen tuomalla varmuudella
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin
sosiaalineuvoja Eila Kohopää.
“Tärkeintä on löytää aluksi jokin
pienikin yhteinen asia, jolla keskustelun voi aloittaa. Tämän jälkeen kohtaaminen etenee yleensä
jouhevasti, ja veteraani tulee näin
tavoitettua myös henkisesti”, hän
opasti.
Virikepäivien yhteydessä pidettiin myös Sotaveteraani- ja Rintamaveteraaniliittojen Hengellisen
toimikunnan kokous puheenjohtajansa rovasti Jaakko Simojoen
johdolla. Kokous mm. asettui
kannattamaan vuoden 2018 hengellisten aktiviteettien perusteella
laadittua esitystä hengellisen työn
tukirahoituksesta.

Puolustusvoimat

sotamuseo.fi
puolustusvoimat.fi

Toisena päivänä Kouvolan seurakuntatalolla pidetyssä viikkomessussa saarnasi emerituspiispa Voitto Huotari, joka kutsui kuulijoita
toimimaan toivon tuottajina tässä
ajassa. Päivän huipensi Kouvolan
pääkirkon seurakuntatalolla pidet-

Toiminnanjohtaja Sakari Martimo (vas), pääjohtaja Elli Aaltonen
ja rovasti Jaakko Simojoki.

Pääjohtajalla oli myös hyviä käytännön uutisia, sillä Kansaneläkelaitos aloittaa veteraaniliittojen
laatiman esityksen pohjalta neuvottelut sotaveteraanien ns. KELAtaksijärjestelmän kehittämisestä.
Onnistuneiden virikepäivien läpiviennin oli suunnitellut rovasti
Juha Pesonen, ja pettämättömät
käytännön järjestelyt hoiti Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen puolisoineen.
Tällaisia syventäviä hetkiä ei
osaa arjessa oikein kaivata, ennen
kuin itse pääsee toisaalta keskustelemaan ja toisaalta hiljentymään
perustavaa laatua olevien asioiden
ääreen. Vaikka kyseessä oli otsikon
mukaisesti hengellinen tilaisuus,
käsiteltiin virikepäivillä asiaa laajemminkin henkisen hyvinvoinnin
näkökulmasta. Hengelliset, henkiset ja psyykkiset asiat ovat entistä
tärkeämpiä veteraanikuntoutuksen
osia. Tämä onkin hyvä muistaa,
kun kutsuttavat harkitsevat osallistumistaan seuraaville virikepäiville
Turussa huhtikuussa 2020.
Teksti: Sakari Martimo
kuvat: Anna-Stiina
Lundqvist
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Varsinais-Suomen
Sotaveteraanien Tukisäätiö
jakoi viimeisen avustuseränsä

Veteraanipalkinto neljälle
veteraanityössä ansioituneelle

Varsinais-Suomen Sotaveteraanien Tukisäätiö perustettiin 1974
jakamaan rahallista tai muuta taloudellista tukea sosiaalisiin, taloudellisiin tai terveydellisiin vaikeuksiin joutuneille sotiemme
veteraaneille.
Säätiö rakennutti Turkuun 102 asuntoa käsittävän Kiinteistö Oy
Turun Sotaveteraanit tyydyttämään veteraanien asumistarpeita.
Säätiö omisti 70 % tästä kiinteistöosakeyhtiöstä. Säätiö takasi veteraaneille ja heidän leskilleen turvatun asumisen loppuun asti.
Vuodesta 2004 lähtien säätiö on jakanut avustuksia myös omasta
pääomastaan. Avustusvaroja Säätiö on jakanut toimintansa aikana
3.500.000 euroa. Avustukset kohdistettiin ensi alkuun kuntoutuskursseihin, sittemmin yksittäisten veteraanien ja heidän puolisoittensa avustamiseen sekä veteraanien kotiavustajatoimintaan.
Säätiön loput varat luovutettiin 14.3. 2019 avustustoiminnan päätöslounaalla jaettavaksi yksittäisten veteraanien avustustoimintaan.

minne mennä
Sissipataljoona 3
perinnejuhla
yhdessä Oulun Sotilaspoikien
Perinnekilta ry:n kanssa
Sunnuntaina 9.6. 2019 Limingassa
klo 10.00 Messu ja seppelepartioiden
lähettäminen Limingan kirkossa
klo 11.30 Ruokailu Limingan seurakuntatalossa
minkä jälkeen Perinnejuhla
Kahvitarjoilu
Tumma puku, kunniamerkit

Osmo Suominen
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja

Ilmoittautuminen 3.6.2019 mennessä
Limingan kirkkoherranvirastoon:
p. 044 7521 220 tai liminka@evl.fi
Kuvassa vasemmalta Kari Kilpeläinen, Esa Tarvainen, Reijo Nikkilä sekä Pertti Suominen.

Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Esko Laine otti
vastaan säätiön viimeisen avustuserän

Kotkalaisrauhanturvaajilta
erikoisliputus Rintamaveteraaniliiton juhlapäivänä
Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry huomioi 55 vuotta täyttäneen
Rintamaveteraaniliiton juhlapäivän erikoisliputuksella 5.4. Kotkan
kaupungintalolla.
Erikoislipunnostoon osallistui runsaslukuinen rauhanturvaajaveteraanijoukko. Kutsuttuna paikalla oli myös Kymenlaakson
Rintamaveteraanien edustus.
Kotkalaiset rauhanturvaajaveteraanit ovat huolehtineet 15 vuoden ajan Kotkan kaupungintalon erikoislipunnostoista, jotka ovat
vakiintuneet kuuteen isänmaalliseen juhlapäivään.
Lipun noston jälkeen siirryttiin Kotkan kaupungintalolle juhlakahvien ja puheiden äärelle.

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan yhteydessä jaettiin myös
Kaatuneiden Muistosäätiön hallituksen tämän vuoden veteraanipalkinnot.
Nyt jo kymmenettä kertaa jaettavalla tunnustuksella osoitetaan
kiitollisuutta veteraanien, heidän
puolisoidensa sekä leskien eteen
tehdystä pitkästä ja ansiokkaasta tai
muuten merkittävästä panoksesta
veteraaniperinteen säilyttämiseen
ja edistämiseen.
Palkinnon luovuttamispäivä,
kansallinen veteraanipäivä, on
erittäin merkittävä, muistutti Kaatuneiden Muistosäätiön hallituksen
puheenjohtaja, kenraaliluutnantti
evp Esa Tarvainen.
”Muistan elävästi ensimmäisen
kansallisen veteraanipäivän vuonna 1987 Lahden suurhallissa, jossa
oli paikalla 11 000 veteraania. Tuo
on enemmän, kuin mitä tätä päivänä on veteraaneja elossakaan.”

Kolme palkintoa,
yksi tunnustus
Neljästä palkitusta paikalle olivat päässeet palokkalainen Kari
Kilpeläinen sekä helsinkiläinen

Reijo Nikkilä. Valtimon Martoissa aktiivisesti veteraanityössä
toimivalle Helena Partaselle sekä
Pohjois-Pohjanmaan veteraani- ja
perinnetyössä ansioituneelle Seppo
Karppiselle palkinnot luovutettiin
toisena ajankohtana.
Kilpeläinen on toiminut Sotiemme Veteraanit -keräyksen KeskiSuomen piiripäällikkönä jo 13 vuoden ajan. Hän kertoikin kokevansa,
että huomionosoitus oli tunnustus
koko veteraanikentälle.
”Meitä on 24 piiriä. Kaikki toimivat hieman eri lailla, mutta jokainen tekee varmasti tätä sydämellään, eikä kukaan mukana olevista
vapaaehtoisista ole osannut odottaa
mitään tällaista palkintoa. Tämä oli
yllätys ja antoi kyllä sellaisen viestin, että te arvostatte tätä tärkeää
työtämme, jotka veteraaniemme
hyväksi teemme”, Kilpeläinen
kommentoi huomionosoituksesta
yllättyneenä.
Erityisellä tunnustuspalkinnolla
palkittu Nikkilä on pitkän linjan
dokumenttiohjaaja ja YLEn entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, jonka valtavan elämäntyön Tarvainen
kiitti tuovan esiin tähän saakka kovin unohdettua veteraanijoukkoa:

