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Kuva Mannerheim-
ristin ritareista 
on täydentynyt ja 
tarkentunut
Mannerheim-ristin ritareis-

ta, joiksi 1941–45 nimitettiin 

191 sotilasta, on elossa kym-

menen. Neljä heistä oli läsnä 

Joutsan Jousenlammella 18. 

lokakuuta tilaisuudessa, jos-

sa julkistettiin ritarisäätiön 

kustantama Ritarimatrikkeli 

2004 ja Kadettikunnan tuot-

tama DVD-levy Isänmaan 

puolustajat – Mannerheim-

ristin ritarit (sivut 28-29).

Asekätkentä johti Pohjoismaiden 
laajimpaan oikeudenkäyntiin (sivut 24-25)

Rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan 25-vuotisjuhlaseminaarissa 

veteraanin puheenvuoron käytti Esko Kosunen.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettamisesta oli lo-

kakuussa kulunut 25 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriö muisti 

merkkipäivää seminaarilla (sivu 10).

RINE täytti 25 vuotta 

Sotaveteraaniliitto palkitsi tekijöitä ja tukijoita

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin saivat Katajanokan Kasinolla pidetyssä tilaisuudessa opetusneuvos Raili Malm-

berg, johtaja Hannes Bjurström, taiteilija Matti Lepänhaara ja taiteilija Seppo Soittila. Lisää Sotaveteraaniliiton 

ansiomerkeillä palkittuja sivulla 3.

Sotaveteraaniliiton hallitus myönsi 55 henkilölle Sotaveteraanien kultaisen ansioristin kiitoksena ja 

tunnustuksena erittäin merkittävästä ja pitkään jatkuneesta työstä sotaveteraanien hyväksi sekä 32 

henkilölle Sotaveteraaniliiton ansiomitalin tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä toiminnasta 

sotaveteraanityön päämäärien hyväksi (sivu 3). 

Sosiaali - ja terveysmi-

nisteriö julkaisi esitteen 

Veteraanipolitiikka 2004–

2007  - Valtioneuvoston 

linjauksia. Tämä halli -

tuksen veteraanipaketti 

pohjautuu pitkälti rinta-

maveteraaniasiain neu-

vottelukunnan tekemään 

esitykseen veteraanimää-

rärahojen lisäämisestä. 

Esite sisältää perustie-

dot rintamaveteraanien 

sosiaaliturvasta ja val-

tioneuvoston veteraa-

nipoliittiset linjaukset 

lähivuosiksi. (sivu 9).

Valtioneuvoston 
linjaukset 
kohentavat 
veteraanien 
etuuksia 

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon palvelut 
Kokkolassa 
(sivu 18)
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 2001 2002 2003 2004 2005
Sotilasvammakorvaukset 265,7  260,7 252,7 250,0 242,4
Rintamalisät  123,0 118,0 105,9 98,0 90,7
Sotainvalidien hoitolaitokset 57,2 59,7 59,7 59,7 59,7
Rintamaveteraanien kuntoutus 32,8 35,8 35,6 35,8 47,8
- kuntoutuksen kehittämisprojekti - 0,8 0,8 0,8 0,8
Rintamaveteraanien hammashuolto 6,2 5,3 4,7 4,3 4,0
Sotainvalidien puolisoiden ja  
sotaleskien kuntoutus 2,5 2,5 2,6 2,8 2,8
Erityisryhmien kuntoutus 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0
Veteraanien asuntojen korjaus 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5
Veteraanijärjestöjen avustus (RAY) 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4
Asuntojen korjausneuvonta 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Ulkomaalaiset vapaaehtoiset 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

YHTEENSÄ 495,0 490,5 469,6 458,9 456,1
Rintamalisän saajien määrä 137 600 126 000 115 200 105 100 94 300
- josta sotainvalideja 21 830 19 620 17 480 15 870 13 900

Lähde: STM 12.10.2004 Luvut 2002 ja 2003 ovat tilinpäätösten lukuja, vuodet 2004 ja 2005 
talousarviolukuja.

Veteraanimäärärahat vuosina 2001–2005

Lehden syyskuisen 
numeron pääkirjoi-
tuksen otsikossa to-

dettiin: Uutta puhtia ja si-
sältöä veteraanien kun-
toutukseen. Oli näet juuri 
saatu tieto hallituksen ta-
lousarvioesityksen veteraa-
nipaketista ja siihen sisäl-
tyvästä kuntoutusmäärära-
han tuntuvasta lisäyksestä. 
Veteraanien tyytyväisyyden 
tästä tukitoimesta veteraa-
nijärjestöt toivat ilmi 4. syys-
kuuta muistoseminaarissa, 
jonka valtioneuvosto järjes-
ti sen johdosta, että jatko-
sodan päättymisestä oli ku-
lunut 60 vuotta.

Sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisu Veteraanipo-
litiikka 2004–2007 – Val-
tioneuvoston linjauksia toi 
samoihin aikoihin esiin toi-
sen ilonaiheen: Raha-auto-
maattiyhdistyksen toiminta-
avustus, jota veteraanijär-
jestöt tänä vuonna saavat 
yhteensä 1 400 000  euroa, 
oli päätetty pitää samalla 
tasolla vuoteen 2007 saak-

Veteraanityön jatkaminen vaatii myös varoja
Helsingissä 3. marraskuuta 2004

ka.  Veteraanijärjestöjen ve-
toomukset eivät siis olleet 
kaikuneet kuuroille korvil-
le. Järjestöt olivat tähdentä-
neet, että veteraanien mää-
rän vähenemisestä huoli-
matta ei suinkaan ole aika 
supistaa toiminta-avustusta. 
Veteraanien ikääntyminen-
hän luo uusia toiminnallisia 
ja taloudellisia paineita jär-
jestötyön kaikilla saroilla 
ja tasoilla. Vuonna 2010 ar-
vioidaan rintamalisän saa-
jia olevan elossa vielä lähes 
50 000 ja keski-iän olevan jo 
yli 90 vuotta. 

Valtioneuvoston linja-
uksissa on muitakin aiheita 
tyytyväisyyteen. Sellainen 
on esimerkiksi Tammen-
lehvän perinneliiton saa-
ma huomio. Veteraaniliitot 
ovat olleet huolissaan tuon 
keväällä 2003 perustaman-
sa liiton kotipesän ja toimin-
tavarojen löytymisestä. Lin-
jausten kursivoitu toteamus 
valtioneuvoston valmiudes-
ta myötävaikuttaa Perinne-
liiton toiminnan käynnistä-

miseen ja vakiinnuttamiseen 
oikeuttanee päättelemään, 
että huoleen ei ole enää en-
tisenlaista painetta.

Eräissä tiedonvälitti-
missä tuotiin kesäkuumil-
la esiin mielipiteitä, joiden 
mukaan veteraanijärjestöil-
le olisi kertynyt kosolti, jopa 
liialti varallisuutta ja että ne 
suotta viivyttävät varojen 
käyttämistä tukea tarvitsevi-
en veteraanien hyväksi. Suo-
men Sotaveteraaniliitolla ei 
ole tuollaista varallisuutta, 
mutta ei se kuitenkaan aio 
velkaantua voidakseen suo-
riutua tehtävistään, vaan pi-
tää taloutensa kunnossa ja 
elää suu säkkiä myöten.

Testamenteilla, lahjoi-
tuksina tai rahankeräyksis-
tä tukitoimintaan saadut 
varat liitto ohjaa antajan tai 
keräysluvan määräämään 
tarkoitukseen ilman tur-
hia viiveitä. Liiton rinnalla 
toimivalla Sotaveteraanien 
tuki- ja perinnesäätiöllä on 
tiedossa ja näköpiirissä ve-
teraanien ja perinnehank-

keiden tuen tarpeita mo-
niksi vuosiksi. Sotaveteraa-
nipiireissä ja -yhdistyksissä 
ollaan hyvin perillä siitä, 
missä tahdissa varoja käyte-
tään niin, että niitä riittäisi 
yhtä pitkälle kuin täsmätu-
en tarpeita.

Veteraanijär jestöi l lä , 
myös Sotaveteraaniliitolla, 
on joitakin toistuvais- ja va-
kiotukijoita. Yksi niistä on 
Kirkkohallitus, joka tukee 
järjestöjen hengellistä työtä 
kansallisen veteraanipäivän 
tienoilla koottavien kolehti-
en tuotoilla. Toinen vakiin-
tuneen tuen antaja on Sota-
vahinkosäätiö. Säätiön 50-
vuotisjuhla 12. marraskuuta 
antaa tilaisuuden julkiseen 
kiitokseen tuesta, jota jo tu-
hannet veteraanit ovat siltä 
saaneet.

Veteraaniliittojen ja Kaa-
tuneitten Omaisten Liiton 
yhteiset vuotuiset rahanke-
räykset, joiden toteuttami-
nen on ratkaisevasti puolus-
tusvoimien ja rajavartiolai-
toksen sekä maanpuolustus-, 

palvelu- ja nuorisojärjestö-
jen työpanoksen varassa, 
ovat edelleen merkittävä va-
rainhankinnan keino.

Talouttaan koskevia 
suunnitelmia tehdessään 
liitto pitää lähtökohtana 
sitä, että toimintatuki pii-
reille ja niiden kautta jä-
senyhdistyksille pysyy vii-
me vuosien tasolla. Varoja 
suunnattaessa pyritään ot-
tamaan huomioon, että tuen 
tarpeessa ja varainhankin-
nan mahdollisuuksissa on 
alueellisia eroja.

Seinäjoen liittokoko-
us kirjasi kesäkuussa liiton 
yleiseen toimintasuunnitel-
maan tavoitteen kartuttaa 
yhdistysten kannattajajäsen-
ten määrää 10 000 henkeä 
Mikkelin liittokokoukseen 
vuonna 2006 mennessä. Ta-
voitteen saavuttaminen on 
tärkeää työmme jatkuvuu-
den ja vireyden säilyttämi-
sen kannalta.

AARNO STRÖMMER

Sotaveteraa n iyhtei -
söillä on käytössään 
monia tapoja palki-

ta sotaveteraanityössä an-
sioituneita henkilöitä. So-
taveteraaniliiton hopeista 
ja kultaista ansiomerkkiä 
on myönnetty jo 30 vuoden 
ajan. Sotaveteraanien ansio-
ristiä on myönnetty vuodes-
ta 1982 ja Sotaveteraanien 
kultaista ansioristiä viime 
vuodesta lähtien. Hopeisen 
ja kultaisen ansiomerkin 
myöntäminen on luovutettu 
sotaveteraanipiirien tehtä-
väksi. Sotaveteraanien an-
sioristit myöntää liiton hal-
litus.

Ansiomerkkitoimikun-
nan käsittelyyn tulee aika-
ajoin esityksiä, joille esitetty 
merkki olisi voitu myöntää 
jo vuosikymmen aikaisem-
min. Erityisesti sotaveteraa-
nien kohdalla palkitsemista 
ei ole syytä viivyttää. Aina 
kun palkitsemisen edelly-
tykset ovat olemassa, tulisi 
tehdä esitys palkitsemisesta. 

Muille kuin Sotaveteraa-
niyhteisöjen luottamusteh-
tävissä toimineille sotave-
teraanityötä edistäneille on 

Palkitseminen ja muistaminen
vuodesta 1995 myönnetty 
Sotaveteraaniliiton ansiomi-
talia. Sen arvoa kohottaa an-
siomitalin pieni vuosittainen 
myöntämismäärä. Sotavete-
raanien hyväksi tehtävään 
työhön on tullut yhä laa-
jempia joukkoja. Siksi Sota-
veteraaniliiton ansiomitalin 
myöntämismäärän nosta-
mista on syytä harkita. 

Sotaveteraaniliiton tarjo-
amien palkitsemismuotojen 
lisäksi useilla sotaveteraa-
nipiireillä ja -yhdistyksillä 
on myös muita mahdolli-
suuksia. Suomen Sotavete-
raaniliitolla ja sen jäsenyh-
distyksillä on käytössään 
ajantasaiset ansio- ja kun-
niamerkkien myöntösään-
nöt ja vakiintuneet muodot 
palkita sotaveteraaneja ja 
sotaveteraanityötä tukevia. 

Sotaveteraaniyhdistysten 
jäseniä on syytä palkita ja 
muistaa, vaikka he eivät oli-
si luottamustehtävissä toi-
mineet. Monet sotaveteraa-
niyhdistykset muistavat jä-
seniään onnitteluadressilla 
heidän täyttäessään merk-
kivuosia. Menettelyn soisi 
laajentuvan toimintatavak-

si mahdollisimman monelle 
yhdistykselle. Sotaveteraa-
nille, jolle ei ole myönnetty 
muita kunniamerkkejä kun 
sotien muistomitali, voidaan 
ehdottaa myönnettäväksi 
Suomen Valkoisen Ruusun 

ensimmäisen luokan mita-
lia. Sotaveteraaniyhdistys 
laatii ehdotuksen, joka pii-
rin kautta lähetetään liitolle 
edelleen Ritarikunnalle toi-
mitettavaksi. Kunniamerk-
kiehdotuksen laatiminen 

suurelle jäsenjoukoille on 
työläs tehtävä. Lopputulok-
sena on kuitenkin toimi, jota 
kunniamerkin saanut sota-
veteraani suuresti arvostaa. 

MARKKU SEPPÄ
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Viidentenä peräkkäi-
senä vuotena järjes-
tetty  veteraanijärjes-

töjen yhteinen valtakunnal-
linen Veteraanikeräys 2004  
”TULE TUEKSEMME”  on 
lista- ja lipaskeräyksien osal-
ta päättynyt.  Keräyspuhe-
lin 0600 12060 on lahjoitta-
jien käytettävissä koko vuo-
den (puhelu maksaa 10,10 e 
+ pvm). Samoin lahjoitusti-
lit ovat avoimina koko vuo-
den (Nordea 144930-104068, 
Osuuspankki 555409-225771 
ja Sampo 800015-66015).

Sotiemme veteraanien ar-
vostus kansalaistemme kes-
kuudessa kasvaa vuosi vuo-
delta. Se näkyi myös vuoden 
2004 Veteraanikeräyksessä. 
Vuoden 2003 Veteraanike-
räyksen tuotto oli hieman yli 
600 000 euroa. Tänä vuon-
na suomalaiset osoittivat jäl-
leen kiitollisuutensa vuosien 
1939–1945 sodissa vapautem-
me puolesta taistelleille lah-
joittamalla Veteraanikerä-
ykseen lähes 800 000 euroa. 
Keräykselle asetettu 700 000 
euron tavoite ylitettiin.

Veteraanikeräys 2004:ään 
liittynyt pilottikokeilu SATA-
VA onnistui erittäin hyvin. 
SATAVA toimeenpantiin 
Varsinais-Suomessa ja Etelä-
Satakunnassa kokeiluluon-

Veteraanikeräys 2004 tavoite ylitettiin 
neitten Omaisten Liitto ry) 
haluavat lausua parhaimmat 
kiitoksensa kaikille kerääjil-
le sotiemme veteraanien ja 
sotaleskien hyväksi tehdystä 
arvokkaasta työstä. Kiitok-
semme haluamme kohdistaa 
luonnollisesti myös kaikille 
keräysvarojen lahjoittajille ja 
muille tukijoillemme.

Varat kohdistetaan enti-
seen tapaan pääsääntöisesti 
kotona selviytymisen tuke-
miseen ja pyritään mahdol-
listamaan veteraanien ja so-
taleskien asuminen omassa 
kodissaan mahdollisimman 
pitkään. Keräyksen järjestä-
neet veteraaniliitot ovat sopi-
neet keskenään keräystuoton 
jakamisesta liittojen kesken. 
Tukea annetaan ensisijaisesti 
vaikeimmassa asemassa ole-
ville veteraaneille ja sotales-
kille.

Lisätietoa keräykses-
tä saa Internet-kotisivuilta: 
www.veteraanikerays.com

Veteraanikeräys 2005 
toteutetaan pääsääntöi-
sesti vuoden 2004 keräyk-
sen tapaan. Keräys alkaa 
1.3.2005.

MATTI JÄÄSÄRÖ

teisesti niin, että keräyksen 
johti alueellinen keräysjohto 
ja alueella kerätyt varat jäi-
vät jäsenmäärien suhteessa 
alueen veteraanijärjestöille. 
SATAVA:n keräyksen brut-
totuotto oli 93 936,85 euroa 
ja nettotuotto oli 70.000,00 
euroa, joka ylitti selvästi 
suunnitellun 40.000,00 euron 
bruttotuoton. 

Kerääjäorganisaatioina  
toimivat edellisten vuosien 
tapaan puolustusvoimien ja 
rajavartiolaitoksen varusmie-
het sekä Naisten Valmiusliit-
to ry:n alueelliset alueneu-
vottelukunnat paikallisyh-
distyksineen. Tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa keräyk-
seen osallistuivat Suomen 
Reserviupseeriliitto ry:n, 
Reserviläisliitto ry:n alueel-
liset piirit ja paikalliset yh-
distykset sekä Suomen Parti-
olaiset-Finlands Scouter ry:n 
lippukuntia. Viime vuoteen 
verrattuna noin 200 000 eu-
ron lisäys voidaan suurelta 
osin lukea uusien kerääjäor-
ganisaatioiden uurastuksen 
ansioksi.

Veteraanikeräys 2004:n 
järjestäneet veteraaniliitot 
(Suomen Sotaveteraaniliit-
to ry, Rintamaveteraaniliit-
to ry, Rintamanaisten Liitto 
ry, Sotavangit ry ja Kaatu-

Suomen veteraaniliit-
tojen valtuuskunnan 
(Veva) edustajat kävi-

vät 15. syyskuuta eduskun-
nassa tapaamassa eduskunta-
ryhmien edustajia. Edellisenä 
päivänä eduskunnalle annet-
tuun valtion talousarvioehdo-
tukseen sisältyi ns. veteraani-
paketti. 

Vevan puheenjohtajavuo-

Vevan edustajat eduskunnassa

Vevan vuorossa ollut puheenjohtaja Onni Toljamo käytti puheenvuoron. Kuvaushet-

kellä paikalla olivat (vas.) Christina Gestrin (ruots.), Aila Peltoniemi (kesk.), Mikko Im-

monen (vas.), Bjarne Kallis (kd.), Tony Halme (ps.), Ben Zyskowicz (kok.) ja Jouko Skin-

nari (sd.).

rossa ollut Onni Toljamo 
kiitti kansanedustajia myön-
teisestä suhtautumisesta ve-
teraanien asioiden hoitami-
seen. Eduskuntaryhmien 
edustajat lupasivat vastaisuu-
dessakin suhtautua myöntei-
sesti veteraanijärjestöjen eh-
dotuksiin. 

Keskustelussa todettiin 
veteraanien kuntoutusmää-

rärahan lisäyksen sekä suun-
nitelmia muuttaa kuntoutuk-
sen rakennetta avokuntoutus-
painotteisemmaksi asettavan 
kunnat uuteen tilanteeseen 
kuntoutuksen järjestämises-
sä. Lisääntyvän määrärahan 
käyttäminen on sekin haas-
te. Viime vuonna kuntoutuk-
seen osallistui 31 928 veteraa-
nia ja 2 688 puolisoa. 

Käy katsomassa 
Sotaveteraaniliiton 

internet-sivut ja 
verkkokauppa. 

www.sotaveteraaniliitto.fi

Suomen Sotaveteraa-
niliiton hallitus myön-
si syyskuussa pidetyssä 

kokouksessa Sotaveteraanien 
kultaisen ansioristin 55 hen-
kilölle sekä Sotaveteraanilii-
ton ansiomitalin 32 henkilöl-
le. Katajanokan kasinolla 27. 
lokakuuta oli 10 kultaisen an-
sioristin saajaa ja 4 ansiomita-
lin saajaa.

Kultainen ansioristi 
myönnettiin seuraaville 
henkilöille:
Arti Armas, Helsinki, Berg-
man Fritz, Holmsund, Ero-
nen Olavi, Hamina, Grön-
lund Ensio, Nakkila, Grön-
roos Holger, Porvoo, 
Haavisto August, Kylmä-
koski, Halonen Onni, Juu-
ka, Heikura Martti, Varka-
us, Hietala Jaakko, Laukaa, 
Hietaniemi Antti, Viljakka-
la, Hurme Vuokko, Paimio, 
Häggström Stig, Karjaa, Hä-
mäläinen Kalervo, Helsinki, 
Ilvo Armas, Simo, Jäntti Kai-
sa, Kuopio, Koskinen Heik-
ki, Iitti, Kumpulainen Antti, 
Pihtipudas, Kuokkanen Sirk-
ku, Imatra, Lampi Aarno, 
Espoo, Laurila Erkki, Lumi-
joki, Lehtinen Teuvo, Paatti-
nen, Leskinen Mirjam, Ylis-
taro, Lintunen Eino, Saari-
järvi, Lohjama Irja, Helsinki, 
Luhta-aho Svante, Karijoki, 
Luukko Ahti, Nurmo, Man-
nismäki Kalervo, Alahärmä, 
Mattila Jaakko, Urjala, Mik-
kola Sakari, Espoo, Muotka 
Niilo, Muonio, Mutanen Toi-
vo, Viinijärvi, Näsi Antti J. 
Turku, Näveri Erkki, Nasto-
la, Piipponen Yrjö, Kiihtelys-
vaara, Pohja Pentti, Mänttä, 
Päivärinta Alpo, Kuusamo, 
Rahkila Leo, Ulvila, Riski 
Kaarlo, Perniö, Sahlstén Vil-
jo, Naantali, Salonen Kaa-
rina, Pornainen, Savolainen 
Seppo, Lahti, Soininen Paul, 
Laukaa, Strömmer Aarno, 
Oulu, Talvela Heikki, Tuusu-
la, Tikkanen Ville, Kajaani, 
Tolvanen Arvo, Tarvasjoki, 

Sotaveteraaniliitto 
palkitsi sotaveteraanien 
hyväksi tehdystä työstä

Tuominen Risto, Pori, Tähti-
nen Aaro, Lieto, Valjus Yrjö, 
Kotka, Wallin Martti, Aura, 
Valto Esko, Sauvo, Vatanen 
Olavi, Sukeva, Vänni Antti, 
Ikaalinen, Yli-Halla Erkki, 
Paimio, Yli-Peltola Arvi, Ja-
lasjärvi. 

Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin saajat:
Aherto Markku, eversti, Sä-
kylä, Aho Teemu, profes-
sori, Lappeenranta, Asikai-
nen Pekka, rehtori, Sysmä, 
Bjurström Hannes, johtaja, 
Helsinki, Blomberg Jaakko, 
suurlähettiläs, Tallinna, Eu-
rola Martti, toimitusjohtaja, 
Kokkola, Haahkala Hannu, 
kapellimestari, Vaasa, Hei-
nola Pekka, toimitusjohta-
ja, Nakkila, Hokkanen Kari, 
päätoimittaja, Seinäjoki, 
Huusko Taina, lääketieteen 
lisensiaatti, Vuolijoki, Jääs-
keläinen Aulis, director can-
tus, Hattula, Kajander Pekka, 
musiikkimajuri, Tikkakoski, 
Kirjanen Albert, autonkuljet-
taja, Mäntsälä, Kormilainen 
Risto, kirkkoherra, Suomus-
salmi, Laari Sakari, toimiala-
johtaja, Kouvola, Langovits 
Peeter, valokuvaaja. Tallin-
na, Lepänhaara Matti, tai-
teilija, Raisio, Lindman Åke, 
professori, Espoo, Malmberg 
Raili, puheenjohtaja, Helsin-
ki, Moisio Taimi, apteekkari, 
Seinäjoki, Närhinsalo Timo, 
näyttelijä, Mikkeli, Oinonen 
Pekka, suurlähettiläs, Dub-
lin, Pennala Veli-Jukka, kom-
modori, Turku, Pesonen Mat-
ti, lääninlääkäri, Jyväskylä, 
Pinomäki Juhani, maanvil-
jelijä, Kiukainen, Pohjansa-
lo Timo, kaupunginsihteeri, 
Lahti, Ranta Eine, pastori, 
Västerås, Rautiainen Hannu, 
toiminnanjohtaja, Imatra, Sa-
loheimo Missu, museonjoh-
taja, Tuusula, Soittila Sep-
po, taiteilija, Hauho, Torstila 
Pertti, suurlähettiläs, Tukhol-
ma, Zilliacus Benedict, toi-
mittaja, Helsinki. 
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Kuolleita

Merikapteeni Anto Kivinie-
mi kuoli 17. elokuuta 2004 
Helsingissä. Hän syntyi 
3.11.1918 Porissa.

Anto Kiviniemi joutui 
talvisodan alkaessa heti to-
sitoimiin. Jatkosodan aika-
na hän toimi kranaatinhei-
tinjoukkueen tulenjohto-
ryhmän tähystäjänä JR 7:
n riveissä. Asemasodan ai-
kana Anto osallistui taiste-
luihin mm. Laatokan län-
sirannalla ja Karjalan kan-
naksella Tyrjän lohkolla, 
Siiranmäessä ja Punnukses-
sa. Sotilasarvoltaan hän oli 
luutnantti. Sota-aikaisista 
ansioista hänelle on myön-
netty mm. VM 2.

Sotien päätyttyä edessä 
oli opiskelut siviilielämää 
varten. Ammattikoulun ja 
kauppakoulun jälkeen hän 
kävi merenkulkukoulun. 

Anto Kiviniemi 1918–2004
Huolintapuolen toiminnan 
jälkeen hän siirtyi kaup-
pa-aluksen perämieheksi ja 
myöhemmin aluksen päälli-
kön tehtävään. 

Sotaveteraanitoimintaan 
Anto tuli vuonna 1974. 30 
vuotta kestäneen jakson ai-
kana hänen aktiivinen osal-
listumisensa Sotaveteraa-
niliiton, Helsingin Seudun 
piirin ja Helsingin sotave-
teraanien toimintoihin oli 
poikkeuksellisen merkittä-
vä. 

Anto Kiviniemi toimi 
Helsingin Sotaveteraanit ry:
ssä useiden eri toimikuntien 
puheenjohtajana ja myös yh-
distyksen puheenjohtajana. 
Hän oli Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiirin hallituk-
sen jäsen ja osan ajasta vara-
puheenjohtajana. Sotavete-
raaniliiton valtuuston jäsen 

Pyhäinpäivä
Kun tämä Sotaveteraani-lehden nume-
ro ilmestyy, valmistaudumme viettämään 
pyhäinpäivää, jota on 100-luvulta lähtien 
vietetty marttyyrien ja pyhimysten muis-
toksi. Evankelisessa traditiossamme py-
häinpäivää on vietetty lähinnä vainajien 

päivänä, jolloin muistamme rakkaita poisnukkuneitamme. 
Hyväksi ja kauniiksi tavaksi on muodostunut käydä pyhäin-
päivänä vainajien haudoilla, sytyttää kynttilä tai laskea hau-
dalle seppele kiitollisuuden osoitukseksi siitä, mitä rakkaam-
me ovat merkinneet meille ja tehneet puolestamme. Näin 
ilmeisesti tulee tapahtumaan myös tämän vuoden pyhäinpäi-
vänä marraskuun kuudentena.

Varmaan monen askeleet johtavat sinä päivänä ympäri 
maatamme myös sodassa kaatuneiden haudoille. Niissä le-
päävät ne lähes 90 000 aseveljeämme ja -sisartamme, jotka 
sotavuosina uhrasivat elämänsä isänmaan vapauden ja itse-
näisyyden puolesta. Eikö meillä olekin aivan erityinen syy 
muistaa heitä juuri tänä pyhäinpäivänä, jolloin on kulunut 60 
vuotta sodan päättymisestä ja rauhan solmimisesta. 

Monet muistot täyttävät mielen, kun seisoo haudan ää-
rellä. Näin tapahtuu myös, kun pysähtyy sodassa kaatunei-
den haudoilla ja näkee monet ristit tai kivet, joista voi lukea 
heidän nimensä, jotka antoivat elämänsä kodin ja isänmaan 
puolesta. Ehkä joku heistä haavoittui tai kuoli aivan vieres-
sämme. Ehkä meistä tuli heidän viime kamppailunsa todista-
jia. Ne ovat muistoja, jotka eivät helposti häviä. Yhden sellai-
sen muiston sodan loppuvaiheista kerron tässä.

Ragnar oli hänen nimensä. Hän palveli isänmaataan jat-
kosodassa raskaassa tykistöpatteristossa. Hän oli uskovainen 
ihminen, joka innolla osallistui raamattutunteihin ja keskus-
teluihin, kun se oli mahdollista. Tavallisesti hän tuli vähän 
muita ennen paikalle saadakseen keskustella hetken uskon-
asioista kenttäpapin kanssa.