sotavankeja.
”Sotavankeihin kohdistuva historiantutkimus ja heidän vaiheidensa
selvittäminen oli pitkään tavallaan
valkoisen kartan alla eli siitä ei tiedetty paljoakaan”, hän huomautti.
Myös Nikkilä kertoi tunnustuksen tulleen täytenä yllätyksenä.
”Teimme Kaatuneiden muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtajan Pertti Suomisen kanssa
vuodet 2016-2017 kansallista sotavankiprojektia, mutta se aika ei
riittänyt. Projekti on vielä kesken,
mihin suurin syy on se, ettei kellään
ollut käsitystä siitä, kuinka paljon
olemassa olevaa materiaalia on”,
hän kertoi.
”Tehtyämme arvion siitä, kuinka
paljon sitä olisi digitoitavana, tuli se
Kansallisarkistollekin yllätyksenä ja
he sanoivat sen olevan mahdotonta”, hän muistelee naurahtaen.
Tutkimus kuitenkin jatkuu ja
Nikkilä kiitti palkinnon kannustavan häntä jatkamaan sitä loppuun
saakka.
”Monta tarinaa on vielä kertomatta”, hän muistuttaa.
Teksti ja kuva:
Ariela Säkkinen

Heikki Oksanen
Kymenlaakson osaston puheenjohtaja

Kuulumisia kentältä?
Niin me kuin lukijat haluavat kuulla veteraaniemme parissa tehdystä käytännön työstä.
Lähettäkää siis juttunne (500 merkkiä sekä
kuva) seuraaville henkilöille:
Sotaveteraaniliitto:
ariela.sakkinen@sotaveteraaniliitto.fi
Rintamaveteraaniliittoa tilaisuudessa edusti kolme tunnuksen
omaavaa rintamaveteraania sekä osaston puheenjohtaja.

Rintamaveteraaniliitto:
tero.tuomisto@rintamaveteraaniliitto.fi

kirkkopäivät
Etelä-Pohjanmaan seutukunnalliset kirkkopäivä
13.6.2019 klo 10.00 Ylistaron kirkossa
saarna pastori Jarmo Happonen
päiväjuhla seurakuntakeskuksessa.
22.9.2018 klo 10.00 veteraaniaiheinen radiomessu
Alajärven kirkossa.
Kuuluu Järviradion taajuuksilla koko maassa.
Saarna Etelä-Pohjanmaan piirin pappi,
hiippakuntapastori Jaakko Antila.

Uusimaan ja pääkaupunkiseudun
kirkkopäivä
sunnuntaina 8.9.2019 Hyvinkään kirkossa
Klo 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa,
saarnaa rovasti Jaakko Simojoki
Messun jälkeen juhlahetki kirkossa ja sen jälkeen
lounasruokailu ja kahvi seurakuntakeskuksessa.
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/
osastoittain 22.8.2019 mennessä:
Jouko Kaivonurmi, Annikinkatu 4 B 27, 04230 Kerava
p. 044 302 8708 / uudenmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden julkaisuaikataulu 2019
Numero:
3
4
5
6

Ilmestyy:	Aineistopäivä:
19.6.
29.5.
18.9.
29.8.
6.11.
17.10.
18.12.
28.11.

Kymenlaaksolaisten sotiemme
veteraanien kirkkojuhla ja messu
perjantaina 17.5.2019 kello 10 Kuusankosken
kirkossa ja ruokailu seurakuntakeskuksessa.
Kirkkopäivän tunnus ”Perinne kantaa”.
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Tervetuloa kesäkuussa
Peurunkaan!
Rintamaveteraaniliiton XXIX sääntömääräinen liittokokous monine tapahtumineen
järjestetään 8.-9.6.2019 Keski-Suomessa Kylpylähotelli Peurungassa.
Asennamme tuloteiden varteen
opastaulut ja varaamme Peurungan
paikoitusalueelle liikenteen ohjaajat. Paikoitusmaksuja ei ole. Matkustajat ja matkatavarat voi purkaa pääoven edessä, jonka jälkeen
ajoneuvot tulee siirtää paikoitusalueelle. Tuloaulassa varusmiehet
auttavat tarvittaessa ja opastavat
vastaanottoon. Tulohetkellä voi
kysyä, onko huone jo vapaana.
Vastaanoton vieressä on lukittava
huone matkatavaroiden väliaikaista
sijoittamista varten.
Mikäli matkustat yleisellä kulkuneuvolla, Jyväskylän matkakeskuksesta lähtee useita bussivuoroja,
joilla pääsee suoraan Peurungan
pääoven eteen. Viimeisimmät aikataulut löydät: www.matkahuolto.fi.
Mikäli matkustat lentokoneella, on
hyvä varata taksi ennakkoon (Jyväskylän aluetaksi, puh.01006900
/ invataksi puh. 01006999). Suoria
bussiyhteyksiä lentoasemalta Peurunkaan ei ole.

Huonevarauksilla on kiire!
Varaukset tulee tehdä Peurungan
myyntipalveluun: puh. 020 751
6300 tai peurunka@peurunka.fi
17.5.2019 mennessä, jonka jälkeen
järjestäjien varaamat huoneet menevät yleiseen myyntiin. Ryhmien
varauksissa nimilistat mukaan.
Mainitse varausta tehdessäsi ”Rintamaveteraanien
liittokokous”.

tai s-postilla: petra.kataja-aho@
peurunka.fi. Petra tuntee ja tietää
peurunka@peurunka.fi, peurunka.fi
myyntipalvelussa parhaiten liittoPuhelut 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, mobiilipäivien
8,35 snt/puh
+ 17,17 snt/min.
kulun.
Veljesillallisen
varaukset
Huoneiden
on esitetty Vep. 020hinnat
751 601
Peurungantie
teraanissa
4/2018. 85, Laukaa

Veljesillallisen (pöytiintarjoilu)
hinta on 37 euroa, kattaen myös
juomat. Varaukset tulee tehdä myös
17.5.2019 mennessä. Muista mainita mahdollinen erikoisruokavalio.
Salisuunnittelun ja järjestelyjen
vuoksi ei jälki-ilmoittautuneita voida huomioida. Voit tehdä varaukset
ja mahdolliset muutkin tiedustelut
myös yhteyshenkilönä toimivalta
myyntineuvottelija Petra Katajaaholta suoraan, puh. 020 7516 720

Rosvopaisti, vielä kerran
Peurungassa
Jokaiselle liittojuhlan osallistujalle
tarjotaan Finnairin lentopurseri
Kalevi Rönnqvistin ja lentohenkilökunnan toimesta maukas Rosvopaisti. Kalevi on ansiokkaasti
hankkinut sponsorit, joten tarjolla
on ilmaista ruokaa ja juomaa. Tarjoilussa avustavat paikalliset sotilaskotisisaret. Kalevi on järjestänyt

vuosikymmenten aikana yli 300
vastaavaa tilaisuutta lentohenkilökunnan avustuksella. Huikea saavutus, josta voimme olla ikikiitollisia sotiemme veteraanien puolesta!
Veteraanijärjestöjen hyvän yhteistyön innoittamana kutsumme
lisäksi kaikki keskisuomalaiset sotiemme veteraanit puolisoineen,
lesket ja lotat mukaan juhlaamme
sekä aterialle. Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiriä, KeskiSuomen Sotaveteraanipiiriä ja Keski-Suomen Lottaperinneyhdistystä
pyydetään ilmoittamaan allekirjoittaneelle puheenjohtajalle 17.5.2019
mennessä liittojuhlaan ja aterialle

osallistuvat henkilöt ja heidän nimiluettelonsa. Huomioinette myös
Pilven Veikkojen esityksen ennen
juhlaa. Lähetämme s-postilla lähemmät ohjeet piirijärjestöille.
Kunniamerkkien käyttö toivottavaa!
Nämä liittopäivät tulevat olemaan viimeiset Peurungassa, jonka
alullepanivat paikalliset veteraanijärjestöt. Tästä ja erinomaisista
palveluista johtuen paikka on sotiemme veteraaneille hyvin rakas.
Toivomme vielä kerran näkevämme ison joukon veteraanisukupolven edustajia, naisia ja miehiä
yhdessä täällä Keski-Suomessa.
Viidennen kerran peräkkäin olemme liiton tuella tapaamisen täällä
Peurungassa järjestäneet. Kiitos
luottamuksesta.
Veteraanisukupolven henkiset
ja fyysiset voimavarat alkavat pikku hiljaa hiipumaan. Avustajia siis
tarvitaan tällekin matkalla! Nyt on
teidän ja meidän nuorempien vuoro näyttää, että Veteraania ei jätetä!
Lämpimästi tervetuloa XXIX
liittopäiville Peurunkaan 2019!
Pekka Toivonen
Järjestelytoimikunta
puheenjohtaja
Tero Tuomisto
Rintamaveteraaniliitto ry
tiedottaja