Heinäkuun puolivälissä vihollisen tykistöasemaan suun-
taamassa kranaatti-iskussa hänen vatsaansa osui kranaatin-
sirpale. JSP:n kautta hänet kuljetettiin lähimpään kenttä-
sairaalaan saamaan hoitoa. Kun sairaanhoitaja seuraavana 
aamuna tuli Ragnarin huoneeseen, tämä kysyi: Mikä päivä 
tänään on? Sunnuntai, vastasi hoitaja. Vai niin. Tänään on 
sunnuntai. Tahdon kuolla tänään, Herran päivänä. Kun hän 
oli sanonut sen, hän risti kätensä rinnan päälle, loi katseensa 
ylöspäin ja alkoi vakaalla äänellä lukea psalmia 23, jota usein 
lainataan kuolinilmoituksissa: ”Herra on minun paimeneni, ei 
minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän 
johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä . Hän virvoittaa 
minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kun-
nian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en 
pelkäisi oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä 
kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä 
sinä olet minun kanssani. Sinä katat minulle pöydän viholli-
seni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä , ja 
minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rak-
kautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä 
saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.”

Tämän psalmin lukemisen aikana Ragnarin ääni kuului yhä 
hitaammin ja heikommin. Viimeiset sanat olivat vain kuiskaa-
mista. Kun hän pääsi psalmin loppuun, hän huokasi syvästi. Se 
oli hänen viime huokauksensa. Rauhallisesti hän siirtyi yli ra-
jan uuteen maailmaan. Sairaanhoitajalle, josta tuli Ragnarin 
kuoleman todistaja ja joka on kertonut hänen kulinhetkestään, 
tuli siitä unohtumaton pyhä hetki, jolloin maa ja taivas kohtasi-
vat itäkarjalaisen kenttäsairaalan potilashuoneessa. 

Ragnar oli useammankin kerran tuonut esiin, että hän oli 
valmis kuolemaan. Kerran hän sanoi: ”Minun välini Jumalan 
kanssa ovat kunnossa. En pelkää kuolla.” Monet meistä ve-
teraanisisarista ja -veljistä ovat saavuttaneet elämänvaiheen, 
jolloin vaellus johtaa kuoleman varjon laaksoon. Väistämätön 
hetki tulee päivä päivältä yhä lähemmäs. Ehkäpä olisi aihet-
ta pyhäinpäivänä 2004 kysyä itseltään: Olenko valmis? Ovat-
ko välini Jumalan kanssa kunnossa? Kun ne ovat kunnossa, 
saamme kuoleman hetkellä mennä Herramme iloon.

BROR BORGAR

Mannerheim-ristin ritari Eero Seppänen 1924–2004
M a n n e r h e i m -
ristin ritari n:o 
138, kirvesmies, 
korpraali Eero 

Seppänen kuoli vaikeaan 
sairauteen lokakuun 2. päi-
vänä 80 vuoden ikäisenä 
Kuopion Yliopistollisessa 
keskussairaalassa. Hän oli 
syntynyt 18.8.1924 ja asui 
Punkaharjun Putikossa. 

Karjalanmurteisia jut-
tujaan iloisesti kertova-
na hänestä tuli viimeisenä 
vuosikymmenenään tiedo-
tusvälineiden suosikki Man-
nerheim-ristin ritarien jou-
kossa. Hän tuli tutuksi ”Tyr-
jän miehenä”, koska hänen 
kovimmat koetuksensa sat-
tuivat Siiranmäkeen, vaik-
kei hän ollut kuulunutkaan 
kuuluisaan JR 7:ään. Tyrjän 
rykmentin sivustalla taiste-
li näet JR 49, jonka tykki-
komppaniaan Eero Seppä-
nen kuului.

Kun neuvostopanssarit 
tunkeutuivat suurin joukoin 
aivan suomalaisten asemiin 
14.6.1944, hälytettiin JR 49:n
panssarintorjujat eteen. Hei-
dän joukossaan oli juuri 
Saksasta saatujen panssari-
kauhujen käyttöön pikakou-
lutettu sotamies Eero Sep-
pänen, ja jälkeä tuli. 

Seppänen oli opittu edel-
lisen talven aikana tunte-
maan neuvokkaana ja pel-

käämättömänä pst-ampuja-
na. Siksi hänet määrättiin 
upseerien joukossa tutustu-
maan uusiin aseisiin. Hän 
sai sieltä panssarikauhun 
eli ”rännin”, kuten hän on 
sitä kuvaillut. Yhtään lau-
kausta hän ei ollut saanut 
sillä ampua ennen joutu-
mistaan taisteluun se asee-
naan. Ensimmäinen laukaus 
meni ohi. Toinen kuitenkin 
jo osui.

Ritariksi nimitysesityk-
sen mukaan tapahtumat ku-
vataan seuraavasti: 14.6.44 
klo 20.45–24.00 hän tuhosi 
kolme KV 1  ja seuraavana 
aamuna klo 3.45 T-34- ja T-
70 -tyyppisen ps.vaunun, jo-
hon 75K/40 -pst.tykit eivät 
pystyneet. Sotamies Sep-
pänen kiersi vaunun taakse 
ja ampui vajaan 40 metrin 
päästä polttoainesäiliön tu-
leen. Tällä tuhoamisretkellä 
Seppänen haavoittui vasem-
paan käteen ja kylkeen lie-
västi. Väsymyksestä ja vam-
moista huolimatta hän jatkoi 
vielä ps.vaunujen tuhoamis-
ta. Samana päivänä hänen 
onnistui tuhota vielä yksi 
vihollisen ps.vaunu. Vuoro-
kauden kuluessa hän tuhosi 
6 vihollisen ps.vaunua. Pasu-
rinkankaan viivytystaiste-
lussa Seppäsen onnistui tu-
hota vielä yksi KV I-merk-
kinen ps.vaunu.

SANA
hän oli 1994–1998 ja 2002–
2004 ja varajäsenenä 1999–
2001. Rintamaveteraanien 
Säätiön hallituksen jäsen 
Anto Kiviniemi oli 1980–
1993, Kiinteistö Oy Oulun-
kylän sotaveteraanitalon ja 
sotaveteraanitalo II:n halli-
tuksen jäsen vuodesta 1991. 

Ansioistaan hänelle on 
myönnetty SVR R ja Sota-
veteraanien ansioristi ja So-
taveteraanien kultainen an-
sioristi numero 17 sekä usei-
ta muita huomionosoituksia. 
Vuonna 1994 hänet nimitet-
tiin Helsingin Sotaveteraanit 
ry:n kunniajäseneksi. 

Anto Kiviniemi siunat-
tiin haudan lepoon omais-
ten, sotaveteraanien ja Sota-
veteraanijärjestöjen edusta-
jien läsnä ollessa.

EERO KARKOLA     

Eero Seppänen jatkoi 
vaunujen tuhoamista niin, 
että naapurina taistelleen JR 
7:n komentaja, eversti Adolf 
Ehrnrooth toivoi hänen saa-
van ritarinimityksen.

Seppäsen toiminnan kat-
sottiin vaikuttaneen siihen, 
että vihollisen panssarivau-
nut alkoivat karttaa suoma-
laisten asemiin tunkeutu-
mista tällä rintamalohkolla, 
mihin vihollista oli rohkais-
sut uusien entistä vahvempi-
en panssarien käyttöön tulo.

Sodan jälkeen nuori Sep-
pänen jatkoi työtään Puti-
kon sahalla 36 vuotta kir-
vesmiehenä ja lämmittäjänä 
seuraten isänsä jalanjälkiä. 
Hänen mieluisin harrastuk-
sensa oli kalastaminen niin 
kauan kuin sydän antoi hä-
nen työntää veneensä ve-
sille. 

Eero Seppäsen elämää 
sävyttivät kunniajäsenyydet 
monissa harrastuspiireis-
sä, kuten Putikon Jouses-
sa, Punkaharjun rintama-
veteraaneissa, Punkaharjun 
reserviupseerikerhossa ja 
Suur-Savon sotilaspoikien 
perinnekillassa sekä jäse-
nyys Savonlinnan Seudun 
Sotaveteraaneissa. Manner-
heim-ristin ritarien säätiön 
valtuuskuntaan hän kuului 
vuodesta 1980 lähtien.

KARI NORKOLA
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Suomen ja Venäjän hal-
litusten välillä vuonna 
1992 solmittiin sopimus 

yhteistyöstä toisen maailman-
sodan seurauksena kaatunei-
den sotilaiden muiston vaa-
limisessa. Sopimuksen mu-
kaan kumpikin sopimuspuoli 
huolehtii kustannuksellaan 
alueellaan olevien toisen so-
pimuspuolen sotilaiden hau-
tausmaiden ja muistomerk-
kien hoidosta ja ylläpidos-
ta. Toinen sopimuspuoli voi 
halutessaan myös suorittaa 
tätä työtä kustannuksellaan. 
Jälkimmäistä kenttähauta-
usmaiden hoito- ja ylläpito-
käytäntöä on noudatettu heti 
vuodesta 1993 lähtien, jolloin 
ensimmäiset kenttähautaus-
maat paikannettiin. Aluk-
si hautausmaiden hoidos-
ta vastasi opetusministeriö, 
vuodesta 1998 Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistys ry. 

Seitsemän 
kenttähautausmaata
Karjalan kannaksella ja Laa-
tokan Karjalassa on yhteen-
sä seitsemän kenttähauta-
usmaata. Kollaan, Summan, 
Säkkijärven, Taipaleenjoen, 
Viipurin ja Äyräpään kent-
tähautausmaihin on haudattu 
talvisodassa kentälle jäänei-
tä, Tuuloksen kenttähautaus-
maahan kesällä 1944 kaatu-
neita. Haudattuja on yhteen-

Kenttähautausmaita hoidetaan
sä 892, joista tunnistettuja on 
78. Tunnistettujen sankari-
vainajien hautasijat ovat Tuu-
loksessa ja Viipurissa. Kent-
tähautausmaat paikannettiin 
vuosien 1993–1995 aikana ja 
niille pystytettiin kuvanveis-
täjä Heikki Häiväojan suun-
nittelemat muistomerkit vuo-
sina 1995–1996. 

Peruskunnostustyövai -
heen jälkeen kenttähautaus-
maita on käyty hoitamassa 
kaksi kolme kertaa vuodessa. 
Etäisen sijaintinsa takia Laa-
tokan Karjalassa sijaitsevat 
Kollaan ja Tuuloksen kent-
tähautausmaat ovat jääneet 
ajoittain vähempien hoitoker-
tojen varaan, mutta niidenkin 
kuntoa on voitu valvoa pai-
kalla käyneiden veteraani- 
ym. retkikuntien välittämien 
tietojen avulla. 

Jokavuotisina hoitotoi-
menpiteinä kenttähautaus-
mailla on suoritettu heinä- ja 
ruohokasvillisuuden niittä-
minen, alueille nousseen ve-
sakon raivaaminen, kuollei-
den ja lahovikaisten puiden 
kaataminen, tuulenkaatojen 
korjaaminen, muistomerkeil-
le laskettujen kuihtuneiden 
seppeleiden ja kukkalaittei-
den poistaminen sekä roski-
en kerääminen. Roskaamista 
on tapahtunut etenkin Säkki-
järven ja Viipurin kenttähau-
tausmailla sekä muistomerk-

keihin kohdistunutta ilkival-
taa Viipurissa. Säkkijärven 
kenttähautausmaan hoitoon 
ovat osallistuneet myös Säk-
kijärvi-Säätiön edustajat. 

Kuluneen kesän aikana 
on Kannaksen kenttähau-
tausmaita käyty hoitamassa 
kahteen eri otteeseen, tou-
kokuun lopulla ja heinäkuun 
alkupäivinä. Kolmas hoi-
tokäynti tehdään lokakuun 
alussa. Yleisesti ottaen voi-
tiin todeta, että kenttähauta-
usmaat ja niiden muistomer-
kit olivat säilyneet verrattain 
hyvässä kunnossa. Näkyvää 
ilkivaltaa esiintyi vain Viipu-
rissa, jossa muistomerkkiä oli 
jälleen tuhrittu.

Säkkijärven kenttähau-
tausmaalle, joka oli vuonna 
1942 perustettu pitäjän van-
himman hautausmaan yhtey-
teen, oli Säkkijärvi-Säätiön 
toimesta kerätty ja sijoitettu 
kesän aikana säkkijärveläis-
ten vanhoja hautakiviä. Nii-
tä oli löytynyt kirkonkylästä 
mm. purettujen rakennusten 
kivijaloista. Nämä tiiviiseen 
ryhmään sijoitetut vanhat 
hautamuistomerkit, jotka 
kertovat vaikuttavalla taval-
la menneistä säkkijärveläi-
sistä sukupolvista, korosta-
vat myös kenttähautausmaan 
arvoa.

Taipaleenjoen kenttähau-
tausmaalla saatettiin touko-

kuun hoitomatkan yhteydes-
sä päätökseen hautausmaata 
ympäröivän kiviaidan kun-
nostusurakka. Työn toteutti 
nk. Taipaleen etsintäryhmä 
johtajanaan everstiluutnantti 
evp Jorma Inkinen. Ryhmän 
”harrastuksena” on vuodes-
ta 1995 lähtien ollut tämän 
vuonna 1942 keskeneräisek-
si jääneen ja tämän jälkeen 
osin sortuneen ja hajotetun 
kiviaidan uudelleen latomi-
nen. Tosin aita on vieläkin 
eräiltä osiltaan verrattain 
matala, joten harkittavaksi 
jää, ryhdytäänkö aitaa vielä 
korottamaan. 

Uusia löytöjä
Toukokuun hoitomatkan yh-
teydessä noudettiin erään 
pietarilaisen etsintäryhmän 
(Nevan operatiivinen ryhmä) 
Mustaojan varrelta ja Terent-
tilän peltoaukeaman reunasta 
löytämät, kymmenen talviso-
dassa kaatuneen suomalai-
sen sotilaan jäänteet. Neljäl-
tä vainajalta oli löytynyt myös 
tuntolevy. Kotimatkalla ryh-
mä nouti Talinmyllyn alueel-
ta löydetyn ja suomalaisek-
si todetun sotilaan jäänteet. 
Noudetut jäänteet kuljetettiin 
Viipuriin Pietari-Paavalin 
kirkkoon odottamaan oikeus-
lääkäreiden tutkimusta, arku-
tusta ja marraskuussa tapah-
tuvaa kuljetusta Suomeen. 

Syyskuun alkuun men-
nessä on löytynyt yhteensä 
23 sankarivainajan jäänteet 
ja 12 vainajalle todennäköi-
sesti kuulunutta tuntolevyä. 
Sota-arkiston, kirkkoherran-
virastojen ja Väestörekisteri-
keskuksen tietojen avulla on 
voitu selvittää tuntolevyjen 
haltijoiden omaiset ja hank-
kia näiltä DNA-tunnistuk-
seen tarvittavat verinäytteet.

Palautetta 
yhdistykselle
Kenttähautausmaat ovat ol-
leet viime vuosien aikana 
lukuisten veteraani- ja mui-
den retkikuntien käyntikoh-
teina. Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistys, jonka vas-
tuulla hautausmaiden hoi-
to ja ylläpito on, toivookin 
saavansa paikan päällä käy-
neiltä tietoja kenttähauta-
usmaiden kunnosta. Yhdis-
tyksen osoite on Hämeentie 
17 B 62, 00500 Helsinki, pu-
helin (09) 6842 4515, faksi 
(09) 2781 838 ja sähköposti: 
info@sotavainajat.net

MARKKU KIIKKA

Suomen Sotaveteraa-
niliitto on sopinut 50-
vuotishistoriansa kir-

joittamisesta filosofian tohto-
ri Kaarle Sulamaan kanssa. 
Historia valmistuu liiton juh-
lavuonna 2007.

Kaarle Sulamaa on syn-
tynyt 1968. Hän väitteli toh-
toriksi 1995 Hilja Riipisestä. 
Lisäksi hän on kirjoittanut 
mm. teoksen Lotta Svärd – 

Sotaveteraaniliiton 
50-vuotishistoriahanke etenee

Uskonto ja isänmaa (1999) ja 
yhdessä Pia Olssonin kanssa 
Kainuun Lotta Svärdin histo-
rian 1921–1944 (2003).

Historiatyöryhmään kuu-
luvat liiton kunniapuheenjoh-
taja Simo Kärävä sekä pro-
fessori Ohto Manninen, val-
tuuston puheenjohtaja Aarno 
Lampi ja liiton puheenjohta-
ja Aarno Strömmer. Sihtee-
rinä toimii toiminnanjohta-

ja Markku Seppä, joka on 
huolehtinut liiton arkistoai-
neksen luovuttamisesta py-
syväissäilytykseen Kansallis-
arkistoon.

Liitto on aiemmin julkais-
sut kolme historiikkiteosta. 
Ne ilmestyivät liiton täyttä-
essä 20 vuotta 1977, 30 vuotta 
1987 ja 40 vuotta 1997. Vuon-
na 1982 julkaistiin lisäksi 25-
vuotisvihkonen.

Sotaveteraanien tuki- ja 
perinnesäätiö myön-
tää vuoden 2004 aika-

na 10 000 euroa avustuksia 
vähävaraisten sotaveteraani-
en sekä heidän puolisoidensa 
ja leskiensä sosiaaliseen tu-
kemiseen. Avustusta voidaan 
myöntää lääkekulujen oma-
vastuuosuuksiin, apuvälinei-
den hankintaan ja muihin 
kotona selviämistä edistäviin 
asioihin. Suurin avustusmää-
rä on 500 euroa. Avustukset 
on tarkoitettu pääasiallises-
ti ylimääräistä rintamalisää 
saaville tai niille, joiden elä-
ke on alle 1 000 euroa kuu-
kaudessa. 

Varat ovat kertyneet 
tänä vuonna merkkipäi-
väänsä viettäneiden henki-
löiden luovutettua kukkiin 
ja lahjoihin tarkoitetut va-

Avustuksia sotaveteraaneille, 
puolisoille ja leskille

rat sotaveteraanien tuki- ja 
perinnesäätiölle käytettä-
väksi veteraanien avusta-
miseen.

Hakemukset liitteineen 
lähetetään paikalliselle so-
taveteraaniyhdistykselle tai 
-piirille, jotka toimittavat 
hakemukset Sotaveteraani-
en tuki- ja perinnesäätiöl-
le, osoite Korkeavuorenka-
tu 41 A 7 00130 Helsinki. 
Lisätietoja sosiaalisihteeri 
Anni Grundström puhelin 
(09) 6126 2013. Hakemus-
lomakkeen saa internetistä 
osoitteesta 
www.sotaveteraaniliitto.fi
sotaveteraanipiireistä ja 
säätiöltä. 

SOTAVETERAANIEN 
TUKI- JA PERINNESÄÄTIÖ 

Jatkosodan päättymisestä 
tuli syyskuussa 60 vuot-
ta ja talvisodan päätty-

misestä tulee maaliskuussa 65 
vuotta. Sotiemme veteraaneil-
le on omistettu 2. maaliskuuta 
ilmestyvä postimerkki. Posti-
merkin kuvan aiheena on rin-
tamalla otettu valokuva haa-

Postimerkillä kunnioitetaan 
sotiemme veteraaneja

voittuneesta sotilaasta ja häntä 
hoivaavasta lotasta. Haavoittu-
neen sotilaan nimi ei ole tie-
dossa. Hoivaava lotta on kär-
sämäkinen Konek. K/II/JR 
12:n muonittajalotta Lyyli Lu-
siina Iso-Aho, myöh. Kesänie-
mi Asikkalan Vääksystä.

Suomen veteraaniliitto-

jen valtuuskunta teki Postille 
vuonna 2001 aloitteen posti-
merkin saamiseksi kun sotien 
päättymisestä on 60 vuotta. 
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Kurkijoella syntynyt 
vääpeli evp Juho 
Lötjönen täytti 100 

vuotta 3.10.2004. Syntymä-
päiväkahvitilaisuus pidettiin 
Palokan terveyskeskuksessa.

Juho Lötjönen astui puo-
lustusvoimien vakinaiseen 
palvelukseen Karjalan Kaar-
tin Rykmenttiin vuonna 1928. 
Taistelukoulun kanta-aliup-
seeriosaston jalkaväen aliup-
seerilinjan hän suoritti vuon-
na 1933. Vuodesta 1934 hän 
palveli Jyväskylän sotilaspii-
rissä. Myös evp:ksi siirtymi-

Sotaveteraani, vääpeli evp. Juhana 
(Juho) Lötjönen 100 vuotta

Kapteeni evp. Kari Korhonen välitti Jyväskylän Sotavete-

raanit ry:n sekä Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyh-

distys ry:n onnittelut päivänsankarille. Onnitteluvuorossa 

92-vuotias Aino-rouva.

nen tapahtui Jyväskylän So-
tilaspiirin palveluksesta. So-
tilasuransa alkuvuosina Juho 
Lötjönen toimi koulutusaliup-
seerina siirtyen myöhemmin 
huoltoalalle.

Eläkepäiviään Juho Löt-
jönen viettää Jyväskylän 
maalaiskunnan Palokassa. 
Vielä vuosi pari sitten hänet 
nähtiin Aino-puolisoineen 
usein tavanomaisella päivä-
kävelyllään.

Parhaimmat onnittelut 
merkkipäivän johdosta.

Vapaussoturi, kolmen 
sodan veteraani Valde 
Tenhula täyttää 104 

vuotta Oulussa 8. joulukuuta.

Valde Tenhula 104 vuotta

Mallia nuoremmille. Vapaussodan veteraani Valde Tenhu-

la (s. 1900) saappaanheittokilpailussa Oulussa elokuussa 

2001. Kuva Hilkka Raappana (Oulun veteraanikirja. Oulu 

2002).

ja pääsi siviiliin korpraalina 
iän perusteella 1942.

Seitsemän Amerikan- 
vuoden jälkeen 1920-luvul-
la Tenhula asettui Ouluun. 
Kuusi vuotta hän palveli po-
liisina, sitten Alkon myyjänä 
kolmattakymmentä vuotta 
eläkevuosiinsa saakka. Vai-
mon kuoltua 1989  hän on jat-
kanut  eloa omassa kodissaan 
Tuiran palvelukeskuksessa. 
Veteraanien juhlatilaisuuk-
sissa Valde Tenhula on ollut 
mieluusti nähty ja kunnioi-
tettu vieras aina viime  vuo-
siin asti.

Oulun veteraaniyhdis-
tykset kutsuivat kaikki va-
paussoturit kunniajäsenik-
seen 1971. Valde Tenhula on  
heistä viimeinen. ”Kun piti 
tehä kovvaa työtä heti veka-
rana. Sieltä se hyvä kunto on 
lähtöisin”,  hän kertoi synty-
mäpäivähaastattelussa nel-
jä vuotta sitten. Juhlapäivää 
Valde Tenhula viettää nyt  
Oulun vanhimpana asukkaa-
na läheistensä seurassa.

(A.S.)

Veteraani Tuki ry:n 
vanhin jäsen Eino 
Rajala täytti 101 

vuotta 24. lokakuuta 2004. 
Eino Rajalalle pidettiin 

100-vuotissynttärit 24. loka-
kuuta 2003 Kerhotalon ravin-
tolassa, Lake Worthissa, Flo-
ridassa. Tällöin läsnä olivat 
Einon aviovaimo Liisa, Lii-
san sisar Aili ja hänen mie-
hensä Jaakko Ketomäki, Yli-
härmästä. 

Eino Rajala 101 vuotta

Temmes-lähtöinen Val-
de Tenhula osallistui  Oulun 
valtaukseen 1918, oli mukana 
sekä talvi- että jatkosodassa 

Kiitos ystävällisestä huomaavaisuudesta merkkipäivänäni.

MARKKU SEPPÄ

Oulun Sotaveteraani-
kuoro teki toisen 
konserttimatkansa 

Viroon viime toukokuun vii-
meisellä viikolla. Matkalla oli 
43 kuorolaista, useimmat vai-
mon tai seuralaisen kanssa.

Alkajaisiksi oli kunnia-
käynti Suomen Poikien hau-
tamuistomerkillä Tallinnan 
Metsäkalmistossa. Mukana 
tilaisuudessa oli joukko Suo-
men Poikien edustajia.

Pärnussa konsertoimme 
kylpylä Spa Estonia salissa 
sekä Elisabetin kirkossa. Kyl-
pyläkonsertin  ohjelmassa oli 
runsaasti virolaisia lauluja, 

”Voitosta voittoon vielä meitä vie”
mm. Ernesaksin ”Oi sinä ar-
mas isänmaa” ja ” Hakkam-
me mehed minema”.  Kirk-
ko-ohjelmamme käsitti mm. 
L. van Beethovenin ” Juma-
lan kunnia luonnossa”, H. 
Klemetin ” Oi, kallis Suo-
menmaa” ja  J. Sibeliuksen  ” 
Soi kunniaksi luojan”.

Konserttimme Pärnun lä-
hikunnan Torin kirkossa oli 
ainutlaatuinen elämys. Suur-
työn tuon saksalaisen 1944 
polttaman kirkon restauroin-
nissa on tehnyt Pärnun reser-
viupseerien  puheenjohtaja  
Juri Kask. Jälleenrakennus 
on vaatinut  paljon ponnis-

tuksia, mutta niinpä siitä on-
kin muodostumassa virolai-
sille vahva kansallistuntoa 
ja maanpuolustushenkeä ko-
hottava symboli. Salintäytei-
nen yleisö seurasi innolla esi-
tyksiä.

Tarton vierailuun kuului 
käynti läheisessä Äksin ky-
lässä äskettäin avatussa Suo-
men Poikien Tupamuseossa 
sekä konsertti Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa. Tupamu-
seossa esittelijöinä toimivat 
everstiluutnantti Sven Ise ja 
professori Uno Järvela. Mu-
seossa on esitetty havainnol-
lisesti Suomen Poikien sota-

toimet Karjalan Kannaksella 
ja Narvan  rintamalla. Kon-
sertissa Maanpuolustuskor-
keakoululla oli selvästi ais-
tittavista nuorten virolaisten 
kadettien ryhdikkään ylväs 
maanpuolustushenki. Maas-
topukuinen joukko kuunteli 
hartaana lauluamme.

”Voitosta voittoon vie-
lä meitä vie” kajahti uljaas-
ti myös 25.9. pitämässäm-
me Muistojen Iltakonsertis-
sa Kuhmossa. Emme vielä 
silloin voineet aavistaa, että 
siitä muodostui suuresti ar-
vostamamme kuoronjohtajan 
Lauri Heikkisen jäähyväis-

konsertti. Lauri Heikkinen 
menehtyi konserttimatkan 
jälkeisenä päivänä kotonaan 
äkilliseen sairauskohtauk-
seen. Hänen johdollaan kuo-
romme sai kokea monia on-
nistumisen ja menestyksen 
hetkiä. Hän uskoi kuoroon ja 
kuoro uskoi ja luotti häneen. 
Laulaessamme Sinun johdol-
lasi  Lauri saimme kokea hie-
nompia hetkiä, mitä  veteraa-
nilaulaja voi kokea.

VILJO KAARTINEN
Oulun Sotaveteraani-kuoron 

sihteeri
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Illan ohjelmassa oli musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. 

Fysiatri Esa Mäkiniemi ja THM Marja Mäkiniemi alustivat 

suunnitelmallisesta kuntoutuksesta. Liiton puheenjohta-

ja Aarno Strömmer kiitti heitä luovuttamalla heille liiton 

tuottamia äänitteitä.
Lahden Sotaveteraanipiirin 

sosiaalineuvoja Erkki Hok-

kanen kertoi kokemuksis-

ta, joita on kertynyt lähes 

vuoden mittaiselta sosiaa-

lineuvojataipaleelta. Sosi-

aalineuvojat ovat tulleet 

jäädäkseen sotaveteraani-

työhön. 

Suomen Sotaveteraa-
niliiton neuvottelu-
päivät pidettiin perin-

teiseen tapaan, tällä kertaa 
Kuntoutuskeskus Peurungas-
sa Laukaassa.

Päiville oli kutsuttu liiton 
hallituksen jäsenet ja vara-
jäsenet, piirien puheenjohta-
jat ja toiminnanjohtajat sekä 
työnsä aloittaneet sosiaali-
neuvojat.

Käsiteltävät aihealueet 
käsittivät veteraanien kotona 
selviytymistä, kuntoutuksen 
näkymiä ja liiton keskeisiä 
toimintaperiaatteita.

Neuvottelupäivien ulko-
puoliset luennoitsijat tulivat 
Seinäjoelta. Fysiatri Esa Mä-
kiniemi ja THM Marja Mä-
kiniemi puhuivat Seinäjoella 
tehdyistä ennalta ehkäisevis-
tä kotikäynneistä veteraanien 
luona sekä kuntoutussuunni-
telmien merkityksestä. Suun-
nitelman tulee heidän mie-
lestään perustua kotona teh-
tävään arviointiin, siinä on 
oltava selkeät tavoitteet sekä 
keinot, miten ja missä olosuh-
teissa tavoitteisiin voidaan 
päästä.

Luennoitsijat korostivat 
puheenvuoroissaan yksilöllis-

Veteraanikuntoutus vahvasti esillä 
liiton neuvottelupäivien ohjelmassa

tä ja kokonaisvaltaista vete-
raanikuntoutusta, joka voi to-
teutua ainoastaan veteraania 
ja hänen omaisiaan kuullen. 

Marja Mäkiniemi kuvasi 
kotikäyntitilanteita valaise-
vin esimerkein siitä, mitä vai-
kutuksia voi olla sillä, että ve-
teraania itseään ei kuunnella 
riittävästi.

Sosiaalineuvojahanke on 
käynnistynyt odotusten mu-
kaisesti. Paikalle kutsutut 
neuvojat ovat selkeyttäneet 
toimintaansa ja tärkeimpä-
nä työnään he tässä vaihees-
sa näkivät yhteistyön avarta-
misen kuntiin. Sosiaalineu-
vos Erkki Hokkanen käytti 
puheenvuoron, jossa hän oli 
kokemustensa mukaan sitä 
mieltä, että sosiaalineuvojat 
ovat tulleet jäädäkseen vete-
raanityöhön.

Iltapäivän osuus koostui 
liiton oman väen pitämistä 
alustuksista. Valtion talous-
arvio ja sen tuoma lisämää-
räraha kuntoutukseen ai-
heutti runsasta keskustelua. 
Kuntien erilaiset käytännöt 
kuntoutuksen toteuttamises-
sa sekä veteraanien muuttu-
vat kuntoutustarpeet tulivat 
esille käytetyissä puheenvuo-
roissa. Olihan koko maa kat-
tavasti edustettuna.

Asemiesilloista tuttu Sep-
po Soittila lauloi ja laulatti 
väkeä päivän päätteeksi. 

Toisen päivän aamuna 
aloitti valtuuston puheenjoh-
taja Aarno Lampi. Hän ker-
toi kuulijoille Tammenlehvän 
perinneliiton nykyvaiheita ja 

tulevaisuuden näkymiä. Jär-
jestelytoimikunta on tehnyt 
liitolle tehtäväkentän kartoi-
tuksen, sen hallinnollisen si-
jainnin ja jäsenistön kokoa-
misen suunnitelmat.

Varsinainen, nuoremmin 
voimin miehitetty hallitus on 
tarkoitus asettaa alkuvuo-
desta 2005 pidettävässä pe-
rustajajäsenten kokouksessa. 
Tammenlehvän perinneliit-
to tulee vastaamaan suurten 
valtakunnallisten perinne-
hankkeiden toteuttamisesta. 
Veteraanijärjestöt jatkavat 
omaa toimintaansa omien 
suunnitelmiensa mukaises-
ti ja tekevät edelleen omaa 
perinnetyötään. Sosiaaliset 
kysymykset Aarno Lammen 
mukaan hoidetaan loppuun 
asti veteraaniliittojen val-
tuuskunnan VEVA:n puit-
teissa tapahtuvana yhteistoi-
mintana.

Puheenjohtaja Aarno 
Strömmer ja Naisjärjestön 
puheenjohtaja Vuokko Hur-
me kertoivat ns. Strömme-
rin työryhmän jatkotoimista. 
Naisjärjestön kanssa tehtävä 
yhteistyö vahvistuu. Veteraa-
nien puolisoiden ja leskien 
toimeentulosta ja selviyty-
misestä kannetaan yhteistä 
vastuuta. Naisjäsenten ään-

tä tulee kuunnella nykyistä 
enemmän myös yhdistysten 
kokouksissa. 

Toiminnanjohtaja Mark-
ku Seppä selvitteli päivän 
viimeisessä puheenvuoros-
saan ajankohtaisia asioita 
Sotaveteraani-lehden toimit-
tamisesta, internet-sivujen 
uusimisesta sekä liiton talou-
dellisesta tilanteesta kentän 
väelle. Sotaveteraani-lehden 
teossa tarvitaan yhteyshenki-
löitä maakunnista; tämä  et-
sintä ja nimeäminen jäi pii-
rien vastuulle. Internet-sivut 
ovat kaikkien käytettävis-
sä ja sieltä on löydettävissä 
ajankohtaista tietoa veteraa-
niasioista. Myös kaikki tar-
vittavat hakulomakkeet ovat 
sivuilla. Liiton talous on va-
kaa ja toimintaa voidaan 
turvallisin mielin suunnitella 
eteenpäin.

Päivien merkitys osana 
yhteistä toimintaa korostuu 
vuosi vuodelta. Mukaan liit-
tyy nuorempia toiminnanjoh-
tajia ja puheenjohtajia, heil-
le ajatusten vaihto neuvotte-
lupäivillä antaa uusia eväitä 
seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelmien valmisteluun.

ANNI GRUNDSTRÖM

Osana Helsingin Suo-
malaisen Klubin 
verk koju l ka i suja 

avattiin 28. lokakuuta sivus-
to, jossa on aineistoa Reijo 
Nikkilän, Dmitri Frolovin 
ja Teuvo Alavan teoksesta 
Rukiver – Suomalaiset sota-
vangit Neuvostoliitossa sekä 
kahdesta Yleisradion televi-
sio-ohjelmissa esitetystä so-
tavankidokumentista.

Sotavankiasioista on avattu 
internet-sivusto

Helsingin Suomalainen 
Klubi on aiemmin julkaisut 
sivustot viime sotiimme kar-
jalaisten sotavainajien tiedos-
tosta sekä Suomen marsalkka 
Mannerheimista ja Jean Si-
beliuksesta. Klubi rekisteröi 
vuonna 2000 sivustojen yhtei-
sen tavaramerkin ”Suomen 
Kansan Sähköinen Muisti”.

Nyt avattu tiedosto on osoit-
teessa www.klubi.fi/sotavangit

Suomalaisten kunnioit-
taman jalkaväenken-
raali Adolf Erik Ehrn-

roothin muistoksi on päätetty 
pystyttää muistomerkki. Se 
sijoitetaan Suomen kansallis-
pyhäkön, Turun tuomiokir-
kon etelän puoleiselle puis-
toalueelle.

Taiteilija Herman Joutse-
nelta tilattu muistomerkki on 
pronssireliefi, joka on kiinni-

tetty suomalaiseen graniittiin. 
Reliefi kuvaa jalkaväenken-
raali Ehrnroothia, rohkeaa 
ja esimerkillistä komentajaa 
sekä hänen sotilaitaan - nyt 
sotiemme veteraaneja. Muis-
tomerkki paljastetaan talvi-
sodan päättymisen muisto-
päivänä 13.3.2005.

Muistomerkkitoimikunta 
lähestyy Suomen elinkeino-
elämää, niitä yhteisöjä ja jär-

jestöjä, joiden uskotaan halu-
avan taloudellisesti osallistua 
muistomerkin aikaansaami-
seen ja siten kunnioittaa jal-
kaväenkenraali Ehrnroothia 
sekä hänen elämäntyötään ja 
veteraaneja.

Lisätietoja antavat: muis-
tomerkkitoimikunnan pu-
heenjohtaja kenraaliluutnant-
ti R.W. Stewen 040-831 0740, 
toimitusjohtaja Keijo Keto-
nen 0500-693 311, konsuli 
Jukka Wihanto 0400-666 733

Jalkaväenkenraali Ehrnroothille 
muistomerkki Turkuun
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Otto Ville Kuusinen 

(1881–1964) vaikutti Suo-

messa sos.dem. puolueen 

piirissä mm. ”Työmiehen” 

toimittajana, eduskunnan 

jäsenenä ja sos.dem. puo-

luetoimikunnassa. Hän oli 

”taktikko” parhaasta päästä 

selviten Stalinin vainoista-

kin. Kuusinen ajoi Suomen 

itsenäisyyttä kv. työväen-

liikkeen puitteissa ja yhteis-

ymmärryksessä Venäjän 

työväenpuolueiden kanssa 

varovaisesti välttäen jyrk-

kiä vallankumousaatteita. 

Vuonna 1918 Kuusinen väis-

tyi Venäjälle perustamaan 

Suomen kommunistista 

puoluetta. Hän toimi mm. 

Kominternissa, Neuvosto-

liiton puhemiehistössä ja 

keskuskomiteassa sekä sen 

sihteeristössä. Suomeen ei 

Kuusinen kuitenkaan sotien 

jälkeen palannut. Hän vas-

tasi Talvisodan poliittisista 

valmisteluista yhdessä Mo-

lotovin ja Zdanovin kanssa.

Kansanarmeijan synty
Tutkijat ovat olleet hiukan eri-
mielisiä, siitä, milloin Kuu-
sisen kansanarmeija – I suo-
malainen armeijakunta – pe-
rustettiin. Aiemmin luultiin, 
että se tapahtui joulukuun 
alussa 1939, kun se mainittiin 
Terijoen hallituksen julistuk-
sessa. On kuitenkin varmaa, 
ettei armeijakuntaa polkaistu 
maasta noin vain, vaan sen pe-
rustaminen, ainakin valmiste-
lut, on aloitettu hyvissä ajoin 
ennen sotaa. On mahdollista, 
että suunnittelutyö on aloitet-
tu vielä aikaisemmin.

Neuvostoliitto julisti lii-
kekannallepanonsa syyskuun 
alussa maailmansodan sytyt-
tyä. Sen sijaan kansanarmei-
jan lkp ajoittuu myöhempään 
ajankohtaan eli marraskuun 
puoliväliin 1939, koska Kuu-
sisen sotilaat astuivat palve-
lukseen 17–18.11. Eli kansan-
armeijakunnan lkp tapahtui 
nimenomaan toimintaa var-
ten Suomen suuntaan. Lkp:
ssa kerättiin Petroskoihin liki 
kaikki Aunuksen, Vienan, In-
kerin ja Muurmannin suomea 
puhuneet. Univormunsa en-
simmäiset Kuusisen sotilaat 
saivat kuitenkin vasta joulu-
kuun alussa. Sekin osoitta-
nee, että toimeen oli ryhdytty 
suhteellisen myöhään, sen jäl-
keen kun joukkoja oli koottu 
Leningradin ympäristöön.

Kansanarmeijan organisaatio
Kumma kyllä Kuusisen ar-

Kuusisen kansanarmeija
meijakunnasta ei saatu so-
tavankeja Talvisodassa juu-
ri lainkaan, vain joitakin de-
santteja. Kuusisen joukkojen 
ei sallittu sotia, vaan se oli 
tarkoitettu marssiin Helsin-
kiin Suomen sorruttua. Sik-
si kansanarmeijan joukkojen 
organisaatiosta ei saatu yksi-
tyiskohtaisia havaintoja en-
nen jatkosotaa. Jatkosodassa 
saatujen Kuusisen veteraani-
en kertomukset taas koskivat 
vain heidän omia osastojaan. 
On kuitenkin selvitetty, että 
Kuusisen joukot muodosti-
vat I Vuoristoarmeijakunnan, 
johon kuului neljä divisioo-
naa. Ak:n komentajana toi-
mi Terijoen hallituksen puo-
lustusministeri Aksel Anttila. 
Ilmeisesti tittelillä Vuoristo-
armeijakunta haluttiin antaa 
kuva – myös Suomeen – että 
kyseessä oli erikoiskoulutettu 
valiojoukko, joka pystyi tais-
telemaan pohjoisen vaikeissa 
sää ja keliolosuhteissa. Täl-
laisen jalkaväkiarmeijakun-
nan vahvuus olisi ollut noin 
50 000 miestä, mutta vuoris-
toarmeijakunta oli kevyempi. 
Edes kaikkia sen organisaa-
tioon kuuluneita joukkoja ja 
yksiköitä ei perustettu. Orga-
nisaatioissa esiintyneet vajeet 
oli tarkoitus poistaa Suomen 
armeijasta karkaavilla soti-
lailla, mutta se osoittautui toi-
veajatteluksi ja osoitti suoma-
laisten ajattelutavan aliarvioi-
mista sodassa.

Niinpä armeijakuntaan 
oli pakko ottaa venäläisiä-
kin. Yleensä armeijakunnan 
joukkojen upseerit olivat ve-
näläisiä, mutta jo tammikuus-
sa 1940 venäläisiä oli liki puo-
let rykmenttien vahvuuksista. 
Tiedetään, että 3. Divisioonan 
tykistörykmentti oli sodan 
loppupuolella melkein koko-
naan venäläinen. Sotavanki-
tietojen mukaan ak:n patal-
joonat olivat vain noin komp-
panian vahvuisia ja rykmentit 
kuin pataljoonia. Eräässä ryk-
mentissä oli vain noin 500 
miestä. Toisaalta joissakin 
rykmenteissä oli kaksi patal-
joonaa ja tykistörykmentissä 
korkeintaan kaksi patteristoa. 
Divisioonissa oli kaksi ryk-
menttiä. Armeijakunnan vah-
vuus oli sodan päättyessä kor-
keintaan 28 000 miestä.

Pienen vahvuuden vuoksi 
myös aselajijoukkoja oli Kuu-
sisen armeijakunnassa niukal-
ti. Tosin johtamista varten oli 
jo marraskuussa Petroskois-
sa perustettu viestipataljoona 
sekä eräitä pienempiä yksiköi-

tä, ratsueskadroonia ja pio-
neeriyksiköitä. Kun joukois-
sa oli runsaasti hiihtotaitoi-
sia, kahteen ak:n divisioonaan 
perustettiin hiihtopataljoonat, 
yksi 1.D:aan (kapteeni Poiko-
lainen), yksi 2. D:aan (kaptee-
ni Määttä) sekä yksi erillinen 
hiihtopataljoona (kapteeni 
Kivekäs). Pataljoonien mie-
het kerättiin ak:n muista jou-
koista, ja tällainen ”väenotto” 
vähensi niiden vahvuuksia. 
Mainittakoon, että Määtän 
hiihtopataljoona taisteli pari-
sen viikkoa Viipurinlahdella 
kärsien suuria tappioita, joita 
2. DE paikkasi kykyjensä ja 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Kuusisen sotilaat sodassa
Kuusisen armeijakunnan 
joukkojen osallistumisesta 
Talvisodan sotatoimiin ei tut-
kimus näytä saaneen aivan 
eksaktia kuvaa. Lähinnä se 
johtuu siitä, että saadut so-
tavangit tiesivät vain oman 
komppaniansa vaiheista. Vain 
parista jalkaväkirykmentistä 
on olemassa parempi kuva.

Kuten on jo mainittu, suo-
mea puhuneet miehet koottiin 
Petroskoihin. Joulukuun alus-
sa näitä kuljetettiin Leningra-
diin ja sen ympäristöön kou-
lutettaviksi ja varustettaviksi. 
Sitä mukaa, kun lisää miehiä 
kokoontui Petroskoihin, heidät 
toimitettiin edelleen Leningra-
diin. Osa miehistä joutui mat-
kustamaan aina Murmanskiin 
asti, ja viimeksi palvelukseen 
astuneet eivät ehtineet lähteä 
Petroskoista mihinkään ennen 
Talvisodan päättymistä. Le-
ningradiin joutuneet siis varus-
tettiin ja tykistö sai kanuunan-
sa ja haupitsinsa.

Kun joukot oli suurin piir-
tein muodostettu ja varustet-
tu, niitä alettiin keskittää rin-
tamalle puna-armeijan jouk-
kojen selustaan odottamaan 
suurta tehtäväänsä, marssia 
Helsinkiin. Ak:n 1. ja 2. D:n 
jalkaväki marssi ennen jou-
lukuun puoltaväliä Karjalan 
kannakselle. AKE ja pääosa 
muista divisioonan joukoista 
ryhmittyi alueelle Siestarjo-
ki–Kuokkala–Terijoki. Vähää 
myöhemmin marssi Pushki-
nossa varustetun ja koulutetun 
2. Divisioonan osia eteenpäin, 
joskin melkoinen osa divisi-
oonasta lähetettiin Laatokan 
koillispuolelle, missä puna-
armeijalla oli suuria vaike-
uksia. Divisioonan jalkavä-
kirykmentti 6 vietiin junilla 
Lotinapeltoon, mistä se hiih-
ti Aunuksen ja Rajakonnun 
kautta Salmin Miinolaan ol-
len perillä vuodenvaihteessa 
1939/1940. Se liitettiin ak:n 3. 

Divisioonaan, jonka esikunta 
sijoittui Suojärvelle. Toinen 
osa divisioonasta – JR 5– mat-
kasi Karhumäkeen ja marssi 
sieltä likelle Suomen rajaa. Di-
visioonan JR 5 siirtyi Karjalan 
kannakselle ennen joulua saa-
tuaan huomattavasti täyden-
nystä. Niinpä täydennysmie-
histä ja 1 Divisioonan Jalkavä-
kirykmentti 3:sta koottiin uusi 
2. D, joka ryhmittyi ja majoit-
tui Uudellekirkolle.

Kuusisen kansanarmeijan 
organisaatio muuttui sodan 
aikana. Eräitä sen pienempiä 
jalkaväkiosastoja ilmaantui 
taisteluun aina Suomussalmea 
ja Kuhmoa, jopa Petsamoa 
myöten. 

Sotavankitieto kertoo, että 
Murmanskissa ja Petsamossa 
oli Kuusisen armeijakunnan 
yksi rykmentti, jonka vahvuus 
lienee ollut tuhatkunta mies-
tä. Siitä muodostettiin 4. Di-
visioona, joka sitten sai nimen 
Rajavartiodivisioona. Kuh-
moon suomalaiset saarsivat 
puna-armeijan 54. D:n, jonka 
taistelua tuki kansanarmeijan 
yksi pataljoona. Se muodolli-
sesti muutettiin Jalkaväkiryk-
mentti 7:ksi.

Kansanarmeijakunta 
taisteluissa
Laatokan Karjalaan siirty-
nyt armeijakunnan JR 6 am-
pui ensimmäiset laukauksen-
sa suomalaisvihollisia vastaan 
Lunkulan saarella tammi-
kuun alussa 1940. Vaikka oli 
olemassa käsky, ettei Kuusi-
sen armeija saanut osallistua 
aktiivisiin taisteluihin val-
kosuomalaisia vastaan, niin 

tämä rykmentti kävi kuiten-
kin divisioonan komentajan 
eversti Tommolan hiljaisella 
suostumuksella eräänlaista 
partiosotaa alueella naamioi-
den toimintansa taisteluam-
munnoiksi ja –harjoituksiksi. 
Rykmentti toimi yhteistoimin-
nassa alueelle tulleen siperia-
laisen 37. D:n kanssa.

Karjalan kannaksella 
puna-armeija mursi Summan 
puolustuksen helmikuun puo-
livälissä 1940. Kuusisen ar-
meijan 2. D marssi Koiviston 
suuntaan ja 1. D Uudellekir-
kolle. 2. Divisioonan tykis-
tö ampui Rakinsaarta ja yksi 
rykmentti osallistui saaren 
valtaukseen. Puna-armeijan 
takana divisioona siirtyi maa-
liskuun alkuun mennessä ko-
konaisuudessaan Johannek-
seen, mistä sen tykistö ampui 
tukien mm. Uuraan ja Revon-
saaren aluetta puhdistanutta 
jalkaväkeä.

Myös 1. Divisioona havit-
teli taisteluun. Se marssi myös 
Johannekseen osallistuen 
osillaan mm. Hnnukkalan ja 
Niemelän kylien sekä Ravan-
saaren miehitykseen maalis-
kuun alkupuolella. Taistelui-
hin osallistuivat lisäksi vielä 
divisioonien hiihtopataljoo-
nat sekä Kuhmon osasto. Ak:
n osia käytettiin useimmiten 
kuitenkin vartiointi- ja val-
vontatehtäviin, sillä niitä ei 
haluttu uhrata sodan jumalal-
le, koska niille oli suunniteltu 
oma tehtävä.

I AKE ilmaantui myös Jo-
hannekseen. Se valmistautui 
joukkoineen Helsingin valta-
ukseen yhdessä puna-armei-

(Ohto Manninen: Molotovin coctail – Hitlerin 

sateenvarjo, Kleio ja nykypäivä 1994.)
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Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on äskettäin 
julkaissut 24-sivuisen 

esitteen Veteraanipolitiikka 
2004–2007 - Valtioneuvos-
ton linjauksia  (STM:n esite 
2004/10). Tämä hallituksen 
veteraanipaketti pohjautuu 
pitkälti rintamaveteraaniasi-
ain neuvottelukunnan kevääl-
lä 2004 tekemään esitykseen 
veteraanimäärärahojen lisää-
misestä. Julkaisu sisältää pe-
rustiedot rintamaveteraanien 
sosiaaliturvasta ja valtioneu-
voston veteraanipoliittiset lin-
jaukset lähivuosiksi. 

Esitteen voi tilata pu-
helinnumerosta (09) 1507 
3782 tai sähköpostitse 
kirjasto.stm@stm  Esite on 
saatavissa sähköisesti osoit-
teesta www.stm.fi>julkaisut

Seuraavassa tekstissä on 
pääkohtia esitteen osioista, 
joissa on kyse rintamavete-
raanien etuuksien kehittämi-
sestä, veteraanijärjestöjen ja 
Tammenlehvän perinneliiton 
toiminnan tukemisesta sekä 
kyselytutkimuksista. Esite si-
sältää lisäksi tietoja etuuksis-
ta vuonna 2004, sotainvalidi-
en ja eräiden muiden henki-
löryhmien erityisetuuksien 
kehittämisestä sekä tilasto-
taulukoita.

Periaatelinjauksia
Rintamaveteraanien itse-
näisen toimintakyvyn tuke-
misen kannalta on menos-
sa vaativin vaihe. Vanhusten 
kotona selviytymisen turvaa-
minen mahdollisimman pit-
kään edellyttää monipuolisia 
tukitoimia, veteraanien eri-
tyisetuuksien ja kunnallisen 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon välistä hyvää yhteistyö-
tä sekä ennalta ehkäisevää 
otetta. Oikein kohdistettuna 
sotainvalidien ja rintamavete-
raanien erityisetuuksilla voi-
daan tukea kunnallisen pal-
velujärjestelmän toimivuutta. 
Keskeinen toimintamalli on 
kuntoutus ja sen sisällön ke-
hittäminen siten, että tuetaan 
kuntoutujaa hänen kotiym-
päristössään. Itsenäisen sel-
viytymisen tukeminen sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
korostuvat sotainvalidien ja 
veteraanien vanhuudenhuol-
lon vaiheessa. 

Valtioneuvoston veteraa-
nipoliittisten linjausten tar-
koituksena on kunnioittaa 
veteraani-ikäluokkien pa-
nosta Suomen itsenäisyy-

den säilyttämisessä ja tukea 
jo keski-iältään 83-vuotiaan 
väestönosan itsenäistä sel-
viytymistä omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. 
Avainkysymyksiä ovat rin-
tamaveteraaneille tarjottava 
mahdollisuus säännölliseen 
vuosittaiseen kuntoutukseen 
ja sotainvalidien avopalvelu-
jen kehittäminen. Uudista-
malla kuntoutuksen sisältöä 
painottaen avokuntoutus-
ta voidaan parhaiten tukea 
kuntoutuksen säännönmu-
kaisuutta. Valtakunnalliset 
sotainvalidi- ja veteraanijär-
jestöt, eduskunta sekä sosiaa-
li- ja terveysministeriön yhte-
ydessä toimiva rintamavete-
raaniasiain neuvottelukunta 
ovat korostaneet näiden ky-
symysten tärkeyttä viime 
vuosien kannanotoissaan. 

Rintamaveteraaneja on 
vuoden 2004 lopussa noin 
105 000. Sotainvalideja heistä 
on noin 16 000. Keski-ikä on 
83 vuotta. Vuoden 2005 lo-
pussa rintamaveteraaneja on 
arviolta 95 000. Rintamavete-
raanien ja sotainvalidien eri-
tyisetuuksiin käytetään val-
tion talousarviossa vuonna 
2004 arviolta 460 milj. euroa. 

Jatkosodan päättymisestä 
on kulunut 60 vuotta 4.9.2004 
ja Lapin sodan päättymisestä 
60 vuotta 27.4.2005. Valtio-
neuvosto on päättänyt tukea 
rintamaveteraanien ja sotain-
validien asemaa ja säännön-
mukaista kuntoutusta 20,9 
milj. euron lisämäärärahal-
la vuonna 2005. Rintamave-
teraanien ja sotainvalidien 
erityisetuuksiin käytetään 
vuonna 2005 noin 456 milj. 
euroa, lähes vuoden 2004 ta-
soinen summa. 

Kehittämistoimenpiteet  
Rintamaveteraanien itsenäi-
sen selviytymisen tukemi-
seksi osoitetaan rintamave-
teraanikuntoutukseen lisä-
resursseja, uudistetaan sen 
sisältöä sekä korotetaan kan-
saneläkkeen tasokorotuk-
sen yhteydessä ylimääräistä 
rintamalisää. Tavoitteena on 
turvata kaikille kuntoutusta 
haluaville säännönmukainen 
vuosittainen kuntoutus. 

R i n t a m a ve t e r a a n i e n 
säännönmukainen kuntou-
tus tarkoittaa sitä, että haluk-
kaat pääsevät kuntoutukseen 
vuosittain. Avokuntoutuksen 
osuutta nostetaan nykyisestä 
noin kolmanneksesta vähin-

tään 50 prosenttiin kuntoutet-
tavista. Vuonna 2005 kuntou-
tukseen hakeutuu arviolta 52 
000 veteraania ja 5 000 puo-
lisoa. Kuntoutusvuorokausien 
lukumäärä rajataan nykyises-
tä 13 vuorokaudesta enintään 
10 vuorokauteen. Muutos 
edellyttää veteraanikuntou-
tusasetuksen muutosta. 

Vuonna 2004 kuntoutus-
määräraha on 35,8 miljoo-
naa euroa. Vuoden 2005 ve-
teraanikuntoutusmäärärahaa 
korotetaan 12 milj. eurolla, 
jolloin kokonaismääräraha 
vuodelle 2005 on 47,8 milj. 
euroa. Vuonna 2006 lisämää-
rärahan tarve vuoden 2004 
tasoon verrattuna on noin 
7 milj. euroa, vuonna 2007 
noin 2 milj. euroa. 

Rintamalisä ja 
ylimääräinen 
rintamalisä

Hallitus esittää kansaneläk-
keisiin 1.3.2005 lukien tasoko-
rotusta, joka on noin 7 euroa 
kuukaudessa. Ylimääräisen 
rintamalisän suuruus mää-
räytyy kansaneläkkeen pe-
rusteella. Kansaneläkkeeseen 
tehtävä tasokorotus korottaa 
myös ylimääräisen rintama-
lisän määrää 1.3.2005 luki-
en. Korotus on enimmillään 
3,15 euroa kuukaudessa. Yli-
määräisen rintamalisän koro-
tuksen kustannusvaikutus on 
noin 1 milj. euroa vuodessa. 

Kansaneläkkeen tasoko-
rotus lisää verotuksen kaut-
ta monien eläkettä saavien 
nettotuloja, koska kunnallis-
verotuksessa hyväksyttävän 
eläketulovähennyksen mää-
rä kasvaa kansaneläkkeen 
enimmäismäärän kasvaes-
sa. Vaikutus kohdistuu kun-
nallisveroa maksaviin eläk-
keensaajiin, lukuun ottamat-
ta suurimpia eläke- ja muita 
ansiotuloja saavia. 

Veteraanijärjestöjen 
toiminnan tukeminen 
Valtakunnallisten veteraani-
järjestöjen toimintaa tuetaan 
RAY:n vuosittain myöntä-
millä toiminta-avustuksilla. 
Vuonna 2004 tuki on yhteen-
sä noin 1,4 milj. euroa. Vete-
raanijärjestöt ovat esittäneet, 
että avustusten taso jäädytet-
täisiin vuoteen 2007 saakka 
vuoden 2004 tasolle. Peruste-
luina on, että järjestöt joutu-
vat turvautumaan ulkopuoli-
seen työvoimaan yhä laajem-
min, koska jäsenet eivät enää 

Valtioneuvoston linjaukset veteraanipolitiikasta 
kohentavat erityisetuuksia

ikänsä puolesta pysty toimi-
maan paikallisyhdistyksissä 
entisessä laajuudessa. 