LIITTOJUHLA KLO 12.00 - 13.30
Moonlight Serenade; Ilmavoiminen
soittokunta, kapellimestari Juha Ketola

Juhlapuhe; Valtiokonttorin
pääjohtaja Timo Laitinen

* Veteraanin iltahuuto
* Finlandia-hymni

Tervetuloa liittojuhlaan;
liiton puheenjohtaja

Siellä jossakin;
viihdetaiteilija Eino Grön
* Vartiossa
* Äänisen aallot

Sydän edellä; kirjailija Aino Suhola

Vox Aurea kuoro,
johtaa Sanna Salminen
* Lorulailee
* Kesäpäivä Kangasalla
Rytminen voimistelu;
Jyväskylän Voimistelijat
Laulutervehdys
veteraaneille;viihdetaiteilija
Katri Helena
* Puhelinlangat laulaa
* Mun sydämeni tänne jää

Veteraaniliittojen
Valtuuskunnan tervehdys;
Suomen Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja Erkki Heikkinen
Puolustusvoimien tervehdys;
Ilmavoimien esikuntapäällikkö,
prikaatikenraali Jari Mikkonen
Veljeä ei jätetty;
harmonikkataiteilijat
Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund

Karstulan Mieslaulajat,
kapellimestari Olli Oikari
* Kappale kauneinta Suomea
* Sota-ajan lauluja, potpuri
* Suomen laulu
Maamme; Kuoro,
yleisö ja Ilmavoimien soittokunta
(Kunniamerkit)
ROSVOPAISTI KLO 13.30 - 15.30
Ilmavoimien soittokunta ja
viihdetaiteilija Tuija Saura
* Silmin sinivalkoisin

Tervetuloa Rosvopaistin ääreen;
lentopurseri Kalevi Rönnqvist ja
Finnairin lentävä henkilökunta
Hymni; Ilmavoimien soittokunta
Kirkon tervehdys
ja aterian siunaus;
kenttäpiispa Pekka Särkiö
ROSVOPAISTI
On kiitoksen aika;
talvisodan veteraani Martti Mäkinen
Finlandia-hymni;
Karstulan Mieslaulajat
KIITOS KÄYNNISTÄ
- TURVALLISTA KOTIMATKAA!

OHJELMA lauantai 8.6.2019
ILMOITTAUTUMINEN KLO 09.00 - 11.30
Kahvitarjoilu, taustamusiikkia tenoriluutnantti Raimo Salo
LIITTOPÄIVIEN AVAUS KLO 12.00 - 12.45
Tenoriluutnantti Raimo Salo:
”Minä katson tätä maata”
Tervetuloa; liittovaltuuston
puheenjohtaja Antti Simola
Taiteilijat Ritva Oksanen ja
Pedro Hietanen: ”Tuuleen kirjoitettu”
Taiteilijat Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen
LIITTOKOKOUS KLO 13.00 ”Muista minua”; tenoriluutnantti Raimo Salo
Liittokokouksen avaus; puheenjohtaja Matti Louekoski
Sääntömääräinen liittokokous

Haapalan maalais-

JUUSTOLEIPÄ

VELJESILLALLINEN KLO 19.00 - 22.30
Nelinpeli-orkesteri; viihdetaiteilija Jenna Bågeberg
Laukaan kunnan tervehdys;
kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä

VELJESILLALLISEN MENU

ALKURUOKA
Orkesteri, viihdetaiteilija Jenna Bågeberg

Lähiruokaa yli 30 vuoden kokemuksella.
Siinä maistuu lähitilan maito.