Veteraanijärjestöjen toi-
minta-avustus on perusteltua 
säilyttää vuoden 2004 tasol-
la vuoteen 2007 saakka. Sen 
jälkeen tilanne arvioidaan 
uudelleen. 

Tammenlehvän 
perinneliiton toiminta 
saa tukea 
Tammenlehvän perinnelii-
ton perustava kokous pidet-
tiin keväällä 2003. Yhdistys 
perustetaan virallisesti vuo-
den 2005 kansallisen vete-
raanipäivän pääjuhlan yhte-
ydessä, Torniossa 27.4.2005. 
Perinneliiton tarkoituksena 
on hoitaa ja vaalia Suomen 
vuosina 1939–45 käymien so-
tien ja niiden veteraanien pe-
rintöä. 

Valtioneuvosto on osal-
taan valmis myötävaikutta-
maan Perinneliiton toimin-
nan käynnistymiseen ja va-
kiinnuttamiseen. 

Valtio tukee 
taloudellisesti kansallista 
veteraanipäivää 
Kansallista veteraanipäivää 
on vietetty vuodesta 1987 
lukien. Sotiemme veteraani-
en arvostuksen lisäämiseksi 
valtioneuvosto päätti vuonna 
1986 aloittaa kansallisen ve-
teraanipäivän vieton vuosit-
tain huhtikuun 27. päivänä, 
joka on Lapin sodan päätty-
misen muistopäivä. Samassa 
yhteydessä päätettiin, että 
valtio osallistuu valtakunnal-
lisen pääjuhlan järjestämis-
kustannuksiin osoittamal-
la järjestävälle kaupungille 
avustuksen valtion talousar-
vion kautta. 

Kyselytutkimukset 
Kansanterveyslaitos teki 
vuonna 2004 sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimeksian-
nosta rintamaveteraaneille 
kohdistetun kyselyn, jossa 
selvitetään otostutkimuksen 
avulla veteraaniväestön ter-
veydentilaa, toimintakykyä 
ja elinoloja. Samalla vastaajat 
arvioivat omaa toimintakyky-
ään ja kuntoutustarvettaan. 
Tuloksia verrataan laajan Ve-
teraani -92 tutkimuksen tu-
loksiin. Tuolloin tutkimuksen 
kohteena oli koko veteraani-
väestö. Tutkimuksen tulok-
set ovat käytettävissä vuoden 
2004 lopulla. 

jan voimien kanssa. Puna-ar-
meijan 173. D saavutti hyö-
kättyään Viipurinlahden yli 
Viipurin–Haminan valtatien. 
Suomenlahti ja Viipurinlahti 
olivat Talvisodan aikana niin 
vahvassa jäässä, että mekani-
soidut joukot pystyivät ylittä-
mään Viipurinlahden. Niiden 
takana lahden oli määrä ylit-
tää ratsuväki, joka olisi valmis 
ryntäämään kohti Helsinkiä, 
jos suomalaisten puolustus oli-
si murtunut. Niinpä Kuusisen 
joukot olisivat voineet nope-
asti ylittää Viipurinlahden ja 
seurata länteen ryntäävää rat-
suväkeä. Operaation johto oli-
si ollut neuvostoliittolaisilla.

Jälkipuintia
Kun Otto Ville Kuusisen hal-
litus kadotettiin, kadotettiin 
myös sen I Armeijakunta. Jo-
hanneksen tietämille ryhmit-
tyneet armeijakunnan 1. ja 2. 
Divisioonan joukot ja yksiköt 
koottiin Terijoelle, jossa ne 
”riisuttiin univormuista” ja 
kotiutettiin vanhimmista ikä-
luokista alkaen. Nuoremmat 
sijoitettiin puna-armeijan va-
ruskuntiin ympäri suurta Ve-
näjää.

Armeijakunnan jäljelle vie-
lä jääneistä osista perustettiin 
Terijoella uusi puna-armeijan 
71. Divisioona kevään 1940 
kuluessa. Sen ensimmäiseksi – 
lyhytaikaiseksi – komentajaksi 
tuli Aksel Anttila. Divisioona 
esikuntineen siirrettiin kesällä 
1940 Petroskoihin, jossa siihen 
liitettiin muitakin entisen kan-
sanarmeijan osia esimerkiksi 
Porajärveltä. Divisioonaa on 
pidettävä Kuusisen kansanar-
meijakunnan perinnejoukko-
osastona. Se oli jatkosodan al-
kupuolella torjumassa suoma-
laisten hyökkäystä Vienaan, 
mutta syksyllä 1942 divisioona 
irrotettiin Poventsan rintamas-
ta ja siirrettiin muualle. Tunne-
tuin 71. D:n rykmentinkomen-
tajista on majuri Valter Valli, 
joka viivytti taidolla suomalai-
sia JR 126:n komentajana Tol-
vajärveltä Poventsaan.

ANSSI VUORENMAA

Lähteinä käytetty: Fac-
ta 2001, WSOY Juva 2001, 
Osmo Jussila: ”Terijoen hal-
litus 1939–1940” WSOY Juva 
1985, Ohto Manninen: ”Molo-
tovin coctail – Hitlerin sateen-
varjo”. Kleio ja nykypäivä, 
Helsinki 1994, Ohto Manni-
sen artikkelit Kuusisen armei-
jasta, HistAK no 2/1985, Kuu-
sisella oli lentokoneitakin, 
SAL no 10/1991 sekä Venäläi-
siä oli talvisodassa Suomen-
kin puolella, SAL no 9/1993.
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Jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin jälkisää-
döksessä mainittiin, että 

hänen elämäntyötään voi-
daan kunnioittaa rahalahjoi-
tuksin Sotaveteraanien tuki- 
ja perinnesäätiössä hänen 
nimeään kantavalle muisto-
rahastolle. 

Rahastosta myönnetään 
avustuksia taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville vete-
raaneille. Osa varoista käy-
tetään JR 7:n Tyrjän Ryk-
mentin veteraaneille sekä sen 

Avustuksia JR 7:n veteraaneille 
Ehrnroothin rahastosta

perinnetyöhön. Avustuksen 
saamisen edellytyksenä on, 
että veteraani saa ylimää-
räistä rintamalisää tai hä-
nen, vaimonsa tai leskensä 
taloudellinen tila on vaikea. 
Avustusta voidaan myöntää 
sosiaalisiin tarkoituksiin ku-
ten asuntokorjauksiin, lääke- 
ja terveydenhoitokustannuk-
siin, erikoissilmälasien han-
kintaan tms.

Avustusta haetaan JR 7:n 
perinnetoimikunnalle osoite-
tulla hakemuksella. Siinä tu-
lee olla liitteenä mm. selvi-
tys tuloista, varallisuudesta ja 
palveluksesta JR 7:n riveissä, 
asunnonkorjausneuvojan lau-
sunto, selvitykset kokonais-
kustannuksista, sairauden 

Marraskuun 14. päi-
vänä vietetään 
R u o k o l a h d e l l a 

Jatkosodan JR 7:n, Tyrjän 
Rykmentin kirkkopyhää. 
Tuolloin tulee kuluneeksi 60 
vuotta siitä, kun silloinen 
rykmentin komentaja, eversti 
Adolf Ehrnrooth kokosi ko-
tiutettavan rykmenttinsä so-
turit Ruokolahden kirkkoon 
jumalanpalvelukseen.

Tyrjän rykmentin vete-

JR 7:n kirkkopyhä
raanit läheisineen kutsutaan 
muistelemaan tuota tilaisuutta.

Ohjelma: 
Klo 10.00 Jumalanpalvelus 
Ruokolahden kirkossa, kun-
niakäynti sankarihaudoilla, 
lounas Immolan varuskun-
nassa
Klo 13.00 kotiuttamisjuhla. 
Jumalanpalveluksessa saar-
naa rovasti Matti Hakkarai-
nen. Juhlapuhujana on Nais-

laadusta, avustuksen käyttö-
tarkoituksesta ja jäljennökset 
maksukuiteista. 

Hakemukset tulee toimit-
taa vuosittain 15.12. mennes-
sä JR 7:n perinnetoimikun-
nalle osoitteella: Juhani Hä-
mäläinen, Linnankatu 30 A1, 
57130 Savonlinna, puh. (015) 
533 964 tai 0500 252 798, joka 
vastaa myös tiedusteluihin. 
Hakemuslomakkeita on saa-
tavana perinnetoimikunnan 
jäseniltä.

Avustusten jako tapahtuu 
helmikuussa jalkaväenken-
raali Adolf Ehrnroothin syn-
tymäpäivän (9.2.) aikoihin. 

Eri veteraaniliittojen pai-
kallisyhdistysten toivotaan 
auttavan hakijoita.

JR 7:N PERINNETOIMIKUNTA
JUHANI HÄMÄLÄINEN

ten Valmiusliiton puheen-
johtaja Riitta Uosukainen. 
Tilaisuuksissa avustaa Lap-
peenrannan Seudun Vete-
raanikuoro sekä juhlassa Rat-
suväen Perinnesoittokunta. 

Tiedustelut ja ennakkoil-
moittautumiset 3.11.2004 
mennessä: Juhani Hämäläi-
nen 0500 252798, Jukka Kin-
nunen 040 7480785 ja Juha 
Koivisto 041 4948555. 

Tarvittaessa sovitaan yh-
teiskuljetuksista.

JUHANI HÄMÄLÄINEN

Sosiaali- ja terveysminis-
teriö järjesti juhlasemi-
naarin Säätytalolla 12. 

lokakuuta. Seminaariin oli 
kutsuttu veteraanijärjestöjen 
edustajia, kaikki neuvottelu-
kunnan puheenjohtajina toi-
mineet sekä virkamiehiä. 

Rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukukunta perustet-
tiin 1979. Ensimmäisen koko-
uksensa neuvottelukunta piti 
4.10.1979. 

Tilaisuuden avasi kehitys-
johtaja Klaus Halla. Hän kä-
sitteli Rintamaveteraaniasi-
ain neuvottelukunnan käyn-
nistymistä, toimikunnan työn 
painopistealueita ja veteraa-
nipolitiikan tulevia painopis-
tealueita. 

Veteraanin puheenvuoron 
piti filosofian maisteri Esko 
Kosunen. Hän on ollut mu-
kana lähes neuvottelukunnan 
perustamisesta lähtien. 

–1970-luvun puoliväliin 
tultaessa maamme kaksi ve-

Rine 25-vuotisseminaari
teraanijärjestöä, silloinen 
Rintamamiesveteraanien liit-
to ja Suomen Sotaveteraa-
niliitto olivat turhautuneet 
kun niiden erikseen tekemät 
ja toisistaan usein jonkin ver-
ran poikkeavat aloitteet ve-
teraanietujen parantamiseksi 
eivät näyttäneet johtavan toi-
vottuihin tuloksiin. Rintama-
naisten Liittoa ei vielä silloin 
ollut perustettu ja Sotainva-
lidien Veljesliitto oli omal-
la sarallaan jo usean vuosi-
kymmenen aikana toiminee-
na saanut sotainvalidien asiat 
varsin hyvälle tolalle.

Kaksi alustusta
Seminaarissa kuultiin kaksi 
esitelmää. Tutkimusjohtaja 
Kaisu Pitkälän aihe oli Ge-
riatrisen kuntoutuksen tut-
kimus- ja kehittämishanke 
– tuloksista ja kuntoutuksen 
mallintamisesta. Hanke on 
Vanhustyön keskusliiton hal-
linnoima ja raha-automaatti-

tevan vaikuttamisen kaut-
ta neuvottelukunta on saa-
vuttanut itse asiassa paljon 
vahvemman aseman kuin pi-
tämällä suurta ääntä julki-
suudessa. Sen esitykset ovat 
olleet realistisia ja niillä on 
sen vuoksi ollut hyvät mah-
dollisuudet toteutua; ei lä-
heskään aina heti seuraavana 
vuonna, mutta vähitellen.

Tätä syksyä voidaan pi-
tää suomalaisen veteraani-
politiikan yhtenä kulminaa-
tiopisteenä. Elokuun linjaus-
ten tavoitteena on ollut kaksi 
asiaa. Ensimmäinen on kun-
nianosoitus veteraaniväes-
tön suorittamista palveluista 
suomalaiselle yhteiskunnalle 
ja itsenäisyytemme hyväksi. 
Toisena tavoitteena on tukea 
keski-iältään jo 83-vuotiaan 
väestönosan itsenäistä sel-
viytymistä omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. 
Tällöin avainkysymyksiä ovat 
rintamaveteraaneille tarjotta-
va mahdollisuus vuosittaiseen 
kuntoutukseen ja sotainvali-
dien avopalvelujen kehittä-

yhdistyksen rahoittama kun-
toutuksen kehittämishanke 
2002–2005. Hankkeen tavoit-
teena on selvittää kolmannen 
sektorin roolia ja mahdolli-
suuksia toimia geriatrisessa 
kuntoutuksessa, kehittää uu-
sia helposti toteutettavia kun-
toutusmuotoja ja tutkia nii-
den vaikuttavuutta ja selvit-
tää geriatrisen kuntoutuksen 
solmukohtia.

Toisessa alustuksessa yli-
lääkäri Riitta Antikainen 
esitteli Kansanterveyslaitok-
sen Veteraanikysely 2004. 
Kyselyn tarkoituksena oli 
selvittää otostutkimuksella 
veteraaniväestön terveyden-
tilaa, toimintakykyä ja elin-
oloja. Tuloksia verrataan Ve-
teraani -92 tutkimuksen tu-
loksiin.

Ministeri isännöi
Sosiaali- ja terveysministe-
ri Sinikka Mönkäre käsitteli 
puheenvuorossaan Rintama-
veteraaniasian neuvottelu-
kunnan merkitystä. 

– Hiljaisen ja asiantun-

minen. Kuntoutus edellyttää 
kunnilta myös sisällöllistä 
uudistamista, painottaen avo- 
ja kotikuntoutusta ja uusia 
toimintamalleja. Haluan eri-
tyisesti painottaa perinteisen 
laitoskuntoutusmallin uudis-
tamisen tarvetta.

Jo nykyisin on päästy mo-
nissa kunnissa kuntoutuksen 
säännönmukaisuuteen, kun 
veteraanikuntoutuksen tuo-
ma mahdollisuus on yhdis-
tetty omaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintaan. 
Vain kuntatason päätöksin 
voidaan avokuntoutuksen 
osuutta selvästi vahvistaa. 
Kuntoutuslaitokset voivat 
olla eräänlaisia kuntoutuk-
sen osaamiskeskuksia, jotka 
tukevat avokuntoutuspainot-
teista toimintaa. Vanha lai-
toskuntoutusmalli on joka 
tapauksessa tullut tiensä pää-
hän; kuntoutettavien joukko 
ei enää ole sama kuin 10 – 20 
vuotta sitten.
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Suomalaiset sotaveteraa-
nit ja ruotsalaiset Suo-
men-vapaaehtoiset ovat 

saaneet tiettävästi ensimmäi-
sen muistomerkin Ruotsiin. 
Laatta paljastettiin lauantai-
na 28. elokuuta Tukholman 
läänin pohjoisosassa sijaitse-
van Bron kunnan Finn-Päi-

Sotaveteraaneille 
muistomerkki Ruotsiin

Kuvassa veteraaniyleisöä (eturivi vasemmalta):Jouko Junttila (kameran 

kanssa),C.G.Johansson (Finlands Frivilliga),Tauno Ahtila, Seppo Kivisaari, Marketta 

Kivisaari,Osmo Kähkölä,Vilho Liimatainen, (kaksi viimeksi mainittua Taalainmaan suo-

malaisten sotaveteraanien edustajia) Bron torilla.

vän yhteydessä.
Idean äiti on kunnassa 

toimivan Kalevan Seniorit-
 nimisen suomalaisyhdistyk-
sen puheenjohtaja Sirkku 
Vauhkonen, joka lausui juh-
lavieraat tervetulleiksi. Laa-
tan paljasti juhlassa ulkoasi-
ainsihteeri Vesa Häkkinen 

Suomen Tukholman suurlä-
hetystöstä. Sen otti vastaan 
Bron kunnan edustajana 
kunnallisneuvos Håkan Heg-
lert. Vastaanottopuheessaan 
hän kertoi, että muistolaatta 
kiinnitetään Bron kunnanta-
lon seinään.

Sotaveteraanien edustaja-
na kiitossanat lausui Ruotsin 
Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Tauno Ahtila.

TAPANI KEKKI

Länsituulentie 8, 02610 Espoo, puh. 010 255 5930
Läkkisepänkuja 4, 02610 Espoo, puh. 010 255 5960
Iso Omena, Piispansilta 11, puh. 010 255 5935
Lippulaiva, Espoonlahdenkatu 4, puh. 010 255 6020
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Veteraanien ja vanhus-
ten asuntojen kor-
jausavustustoimin-

ta jatkuu myös ensi vuonna. 
Avustusta haetaan kunnal-
ta, joka saa määrärahat Val-
tion asuntorahastolta. Avus-
tus myönnetään sosiaalisin 
perustein, asunnossa asuvan 
ruokakunnan tulot ja varal-
lisuus eivät saa ylittää ase-
tettavia rajoja. Avustusten 
hakuaika päättyy maalis-/

Veteraanien ja vanhusten asuntojen 
korjausavustus vuonna 2005

huhtikuun vaihteessa 2005. 
Tarkempia tietoja korjaus-
avustuksista saa korjausneu-
vojilta ja kunnista.

Veteraanien ja 
sotainvalidien asuntojen 
korjausneuvonta
Vanhustyön keskusliitolla on 
16 alueellista korjausneuvo-
jaa, jotka avustavat sotainva-
lideja ja veteraaneja asunnos-
sa tarvittavien muutostöiden 

ETELÄ-POHJANMAA Harri Hietikko (06) 414 2970 0400 260 962
HELSINKI Tom Holmlund (09) 412 2903 0400 609 577
KANTA-HÄME Terho Pumpula (03) 612 7845 0400 912 941
KYMI Arja Hinkkanen (05) 377 6777 040 545 2096
LAHTI Kari Tahvanainen (03) 734 0509 0500 494 766
LAPPI Teuvo Junes (016) 28 0364 040 557 2550
OULUN LÄÄNI Tapio Karhu (08) 816 2326 040 516 6738
PIRKKA-HÄME Voitto Niska (03) 255 1651 0400 649 199
POHJOIS-KARJALA Lauri Takkunen (013) 172 2607 050 540 7035
POHJOIS-SAVO Pentti Heikkinen (017) 262 0071 0400 371 586
SATAKUNTA Taru Perämaa (02) 677 0090 0400 852 727
SISÄ-SUOMI Erkki Vesander 0400 162 494
SUUR-SAVO Ismo Kortman (015) 214 548 0500 651 737
UUSIMAA Henning Ekholm (09) 239 3805 0500 604 782
VAASA Stig Björk (06) 317 3611 0400 561 956
VARSINAIS-SUOMI Antero Hiilesvuo (02) 231 9128 0400 222 016

suunnittelussa. Korjausneu-
voja tekee tarvittavan pape-
rityön eli tekee hankkeen 
luonnospiirustukset ja kus-
tannusarvion sekä laittaa 
avustushakemukset liikkeel-
le. Tarvittaessa korjausneu-
voja avustaa myös sopivan 
urakoitsijan löytämisessä. 
Korjausneuvojan tekemä työ 
on asiakkaille maksutonta, 
mutta remontin teko tietysti 
maksaa. 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat:

Korjausneuvonnan päällikkö, Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitto, Helsinki
Puh. (09 3508 6036, gsm 040-502 3807, www.vanhustyonkeskusliitto.fi

Hämeenlinnalaisen 
Vekka-Liikenteen 
Volvo m/1938 (rek 

SA-30217) on mahdollises-
ti ainoa säilynyt sota-ambu-
lanssiksi muutettu linja-auto. 
Se toimi vuosina 1941–42 5. 
divisioonan 26. kenttäsai-
raalan ambulanssiautona. 
Jatkosodan alussa se siirtyi 
Hämeenlinnasta Sortavalan, 

Onko Sinulla muistoja 
sota-ambulanssista

Luutalahden, Loimolan, Pit-
kärannan ja Salmin kautta 
Viteleeseen, missä se oli syk-
syyn 1942. 

Suomen linja-autohistori-
allisen Seuran aloitteesta on 
ryhdytty kirjoittamaan Tie-
liikennemuseo Mobiliassa 
Kangasalla majailevan auton 
sota-aikaista historiaa. Teok-
seen kootaan muutakin tie-

toutta ja kuvauksia sodassa 
toimineista ambulanssibus-
seista. 

Jos Sinulla on muistitie-
toja tai valokuvia tästä tai 
muistakin sota-ajan ambu-
lanssibusseista, autat tämän 
sotaveteraaneja kiinnostavan 
historiikkihankkeen toteut-
tamista. Kirja on tarkoitus 
julkaista Suomen linja-auto-
liikenteen 100-vuotisjuhlien 
yhteydessä kesäkuussa 2005. 

Muistelut, kuvat ja vähäi-
setkin tiedot ja yhteydenotot 
toivotaan lähetettäväksi his-
toriikin kirjoittajalle osoit-
teella:

STUART KÖHLER
Anttilankuja 1

13210 Hämeenlinna
puhelin 0400 774 680

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
puh. (09) 476 112

SÄHKÖMOPEDITSÄHKÖMOPEDIT

Hercules Mini 
      3200e

Hercules
4650e

Pegasos
3900e

Tarpan
3500e

Suoraan maahantuojalta!
Soita ja tilaa ilmainen esite!

LOM-TUOTE OY  puh. 0400-785 105
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Talvi- ja jatkosodassa 
estettiin torjuntavoi-
toilla enemmän kuin 

Suomen valtaaminen ja mie-
hittäminen. Stalin tavoitteli 
Suomen kolmimiljoonaisen 
kansan täydellistä tuhoamis-
ta. Venäjän arkistojen avautu-
misen jälkeen tiedetään, että 
Stalin olisi siirtänyt koko kan-
san asumaan kauas Venäjälle, 
25 000 upseeria olisi toimitet-
tu keskitysleirille ja suojelus-
kuntalaiset olisi teloitettu jo 
Suomessa.

Nämä tosiasiat kertoi ken-
raalimajuri Jaakko Aatolai-
nen välirauhan solmimisen 
60-vuotisjuhlassa, 19. syys-
kuuta Kokkolassa. Vuonna 
1996 reserviin siirtynyt ken-
raali käsitteli puheessaan 
Stalinin Suomelle varaamaa 
kohtaloa.

Stalinin suunnitelman mu-
kaan Neuvostoliiton piti tal-
visodassa vallata Viipuri nel-
jässä päivässä. Helsingin val-
taamiseen pitäisi riittää kaksi 
viikkoa ja koko Suomen val-
taamiseen kolme viikkoa. 
Jouluun mennessä 1939 Suo-
men kolmimiljoonainen kan-
sa olisi siis joutunut Stalinin 
mielivallan alaiseksi. ”Suo-
men surkean varustautumi-
sen Stalin varmasti tiesi, mut-
ta eipä tainnut tuntea suoma-
laista sotilasta”, Aatolainen 
päätteli. 

Jatkosodassa Stalinin ta-
voitteet olivat samat. Kol-
menkymmenen divisioonan 
sijasta Suomen kimppuun 
heitettiin hyökkäämään so-
tilaita 50 divisioonaa. Suo-
malaisten kohtalo olisi suun-

Veteraanit torjuivat Stalinin 
aikeet kahdesti

nitelman mukaan ratkaistu 
kuudessa viikossa. Toisin 
kuitenkin kävi; pitkittyneen 
jatkosodan viimeinen näytös 
käytiin Tali–Ihantalan tais-
teluissa ja Stalinin aikeet tor-
juttiin toisen kerran. 

Suomen kansan tuhoami-
nen väestösiirroilla ja teloi-
tuksilla olisi Aatolaisen ar-
vion mukaan aivan varmasti 
toteutunut. Suunnitelmassa 
mainitussa 25 000 upseerin 
tuhoamisessa piilee tosin iso 
klappi, sillä luku oli kahdek-
sankertainen talvisodan ajan 
upseerimäärään verrattuna. 
Lukuun olisivat mahtuneet 
poliisit, opettajat ja kaikki 
muut Stalinin mielestä han-
kalat mielipidevaikuttajat. 

”Kansamme osa oli ras-
kas. Stalinin meille varaama 
kohtalo ei koskaan toteutu-
nut. Taisi olla yksi niistä har-
voista asioista, joissa diktaat-
tori ei päässyt päämäärään-
sä”, Aatolainen totesi.

Kenraalimajuri Jaakko 
Aatolainen antoi tunnustus-
ta veteraaneille ja sota-ajan 
yli 100 000 lotalle, jotka va-
pauttivat aseelliseen puolus-
tukseen ratkaisevan mää-
rän miehiä. Myös president-
ti Risto Ryti sai tunnustusta 
rohkeudesta, jolla hän hank-
ki Saksalta tarvittavan tuen 
puna-armeijan massiivisen 
hyökkäyksen torjumiseen jat-
kosodassa. Taru veteraanien 
kunniakkaista teoista ei saa 
kuolla koskaan. Vaan sillä on 
aina sija uusien sukupolvien 
elämässä. 

Maakunnan veteraani-
väki täytti ensin Kaarlelan 

kirkon ja muistojuhlassa vii-
densadan hengen Snellman-
salin lähes ääriään myöten. 
Ruokailun juhlaväelle tarjo-
si paikallinen osuuskauppa. 
Kaksikielisessä jumalanpal-
veluksessa saarnasi kirkko-
herra Peter Kankkonen. Pii-
rin hengellisen toimikunnan 
puheenjohtaja, rovasti Eero 
Palola lähetti seppelepartion 
sankarihaudoille. Jumalan-
palveluksessa avusti Kokko-
lan Nuorisosoittokunta, Pasi 
Ojalan johtamana.

Juhlaan lausui tervehdys-
sanat maakuntajohtaja Altti 
Seikkula, Vaasan Sotilaslää-
nin tervehdyksen toi kom-
modori Hannu Luukkonen 
ja pääsihteeri Pentti Kotoaro 
puhui UNICEF:in Suomen 
lapsille antamasta avusta 
vuosina 1947–51. Päätössanat 
lausui juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Seppo Yli-Norp-
pa. Musiikista vastasi Poh-
janmaan Sotilassoittokunta, 
johtajana Hannu Haahka-
la, oopperalaulaja Hannu Il-
molahti ja säestäjä Kaarina 
Nisonen. Vetelin mieskuoro 
esitti sota-ajan lauluja Juha 
Saaren johdolla. Jokilaakso-
jen nuoret tanssijat esittivät 
vaikuttavan Kurjet tanssi-
esityksen Marketta Viitalan 
ohjaamana, jonka musiik-
kina oli virsisävelmä Kos-
ka valaissee kointähtönen. 
Ruokailupaikoilla esiintyivät 
Mäntykankaan koulun mu-
siikkiluokkien oppilaat

PASI JAAKONAHO

Kuvassa oikealta edessä kommodori Hannu Luukkonen ja rouva Luukkonen, kenraa-

limajuri Jaakko Aatolainen, maakuntajohtaja Altti Seikkula ja pääsihteeri Pentti Ko-

toaro.

Sertex Oy
Helsinki
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Nuoren ihmisen pu-
heenvuoro sotien 
veteraaneille on sy-

kähdyttävä ele, kun sanoja 
on edeltänyt esitelmä jatko-
sodan välirauhansopimuksen 
kovista vaatimuksista Suo-
melle. Vantaalla tiedekeskus 

Vetres-tilaisuus Heurekassa
Nuoren sana veteraaneille,  
veteraanin sana nuorille

Heurekan tiloissa pidetys-
sä välirauhan solmimisesta 
60 vuotta -tapahtumassa 14-
vuotias peruskoulun yhdek-
sännen luokan oppilas Elli-
noora Havaste käytti tällai-
sen puheenvuoron.

Ellinoora Havasteen iso-

vanhemmat ovat eläneet nuo-
ruutensa sodan keskellä. Hän 
pohtikin sitä, minkälaista on 
eläminen silloin, kun muu-
tenkin oli niukkaa ja yhtäk-
kiä isät ja veljet lähtevät so-
taan. Eikä voinut tietää, pa-
laavatko he. On pitänyt vain 
jatkaa töitään ja arkeaan, 
tehdä kaksinkertaisesti työtä, 
vaikka suru raastaisi.