Alkuruoka Korvasienikeitto
Pääruoka Paistettu lohi,
juurespyree,
perunagratiini

PÄÄRUOKA
Maljapuhe; liittovaltuuston puheenjohtaja
Osuuskauppa Keskimaa tarjoaa Marskin ryypyn
Orkesteri; viihdetaiteilija Jenna Bågeberg

Marskin ryyppy
Viinitarjoilu

JÄLKIRUOKA
Orkesteri; viihdetaiteilija Tuija Saura
Yrjö Jylhä talvisodan Taipaleenjoella;
sotakamreeri Veijo Rintakoski
Esityksen lopussa laulu ”Pienet kukkivat kummut”;
tenoriluutnantti Raimo Salo

Jälkiruoka Vanilja pannacotta,
raparperi-mansikka
hilloke, kahvi

TANSSIMUSIIKKIA
Orkesteri; viihdetaiteilijat Jenna Bågeberg, Tuija Saura ja Raimo Salo

OHJELMA sunnuntai 9.6.2019
AAMUSOITTO KLO 09.30 - 09.45,
Ravintola Villipeura
harmonikkataiteilijat
Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund
JUMALANPALVELUS KLO 10.00 - 10.30,
Ravintola Villipeura
Alkusoitto Ilmavoimien soittokunta;
kapellimestari Juha Ketola

Hengellistä musiikkia;

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund

Virsi 577; 1-3
Johdanto
Synnintunnustus ja synninpäästö
Musiikkia, Ilmavoimien soittokunta
Psalmi
Virsi 571; 1-3
Raamatun teksti ja puhe
Uskontunnustus
Virsi 584; 1-3
Rukous
Isä meidän
Ilmavoimien soittokunta
Siunaus
Musiikkia, Ilmavoimien soittokunta
Saarna, Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Liturgia , Pastori Seppo Hautalahti
Seppelpartion lähettäminen ,
Rovasti Kari Kuittinen
Narvan marssi , Ilmavoimien soittokunta
Seppelpartio, Veteraanit Lauri Lehtinen
ja Reino Viinanen
Kunniavartio, Ilmavoimien kadetit
PILVEN VEIKOT KLO 11.30 - 11.40

Pilvien Veikot klo 11.30 - 11.40. Ilmavoimien tervehdys sotiemme veteraaneille; Midnight Hawks -taitolentoryhmä

LÄHI- JA PERUSHOITAJIA
TARVITAAN KAIKKIALLA, MISSÄ

IHMISIÄ HOIDETAAN

JA AUTETAAN.
www.superliitto.fi
superliitto
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RealMachinery Oy

Seppälä P & K Ky

Nikka Ky

Lempäälä

Toholampi

Tornio

JP-Metalli Oy

Trans Aarnio Oy

MK-Kassamasiina Oy

Turku

Turku

Turku

Asennus Misso Oy

Neteram Oy

Kuljetus Kervinen Oy

Turku

Tuusula

Tuusula

Seepsula-Yhtiöt Oy

Tilipäät Ay

Kuljetus T.Lemström

Tuusula

Jokela

Tuusula

T:mi Konekorjaus
Laaksonen

JPS Maalaus Oy

Rautarakenne
S.Lipponen Oy

Tuusula

Tuusula

J.Tavela ja Kumpp.Ky

Powernet Oy

Vaasa

Valkeakoski

Vantaa

Korjaussuunnittelu
T.Berg Oy

Geotrim Oy

Insinööritoimisto
Makeplan Oy

Vantaa

Heinävesi

JT-Export Oy Ltd

Lafora Oy Ab

VVL-Talotekniikka Oy

Varkaus

Nummela

Nummela

T:mi Jorma Laurinmäki

Kalevi Seppälä

JJ-Konehuolto Oy

Vilppula

Virrat

Ylistaro

kuljetukset ja maanrakennustyöt,
Yhtymä-Tahlo Oy, Ylöjärvi
www.yhtymatahlo.fi

Boxia Oy

AV-Palvelut Tykkimies Oy

Ylöjärvi, www.boxia.fi

Ylöjärvi

Jasper Oy

Campnou Oy

Muovilami Oy

Ylöjärvi

Ähtäri

Ähtäri

Rakennusurakointi
Marko Myllypakka

Tilipalvelu Marja-Leena

Varis Forest Oy

Äänekoski

Istunmäki

Äänekoski

www.sotaveteraanit.fi

1.
2.
3.

Kuka nousi pääministeriksi talvisodan alussa?
Millä nimellä tunnetaan paremmin T-34?
Missä reservin luutnantti, olympiavoittaja
Martti Uosikkinen taisteli ja kaatui talvisodassa?
4. Kuka Kalevalan henkilö mainitaan
Jääkärin marssissa?
5. Montako Mannerheim-ristin ritaria nimitettiin 		
Jatkosodassa?
6. Konkkalanvuorella taisteltiin 1944 rajusti.
Missä se sijaitsee?
7. Mistä tulee sotilaallinen lyhenne HRR?
8. Mikä on sotiemme veteraanien
nykyinen keski-ikä?
9. Kuka johti sotien aikana Lottajärjestöä?
10. Röyttään tehtiin maihinnousu. Siis minne?
 Vastaukset sivulla70

Kalanti

Oy Kontaktor Ab

Vantaa

TIEDÄTKÖ

www.rintamaveteraaniliitto.fi

toukokuun krypto

50 vuotta sitten
Poimintoja Suomen Sotaveteraani 2/1969
Ylimääräiseksi sotaveteraanieläkkeeksi ehdotetaan 200- 250 markkaa- eläkejärjestelmäkomitean osamietintö n:o 3 jätetty ministeriölle
Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1969 esitettiin
momentilla Ylimääräiset sotaeläkkeet (33: 20:
50) lisäystä 4 000 000 mk. Momentin määräraha
oli tarkoitus käyttää valtioneuvoston päätökseen (19.1.1968/47) sisältyvien perusteiden
mukaisesti, mutta eläkkeiden myöntäminen
siirtää sosiaali- ja terveysministeriöltä tapaturmavirastolle. Komitea on pyrkinyt selvittämään,
paljonko tällä hetkellä on elossa rintamasotilaan määritelmän täyttäviä henkilöitä. Puolustusvoimilta saadut luvut ovat suuruusluokkaa
300 000 henkeä. Näiden jakaantuminen vuonna
1968 eri ikäluokkiin oli seuraava;
alle 45 vuotiaita 15 %
45-50 vuotiaita 24 %
51-55 vuotiaita 23 %
56-60 vuotiaita 17 %
61-65 vuotiaita 12 %
yli 65 vuotiaita 9 %

Naisten määrä arvioidaan noin 15 000:ksi
tästä joukosta.
*******
Toiminnanjohtaja A. Kesäsen eriävä mielipide
Esitän kunnioittaen eriävänä mielipiteenäni
eläkejärjestelmäkomitean III:een osamietintöön, joka koskee komitean ehdotusta Valtioneuvoston 19.1.1968 annettua päätöstä
rintamasotilaisen ylimääräisistä eläkkeistä
sellaisena kuin se on muutettuna 6.2.1969.
Käsitykseni mukaan ylimääräistä sotaeläkettä
olisi myös annettava sellaisille taloudellisissa
vaikeuksissa oleville rintamasotilaille, jotka
nykyisin jo saavat työkyvyttömyyseläkettä tai
kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä.
Edellä mainitusta Valtioneuvoston päätöksestä
olisi siis poistettava 2 § kokonaan.
Helsingissä 14.3.1969
Aarne Kesänen
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Tiedätkö-visan
ikeat vastaukset:

sanakilpa
LAPPEENRANTA

1. Risto Ryti
2. Panssarivaunu
”Sotka”

K

3. Kollaalla
4. ”Me nousemme
kostona Kullervon…”

Tiedustelut:
Jukka Mäkinen
Kenttäkatu17, 33500 TAMPERE
puh. 040-500 2539
www.tammenlehvakeskus.fi

E
R

5. Kaikkiaan 191 ritaria

Tarjoamme sotainvalideille, veteraaneille
sekä puolisoille ja leskille monipuolista laitoskuntoutusta, avokuntoutusta ja ympärivuorokautista
hoitoa ja palveluasumista. Keskeisenä tavoitteena on
tarjota yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä, turvallisia ja
vaikuttavia kuntoutus- ja hoitopalveluja.

20.2. ilmestyneen Sotaveteraanilehden kilpailusana oli ”kersantti”.
Hyväksyttyjä sanoja löytyi kaikkiaan huimat 115 kpl, jotka on
lueteltu alla olevassa luettelossa.