Nuorena ihmisenä hänes-
tä on vaikea edes kuvitella, 
minkälaista elämä olisi so-
dan keskellä. Muualla maa-
ilmassa tapahtuvat sodat ja 
terrorismi tuntuvat olevan lii-
an kaukana. Ellinoora mietti 
sitäkin, onko hän kiittämä-
tön ajatellessaan näin. Sii-
täkin huolimatta hän sanoo 
olevansa kiitollinen veteraa-
neille. Hän uskoo veteraani-
en nimenomaan halunneen, 
että heidän lapsensa ja las-
tenlapsensa saisivat elää hy-
vän ja huolettoman elämän 
itsenäisessä Suomessa, ilman 
pelkoa sodasta.

Jälkipolvilla vastuu
maan turvallisuudesta
Veteraanin sanan nuoril-
le käytti Viljo Holopainen. 
Hänelle tuo kuuden vuosi-
kymmenen takainen välirau-
hansopimuksen päivä ei ol-
lut ilon aihe. Kesän torjun-
tataisteluissa Neuvostoliiton 

Vantaalla pidetyssä välirauhansopimuksen solmimisen 

60-vuotistilaisuudessa osoitti Viljo Holopainen sanansa 

nuorille ja Ellinoora Havaste puolestaan puhui veteraa-

neille.

joukot olivat vallanneet vain 
neljäsosan siitä alueesta, joka 
jouduttiin luovuttamaan. Tä-
män seurauksena 370 000 
karjalaista joutui toistami-
seen jättämään kotinsa. Hä-
nen vanhempansa kuuluivat 
tähän joukkoon. Siirtoväen 
joukossa oli varmaan kym-
meniä tuhansia sellaisia, jot-
ka jatkosodan aikana raken-
sivat uuden kodin tuhotun 
tilalle. Heille kotinsa jättä-
minen oli erikoisen raskasta; 
näiden joukossa myös vanhin 
veljeni.

Holopainen kehotti nuoria 
vierailemaan Karjalan taiste-
lupaikoilla. Siellä voisi samal-
la kokea, millainen Suomi 
voisi olla, jos maa olisi mie-
hitetty. Hän kehotti nuoria 
myös lukemaan veteraanipol-
ven kohtalon vuosista. Näin 
heille avautuisi ovet siihen 
maailmaan, jossa veteraanit 
ovat viettäneet nuoruuttaan.

Sodan jälkeisinä vuosina 
on köyhästä Suomesta tullut 
rikas maa. Vaurauden ja hy-
vinvoinnin pohja on veteraa-
nien rakentama. Jälkipolvien 
tehtävänä on säilyttää tämä 
maa sellaisena, jossa on tur-
vallista asua.

Miehityksen uhka on sota-
vuosina ollut todellinen. Pro-
fessori Ohto Manninen Sota-
historian laitokselta esitelmöi 

niistä tilanteista ja suunnitel-
mista, joita Suomen miehit-
tämiseksi oli olemassa. So-
dan seurannaisvaikutuksien 
keskellä oli elettävä pitkään. 
Vasta Neuvostoliiton hajoa-
minen katkaisi kärjen pitkän 
tien linjalta, joka kohdistui 
Suomeen ja jonka seurauk-
sena tilanne maassamme joh-
ti vuosikymmenien ajan yhä 
tehokkaampaan suomettu-
miseen. 

Välirauhansopimus kuu-
si vuosikymmentä sitten oli 
näin piirtänyt Suomen tu-
levaisuudelle rajat muussa-
kin merkityksessä kuin var-
sinaisena rajanvetona. Kun 
aseet vaikenivat syyskuus-
sa 1944, tilanne tuntui edel-
leen vaaralliselta, koska pe-
lättiin Neuvostoliiton jonkun 
tekosyyn nojalla jatkavan 
hyökkäystä Suomen armeijan 
mahdollisesti herpaantuessa 
aselevon johdosta. 

Suomen johto tarkkai-
li kohtalotoverina pidetyn 
Romanian tapahtumia koko 
ajan. Juuri siellähän neuvos-
tojoukot aloittivat uudelleen 
hyökkäyksen aselevon jäl-
keen, totesi Manninen.

LEILA LEHTIRANTA      
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Hengellisen työn virikepäivässä oli mukana 50 osallistujaa piirin yhdistyksistä ja alu-

een seurakunnista.

Pohjois - Pohjanmaan 
Sotaveteraanipi i r in 
hengellisen työn viri-

kepäivä pidettiin 23. syyskuu-
ta. Kokousväki oli Piippolan 
seurakunnan vieraina. Seura-
kuntakoti liputuksineen ja ul-
kotulineen tervehti kauniissa 
syyssäässä kokoukseen tuli-
joita. Tapahtumaan oli kut-

Hengellisen työn 
virikepäivä Piippolassa

suttu seurakuntien nuorem-
paa papistoa. Alkuhartau-
den piti kirkkoherra Erkki 
Piri Piippolan kirkossa. Ti-
laisuuteen sopi erinomaisesti 
Piippolan käsi- ja taideteol-
lisuusoppilaitoksen nuorten 
opiskelijoiden esiintyminen. 
Nuoret lauloivat hartausti-
laisuudessa Veteraanin ilta-

huuto -laulun kanttori Unto 
Määtän johdolla. 

Tilaisuuden avauksessa 
Aarno Strömmer kertoi vete-
raanityöstä, veteraanijärjes-
töistä ja veteraanien elämän-
vaiheista. Veteraanien hen-
gellisestä työstä, ikääntyvien 
veteraanien hengellisistä tar-
peista, seurakuntien tuesta 
ja alueellisista kirkkopäivis-
tä alusti Jaakko Granlund. 
Veteraanien puheenvuoros-
sa Simo Miesmaa käsitte-
li seurakuntien osuutta vete-

Veteraanijärjestöjen 
yhteinen isänmaal-
linen ja hengellinen 

juhla 19. syyskuuta Kankaan-
pään seurakuntakeskukses-
sa kokosi yli 400 henkeen 
nousseen vierasjoukon. Tilai-
suuden tervehdyssanat esitti 
kiinteistöneuvos Reijo Or-
hanen. Satakunnan Sotilas-
soittokunta johtajana musiik-
kikapteeni Riku Huhtasalo 
soitti Sibeliuksen Poloneesin 
ja Finlandian. 

    Kenraaliluutnantti Ilkka 
Ranta käsitteli aluksi juhla-
puheessaan Suomen itsenäi-
syyttä ja sen saavuttamiseen 
ja säilyttämiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Hän totesi meil-
lä perinteisten itsenäisyys-
juhlien olevan luonteeltaan 
vakavia ja arvokkaita eivät-
kä eloisia karnevaaleja.  It-
senäisyyden saavuttamiseen 
on sisältynyt niin monia vai-
keita ja järkyttäviäkin vaihei-
ta, että tämän päivän nuori 
suomalainen voi niitä tuskin 
edes mielessään kuvitella. 
Itsenäisyytemme historiaan 
perehtyminen hiljentää ja 
vakavoittaa. Toisaalta men-

Itsenäinen Suomi – yhteinen vastuu
neisyys, nykyisyys ja tulevai-
suus liittyvät ketjuna toisiin-
sa. Oman aikamme tapahtu-
mia ja tarvittavia ratkaisuja 
tulevaisuuden haasteisiin on 
lähes mahdotonta ymmärtää 
ilman historian perspektii-
viä. Sankarihaudoille laske-
tut seppeleet kertovat syvästä 
kunnioituksesta kaatuneita 
veteraanejamme kohtaan ja 
keskuudessamme vielä elävät 
veteraanit ovat isänmaamme 
kunniakansalaisia, jotka yhä 
puolustavat maata maineel-
laan.

     Meillä on täysi syy kii-
tollisuuteen, itseluottamuk-
seen ja lujaan tulevaisuuden-
uskoon. Itsenäisyysjuhlamme 
on syytä olla perussanomal-
taan arvokas ja itsenäisyy-
temme rakentajia ja puolus-
tajia kunnioittava. Kannus-
takoon kansamme luottamus 
ja isänmaan onni meitä jat-
kuviin yhteisiin ponnistuk-
siin kotiemme, avuntarpeessa 
olevien ja koko yhteiskunnan 
hyväksi. Kenraaliluutnantti 
Ilkka Rannan sanoin, ”Muis-
takaamme aina, että pienen 
maan suurin voima on vas-

takin yksimielisyys ja yhteis-
vastuu.”

Suomen Sotaveteraanilii-
ton toiminnanjohtaja Mark-
ku Seppä toi liiton terveh-
dyksen. Hän mainitsi vete-
raanijärjestöjen toimineen 
pitkään hyvässä yhteistyös-
sä. Keski-iältään 83-vuoti-
aat veteraanit ovat kunnia-
kansalaisiamme. Uhrauksil-
laan he pelastivat maamme ja 

jälleenrakensivat maan, josta 
meidän nuorempien on ollut 
helppo jatkaa. Kunniakan-
salaisemme tarvitsevat lähi-
vuosina hoivaa ja tukea.  Se 
on meidän kunniavelkamme 
heitä kohtaan.

Sotilassoittokunta esittä-
män Veteraanin iltahuudon 
jälkeen juhla jatkui hengelli-
sellä osuudella, jonka toimit-
ti Kankaanpään seurakun-
nan kirkkoherra Keijo Rai-
nerma.  

Veteraanijuhla, jonka jär-

jestivät Vapaussodan Sata-
kunnan Perinneyhdistys ry, 
Kankaanpään seudun So-
tainvalidit ry, Kankaanpään 
Sotaveteraanit ry, Rintama-
veteraanit ja Pohjois-Sata-
kunnan Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta ry päättyi Soti-
lassoittokunnan ja yleisön 
yhteisesti esittämään Maam-
me lauluun.

REIJO ORHANEN

Veteraanijärjestöjen järjestämään kansalaisjuhlaan Kankaanpään seurakuntakeskuk-

sessa osallistui yli 400 henkilöä.

raanien hengellisessä työssä. 
Hyvin elämänläheisesti ja 
koskettavasti hän kuvasi ve-
teraanien omakohtaisesti ko-
kemia tuntoja läheisen elä-
mänkumppanin poistuessa 
viereltä. 

Alustusten pohjalta käy-
tiin vilkasta keskustelua. To-
dettiin, että yhteistyötä vete-
raanien ja nuoremman suku-
polven välillä tulee kehittää. 
Esimerkkinä mainittiin vete-
raanien osallistuminen rip-
pikoulutilaisuuksiin, myös 
ohjelmalliset iltanuotiot ja 
vastaavat ovat toivottavia. 
Eräät seurakunnat järjestä-
vät veteraaneille leiripäiviä, 
joihin voidaan kutsua nuoria 
mukaan. 

Palveluiden tulisi lähteä 
veteraanien tarpeista ja yk-
sinäisyyden ongelmat pitää 
työssä huomioida ja mm. ko-
tikäynnit ovat tarpeellisia ja 
toivottavia. Hartaustilaisuuk-
sissa tulisi aihepiirien ja virsi-
en olla tuttuja veteraaneille. 
Hengelliset muistipiirit ja lau-
lukerhot pienemmissä ryh-
missä toteutettuina tukevat 
yksilöllisyyttä. 

Perinteen siirtämisestä 
tuleville sukupolville keskus-
teltiin. Jaakko Granlund ker-
toi esimerkinomaisesti, miten 
itäisen Suomen alueellisessa 

kirkkopäivässä ennen loppu-
virttä otettiin 18 airueina toi-
minutta nuorta yleisön eteen. 
Heille annettiin oma tehtävä 
tulevalle vuosikymmenelle. 
Kun tulee vuosi 2017, miten 
järjestätte Suomen 100-vuo-
tisjuhlan? Vastuuta ja tehtä-
viä voimien vähetessä siirre-
tään kaikilla tasoilla nuorem-
pien hoidettavaksi.

Alueellisten kirkkopäivi-
en antia ja toteutusta pidettiin 
onnistuneena. Veteraanijär-
jestöt yhdessä seurakuntien, 
paikallisten yhteistyökump-
paneiden ja puolustusvoimien 
kanssa ovat voineet ne hyvin 
toteuttaa. Toivottiin, että alu-
eellisten kirkkopäivien pitä-
mistä jatkettaisiin vielä vuo-
den 2005 jälkeenkin.

Nuoremman papiston ja 
veteraaniväen puheenvuo-
roista tuli esille halu toimia 
yhdessä. Tilaisuuden sano-
ma oli, että kotiseurakunnat 
palvelijoineen ymmärtävät 
ikääntyvää veteraanisuku-
polvea ja sen tarpeita. Tapah-
tumat, joissa voidaan avoi-
mesti keskustella asioista ja 
toiveista, ovat avartavia ja 
tervetulleita. 

MARTTI LAMMINAHO
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Sota-ajan ikimuistoisim-
piin viihdetilaisuuksiin 
kuuluivat asemiesillat. 

Ne olivat aina tupaten täynnä 
väkeä, ja ihmisiä jäi ovien ul-
kopuolellekin.

Historia toisti tässä itse-
ään, kun Jyväskylän yliopis-
ton juhlasalissa järjestettiin 
syyskuisena iltana Asemiesil-
ta nro 13. Nytkään kaikki ha-
lukkaat eivät valitettavasti 
mahtuneet sisään.

Kuluvan vuoden aika-
na on järjestetty eri puolilla 
Suomea alkuperäisen kon-
septin mukaisia asemiesilta-
mia. Viimeinen järjestysnu-
meroltaan 15. pidetään ensi 
keväänä Helsingissä. Tilai-
suuksien järjestäjinä toimivat 
Sotainvalidien Veljesliitto ry, 
Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry, Rintamaveteraaniliitto ry, 
Rintamanaisten Liitto ry ja 
Suomen Lottaperinneliitto ry 
sekä järjestävän paikkakun-
nan paikallisjärjestöt.

Jyväskylän juhla alkoi pe-
rinteiden mukaisesti Ilmavoi-
mien Soittokunnan esityksel-
lä Marsalkan hopeatorvet. 
Soittokuntaa johti musiik-
kimajuri Pekka Kajander. 
Puolustusvoimien tervehdyk-
sen toi ilmavoimien komen-
taja, kenraaliluutnantti Jouni 
Pystynen. – Nyt Suomessa vi-
rallisestikin - maan korkeinta 
johtoa myöten - voidaan avoi-
mesti tunnustaa veteraanien 
merkitys. Vaikenemisen vuo-
det ovat ohitse.

Tämän jälkeen seura-
si musiikkia: aluksi Ilmavoi-
mien Soittokunta esitti sota-

Sydämellä ja huumorilla – kuin silloin ennen
ajan sävelmiä, jonka jälkeen 
trubaduuri Esa Niemitalo 
tunnelmoi kitaroineen. Ase-
miesiltoihin kuului liikunta- 
ja tanssiesityksiä. Niin nytkin 
kun Jyväskylän naisvoimis-
telijat veikistelivät Tykkiteh-
taan tyttöinä .

Yksinlaulua esitti baritoni 
Kalle Kinnunen. Mieleenpai-
nuva laulu oli kotikylän pojan 
Lassi Utsjoen säveltämä Var-
tiossa, jossa yössä yksinään 
seisova sotilas tuntee varje-
levansa niin aseveljiään kuin 

omaisiaan ja jonka jaksami-
sesta Tuntemattoman soti-
laan sotamies Honkajokikin 
oli huolissaan. Näin yössä 
yksin seison ja teitä muistelen 
ja rukoilen mä suojaa puoles-
tanne. Te, isät, äidit, veljet ja 
siskot rakkahat mä olen tääl-
lä teidän turvananne. Lau-
lun sanoittaja, myös jyväsky-
läläinen, Elli Tuomisto-Pa-
jukanta oli juhlassa läsnä ja 
kertoi yleisölle sanoituksensa 
syntyhistorian. – Oli tuolloin 
poikkeuksellisen kirkas täh-

tiyö ja yksi tähti erottui erityi-
sesti loistollaan. Näky yhdisti 
minut tuohon kuvittelemaani 
vartijaan ja siitä teksti sai al-
kunsa.

Ennen väliaikaa laulettiin 
yhdessä Äänisen aallot, suo-
malaisten vastaveto vanhoille 
venäläisvalsseille. Väliaika-
kahvien jälkeen asemiesilta 
jatkui lottapukuihin sonnus-
tautuneen Con Fuocco -kuo-
ron herkillä tulkinnoilla Rie-
pumatosta, Sinisestä huivista 
ja Kodin kynttilöistä .

Hauskasti hanurilla soit-
telivat ja jutustelivat Seppo 
Soittila ja Matti Lepänhaa-
ra päättäen esityksensä sota-
ajan viihdekonserttien pakol-
liseen Säkkijärven polkkaan. 
Jonglööri Jani Suihkonen 
taituroi Rautaa ilmassa ja sai 
tempuillaan yleisön pidättä-
mään henkeään. 

Jyväskylän sotaveteraani-
kuoro johtajanaan Nikke 
Isomöttönen lauloi muuan 
muassa toisen maailmanso-
dan epäviralliseksi tunnus-
sävelmäksi nousseen Lili 
Marlenen. Ennen Sillanpään 
Marssilauluun päättynyt-
tä asemiesiltaa Ilmavoimien 
Soittokunta esitti vielä siker-
män Usko Kempin suosikkis-
laagereita. Tilaisuuden kuu-
luttajana ja tilannekomiikan 
verrattomana taitajana toimi 
Jaakko Salonoja.

Asemiesillat perustet-
tiin alun perin kansakunnan 
ikäväntorjuntaan ja yleistä 
mielialaa – kodeista korsui-
hin – kohottamaan. Sotiem-
me veteraanien ansiosta me 
olemme saaneet elää 60 vuot-
ta rauhassa, mutta maailma 
kuohuu ympärillämme. Pit-
kä, pimeä syksy ja kylmä, lu-
minen talvi ovat edessämme. 
Asemiesilta N:o 13 viihdyt-
tävyydessään ja nostalgisuu-
dessaan vastasi ansiokkaasti 
myös meidän läsnäolleiden 
ikäväntorjuntaan.

ANNA-LEENA 
PÄNKÄLÄINEN  

Ilmavoimat luovutti Jyväskylän Reserviupseerit ry:lle 2 kpl Suomi kp m/31 käytettäväk-

si kunniavartiotehtävissä mm sankarihautausmaalla. Jyväskyläläiset reserviupseerit 

ovat kiitettävästi tiivistäneet yhteistyötään veteraanijärjestöjen kanssa. Vasemmalta 

varapuheenjohtajat Pekka Nupponen, Pekka Elomaa ja puheenjohtaja Santeri Heino-

nen sekä ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Jouni Pystynen.

Joulu

Ainonkatu 17, 53100 Lappeenranta
Puh. (05) 616 7201, Fax (05) 616 7200

www.kylpylaitos.com

Joulupakettimme
23.-26.12.2004
Sisältää perinteiset ja runsaat
jouluateriat sekä joulunajan
ohjelmaa.

Joulupaketti

Tule viettämään tunnelmajoulu
Lappeenrannan Kylpylaitoksella.

Tilatkaaerillinenesitteemme!perinteisessä
kaupunkikylpylässä

2-h huoneessa .......265 €/hlö
1-h huoneessa .......340 €/hlö
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Syyskuun alusta tuli voi-
maan tieliikennelain 
(267/1981) uusi 73 a § 

(113/2004):
”Sen estämättä mitä tie-

tojen salassapitovelvollisuu-
desta säädetään, lääkärin 
on todetessaan ajokorttilu-
van hakijan tai ajo-oikeuden 
haltijan terveydentilaan muu-
ten kuin tilapäisesti heiken-
tyneen siten, ettei hän enää 
täytä 70§:n 1 momentissa 
tarkoitettuja ajokorttiluvan 
myöntämisen edellytyksenä 
olevia terveysvaatimuksia, il-
moitettava siitä ajo-oikeus-
asiassa toimivaltaiselle polii-
sille”. Ennen 1 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen teke-
mistä potilaalle on kerrottava 
velvollisuudesta ilmoituksen 
tekemiseen ja terveydentilan 
vaikutuksesta ajokykyyn.

Tämä uusi säännös on ai-
heuttanut paljon keskustelua, 
jopa turhia pelkoja myös ve-
teraanien keskuudessa. ”En 
taida mennä hakemaan enää 
lääkärintodistusta kuntou-
tusta varten, jos ottavat kor-
tin pois”. Näin yksinkertai-
nen asia ei kuitenkaan ole, 
joten on syytä avata asiaa 
hiukan enemmän.

Normaalissa arkielämässä 
jokainen kuljettaja vastaa itse 
omasta ajamisestaan. Tervey-
dentilan muutokset tiedos-
tetaan ja yleensä ajokortista 
luovutaan, kun tunnetaan, et-
tei auton ajamiseen enää tur-
vallisesti kyetä. 

Henkilön sairastuessa 
lääkäri pyrkii tukemaan ajo-
kyvyn säilymistä mahdolli-
simman pitkään hoidolla ja 
neuvonnalla. Ilmoitus teh-
dään vasta siinä vaiheessa, 
kun ajokykyä ei enää voida 
palauttaa. Päivystysluontoi-
set ja muut yksittäiset lääkä-
rissä käynnit eivät yleensä 
mahdollista sen selvittämistä, 
onko terveydentilan heiken-
tyminen pysyväisluontoista. 
Lääkärin on kuitenkin aina 
kerrottava potilaalle esimer-
kiksi lääkityksen tai sairau-
den tilapäisestäkin vaikutuk-
sesta ajokykyyn.

Useimpien sairauksien ai-
heuttama ajokyvyn menetys 
on tilapäinen ja ajokyky vaih-
telee sairauden aiheuttamien 
oireiden vaikeusasteen ja hoi-
totoimenpiteiden vaikutuk-
sen mukaisesti. Tarvittaessa 
lääkäri suullisesti kieltää sil-
loin ajamasta autoa, kunnes 
tila on korjaantunut. Näissä 

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus 
potilaan ajokykyä arvioitaessa

tapauksissa ei tehdä ilmoitus-
ta poliisille.

Ajokortin hakijan on käy-
tävä läpi asianmukainen tut-
kimus, jolla varmistetaan, 
että hänellä on moottoriajo-
neuvon kuljettamiseen riittä-
vä terveydentila. 

Näkökyvyn tutkimukses-
sa kiinnitetään erityistä huo-
miota näön tarkkuuteen, nä-
kökenttään, hämäränäköön 
ja eteneviin silmäsairauksiin. 
Silmälääkärin kanssa kes-
kustelu ja näön tarkastus sel-
vittävät tilanteen. 

Jos kuljettajalla on liikun-
tarajoituksia aiheuttava ete-
nevä sairaus, henkilö on tut-
kittava säännöllisesti sen var-
mistamiseksi, pystyykö hän 
ajamaan turvallisesti. Tarvit-
taessa voidaan selvittää ajo-
neuvoon tarvittavat muutok-
set ja ajohallintalaitteet, jotka 
mahdollistavat autolla ajami-
sen vaikka fyysinen vamma 
olisikin pysyvä. 

Sydän- ja verisuonitaudit 
ovat yleisiä sairauksia, joissa 
kuljettajan sydän tai veren-
kiertojärjestelmä voi äkkiä 
pettää niin, että aivotoiminta 
äkillisesti häiriintyy ja tämä 
vaarantaa liikenneturvalli-
suuden. Kuitenkin yleisissä 
terveysvaatimuksissa ajokort-
tiasetuksen mukaan ajokor-
tin voi uudistaa myös sellai-
selle henkilölle, jolla on sydä-
mentahdistin, kun potilas on 
asiantuntijalääkärin hoidossa 
ja käy säännöllisesti tarkas-
tuksissa. 

Diabetesta sairastavan 
ajoterveyden ja hoidon seu-
rannan tulee olla säännöl-
listä. Liikenneturvallisuu-
den kannalta on tärkeää ot-
taa huomioon, että henkilö, 
jonka verensokeriarvot eivät 
pysy ns. tasapainossa vaan 
saattavat äkillisesti ja ilman 
ennakko-oireita aiheuttaa 
tajunnanhäiriöitä, on riski 
itselle ja muille tiellä liikku-
jille.

Neurologin lausunto tar-
vitaan arvioitaessa mm. seu-
raavia sairauksia sairastavien 
ajokykyä: epilepsia, demen-
tia, aivovammojen tai neu-
rokirurgisten toimenpiteiden 
jälkitila, Parkinsonin tauti, 
MS-tauti ja etenevät hermos-
tolliset sairaudet.

Dementiaa sairastava hen-
kilö ei tavallisesti itse tiedos-
ta alentunutta ajokykyään. 
Lievissä dementiatapauksis-
sa tarvitaan aina erikoislää-

kärin tutkimus ja tarvittaessa 
ajokoe. Keskivaikea ja vaikea 
dementia merkitsevät aina 
ajoterveysedellytysten puut-
tumista ja kuuluvat ilmoitus-
velvollisuuden piiriin.  

Jos lääkäri toteaa, että tut-
kittava ei täytä enää ajokort-
tiluvan edellyttämiä terveys-
vaatimuksia ja tila on todettu 
asianmukaisilla tutkimuksil-
la, on ajokortista luopuminen 
kaikkien osapuolten etu. Yh-
teinen keskustelu avoimesti 
terveydenhuollon henkilöi-
den kanssa auttaa tilanteen 
selkiyttämisessä. Jos kuljet-
taja tuntee itsensä epävar-
maksi liikenteessä, voi hakea 
tietoa ja taitoa lisää muuta-
malla ajotunnilla. Opetusta 
saa autokoulussa. Liikenne-
turva järjestää ikä-ihmisten 
ajokursseja.

Eri paikkakunnilla on ajo-
taitoa ylläpitäviä luentoja ja 
ajoharjoituksia sisällytetty 
veteraanikuntoutuksen yhtey-
teen. On ymmärrettävää, 
että varsinkin haja-asutusalu-
eilla asuvilla veteraaneilla on 
pelko kortin menettämisestä. 
Pahimmillaanhan se saattaa 
johtaa siihen, että kotona sel-
viytyminen on mahdotonta 
palvelujen ollessa kaukana 
yleisten kulkuyhteyksin puut-
tuessa.

Elämäntilanteet ovat kui-
tenkin muuttuvia ja avoin 
keskustelu hoitavan lääkä-
rin kanssa vähentää epävar-
muutta. Lääkäri ei varmaan-
kaan tee ilmoitusta ilman 
todellista syytä. Jos tämä to-
dellinen syy on olemassa, au-
ton avaimet on jätettävä nau-
laan, vaikka se kipeää tekisi-
kin. 

ANNI GRUNDSTRÖM
PUH. (09) 6126 2013

✆
08-782210

OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

Oulunkylän kuntoutussairaala 
tarjoaa veteraaneille

LAITOSKUNTOUTUSTA kotikunnan maksusitoumuksella. 
Hae lääkäriltä tähän tarkoitukseen lähete.
PÄIVÄKUNTOUTUSTA kotikunnan maksusitoumuksella. 
Hae lääkäriltä tähän tarkoitukseen lähete. Päiväkuntoutujille 
kuuluu kuljetus, aamupala, lounas ja päiväkahvi. Jokaiselle 
päiväkuntoutujalle varataan oma vuodepaikka lepohetkiä varten.
AVOKUNTOUTUSTA lääkärin lähetteellä. 
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiapalvelua. 
Avokuntoutujilla on mahdollisuus osallistua hoitopäivinä myös 
yleisiin liikuntaryhmiin, käyttää sauna- ja allastiloja valvonta-aikoina 
ja ruokailla maksua vastaan klo 11.10-12.45. Fysioterapia on 
avoinna ma-pe klo 7.30-15.45, ajanvaraus puh. (09) 7527 1046.

Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki, puh. (09) 752 712

Tervetuloa Oulunkylän kuntoutussairaalaan! 
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Veteraanien sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut Kokkolassa

2003 2004
Ehdotus

2005
Maksuton 

terveyskeskuslääkärikäynti
x x x

Maksuton päivystyskäynti 
terveyskeskuksessa

x x

Maksuton 
terveyskeskuslääkärin todistus

x

Maksuton uimahallikäynti
X2/kk

x x x

Pysäköintilupa x x x
Veteraanisiivous

X1-2/kk maksuton
x x x

Hammashuolto x x x
Avo- ja/tai Laitoskuntoutus x x x

Lumiseteli 75v 
huonokuntoinen,

asuu omakoti-/rivitalo
x x x

Kuljetuspalvelu *maksullinen x x x
Ateriapalvelu *maksullinen x x x

Vuonna 2001 tehtiin 
Kokkolan kaupungin 
valtuustossa aloite, 

jossa esitettiin, että Kokko-
lan kaupunki kiinnittäisi eri-
tyistä huomiota Kokkolassa 
asuvien sotaveteraanien ter-
veydenhoitoon ja kuntoutuk-
seen. Tähän tulisi sisällyttää 
kaupungin toimesta ainakin 
vuosittainen kuntotarkastus 
sekä ilmaiset uimaliput Kok-
kolan vapaa-aikakeskukseen.

Kaupungin hallitus lähet-
ti aloitteen lausuntoa var-
ten perusturvalautakunnalle, 
joka puolestaan pyysi lau-
sunnon Veteraaniasiain neu-
vottelukunnalta ja Kokkolan 
seudun terveyskeskuskun-
tayhtymältä.

Prosessi johti siihen, että 
Kokkolan terveyskeskus-
yhtymä esitti 8.1.2002, että 
kaupunki varaa terveyskes-
kusmaksuihin 10 091 euron 
määrärahan. Lisäksi esitet-
tiin että, rintamatunnuksen 
omaaville kokkolalaisille suo-
ritettavaa terveystarkastus-
ta varten palkataan terveys-
keskukseen terveydenhoita-
ja 6kk:n ajaksi ja kaupunki 
varaa projektiin 15 137 eu-
ron lisämäärärahan. Perus-
turvalautakunta käsitteli asi-
aa 30.1.2002 ja päätti antaa 
valtuustolle lausunnon, joka 
sisälsi esityksen siitä, että 
terveyskeskus yhteistyössä 
perusturvakeskuksen kans-
sa suunnittelee Veteraanien 
terveysprojektin , joka toteu-
tetaan vuonna 2003. 

Perusturvajohtaja nimesi 
projektia varten työryhmän. 

Veteraanipalvelua 
Kokkolassa

Veteraanien 
terveysprojektin tavoitteet 
ja painopistealueet
Yleiset tavoitteet:

- Tukea veteraanien asu-
mista omassa kodissa niin pit-
kään kuin mahdollista

- Ennaltaehkäistä vete-
raanien toimintakyvyn alen-
tumista

- Parantaa veteraanien 
toimintakyvyssä todettavia 
puutteita yksilöllisesti suun-
nitelluilla hoidoilla ja kuntou-
tuksella.

Kohdennetut tavoitteet: 
- Järjestää rintamatun-

nuksen omaaville sotavete-
raaneille mahdollisuus ilmai-
siin terveyskeskuskäynteihin.

- Järjestää heille ilmai-
nen terveydenhoitajan terve-
ys- ja kuntotarkastus.

- Laatia terveydenhoita-
jan käynnin yhteydessä hoi-
to- ja palvelusuunnitelma.

Kohderyhmänä oli Kok-
kolan kaupungissa asuvat 
rintamatunnuksen omaavat 
sotaveteraanit. Ehkäisevien 
kotikäyntien ulkopuolelle ra-
jattiin valvotussa kotisairaan-
hoidossa ja laitoksissa olevat 
pitkäaikaispotilaina olevat 
sotaveteraanit, samoin vete-
raanien puolisot ja lesket jäi-
vät pois terveysprojektista.

Projektin terveydenhoita-
jaksi valittiin terveydenhoi-
taja Christin Isaksson-Par-
pala. 

Kohderyhmään kuulu-
ville lähetettiin kirje, jossa 
kerrottiin terveysprojektis-
ta, osallistumisen vapaaeh-
toisuudesta, maksuttomasta 

terveyskeskuslääkärin käyn-
nistä sekä tarjottiin kotikäyn-
tiaikaa.

Hankkeen aikana on teh-
ty 566 kotikäyntiä. Kotikäyn-
tien pohjalta on koottu mitta-
va tietopaketti, jonka pohjalta 
pyritään toteuttamaan edellä 
tekstissä esitetyt tavoitteet.

Yhteenvedon projektista 
ovat laatineet osastonhoitaja 
Satu Lohilahti ja terveyden-
hoitaja Christin Isakasson-
Parpala

Muutamia poimintoja pro-
jektiyhteenvedosta:

- Haastateltavat kokivat 
ehkäisevät kotikäynnit tar-
peellisiksi ja mielekkääksi 
toiminnaksi, jonka avulla hei-
dän kotona selviytymistään 
tuetaan. Useat olivat iloisesti 
yllättyneitä, kun Kokkolan 
kaupunki lähestyi heitä koti-
käynnin muodossa. He koki-
vat olevansa huomioituja ja 
heistä pidetään huolta.

-  Kotikäyntien yhteydes-
sä tuli esille veteraanien avun 
tarve raskaimmissa kotiaska-
reissa. Raskaista kotitöistä 
selviytyminen on ensimmäi-
siä asioita, jotka vaikeuttavat 
veteraanien kotona asumista. 
Raskaista kotitöistä selvisi 
yksin vain 18 prosenttia haas-
tatelluista.

- Liikkuminen ulkona 
ja portaissa tuotti eniten vai-
keuksia. Noin 30 prosenttia 
veteraaneista oli kaatunut 
viimeisen kuuden kuukau-
den aikana kotona sisällä tai 
ulkona. Puolet kaatumisista 
johti loukkaantumiseen. 

Raportin pohjalta on laa-
dittu seuraavat esitykset jat-
kotoimenpiteistä:

- Oma hoitaja, johon voi 

ottaa yhteyttä – turvallisuus/ 
luottamus seniorineuvola

- Kotiavun lisääminen 
ja kehittäminen (n.370 asuu 
kotona vähin avuin).

- Veteraanien puolisoi-
den tukeminen – jaksaminen; 
terveystarkastus ja kuntou-
tussuunnitelma.

- Kuntoutus; erilaisten 
vaihtoehtojen löytäminen, 
erityisesti niille, jotka eivät 
koskaan olleet kuntoutukses-
sa ( 15 prosenttia haastatel-
luista) tai kuntoutuksesta on 
pitkä aika.

- Terveyspassi vete-
raaneille, johon on kirjat-
tu terveystarkastuksen tu-
los, sairaudet, säännöllinen 
lääkehoito, palvelujen käyt-
tösuunnitelma, kuntoutus-
suunnitelma, psyykkinen toi-
mintakyky.

- Kaatumisien ehkäisy; 
apuvälineet, kodinmuutos-
työt, hiekoitus, levähdyspai-
kat ulkona, tasapainon tut-
kiminen, riittävä valaistus, 
lihasvoiman kartoitus, turval-
lisuuteen liittyvän toiminta-
mallin kehittäminen.

- Yksinasuminen, tur-
vallisuus- sosiaalinen verkos-
to; tapaamispaikka 

- v 1926 syntyneille ko-
tikäynnit (sodassa olleet)

- Ilmaiset terveyskes-
kuslääkärintodistukset

Työn alla on myös tutki-
mus veteraanien maksutto-
masta ateriapalvelusta kau-
pungin eri kouluilla.

Mitä tämä Kokkolassa to-
teutettu projekti sitten mak-
saa? Onko kunniakansalais-
temme hoiva hirvittävän kal-
lista? 

Kustannukset jakautuvat 

Terveydenhoitaja Christin Isaksson-Parpala ja osastonhoitaja Satu Lohilahti edessään 

Veteraanien terveysprojektin loppuraportti.

seuraavasti:
Terveydenhoitajan 
palkka  27 000 e
Toimistokulut, 
hoitotarvikkeet  3 400 e
Ilmaiset 
lääkärikäynnit 10 000 e
Muut kulut 1 600 e
Yhteensä 42 000 e

Pientä vertailua: Yh-
den kaatumisessa syntyneen  
lonkkamurtuman hoito mak-
saa yhteiskunnalle n. 30 000 
e, mikä vastaa yhden tervey-
denhoitajan vuosipalkkaa.

Laitoshoito voi maksaa 
jopa 600 e päivässä.

Kokkolan mallissa asioita 
on pyritty ennakoimaan hy-
vin kohtuullisin kustannuk-
sin – vain n. 100e / vuosi / 
veteraani. Suunnitteilla oleva  
terveyspassi tuntuun todella 
hyvältä idealta.

Veteraanin vanhuuteen 
kuuluu valitettavasti hyvin 
usein yksinäisyys. Kuten pro-
jektin tutkimusluvut osoitta-
vat on veteraaneja, joiden so-
siaalinen kanssakäyminen on 
hyvin pientä. Keski-Pohjan-
maan Maanpuolustajien Piiri 
on omalta puoleltaan pyrki-
nyt lievittämään tätä asiaa. 
Veteraanin Lähiystävä – toi-
minta on saatu hyvin käyntiin 
esim. Haapajärvellä. Kokko-
lassa toimintaa viritellään, ja 
reserviläispiirissä uskotaan, 
että tulevan vuoden aikana 
usealla yksinäisellä veteraa-
nilla on oma lähiystävä. 

Yhdessä voisimme taata 
kunniakansalaisillemme tur-
vallisen elämän ehtoon.

HEIKKI PÄÄJÄRVI
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Ma n n e r h e i m - r i s -
tin ritarien säätiö 
oli kutsunut ”rita-

rit” perinteiselle kuntoleiril-
le Rantasipi Joutsenlammel-
le Joutsaan. Säätiön sihteeri 
Kari Norkola pahoitteli jä-
senten nykyistä tilannetta, 
kun enää vain neljä ritaria 
jaksoi kuntoleirille osallis-
tua. Vuosi sitten heitä oli ol-
lut vielä kuusi. Norkola sanoo 
21 vuoden aikana järjestetyn 
yhteensä 30 kuntoleiriä, mut-
ta valitettavasti tämänkertai-
nen jäänee viimeiseksi. Lei-
rin kustannuksista vastasi 
säätiö.

Kuntoleiri on pitkäkes-
toista kuntoutusta täyden-
tävä ja oivallinen henkisen 
vireyden ylläpitäjä.. Se on 
samanikäisten ja yhteisten 
kokemusten omaavien mies-
ten tapaaminen, jossa ei suin-
kaan sodan julmuuksia muis-
tella vaan keskusteluissa ja 
toiminnoissa keskitytään ny-
kyhetkeen. Se on keskustelua 
terveydestä, kunnosta ja jak-
samisesta sekä yleisestä elä-
män laadusta. Seurustelulle 
jää paljon aikaa, koska ikäih-
miset eivät enää jaksa kaiken 
aikaa voimistella tai jumpata.

Kymmenen päivän kunto-
paketti ei luonnollisestikaan 
ennätä peruskuntoon paljo-
akaan vaikuttamaan. Kari 
Norkola arvioi, että pelkkä 
tapaaminen ja yhdessäolo 
muodostavat kuntoleiristä 
sen tärkeimmän osan.

Kun yleiskunto iän myö-
tä murenee, ei voida enää 
odottaa että, kunto-ohjel-
ma ritareille olisi sama kuin 
työikäisille. Hierojankin on 
käsiteltävä ikäihmistä hel-
linkäsin. Eikä osanottajien 

Mannerheim-ristin ritarit kuntoleirillä
tarvitse jokaiseen ohjattuun 
tapahtumaan edes osallistua. 
Osallistumisen voi jokainen 
valita oman jaksamisensa ja 
mielihalunsa mukaan. Ve-
täytymistä tauolle tai vuode-
lepoon ei täällä katsottu rin-
tamakarkuruudeksi.

Kuntoleirin perusohjelma 
kuuluu lääkärin tulotarkas-
tus, ohjattua liikuntaa ulkona 
ja sisällä, fysikaalisia hoitoja 
sekä erilaista kisailua ja aivo-
jumpaa. Saunominen ja hyvä 
ruoka ovat tärkeä osa kunto-
viikon ohjelmaa.

Kuntoleiri järjestettiin 
17-27 lokakuuta, kesto oli 
10 päivää. Pidempää leiriä 
osanottajat eivät olisi edes 
halunneet. Muutamia vuosia 
sitten oli motellilla vielä tar-
jota omat kuntohoitajat, mut-
ta nyt ne oli järjestettävä sää-
tiön toimesta. Paikalle heitä 
oli hankittu kolme: hieroja, 
hieroja/liikunnanohjaaja ja 
liikunnanohjaaja. Töitä ty-
töille riittikin, kun ritarit ja 
heidän avustajansa varasivat 
oman henkilökohtaisen kun-
tovuoronsa.

Kuntoleiriin osallistui nel-
jä Mannerheim-ristin ritaria: 
Erkki Oinonen Siilinjärveltä, 
Pentti Iisalo Lahdesta, Heik-
ki Nykänen Tammelasta ja 
Tuomas Gerdt Lappeenran-
nasta. Heidän lisäkseen mu-
kana olivat säätiön hallituk-
sen jäsen Ilmari Hurmerinta,  
säätiön sihteeri Kari Norko-
la. Kuntoleirin ohjelmaan 
osallistuivat myös ritarien 
henkilökohtaiset avustajat.

Säätiön kuntoleirit 
1984-2004
Mannerheim-ristin ritari-
en säätiön järjestämät kun-

toleirit saivat alkunsa 1984 
Viitasaarella, Ruuponsaa-
ren Lomahotellissa. Kuntou-
tusohjelmasta vastasi Kun-
topalvelu Ruuponsaari Oy 
ja kuntoleirin rahoituksesta 
säätiön oman rahoituksen li-
säksi Suomen Kunniateos Oy 
ja Suomen Naisten Huolto-
säätiö. Naisjärjestön mukana 
olo mahdollisti aviovaimojen 
osallistumisen. Ensimmäi-
seen kuntoleiriin osallistui 19 
ritaria ja 9 aviopuolisoa. Vuo-
desta 1987 lähtien on kunto-
leirejä järjestetty ainoastaan 
Joutsassa, Rantasipi Joutsen-
lammella.

”Kuntoutuksen varaslähtö 
oli kuitenkin otettu jo 1979, 
kun Rantasipi Oy ilmoitti 
lahjoittavansa neljälle Man-
nerheim-ristin ritarille viikon 
mittaisen oleskelun täyshoi-
dossa lomahotellissaan Ran-
tasipi Ruissalossa Turussa”, 
kertoi Ilmari Hurmerinta. 
Hän on säätiön historiikin 
kirjoittaja ja ritarimatrikke-
lin toimittaja, joten kuntoasi-
at tässä yhteydessä ovat hä-
nelle tutuja.

Kuntoleirejä on järjestet-
ty 21 vuoden aikana yhteensä 
30 kertaa. Niistä viisi vuosina 
1984-1986 Ruuponsaaressa 
ja loput 25 Joutsenlammella. 
Osallistujia kuntoleireillä on 
ollut yhteensä 676.

Kuntoleirien 
lisäohjelma
Alkuvuosina tapana oli lei-
rin aikana käydä kerran pai-
kallisessa kirkossa, jolloin 
laskettiin myös seppele san-
karihaudalle. Viime vuosi-
na Joutsan eläkkeellä oleva 
kirkkoherra, rovasti Heikki 
Salminen on pitänyt leiriläi-

sille hartaustilaisuuden. Mui-
ta odotettuja tapahtumia ovat 
olleet Sisä-Suomen sotilas-
läänin, myöhemmin Keski-
Suomen sotilasläänin komen-
tajan tervehdyskäynti yhdes-
sä Ilmavoimien Soittokunnan 
kanssa sekä osallistuminen 
Hartolassa, Lepsala-Kumu-
Kuivajärven kylätoimikun-
nan järjestämään juhlaan, 
joka alkaa lounaalla ja jat-
kuu isänmaallisella ohjelmal-
la. Tänä vuonna perinteinen 
juhla järjestettiin 23.10 Ku-
mun kylätalolla.

Joinakin vuosina sääti-
ön sihteeri Kari Norkola, on 
järjestänyt musiikkipitoista 
ohjelmaa ja joinakin vuosina 
on ollut mahdollisuus kuulla 
Joutsenlammella harjoitus-
leirejään pitäneiden kuorojen 
esityksiä. Myös kunto-oh-
jaajat ovat osallistuneet oh-
jelmantekoon, järjestämällä 
leikkimielisiä joukkuekilpai-
luja.

”Kun yhteiset leirit nyt 
päättyvät, tullaan ritarit kun-
touttamaan heidän kotipaik-
kakunnallaan tai heitä lä-

hinnä olevissa kuntoutuslai-
toksissa. Näin on menetelty 
tähänkin asti niiden osalta, 
jotka eivät ole voineet Jout-
senlammelle saapua”, Ilmari 
Hurmerinta suunnittelee.

Tämä viimeinen kuntolei-
ri aloitettiin juhlavasti Mark-
ku Onttosen Ritarit-dvd:n ja 
Ilmari Hurmerinnan Ritari-
matrikkelin julkistamistilai-
suudella. Edellinen julkaisu 
on Kadettikunnan ja jälki-
mäinen Mannerheim-ristin 
ritarien säätiön hanke.

Kuntoutusleirien 
rahoitus
Kuntoutusleirien järjestämi-
sen on mahdollistanut Met-
säliitto-Yhtymän entisen 
pääjohtajan Mikko Woudin 
vuonna 1986 perustama kun-
toutuksen tukiryhmä, johon 
kuuluu useita teollisuus- ja 
liikelaitoksia. Perustamis-
vuonna tukiryhmään kuului 
56 yritystä. Viime vuosina 
niiden määrä on vaihdellut 
19-40:en.

MATTI VÄRRI

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lieviin ja kohtalaisen voimakkaisiin paikal-
lisiin kiputiloihin lihas- ja nivelvammojen yhteydessä, esim. urheilu-
vammoihin. Jos olet yliherkkä tulehduskipulääkkeille, olet raskaana
tai imetät keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Tutustu käyttöohjeisiin.

03/2004

• Paikallisesti käytetty Orudis geeli on hyvä vaihtoehto myös
niille, joille saattaa aiheutua mahaärsytystä suun kautta otet-
tavien tulehduskipulääkkeiden sivuvaikutuksena

Maahantuoja Aventis Pharma          www.ferrosan.fi

Kun lihaksia särkee tai niveliä kolottaa

kohdistat hoitosi suoraan
kipeään kohtaan

Se lievittää tehokkaasti lihassärkyä ja nivelkipua

• Orudis geeli on ketoprofee-
nia sisältävä lääkevalmiste,
jonka saat vain apteekista
(ilman reseptiä 30 g ja
2 x 30 g pakkaukset)

• Muista edullinen
ja kätevä tuplapak-
kaus, kaksi putkiloa
yhdessä: yksi kotiin
ja toinen työpaikalle

ORUDIS®geelillä

Vesijumppa on ritarien pitämä kuntoutusmuoto. Heitä ohjaa liikunnanohjaaja Terhi 

Koistinen.
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Suomen Sotaveteraani-
en sekä Suomen Sota-
veteraaniliiton ja sen 

Helsingin seudun piirin pe-
rinteiseen yhteisseminaariin 
kokoonnuttiin 13 kerran. 
Kaksikymmentä virolaisyh-
distyksen hallituksen jäsen-
tä, piirikuntien vanhinta ja 
toimikuntien edustajaa sekä 
kymmenen suomalaista ko-
koontui 10–11. syyskuuta 
Viljandiin. Ohjelmassa oli 
yhteistyöasioita syvällisesti 
käsittelevä seminaariosuus, 
tutustuminen Viljandin kau-
punkiin ja sen historiaan sekä 
muistokiven paljastus Pi-
listveren puistossa ja yhdes-
säoloa.

Seminaarissa 
yhteistyöasioita
Seminaarin avasi Sotavete-
raaniliiton puheenjohtaja 
Aarno Strömmer. Suomen-
poikien puolisoiden ja leski-
en avustamisesta alusti Viron 
yhdistyksen varapuheenjoh-
taja Villem Ahas. Hän kä-
sitteli yhteistyötä perinneyh-
distyksen kanssa, joka on 
kartoittanut kaikki Suomen-
poikien lesket. Suomen-poi-
kien osalla yhdistyksen mah-
dollisuudet antaa tukea ovat 
olleet aika hyvät. Sotavahin-
kosäätiön, Sotaveteraanilii-
ton suorittamien heimove-
teraanikeräysten ja muiden 
yhteisöjen tuella on pystytty 
avustamaan Suomen-poikia. 
Kun he lisäksi ovat saaneet 

Suomalais-virolainen 
yhteisseminaari Viljandissa

Suomen valtiolta kuntoutus-
edun ja rintama-avustuksen, 
on heidän tilannettaan pys-
tytty auttamaan. Haaste tu-
leville vuosille on Suomen-
poikien leskien avustaminen. 
Pieniä avustuseriä on saatu jo 
aikaisemmin. Tänä vuonna 
tullut tieto Marjatta ja Eino 
Kollin Säätiön myöntämäs-
tä tuesta on nostanut leski-
en avustamismahdollisuudet 
aivan uudelle tasolle. Lisäk-
si viimeksi suoritetun heimo-
veteraanikeräyksen tuotosta 
osa voidaan käyttää Suomen-
poikien leskien hyväksi. Yh-
distys hoitaa kaikki avustus-
päätökset ja rahaliikenteen. 
Virolaisen perinneyhdistyk-
sen toimijat hoitavat yhdessä 
yhdistyksen edustajien kans-
sa yhteyksiä leskiin. 

Toiminnanjohtaja Mark-
ku Seppä alusti suomalaisten 
mahdollisuuksista avustaa 
virolaisia. Suomen-poikien 
perinneyhdistyksen, Sotava-
hinkosäätiön, Suomen So-
taveteraaniliiton, Lions -jär-
jestön sekä eräiden muiden 
yhteisöjen saatava tukitaso 
voitaneen lähivuosina säilyt-
tää. Mikäli tulee uusia tuki-
tarpeita, ainakin osaan on 
mahdollista saada uutta avus-
tusrahaa. Suomen-poikia 
avustetaan niin pitkää kuin 
tukitarvetta on. 

Helsingin seudun Sotave-
teraanipiirin puheenjohtaja 
Pentti Laamanen ja Suomen 
Sotaveteraanien Viron yhdis-

tyksen puheenjohtaja Uno 
Järvela esittivät ehdotuksia 
ja toivomuksia tulevien vuo-
sien varalle. Käytännön yh-
teistyöasioista alustivat toi-
minnanjohtaja Seppo Eiho ja 
Markku Seppä. 

Suomen Sotaveteraanien 
Viron yhdistyksen laatimat 
lahjoitusvarojen käyttöä kos-
kevat raportit ovat olleet eri-
tyisen tarkkoja ja huolellises-
ti laadittuja. Lahjoittajat ovat 
kiinnittäneet myöskin huo-
mioita siihen. 

Viljandi historiallinen 
kaupunki
Monille suomalaisille on yllä-
tys, että Viljandi on perustet-
tu jo vuonna 1224 ja on Viron 
viidenneksi vanhin kaupunki. 
Linnan rauniot kertovat alu-
eella olleen merkittävää asu-
tusta jo pitkän. 

Muistokivi Pilistveren 
puistoon
Viljandissa sijaitsevan Pi-
listveren puistossa paljastet-
tiin ja vihittiin muistokivet 
Viron vapaustaistelijoille, 
metsäveljille, Suomen-pojille 
ja työvelvollisille. Vihkimisen 
suorittivat rovasti Jaan Tam-
salu ja diakoni Herman Kal-
mus. Muistokiville laskettiin 
kukkia ja pidettiin puheita. 
Tilaisuuteen osallistui kolmi-
sensataa henkilöä Viron val-
tion johtoa ja paikallista vä-
keä. 

Inkeriläiset ja karjalaiset heimoveteraanit ry:n puheenjoh-

taja opetusneuvos Kauko Hörkkö luovutti yhdistyksensä 

standaarin Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen 

puheenjohtajalle Uno Järvelalle.

Pilistveren puistossa paljastettiin muistokivi metsäveljille, työvelvollisille, Suomen-pojille ja Viron vapaustaistelijoille. 

Suomalaisten ja virolaisen yhdessäoloon kuuluu laulu. 

Mestarillista näytettä antamassa Elnet Epner, Uno Jär-

vela ja Villem Ahas.
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Sotaveteraaniliiton myymälä palvelee
Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Myymälä on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00

Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi 
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi 

!

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
Korkeavuorenkatu 41 A 7, 
00130 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

Lähiosoite:

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

Postinumero ja -toimipaikka:

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

30
Kristallimalja 
Kotimaassa käsinhiottu. Halkaisija 33 cm, 
paino 1 585 g. Pohjaan on kaiverrettu liiton 
tunnus. Suunnittelija Matti Okkolin. 

Hinta 140 euroa.

Hinta 23 euroa

40 Lippusi uljuutta katson -CD
Monipuolinen kokoelma isänmaallisia 
sävelmiä. Mukana mm. Jorma Hynnisen 
esittämä ”alkuperäinen” Veteraanin 
iltahuuto.   Hinta 12 euroa

31 
Yrjö Jylhä: 
Kiirastuli
Runokokoelma

Talvisodan runoutta vuodelta 1941.

Hinta 25 euroa.

Liiton tunnuksin
varustetut solmiot
15A Tummansininen, 
raidalliseen kuosiin 
kudottu malli.

16B Tummansininen 
solmio, jossa tunnuk-
sen ylä- ja alapuolella 
punai nen, sininen ja 
harmaa vinoraita.  

17C Hopeanharmaa, 
kuten malli A.

Hinta 12 euroa

21 Nahkalompakko
Korkealaatuista koti-
maista työtä. 
Kaksi kokoa.

Hinnat 30 ja 
33 euroa

25 Kirjanmerkki
Hopeaa.

Hinta 16 euroa

23 Solmioneula
Hopeaa

Hinta 28 euroa

24 Kalvosinnapit
Hopeaa

Hinta 42 euroa

22 Rintaneula
Hopeaa, naisille 
30x30 mm

Hinta 28 euroa

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

Hinta 95 euroa

44 Henkselit
Kotimaiset, 
veteraanitunnuksella.

Hinta 23 euroa

35 
Sotaveteraani-
kalenteri
Muovi- ja 
nahkakantisena

Hinta 5 ja 10 euroa.

41 Maa on niin kaunis -CD
Hengellistä ja isänmaallista musiikkia. 
Solistina Johann Tilli, säestäjänä Pentti 
Savolainen, urut

Hinta 12 euroa.
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Asekätkentää, eli asei-
den hajavarastointia, 
niin kuin siitä aluk-

si puhuttiin, johti Päämajan 
operatiivisen osaston maa-
voimatoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Usko Sakari 
Haahti. Hän oli saanut toimil-
leen luvan esimieheltään, ope-
ratiivisen osaston päälliköltä, 
eversti Valo Nihtilältä, joka 
informoi myös esimiehensä 
kenraaliluutnantti Aksel Ai-
ron sekä ylipäällikkö-presi-
dentti Mannerheimin. He an-
toivat asialle suostumuksensa.

Tarkoituksena oli luoda 
valtakunnan johdolle väli-
ne, joka olisi mahdollistanut 
taistelun jatkamisen siinä ti-
lanteessa, että Neuvostoliit-
to miehittäisi koko maan tai 
osia siitä. Perusajatuksena oli 
laajamittainen sissitoiminta. 
Tätä varten määrättiin jokai-
seen suojeluskuntapiiriin ns. 
2. yleisesikuntaupseeri, jonka 
tuli varastoida piirinsä alu-
eelle pataljoonan aseistus ja 
muu tarvittava sotamateriaa-
li. 2. ye-upseerit olivat poik-

Asekätkentä johti Pohjoismaiden laajimpaan oikeudenkäyntiin

Tuomioita yli 400 vuotta
keuksellisen tarkoin valittuja, 
kaikki kokeneita pataljoonan 
tai patteriston komentajia, 
useat heistä Mannerheim-ris-
tin ritareita.

Kätkentä alkoi lokakuun 
alussa 1944. Jouluun mennes-
sä aseet noin 35 000 miehel-
le olivat jo kätköissään. Asia 
hoidettiin salaisena, kuten so-
tilaalliset valmistelut yleen-
säkin. Mukana oli upseerien 
lisäksi tuhansia isänmaallisia 
suojeluskuntalaisia, kaikki 
vapaaehtoisina. Kevättalvel-
la 1945 paljastui joitakin kät-
köjä. Ne pystyttiin kuitenkin 
osoittamaan kätkijöidensä 
oma-aloitteisuudeksi, joten 
laajempaa yhteyttä niille ei 
löytynyt.

Toukokuun alussa 1945 ta-
pahtui Oulussa ilmianto. Kät-
kennässä apumiehenä ollut 
sotamies yritti myydä kätkös-
tä varastamiaan säilykepurk-
keja. Jäätyään tästä kiinni 
hän vaati entiseltä esimiehel-
tään 500 000 markkaa, tai hän 
paljastaa tuntemansa kätköt. 
Vaatimukseen ei kuitenkaan 

suostuttu. Ilmiantaja meni val-
vontakomission Oulun toimis-
toon ja kertoi tietonsa. 