6. Ihantalassa
7. Hämeen
Ratsurykmentistä
8. Noin 94 vuotta
9. Fanni Luukkonen

OY PUHOIS AB

10. Tornioon lokakuussa 1944 Lapin sodassa.

S

MUSTASAARI
Hautaustoimisto
Begravningsbyrå Fant
Keskustie 3,65610 Mustasaari
puh. 06-322 2744 ja 050-3131 8142
päivystys 24h Carina Lähdesmäki
www.begravninsbyrafant.fi

PIETARSAARI
Hautatoimisto Begravningsbyrå
Marjamäki Oy
Herrholminkatu 14,68600 Pietarsaari
puh. 0400-562 216

OULU
Kirkollinen Hautaustoimisto
Ikäheimo Oy

A
N
T
T
I

kersa
karies
kantri
etsin
rasti
retki
riesa
rikaste
sake
sari
anti
aksentti
asteri
natsi
tina
tikas

kantti
kita
katti
estin
ratti
ranki
rieska

itse

inka

kintas
kari
kasti
eskari
raksi
rietas
riksa

sentti seita
siera		
aski
arenti
aresti		
aines
netti niska
testi
terska
tetra tatsi

kani
kasetti
kina
ekstra
rinta
rikas
rita

katse
kasi
kate

raketti rasite
rike
raki
risa
reksi

setti sani
sekti		
arki
anis
astin aste

Toritie 1,93100 Pudasjärvi,
puh. 08-821 122 ja 0400-330 058

ROVANIEMI

kesti
kaste
karsti

kerni
kansi
kariste kisa
katetri

ratki
retsina
ritsa

renki
rasi
riena

sika
sekantti
akne
asetin

sitar
sitra
saketti
akti			
aterin asetti

tinka
teksti

tirsat
taitse

reki
raski
reti

taksi

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme kirjapalkintoa.
Arpaonni suosi seuraavia vastanneita: Eija-Liisa Saukkola, Hauho, Merja Vartia,
Alastaro sekä Tuija Simonen, Hyvinkää.

Seuraava kilpailusana on ”ASELEPO”.
Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 7.6. 2019 mennessä osoitteeseen Sotaveteraaniliitto, PL 600,
00521 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.
Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen lähettäjän nimi ja osoite.
Kuoreen merkintä ”sanakilpa”.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa.
Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen vakiintuneet Kielitoimiston sanakirjan hyväksymät substantiivit perussijansa yksikössä (esim. koti, sukka), ellei sana ole monikollinen (sakset) sekä perusmuotoiset verbit, adjektiivit, pronominit, konjunktiot ja adverbit. Emme hyväksy erisnimiä tai apusanoja.
Sanassa on oltava vähintään neljä (4) kirjainta.

krypton ratkaisu
Pudasjärven Hautaustoimisto
ja Kukka Ky

setri
skitta
astin
aine

narske nektari
taite tase
tiera
tekarit tain
taiten

Isokatu 11, 90100 Oulu
puh. 08-311 3354

PUDASJÄRVI

kare
kerta
ketsi

Sotaveteraaniliiton
myyntitoimisto palvelee
Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00. Soita Riinalle: 09 6126 2015
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

1. Sotaveteraanimitali

4. liiton
standaari

Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

Hinta 35 euroa

2. jäsenmerkki

6. suomen lippu

Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

Hinta 30 euroa

8. liiton
virallinen
hautakivimerkki

9. tammenlehvähautakivimerkki

Halkaisija 60 mm
Myös uurnamerkkinä

Hinta 20 euroa

Korkeus 90 mm
Myös uurnamerkkinä

Hinta 15 euroa

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

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

35. Sotaveteraanikalenteri 2019
Kalenteri on tarpeellinen
ja hyvä tietopaketti jokaisen jäsenen taskuun.
Hinta 6 euroa.

Hinta 20 euroa

TILAUSKORTTI

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

38. Yhdessä
perille

Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

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

Veteraanin hartauskirja, toimittanut Yrjö
Knuutila. 184 sivua.

Nimi (tekstaten):

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

Hinta 7 euroa.

.....................................................................
Lähiosoite:

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

.....................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:
.....................................................................

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

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