Poliittisesti puhdistettu ja 
kommunistien johtama val-
tiollinen poliisi, Valpo, innos-
tui asiasta. Kun Oulun suoje-
luskuntapiirin kassakaapista 
löytyi käsky, millä piirin 2. 
ye-upseeri oli määrätty teh-
täväänsä, tutkijat osasivat 
yhdistää kaikki vastaavaan 
tehtävään määrätyt upseerit 
asekätkijöiksi. Käskyn alle-
kirjoittajat Nihtilä ja Haahti 
pidätettiin kesäkuun alussa 
ja heidän esimiehensä ken-
raali Airo paria viikkoa myö-
hemmin. Armeija olisi itse 
halunnut purkaa kätkennän, 
mutta sitä ei Valpo sallinut. 
Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Erik Heinrichs teki 
asiasta arvovaltakysymyksen 
ja erosi virastaan.

2. ye-upseerit kutsuttiin 
kuulusteltaviksi Valpoon 
heinäkuun alussa. Valpon 
päällikön Otto Brusiinin al-
lekirjoittaman kutsukirjeen 
viimeisenä lauseena oli: ”Ky-

symyksessä ei ole pidätys.”
Vaikka kaikki tiesivät, 

että siitähän juuri on kysy-
mys, ilmestyivät kutsutut so-
tilaallisen täsmällisesti Val-
pon päämajaan Ratakadulle 
käskettynä aikana. Osa heis-
tä oli kuitenkin ennätetty pi-
dättää jo aikaisemmin, osa 
joutui Riihimäellä väärään 
junaan ja kulkeutui Ruot-
siin. Oulun piirin 2. ye-up-
seeri majuri Aito Keravuori 
oli heti ilmiannon tapahdut-
tua viety veneellä Ruotsin 
puolelle. Valpon voimat 
osoittautuivat riittämättö-
miksi. Niinpä kommunisti-
sen sisäministeri Yrjö Lei-
non alaisuuteen perustettiin 
erityinen tutkintaelin, jonka 
päälliköksi tuli varatuomari 
Reino Vesanen ja apulais-
päälliköiksi myöhempi yli-
poliisipäällikkö Fjalar Jar-
va, tuleva Tullihallituksen 
pääjohtaja Jorma Uitto ja 
Kuopion läänin maaherra-
na eläkkeelle lähtenyt Risto 
Hölttä , useat takkinsa kään-
täneitä uuskommunisteja. 
Tutkintaelin palkkasi 180 
päätoimista tutkijaa. Ja tut-
kittavaa riitti. Vuoden 1945 
lopussa Suomen vankiloissa 
oli jo lähes tuhat asekätken-
nästä pidätettyä.

Tutkinta eteni kovin hi-
taasti. Koska puolustusvoi-
mat eivät saaneet itse purkaa 
kätkentää, kuulusteltavat ei-
vät kertoneet juuri mitään, 
kun olivat sen esimiehil-
leen luvanneet. Paljastuneet 
kätköt tunnustettiin, mutta 
muista vaiettiin. Tutkijoiden 
taso oli kovin heikko. Monet 
heistä eivät pystyneet kirjoit-
tamaan edes kuulustelupöy-
täkirjaa. Niinpä huomattava 
osa pöytäkirjoista onkin kuu-
lusteltavien itsensä kirjoitta-
mia sisältäen kaikkea muuta 
kuin kyseistä asiaa selvittä-
vää tietoa. Paperia kertyi kol-
mesataa mapillista, tietoa ko-
vin vähän.

Suurin tutkimusta hidas-
tava tekijä oli kuitenkin se, 
että puuttui laki, jonka no-
jalla asekätkentään osallistu-
neet olisi voitu tuomita. Nih-
tilä ja Haahti olivat selkeästi 
ylittäneet valtuutensa varsin-
kin, kun oli sovittu, etteivät 
heidän esimiehensä viralli-
sesti tienneet mitään. Muut 
toimintaan osallistuneet toi-
mivat vapaaehtoisuudestaan 
huolimatta sotilaallisen käs-
kyvallan alaisina. On syytä 
muistaa, että suojeluskunta-
järjestö kuului vielä syksyllä 
1944 puolustusvoimiin.
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Taannehtiva laki
Oli siis säädettävä laki, joka 
määrittäisi rikoksiksi en-
nen lain hyväksymistä teh-
dyt teot. Pohjoismaiseen oi-
keuskäytäntöön sellainen 
menettely ei tietenkään istu-
nut. Tarkoituksenmukaisuus 
ohitti kuitenkin laillisuuden. 
Suomessa oli tästä jo aikai-
sempikin esimerkki, kun so-
danaikainen valtiojohtomme 
tuomittiin pitkiin vapaus-
rangaistuksiin. Lain käsitte-
ly eduskunnassa sai suuren 
julkisuuden. Vain kokoomus 
oli yksimielisenä sitä vastaan. 
Äärivasemmisto olisi halun-
nut siitä huomattavasti anka-
ramman. Kommunistit pu-
huivatkin armahduslaista.

Värikkäiden vaiheiden jäl-
keen asekätkentälaki kuiten-
kin hyväksyttiin. Presidentti 
Paasikivi allekirjoitti sen 24. 
tammikuuta 1947, jolloin oli 
kulunut kaksi ja puoli vuotta 
ensimmäisistä pidätyksistä. 
Airo, Nihtilä ja Haahti olivat 
olleet koko ajan pidätettyinä, 
vangittuina tai turvasäilöön 
määrättyinä. Asekätkentälain 
ensimmäinen pykälä alkaa:

”Joka 19. päivänä syys-
kuuta 1944 tehdyn välirau-
hansopimuksen voimassa-
oloaikana on 1) aseellisen 
toiminnan järjestämistä var-
ten kätkenyt aseita, ampuma-
tarvikkeita, räjähdysaineita, 
viestivälineitä , nestemäistä 
polttoainetta, elintarvikkei-
ta taikka muita sellaisessa 
toiminnassa käytettäviä tar-
vikkeita tai järjestänyt kät-
kentää varten tarkoitettuja 
elimiä, tuomittakoon aseel-
lisen toiminnan luvattomasta 
valmistelusta vankeuteen tai 
kuritushuoneeseen enintään 
kahdeksaksi vuodeksi...”

Kaksi ja puoli vuotta sit-
ten tehty laillinen teko muut-
tui siis rangaistavaksi.

Oikeudenkäynnit alkavat
Oikeudenkäynnit voitiin 
aloittaa yllättävän nopeas-
ti. Asiaa tutkinut sisäasiain-
ministeriön tutkintaelin esit-
ti syytteen nostamista 2 122 
henkilöä vastaa. Säädetyn 
lain mukaan ensimmäisenä 
oikeusasteena oli sotaylioi-
keus, joka normaalisti toimi 
Helsingin hovioikeuden yhte-
ydessä. Oli luonnollista, ettei 
näin suurta juttua voitu hoi-
taa yhdessä tuomioistuimes-
sa. Siksi asekätkentäjutun oi-
keuskäsittelyä varten perus-
tettiin seitsemän ylimääräistä 
sotaylioikeuden osastoa.

Ensimmäisenä aloitti so-
taylioikeuden III osasto, joka 
sai käsiteltäväkseen pääma-
jan portaan asiat. Oikeuden-
käynti alkoi 28. maaliskuuta 
Marmoripalatsissa. Raken-
nuksen omisti kenraali Walde-
nin perikunta, joka oli vuok-
rannut sen valtiolle. Niin kuin 
odottaa saattoi, juuri pääma-
jan portaan oikeuskäsittely sai 
muita suuremman huomion; 
olivathan syytettyjen joukossa 
mm. kenraaliluutnantit Airo 
ja Mäkinen sekä asekätken-
nän johtajat. Salissa oli tilat 40 
lehtimiehelle sekä diplomaat-
tikunnan ja valvontakomissi-
on edustajille.

Sotaylioikeuden III osas-
ton puheenjohtajaksi määrät-
tiin arvostettu hovioikeuden 
asessori Arvo Helminen ja 
jäseniksi oikeusneuvosmies 
Walter Gyllenbögel, halli-
tussihteeri Aarno Lounas-
maa, eversti Richard Lorentz 
ja everstiluutnantti Mart-
ti Miettinen. Oikeuskansle-
rin määrääminä syyttäjinä 
toimivat poliisiylitarkastaja 
Eino Nikupaavola ja hallitus-
sihteeri Urho Kiukas.

Osa syytetyistä oli vastaa-
massa syytteisiin vapaalla ja-
lalla, mutta koska yksi heistä 

oli poistunut maasta juuri en-
nen oikeudenkäynnin alka-
mista, määrättiin kaikki syy-
tetyt heti vangittaviksi. Toki 
vapaalla jalalla olleetkin oli-
vat ennättäneet tutustua Suo-
men vankiloihin aikaisem-
min, mutta tutkimusten pää-
tyttyä heidät oli vapautettu.

Sotaylioikeuden III osas-
to ennätti pitää sata istuntoa 
ennen kuin päämajan por-
taan juttu oli valmis päätet-
täväksi. Sitä ennen syyttäjät 
esittivät 543 sivua käsittävän 
loppulausuntonsa ja syytetyt 
omansa. Tuomiot julistettiin 
Huhtikuun 9. päivänä 1948. 
Oikeus hylkäsi Airoa, Mä-
kistä ja eräitä muita pääma-
jan upseereita vastaan nos-
tetut syytteet. Näin Airon 
lähes kolme vuotta kestänyt 
vankeus päättyi syyttömäk-
si julistamiseen. Se oli suuri 
pettymys Valpolle ja ääriva-
semmistolle. Se sai kuitenkin 
pienen korvauksen, kun Airo 
vapautettiin yleisen edun 
vuoksi palveluksesta. Sen si-
jaan Nihtilä ja Haahti tuomit-
tiin viideksi vuodeksi kuritus-
huoneeseen sekä määrättiin 
virasta erotettaviksi. Pää-
osa syytetyistä sai vankeutta 
puolesta vuodesta kahteen 
vuoteen. Nihtilää ja Haah-
tea lukuun ottamatta tuomi-
tut pääsivät vapaalle jalalle, 
koska pidätys- ja turvasäilö-
ajat ylittivät tuomiot. 

Poikkeukselliset olot syn-
nyttävät poikkeavia ilmiöitä. 
Takinkääntäjiä oli muitakin 
kuin valtiollisessa poliisissa. 
Niinpä esimerkiksi sotaylioi-
keuden III osaston nuorem-
pi sotilasjäsen ehdotti syyte-
tyille huomattavasti kovem-
pia rangaistuksia kuin muut 
oikeuden jäsenet. Kilpailijat 
upseerin uralla olisi näin eli-
minoitu. Puolustusministe-
riökin ennätti lyödä parhaita 
upseereitaan. Se kielsi eversti 

Nihtilältä ja everstiluutnantti 
Haahdelta asepuvun käyttö-
oikeuden eliniäksi. Tämän 
toimenpiteen nämä idealistit 
ja vakaumukselliset upseerit 
tunsivat suuremmaksi ran-
gaistukseksi kuin konsanaan 
pitkät kuritushuonetuomiot.

Pian päämajan portaan 
tuomioiden jälkeen myös so-
taylioikeuden IV osasto antoi 
päätöksensä 2. ye-upseereita 
koskeneessa jutussa. Oike-
us oli kokoontunut Helsin-
gin keskusvankilan kirkossa, 
jossa myös tuomiot kaikkien 
34 syytetyn läsnä ollessa ju-
listettiin 28. huhtikuuta. Seit-
semän 2. ye-upseerina toi-
minutta oli tietymättömissä. 
Alaisiaan suojellakseen he 
poistuivat ulkomaille.

Kaikista sotaylioikeuksi-
en tuomioista valitettiin kor-
keimpaan oikeuteen. Vasta 
15. maaliskuuta 1950, lähes 
viisi vuotta Oulun kätken-
nän paljastumisesta, asekät-
kentäjuttu saatiin lopulliseen 
päätökseen. Korkein oikeus 
tuomitsi vapausrangaistuk-
sen 1 488 henkilölle. Tuo-
miot vaihtelivat kuukaudesta 
vankeutta Haahden kuudek-
si vuodeksi korottuneeseen 
kuritushuonerangaistukseen. 
Peräti 698 tapauksessa kor-
kein oikeus korotti sotayli-
oikeuden määräämää seu-
raamusta. Vapausrangais-
tuksia kertyi yhteensä lähes 
400 vuotta. Suurin osa niistä 
oli ehdollisia kolmen vuoden 
koetusajalla. Tuomittujen ei 
tiedetä syyllistyneen uuteen 
rikokseen ainakaan koetus-
ajan kestäessä.

Mitä asekätkennällä 
saavutettiin?
Asekätkentä oli velvollisuu-
dentunnon ja vastuun kanta-
misen malliesimerkki. Nihti-
lä ja Haahti ryhtyivät asekät-
kentään omasta aloitteestaan 

ja vastuunsa tuntien. He kan-
toivat vastuunsa loppuun asti. 
He, kuten muutkin toimin-
nassa mukana olleet, olisi-
vat voineet vierittää syyn esi-
miestensä niskoille. Näin he 
eivät tehneet.

Asekätkentä tarjosi Val-
polle tilaisuuden voimannäyt-
töön. Muissa Suomen kohta-
lon kokeneissa maissa uudet 
vallanpitäjät kohdistivat puh-
distusaaltonsa poliittisiin vas-
tustajiinsa, teollisuusjohtajiin 
ja yliopistojen opettajiin. Pal-
jastunut asekätkentä vei Val-
pon kaikki voimat. Upseerit 
ja heidän apulaisensa olivat 
siinä tilanteessa joutilaimpia 
istumaan vankilassa. 

Asekätkentä sotki val-
lankaappaushankkeet. Kos-
ka asekätkennän mitoista ei 
tutkimuksen kestäessä pääs-
ty mihinkään käsitykseen, ei 
pitkälle valmisteltua vallan-
kaappausta voitu lähteä yrit-
tämään. Erityisen suuri vaa-
ra tästä oli keväällä 1948. 
Maakunnassa mahdollisesti 
olevat aseet olivat kuitenkin 
liian suuri riski.

Asekätkentä sotki Zda-
novin suunnitelmat. Stalinin 
lähimmän miehen, kenraa-
lieversti Andrei Zdanovin 
määrääminen valvontako-
mission johtajaksi oli selvä 
osoitus siitä, että suunnitel-
mat Suomen nitistämisek-
si olivat yhä voimassa. Mut-
ta asekätkentä osoitti, että 
Suomi haluaa epätoivoiselta 
tuntuvassa tilanteessakin puo-
lustaa maataan. Zdanov oli 
1940 liittänyt Viron Neuvos-
toliittoon. Nyt hän epäonnis-
tui ja sai hengellään maksaa 
virheensä. Suomi oli Neuvos-
toliiton läntisistä naapureista 
ainoa, joka säilytti paitsi itse-
näisyytensä myös länsimaisen 
yhteiskuntajärjestyksensä. 

MATTI LUKKARI

Hammashoitoa Ystävällisesti

Puh. 77 45 770

Hammashoitoasema Albin on erikoistunut veteraanien hammashoitoon.
Hyvän hoidon ja taitavan hammasteknisen työn lisäksi saat yleistä suun
hoitoon liittyvää neuvontaa ja ystävällistä palvelua.

● proteesien pohjaukset
● proteesien korjaukset
● uudet osaproteesit

tai kokoproteesit
● kruunut ja sillat

● keinojuuret
● hammaslaboratorio-

palvelut
● muut perinteiset

hammashoitopalvelut

HAMMASHOITOASEMA  ALBIN   Hämeentie 10 A 1, 00530  Helsinki
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Allhelgona
När detta nummer av Krigs-
veteranen utkommer bere-
der vi oss att fira Alla hel-
gons dag, som ända sedan 
100-talet högtidligshölls till 
martyrers och helgons min-
ne. I vår evangeliska tradi-
tion har Alla helgons dag 
närmast firats som de dödas 
dag, då vi minns våra kära 
bortgångna. Det har blivit 
en god och vacker sed att 
på Allhelgonadagen besöka 
de avlidnas gravar, tända ett 
ljus eller lägga ned en krans 
på graven som ett tecken 
på tacksamhet för vad våra 
kära betytt och gjort för oss. 
Såhär kommer det troligen 
att vara också på årets All-
helgonadag den 6 november.

Helt säkert skall mång-
as steg den dagen leda fram 
också till krigargravarna 
runtom vårt land. I dem vi-
lar de närmare 90 000 va-
penbröder och –systrar som 
under våra krigsår offrade 
sina liv för fosterlandets fri-

Fortsatt veteranarbete kräver tillgångar

Veteranrehabi l ite -
ringen får ny fart 
och nytt innehåll, 

konstaterades i den ena le-
darartikeln i september-
numret av vår tidning. Vi 
hade då nyss fått känne-
dom om veteranpaketet och 
den däri inbegripna känn-
bara ökningen av rehabili-
teringsanslaget i regeringens 
budgetförslag. Veteraner-
nas belåtna tack för denna 
stödåtgärd framfördes av 
veteranorganisationerna den 
4. september vid det semina-
rium, som statsrådet då an-
ordnade till 60-årsminnet av 
slutet på fortsättningskriget.

I social- och hälsovårds-
ministeriets publikation Ve-
teranpolitiken 2004–2007 
– Statsrådets riktlinjer of-
fentliggjordes vid ungefär 
samma tidpunkt också ett 
annat glädjebudskap: beslu-
tet att bibehålla Penning-
automatföreningens verk-
samhetsunderstöd, som i år 
tillfaller veteranorganisatio-
nerna till ett sammanlagt 
belopp om 1 400 000 euro, 
på samma nivå fram till år 
2007. Veteranorganisatio-
nernas vädjanden hade allt-

så inte klingat för döva öron. 
Organisationerna hade 
framhållit, att det trots ve-
teranernas numerära minsk-
ning absolut inte finns skäl 
att skära ned verksamhets-
stödet. Att veteranerna blir 
gamla skapar ju nya funktio-
nella och ekonomiska tryck 
och krav på organisations-
arbetets alla avsnitt och ni-
våer. År 2010 beräknas ännu 
nära 50 000 veteraner som 
erhåller fronttillägg vara vid 
liv, och deras genomsnittsål-
der då till över 90 år.

I statsrådets riktlinjer 
finns också andra skäl till 
belåtenhet. Ett sådant är 
exempelvis den uppmärk-
samhet som ägnats Tradi-
tionsförbundet Eklövet. 
Veteranförbunden har hyst 
bekymmer inför frågan om 
att finna ett ”hembo” och 
verksamhetsmedel för det-
ta förbund, som de grun-
dade våren 2003. Linjepu-
blikationens konstaterande 
av statsrådets beredskap att 
medverka till att traditions-
förbundet kommer igång 
och konsolideras torde be-
rättiga till slutsatsen, att or-
sak till bekymmer därvidlag 

knappast längre finns.
I några media framla-

des mitt i den gångna som-
maren åsikter, enligt vilka 
hos veteranorganisationerna 
skulle ha hopats stora, till 
och med alltför stora för-
mögenheter, och att organi-
sationerna utan orsak skulle 
fördröja medlens använd-
ning till fromma för vetera-
ner som behöver hjälp och 
stöd. Finlands Krigsvete-
ranförbund har ingen dylik 
förmögenhet, men ämnar 
dock inte skuldsätta sig för 
att kunna sköta sina uppgif-
ter, utan håller sin ekonomi i 
skick och rättar munnen ef-
ter matsäcken.

Medlen till stödverksam-
het som har erhållits testa-
mentariskt, som donationer 
eller genom penninginsam-
lingar anslår förbundet utan 
onödiga dröjsmål för det än-
damål som av donator eller i 
insamlingstillståndet fastsla-
gits. Krigsveteranernas stöd- 
och traditionsstiftelse, som 
arbetar jämsides och paral-
lellt med förbundet, har kän-
nedom om och i ögnasikte 
understödsbehov som gäller 
veteraner och traditionspro-

jekt för många år framåt. I 
krigsveterandistrikten och -
föreningarna är man fullt på 
det klara med, i vilken takt 
medlen kan och bör använ-
das för att förslå lika långt 
och länge som exaktstöds-
behoven.

Veteranorganisationer-
na, även Krigsveteranför-
bundet, har vissa periodiska 
och konstanta understödja-
re. En sådan är Kyrkostyrel-
sen som stöder organisatio-
nernas andliga arbete med 
avkastningarna från kollek-
ter uppburna kring tidpunk-
terna för den nationella ve-
terandagen. En annan gi-
vare av permanent stöd är 
Krigsskadestiftelsen. Stiftel-
sens 50-årsjubileum den 12. 
november ger tillfälle till ett 
offentligt tack för de under-
stöd redan tusentals vetera-
ner har fått av densamma.

Veteranförbundens och 
Förbundet De Stupades 
Anhörigas årliga penning-
insamlingar, vilkas lyckade 
genomföring är i avgöran-
de grad beroende av med-
verkan och arbetsinsatser 
från försvarsmakten, gräns-
bevakningsväsendet samt 

försvars-, service- och ung-
domsorganisationerna, utgör  
fortfarande ett betydelsefullt 
finansieringsmedel.

Vid uppgörandet av pla-
ner beträffande sin ekono-
mi utgår förbundet från att 
verksamhetsstödet till di-
strikten och via dessa till 
medlemsföreningarna för-
blir på de senaste årens nivå. 
Vid anvisningen av medel 
strävar man att beakta, att 
det i fråga om understödsbe-
hov och finansieringsmöjlig-
heter finns regionala skiljak-
tigheter.

Förbundsmötet i Seinä-
joki inskrev i förbundets 
allmänna verksamhetsplan 
målsättningen att fram till 
förbundsmötet i St. Michel 
år 2006 förkovra antalet stö-
dande medlemmar i fören-
ingarna med 10 000 perso-
ner. Att nå det målet är av 
största vikt med tanke på 
kontinuiteten och livaktig-
heten i vårt arbete.

AARNO STRÖMMER

het och självständighet. Har 
vi inte skäl att alldeles sär-
skilt minnas dem denna All-
helgona, då 60 år förflutit 
sedan krigets slut och fred 
slöts.

Det är många minnen 
som väcks inom en när man 
står vid en grav. Så är det 
även när man stannar upp 
vid våra krigargravar och ser 
de många korsen eller ste-
narna med namnen på dem 
som gav sitt liv för hem och 
fosterland. Kanske var det 
så att någon av dem rent av 
sårades eller dog alldeles vid 
vår sida. Kanske blev vi själ-
va vittne till den sista kam-
pen. Det är minnen som inte 
lätt plånas ut. Ett sådant 
minne från krigets slutskede 
skall jag återge här.

Ragnar, så hette han, tjä-
nade under fortsättnings-
kriget fosterlandet i en tung 
artillerisektion. Han var 
en varmt troende man som 
med intresse och iver deltog 

i våra bibelstudier och sam-
tal, när sådant var möjlight. 
Vanligen kom han till sam-
lingarna i god tid före kam-
raterna för att få en prat-
stund i trosfrågor med fält-
prästen.

En dag i medlet av juli 
träffades Ragnar av en gra-
natskärva i magen under 
fiendens beskjutning av 
ställningarna. Via JSP trans-
poterades han till närmas-
te fältlasarett för vård. När 
sjuksköterskan följande dags 
morgon kom in i rummet 
där Ragnar låg, frågade han: 
Vad är det för en dag i dag? 
Det är söndag, svarade hon. 
Jaså, är det söndag i dag, då 
vill jag dö i dag på Herrens 
dag. När han hade sagt det, 
knäppte han sina händer 
över bröstet, höjde blicken 
uppåt och började med sta-
dig röst läsa den 23. Psaltar-
psalmen, som så ofta citeras 
i dödsannonser: ”Herren är 
min Herde, mig skall inget 

fattas, han låter mig vila på 
gröna ängar, han för mig till 
vatten där jag finner ro, han 
vederkvicker min själ, han 
leder mig på rätta vägar för 
sitt namns skull. Om jag än 
vandrar i dödsskuggans dal, 
fruktar jag inget ont, ty du är 
med mig, din käpp och stav 
de tröstar mig. Du bereder 
för mig ett bord i mina ovän-
ners åsyn, du smörjer mitt 
huvud med olja och låter 
min bägare flöda över. God-
het allenast och nåd skall 
följa mig i alla mina livsda-
gar, och jag skall åter få bo i 
Herrens hus evinnerligen.”

Efterhand som Ragnar 
läste psalmen gick det allt 
långsammare och rösten 
blev allt svagare. De sista 
orden var bara en viskning. 
När han kom till slutet drog 
han en djup suck. Den blev 
hans sista. Stilla och rofullt 
gled han över gränsen till en 
ny värld.

För sjuksköterskan som 

blev vittne till Ragnars död 
och som har berättat om 
hans dödsstund, blev den 
ett öförglömligt heligt ögon-
blick då jord och himmel 
möttes i ett sjukrum på ett 
fältlasarett i Fjärrkarelen. 
Ragnar hade vid flera till-
fällen vittnat om att han var 
beredd att dö. Vid ett sam-
tal sade han: ”Jag har min 
sak klar med Gud. Jag är 
inte rädd att dö.” Många av 
oss veteransystrar och brö-
der har nått det livsskede då 
vandringen går genom döds-
skuggans dal. Det oundvik-
liga ögonblicket rycker allt 
närmare dag för dag. Kan-
ske hade vi skäl att på Alla 
helgons dag 2004 ställa oss 
inför frågan: Är jag beredd? 
Har jag min sak klar med 
min Gud? Har vi det, då får 
vi i dödens stund gå in i vår 
Herres glädje.

BROR BORGAR
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Matrikkeli ja dvd-levy Marskin 
ritareista julkistettiin

Sama kaiku on askelten 
Sotaveteraanikuorot laulavat

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

Suomen Sotaveteraanil i i tto

Kymmenen sotaveteraanikuo-

ron ja Haminassa sotaveteraa-

nien konsertissa taltioiduista 

äänitteistä on koottu 38 lau-

lua sisältävä tupla-CD. Levyn 

nimi viittaa Marssilauluun, 

joka on levyjen ensimmäinen 

laulu. Toisen levyn viimeinen 

laulu on Iso-Iita. Muut kappa-

leet ovat muistorikkaita laulu-

ja vuosikymmenten ajalta.  

Levyn hinta on 20 euroa. 

Myynti Suomen Sotaveter-

aaniliitto, puh. (09) 6126 2014

Mannerheim-ristin ritarit Erkki Oinonen, Pentti Iisalo, Heikki Nykänen ja Tuomas Gerdt 

osallistuivat Ritarimatrikkelin ja dvd-levyn julkistamistilaisuuteen Joutsassa.

Mannerheim-ristin 
ritarien säätiö ja 
Kadettikunta ry 

julkistivat 18. lokakuuta teok-
sen Mannerheim-ristin ritarit 
– Ritarimatrikkeli 2004 sekä 
dvd-levyn Isänmaan puolus-
tajat – Mannerheim-ristin ri-
tarit. Kirja ja levy esitellään 
oheisissa kirjoituksissa .

Tilaisuus oli hotelli Jout-
senlammen tiloissa, joissa 
neljä kymmenestä ritarista 
oli tuolloin kuntoutettavina. 
Saapuvilla olivat ritarisäätiön 
valtuuskunnan puheenjohtaja 

Pentti Iisalo (ritari 16), hal-
lituksen puheenjohtaja Tuo-
mas Gerdt (95), hallituksen 
varapuheenjohtaja Heikki 
Nykänen (118) ja valtuus-
kunnan jäsen Erkki Oinonen 
(147). Kutsuvieraina oli läsnä 
muun muassa kenraali Lauri 
Sutela, veteraani- ja  maan-
puolustusjärjestöjen edusta-
jia sekä perinnehankkeiden 
toteuttajia ja tukijoita.

Pentti Iisalo ja Kadetti-
kunnan puheenjohtaja, pri-
kaatikenraali Ilkka Aspara 
toivottivat vieraat tervetul-

leiksi, luonnehtivat hankkeita 
ja niiden tukoksia sekä kiitti-
vät työn tekemisestä ja tuke-
misesta,

Matrikkeliteoksen esitteli 
sen toimittaja, eversti Ilma-
ri Hurmerinta ja dvd-levyn 
sen vastaava tuottaja, eversti 
Pekka Rapila, joka on Ka-
dettikunnan pääsihteeri. 
Valkokankaalta saatiin näh-
dä ja kuulla osia dvd-levystä, 
muun muassa Kaaderikuoron 
ja Kaartin soittokunnan esit-
tämät kaksi laulua. 

ISÄNPÄIVÄ- JA JOULULAHJAKSI MUISTELMATEOS:
Lauri Lehto: Kartta, kompassi ja konekivääri.
 

“Kartta, kompassi 
ja konekivääri on 
hänen henkilökohtainen 
muistelmateoksensa 
sodasta. Yksittäisen 
veteraanin muistelmaki
rjojen joukossa Lehdon 
kirja sijoittuu ehdottomasti 
eturiviin. Tällaisia kirjoja 
tarvitaan lisää.”   

Juha E. Tetri
 
“Lauri Lehto on kuvannut taistelujensa tietä itseään 
korostamatta, rehellisesti kertoen myös vastoin-
käymisistä, omista tappioista, kipeistäkin ja samalla 
tyyneydellä voitoista joita joukkojen osaksi tuli”. 

Ev. Tapio Skog
 

Hinta: 20 e (kovakantinen).
Tuotto Mikkelin seudun sotainvalidien hyväksi.
Myynti: Mikkelin seudun Sotainvalidit ry, 
Porrassalmenkatu 3 A, 50100 Mikkeli.
p. 015-211 230, fax 015-163 302,
sähköposti:  
mikkelinseudun.sotainvalidit@dnainternet.net
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Osana Mannerheim-
ristin ritarien sääti-
ön perinnetoimintaa 

ilmestyi lokakuussa matrik-
keliteos, joka antaa ritareis-
ta ja Mannerheim-risteistä 

Ilmari Hurmerinta (toim.): Mannerheim-ristin ritarit 

– Ritarimatrikkeli 2004. Kustantaja: Mannerheim-

ristin ritarien säätiö. Painatus: Saarijärven Offset 

Oy, Saarijärvi 2004. 363 sivua, 250 valokuvaa. ISBN 

952-91-7-7144.Teosta voi tilata säätiön asiamieheltä, 

majuri Kari Norkolalta, Jaakkolanpiha 9 D, 04250 Ke-

rava, puhelin (09)274 1653, ja eversti Hurmerinnalta, 

Toivontie 20, 45610 Koria, puhelin (05)322 0468. 

Hinta 40 euroa.

Uusi matrikkeliteos täydentää ja tarkentaa kuvaa 
Mannerheim-ristin ritareista

kattavan ja monipuolisen ku-
van. Matrikkelin päälähteinä 
ovat ritarien sotilasasiakirjat 
sekä suuri määrä teoksia ja 
lehtikirjoituksia vuosikym-
menten varrelta. Tietoja on 
koottu myös haastattelemal-
la ritareita sekä heidän omai-
siaan, muita läheisiään ja 
aseveljiään. Taustaksi kerro-
taan Vapaudenristin Manner-
heim-ristin perustamisesta ja 
myöntämisperusteista sekä 
luetellaan 1941–45 ritareiksi 
nimitetyt 191 sotilasta.

Varsinaisessa matrikke-
liosassa on kustakin ritaris-
ta henkilö- ja perhetiedot, 
tietoja koulutuksesta ja va-
rusmiespalveluksesta, puo-
lustusvoimissa palvelleista 
myös rauhanajan tehtävis-

tä joukko-osastoissa, ritari-
numero, nimityspäivämäärä 
sekä nimityshetken sotilasar-
vo ja perusyksikkö. Tämän 
jälkeen ovat vuorossa tiedot 
sodanjälkeisten aikojen työ- 
ja luottamustehtävistä, muun 
muassa toiminnasta ritarien 
säätiössä. Viimeisenä mat-
rikkeliosiona ovat tiedot ri-
tarien ylennyksistä ja kunnia-
merkeistä.

Suomen marsalkka Man-
nerheimin, tykistönkenraali 
Nenosen ja jalkaväenkenraa-
li Waldenin matrikkelitiedot 
on kirjoitettu muiden ritarien 
tietoja pitempään muotoon. 
Näin on haluttu tähden-
tää heidän poikkeuksellisen 
suurta merkitystään.

Kunkin ritarin matrikke-
litietojen jälkeen esitetään 
päämajan viralliset nimitys-
perustelut, joista lukija saa 
kuvan nimitykseen johtaneis-
ta teoista ja saavutuksista. 
Niistä ilmenee selvästi, että 
kyse on nimityksestä ja kun-
niamerkistä ”erinomaisen ur-
heuden, taistellen saavutettu-
jen erittäin tärkeiden tulos-

Kuudentena tuottee-
na Kadettikunta ry:n 
suurhankkeesta Ve-

teraanin perintö, jolla on tal-
lennettu ja välitetään tietoa 
sodistamme, valmistui loka-
kuussa dvd-levy Isänmaan 
puolustajat - Mannerheim-
ristin ritarit.

Aiemmat tuotteet ovat 
cd-äänilevy Suomi on hyvä 
maa, internet-sivusto, cd-rom  
ja vhs-elokuva  Veteraani-
en perintö - Itsenäinen isän-
maa sekä dvd-levy Itsenäinen 
isänmaa. Nyt julkistettu dvd-

”Eellä mennen, eessä seisten”

Kadettikunta kertoo Marskin ritareista dvd-levyllään
levy  kertoo laajasti Vapau-
denristin Mannerheim-ristis-
tä ja ritareiksi nimitetyistä 
191 sotilaasta.

Kunniamerkin historiasta 
on jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin haastattelu sekä 
SA-valokuvia ja selostuksia. 
Kukin ritari on saanut oman 
sivun kuvineen ja henkilötie-
toineen. Suuri määrä ritari-
tietoa on jaksossa, jossa taus-
ta-, koulutus- ja uratietoja on 
ryhmitelty ja tarkasteltu eri 
näkökulmista.

Erityisen arvokas taltioin-
ti on joulukuussa 2003 tehty 
yhdeksän ritarin haastattelu-
sarja, jossa he kertovat muun 
muassa sodasta ja nimitystie-
don saamisesta  sekä esittä-
vät maanpuolustusajatuksia 
uusille sukupolville. Muis-
sa haastatteluissa puhemies 
Paavo Lipponen ja puolus-
tusvoimain komentaja, ami-
raali Juhani Kaskeala esittä-
vät mielipiteitään ritareista ja 
kunniamerkistä.

Markku Onttosen vuon-
na 2000 tekemässä doku-

menttielokuvassa Suomea ei 
koskaan miehitetty kenraa-
li Ehrnrooth kertoo jatko-
sodastaan. Levyn filmigalle-
riassa on kiintoisia katkelmia 
puolustusvoimien kuvaajien 
ja Tyrjän rykmentin sota-
ajan sekä Markku Onttosen 
rauhan ajan filmiaineistosta. 
Kuvagalleriassa on SA-kuvia 
ritareista. 

Musiikkiosiossa nähdään 
ja kuullaan Kaaderikuoron 
ja Kaartin soittokunnan esit-
täminä Urpo Jokisen sanoit-
tama ja sovittama Suomi on 
hyvä maa sekä Artturi Leino-
sen kirjoittama ja Usko Kem-
pin säveltämä Ritarimarssi, 
joka on ritarien kunniamars-
si. Siitä jäävät mieleen kaiku-
maan eritoten säkeet ”Eelä 
mennen, eessä seisten, pel-
käämättä eteenpäin.” 

Kadettikunta on toteut-
tanut tämän mittavan dvd-
hankkeen yhteistyössä Man-
nerheim-ristin ritarien sää-
tiön kanssa. Jenny ja Antti 
Wihurin Rahaston, Sotava-
hinkosäätiön ja puolustusvoi-

mien sekä Metsäliitto-Yhty-
män hankkeelle antama tuki 
mahdollistaa sen, että Kadet-
tikunta voi luovuttaa levyn 
puolustuslaitoksen ja rajavar-
tiolaitoksen perusyksiköille 
sekä kaikille lukioille ja ylä-
asteen kouluille. Levy ei siis 
tule myyntiin. Levy on tulos-
sa myös ruotsinkielisenä. Jos 
rahoitus tarvittava rahoitus 
saadaan, kielinä ovat myös 
englanti ja saksa.

Levyidean esitti Mark-
ku Onttonen, joka myös teki 
käsikirjoituksen sekä toimi 
tuottajana ja ohjaajana. Hän 

menehtyi sairauteen maalis-
kuussa 2003. Työ saatettiin 
päätökseen hänen ohjeistuk-
sena mukaisesti. Levyssä on 
hänestä In memoriam -jakso. 
Levyn vastaavana tuottajana 
toimi Kadettikunnan pääsih-
teeri, eversti Pekka Rapila ja 
ritariasiain tuntijana eversti 
Ilmari Hurmerinta.

Levyä kuunnellessa tulee 
mieli iloiseksi ja kiitolliseksi 
siitä, että nuoret suomalaiset 
sekä heidän kouluttajansa ja 
opettajansa saavat käyttöön-
sä nykyaikaisen tallenteen 
kertomaan pätevästi Man-
nerheim-rististä ja sen rita-
reista. Eräiden haastattelujen 
kohdalla mieli liikuttuu.

SIMO KÄRÄVÄ

ten tai erikoisen ansiokkaasti 
johdettujen sotatoimien pal-
kitsemiseksi” sotilasarvosta 
riippumatta.

Matrikkelijaksoa seuraa 
luku, jossa esitellään Man-
nerheim-ristin ritarien sää-
tiö. Säädekirja allekirjoitet-
tiin 3. maaliskuuta 1954 ja 
säännöt vahvistettiin viisi 
päivää myöhemmin. 

Matrikkelitiedoista on 
teokseen koottu joukko kiin-
toisia yhdistelmiä. Ne anta-
vat nimi- ja lukumäärätieto-
ja muun muassa sodan aikana 
menehtyneistä ritareista, Re-
serviupseerikoulun, Kadetti-
koulun ja Sotakorkeakoulun 
käyneiden ritarien kursseista, 
komentaja- ja päällikköjou-
kon ikärakenteesta sekä ni-
mitysesityksistä, joita tehtiin 
talvisodan aikaisten ansioi-
den perusteella ennen jatko-
sodan alkamista. Mielenkiin-
toa herättävät myös tilastot, 
joissa ritarit on ryhmitetty 
sotilasarvoittain, puolustus-
haaroittain ja aselajeittain, 
tehtävittäin, rykmenteittäin 
ja maakunnittain.

Kuvaa ritarijoukon piir-
teistä täydentävät tiedot saa-
vutuksista olympialaisissa ja 
MM-kisoissa, Akateemisen 
Karjala-Seuran jäsenyydes-
tä, osallistumisesta asekät-
kentään ja myöhemmistä vai-
heista julkishallinnossa sekä 
puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen ylimmissä joh-
totehtävissä.   Esikuntien, 
joukko-osastojen ja laitosten 
sekä kunniamerkkien nimi-
en lyhenteiden selitteet ovat 
avuksi matrikkelitietoja luet-
taessa.

Eversti Ilmari Hurmerin-
ta, joka on monien vuosien 
mittaan perusteellisesti pe-
rehtynyt teoksen aihepiiriin, 
on jälleen tehnyt tutkijana, 
kirjoittajana ja toimittajana 
vaativaa työtä taiten ja tark-
kana. Näin on syntynyt arvo-
kas teos, joka avaa lukijoille 
avaran ja kiintoisan näköalan 
sota-, henkilö- ja aatehistori-
allisesti merkittävään asiako-
konaisuuteen sekä on samalla 
erinomainen kunnianosoitus 
Mannerheim-ristin ritareille 
ja muillekin sotiemme vete-
raaneille.

SIMO KÄRÄVÄ
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Raili Malmberg jatkaa
Opetusneuvos Raili Malmberg valittiin Hämeenlinnassa 25. syyskuuta pidetyssä liitto-
kokouksessa jatkamaan Lottaperinneliitto ry:n puheenjohtajana 2005–2007.

Tänä syksynä on kulu-
nut 60 vuotta jatko-
sodan päättymises-

tä ja 23. marraskuuta Lotta 
Svärd -järjestön lakkautta-
misesta. Tällöin kuului jär-
jestöön 232 000 jäsentä mu-
kaan luettuna 50 000 lotta-
tyttöä (pikkulottaa). Vuoden 
1944 tapahtumia, torjunta-
taisteluja, aselevon ja rauhan 
solmimista raskain ehdoin 
ja luovutettujen alueiden 
asukkaiden evakuoimista on 
muisteltu monin tavoin. 

Lotta Svärd -järjestöä 
perustettaessa vuonna 1921 
sen päätarkoitukseksi mää-
riteltiin suojeluskuntien va-
paaehtoisen maanpuolustus-
työn tukeminen. Ohjelman 
laajentuessa tehtäviin kuu-
lui myös mm. sotainvalidien 
ja näiden perheiden huolto. 
Talvi- ja jatkosotien aikana 
Lotta Svärd -järjestön toi-
minta laajeni koko puolustus-
voimiamme tukevaksi sekä 
laaja-alaiseksi sosiaaliseksi 
huoltotyöksi yhteiskuntam-
me raskaina poikkeusolo-
suhteiden vuosina. Järjestön 
saavutukset perustuivat sen 

Lottamuistomitalia voi vielä hakea
jäsenten vapaaehtoisuuteen, 
lottahenkeen ja uhrautuvaan 
työhön. Lottahenkeen kas-
vettiin jo pikkulottiin kuulu-
malla. 

Tunnustuksena Lotta 
Svärd -järjestössä maanpuo-
lustuksen hyväksi aikanaan 
toimineille perustettiin 1993 
lottamuistomitali, jota kan-
netaan kunniamerkkinä so-
tiemme muistomitalien ja 
lotta-ansiomerkkien tapaan. 
Muistomitalin nauha on sama 
kuin Lotta Svärd -ansiomita-
lissa, mikä yhdistää sen jär-
jestön arvokkaaseen perin-
teeseen. Mitali myönnetään 
hakemuksesta Lotta Svärd 
-järjestössä aikanaan lottana 
ja/tai pikkulottana toimineil-
le naisille. Se voidaan myös 
myöntää edesmenneille lotil-
le ja pikkulotille jälkikäteen 
omaisten sitä asianmukaises-
ti hakiessa. 

L ot ta mu i stom ita le i ta 
on tähän mennessä jaettu 
runsaat 24 000. Ne jaettiin 
1990-luvulla lähinnä lotta-
piireittäin alueellisten mita-
litoimikuntien kautta, jolloin 
eri puolilla Suomea järjes-

tettiin lukuisia juhlallisia ja-
kotilaisuuksia, useimmiten 
kirkoissa. Lottamuistomita-
liin oikeutetuista ovat useat 
lottaveteraanit jo poistuneet 
joukostamme. Uskon silti, 
että joukossamme on vielä 
tuhansia mitaliin oikeutettu-
ja naisia, joita tieto mitalista 
ei jostain syystä ole saavut-
tanut. Hakemuslomakkeen 
saanti on vain puhelinsoiton 
päässä. 

Viime vuosina on jako 
tapahtunut suoraan Vapaus-
sodan Invalidien Muistosää-
tiön (VIMS) tai Lottaperin-
neyhdistysten välityksellä 
hakemuksiin perustuen. Ha-
kemuslomakkeessa voi myös 
vapaamuotoisesti kuvata ly-
hyesti osallistumistaan lotta-
työhön eikä se edellytä tark-
koja tietoja joukko-osastois-
ta tms. Mitalin hinta on 17 
euroa.

Yhteystiedot: Vapausso-
dan Invalidien Muistosää-
tiö, Mannerheimintie 93 A, 
00270 HELSINKI; puhelin 
(09) 241 1990.

EEVA TAPIO

AUDIOTUOTANTO Oy
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" Sota-ajan laulut 3 (CD-levyllä)
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" Sota-ajan laulut 5 (CD-levyllä)
" Sota-ajan laulut 1-7 (kasetilla)
" Suuria mestareita (Virta, ym.)
" Saariston Sirkka (Malmstén)
" Nostalgia Sisters
" Tansseissa tavataan 
 (tunnettuja laulajia)

Eino Leinon runot CD:llä tai kasetilla
"  1  "  2 " 3 " 4 (12 €/kpl)

Videot/DVDt (30 €/kpl)
" Laulamme yhdessä 
 kansanlauluja 1 - 5
" Kauneimmat virret
" Joulu- ja adventtivirret
" Aamu- ja iltavirret
" Helluntai- ja suvivirret

60 euron tilaukset rahtivapaasti.
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Raul Kuutma: Suomen-

poikien tie – Virolais-

sotilaiden kohtaloita. 

Vironkielisestä teok-

sesta Kolmas tee suo-

mentanut Eero Riuttala. 

Kustannusosakeyhtiö 

Otava, Keuruu 2004. 

ISBN 951-1-19684-7. 

411 sivua tekstiä, 

karttoja ja valokuvia.

Teos koostuu pääosin Raul 
Kuutman lähes 100-sivuises-
ta elämäkerrasta sekä kuu-
den muun virolaisen Suo-
men-vapaaehtoisen vaiheiden 
kuvauksista. Nekin ovat Raul 
Kuutman kirjoittamia, mutta 
perustuvat oleellisesti näiden 
aseveljien omiin päiväkirjoi-
hin, muihin muistiinpanoi-
hin ja kirjeisiin sekä ovat osin 
katkelmia niistä. Ye-eversti 
Riuttalan käännöstyöstä nä-
kyy, että hän tuntee Viron 
historian, hallitsee sotilassa-
naston ja taitaa suomen.

Suomen-poikien tekemi-
en ratkaisujen taustana, so-
dan ja pitkälti myös rauhan 
ajan kohtaloiden määrääjä-
nä sekä ajatustavan perusta-
na olivat Viron valtiojohdon 
ratkaisut 1939 ja 1940, Viron 
liittäminen Neuvostoliittoon, 
Saksan hyökkäys Viroon 
1941 ja romahdus 1944–45, 

Kiintoisa muistelmateos Suomen-poikien vaikeasta tiestä

uusi neuvostokausi 1944–91 
sekä kummankin vallanpitä-
jän ankara miehityskomento.

Teoksen alkusivuilla on 
dosentti Martti Turtolan ar-
tikkeli Viron ”kolmas tie” 
sekä Raul Kuutman saate-
sanat ja osio Suomen-po-
jat – virolaiset vapaaehtoiset 
Suomen sodissa. Nämä jak-
sot antavat kattavan ja selvän 
kuvan niistä sisä- ja ulkopo-
liittista oloista ja jännitteistä, 
epätoivosta ja epävarmuu-
desta, jotka johtivat siihen, 
että yli 3 300 virolaista siirtyi 
salateitse Suomenlahden yli 
ja liittyi Suomen puolustus-
voimiin valtaosin jatkosodan 
vuosina 1943–44 eli saksa-
laismiehityksen aikana, vä-
häiseltä osin myös talvisodan 
aikana eli neuvostouhan alta. 
Alkuperäisteoksen nimessä 
esiintyvä ”kolmas tie” – läh-
tö Suomeen – oli vaihtoehto 
kahdelle muulle tielle – jou-
tumiselle Saksan tai Neuvos-
toliiton sekä niiden sotavoi-
mien palvelukseen. 

Elämäkertaosuudessaan 
Raul Kuutma, joka on syn-
tynyt 1924, kertoo elävästi 
ja kattavasti lapsuudestaan 
ja opinnoistaan, pakomatkas-
ta Suomeen lokakuussa 1943, 
palveluksestaan JR 47:ssä 
ja helmikuussa 1944 perus-

tetussa virolaisessa JR 200:
ssa, osallistumisesta Karja-
lankannaksen torjuntataiste-
luihin kesällä 1944, paluusta 
Viroon elokuussa 1944, osal-
listumisesta saksalaisjoukois-
sa puna-armeijan etenemisen 
estämiseen Tarton rintamal-
la taistelujen päättymisestä, 
paluusta kotiin ja tiestä työ-
uralle. 

Raul Kuutman muistelmi-
en selväpiirteisyys ja moni-
tahoisuus perustuvat paljolti 
siihen, että toimiessaan Suo-
men Sotaveteraanien Viron 
yhdistyksen toiminnanjohta-
jana ja puheenjohtajana sekä 
historiatoimikunnan ja mat-
rikkeliteoksen Vapaduse eest 
(1997) päätoimittajana hän 
on perusteellisesti paneutu-
nut Suomen-poikien vaihei-
siin ja kohtaloihin. Sotavete-
raanityössä kertyi sotavuo-
silta runsaasti aineistoa, joka 
kertoo Kuutman ikäpolven 
aatteellisuudesta, toiminta-
tarmosta ja uhrimielestä.

Kuusi muuta henkilöku-
vausta ovat varsin erilaisilta 
tapahtumalohkoilta. Tarina 
1917 syntyneestä Kaarel Ka-
rimäestä kertoo talvi- ja jat-
kosodan virolaisesta vapaa-
ehtoisesta, joka kaatui JR 
200:n riveissä Karjalankan-
naksella kesäkuussa 1944. 

Kertomus 1918 syntyneen 
kaukopartiomiehestä Hugo 
Tartusta perustuu hänen päi-
väkirjansa ohella Pentti H. 
Tikkasen teoksen Hyppy hel-
vettiin kuvaukseen virolaisen 
tiedustelupartion toiminnas-
ta vihollisen selustassa 1942. 
Siellä Tartu asekumppanei-
neen joutui sotavangiksi ja te-
loitettiin.

Kertomus Endel Kruu-
sin (1922–2003) toiminnasta 
Viron tasavallan kansallis-
komitean hyväksi saksalais-
miehityksen aikana, paosta 
Suomeen syksyllä 1943 ja pal-
veluksesta JR 200:ssa sekä 
pakkotyöstä Neuvostoliitos-
sa nojautuu osaksi Enn Sar-
ven muistelmiin. Suurin osa 
luvusta, joka kertoo 1922 syn-
tyneen Edmund Rannikon 
osallistumisesta jatkosotaam-
me JR 47:ssä ja JR 200:ssa, 
paluusta Viroon, ihmeellises-
tä pelastumisesta uppoavasta 
saksalaisesta kuljetusalukses-
ta sekä vaiheista Saksassa ja 
muissa maissa, on hänen it-
sensä muistiin merkitsemää. 
Jaksossa kerrotaan myös ve-
toomuksesta, jonka Suomen-
pojat lokakuussa 1943 jättivät 
Viron Helsingin-suulähet-
tiläälle. Siinä he ilmoittivat 
muun muassa, että heidän 
taistelunsa tavoitteena on Vi-
ron tasavallan palauttaminen 
sekä että he eivät ryhdy yh-
teistyöhön bolsêvistisen Ve-
näjän eivätkä kansallissosia-
listisen Saksan kanssa.

Heino Mikiver (1924–
2004) palveli JR 200:ssa ja 
taisteli puna-armeijaa vas-
taan myös Virossa 1944. Kun 
häntä 1947 uhkasi värväys 
turvallisuuspalveluun, hän 
pakeni Suomeen, josta hänet 
luovutettiin Neuvostoliittoon. 
Siellä hän sai 19 vuoden pak-
kotyötuomion. Ahto Talvi 
(1924–1996) koki erityisen 
paljon. Hän palveli 1943 sak-
salaisten Viron Legioonas-
sa, pakeni lomalta Suomeen, 
suoritti upseerikurssin, ylen-
nettiin vänrikiksi, palasi Vi-
roon, taisteli Narvan rinta-
malla, johti 1947 metsäveljien 

taisteluosastoa, joutui neu-
vostojoukkojen käsiin, kidu-
tettiin, sai 25 vuoden pakko-
työ- ja 5 vuoden pakoasumis-
tuomion, vapautettiin 1961 ja 
pääsi kotimaahan 1974.

Teoksen päätössanoissa 
Raul Kuutma pohtii Suomen-
poikien toiminnan luonnet-
ta ja merkitystä. Kolmas tie 
kuljettiin loppuun. Unelma 
Viron itsenäisyyden palau-
tumisesta ei tuolloin täytty-
nyt. Nuoret virolaiset saivat 
Suomessa sotilaskoulutusta 
ja taistelukokemusta, joista 
oli hyötyä heidän taistelun-
sa jatkuessa Virossa 1944. 
Puna-armeijan hyökkäyk-
sen pysäyttäminen elokuus-
sa Tarton alueella, jossa Suo-
men-pojat kunnostautuivat, 
antoi kansallisille voimille 
aikaa perustaa Viron tasa-
vallan hallitus, jonka jäsen-
ten toimien jatkuminen län-
simaissa Viron neuvostomie-
hityksen vuosina edisti Viron 
tasavallan uudelleen synty-
mistä 1991.

Virolaisilla joukoilla, jois-
sa palveli myös Suomen-poi-
kia, oli merkittävä osuus Nar-
van rintaman puolustukses-
sa Saksan romahtamiseen 
saakka. Nämä taistelut sekä 
hyökkääjän tien sulkeminen 
Karjalankannaksella ja Suo-
menlahden miinaesteet esti-
vät puna-armeijan valtausai-
keiden toteutumisen Suomen 
osalta.  

Jatkosodan vuosina syntyi 
Suomen-poikien parissa tun-
nuslause Suomen vapauden 
ja Viron kunnian puolesta. 
Raul Kuutman teos sisältää 
laajalti keskeistä tietoa siitä, 
kuinka velvollisuudentun-
toisesti ja urheasti sotiem-
me virolaiset vapaaehtoiset 
noudattivat tunnuslausettaan 
taistellessaan Suomenlahden 
kummallakin puolella sekä 
kuinka raskasta oli kulkea 
kolmatta tietä, kunnes unel-
ma vapaasta Virosta kävi to-
teen.

SIMO KÄRÄVÄ

VETERAANIT HUOMIO
Nyt edulliselle virkistyslomalle?
Leppoisa viikko Lomakeskus Rauhalassa.

Ohjattua toimintaa, maukasta kotiruokaa ja mukavaa meininkiä. 
Veteraaneille erityisalennus.

ajankohdat:  24–30.11.-04  ja perinteinen JOULU 21–27.12.-04 
Tiedustelut ja varaukset: puh. 040 549 7457 tai 0400 423 373.  
Lomakeskus Rauhala, Saprantie 6, 43270 Kalmari. 
Saarijärven keskustasta n. 16 km tie nro 13:sta Kokkolan suuntaan.
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Äänisjärven Laatok-
kaan yhdistävällä 
mutkittelevalla Sy-

värillä on pituutta runsaat 
220 kilometriä. Jatkosodan 
aikana suomalaisten puolus-
tus Aunuksen kannaksella 
rakentui tuon mahtavan vir-
ran varaan. Syksyn ja alku-
talven 1941 aikana vakiintu-
nut rintamalinja pysyi seuraa-
van kahden ja puolen vuoden 
ajan paikoillaan. 

Laatokasta lukien joen 
pohjoispuolella vihollisella oli 
hallussaan kymmenkunta ki-
lometriä leveä ja viitisentois-
ta kilometriä syvä alue, josta 
itään rintama nojasi Syväriin 
aina voimalaitoksen alapuo-
lelle saakka. Syvärin yläjuok-
sulla puolustus oli työnnetty 
etumaastoon joen eteläpuo-
lelle. Voimalaitokselta alka-
en suomalaisilla oli eteläran-
nalla laaja sillanpää, jolla oli 
syvyyttä 10–30 ja leveyttä 
noin 140 kilometriä. Tuota 
laajaa sillanpäätä puolustet-
tiin jatkossa runsaan kolmen 
divisioonan voimin. Niiden 
yhteydet taaksepäin Syvärin 
pohjoispuolelle oli turvatta-
va. Pioneereille oli edessään 
suuria haasteita. Joen yli oli 
rakennettava lukuisia siltoja. 
Lisäksi Aunuksen harva ja 
erittäin huonokuntoinen ties-
tö sitoi runsaasti voimavaroja 
sekä uusien teiden rakenta-
miseen että vanhojen korjaa-
miseen.

”Kun virran uomaa nyt mies vartioi”

SYVÄRIN SILLAT
Kaksi yhteyttä 
yli virran
Jo tsaarinvallan aikana Pod-
porozeen keskiselle Syvärille 
oli rakennettu Muurmannin 
rataa varten suuri teräskaa-
rella varustettu rautatiesil-
ta, jonka jänneväli oli noin 
110 metriä. Sen molemmis-
sa päissä oli parikymmen-
tä metriä korkeat nostotor-
nit joiden väkipyörien kautta 
kulkevien vaijereiden ja vas-
tapainojen avulla sillan kes-
kiosaa pystyttiin nostamaan 
kymmenkunta metriä. Näin 
turvattiin isojen alusten kul-
ku Syvärillä.

Amerikkalaista alkuperää 
oleva silta jäi ehjänä suoma-
laisten käsiin 8.9.1941. Sillan 
kansi oli tällöin kohollaan, 
mutta se onnistuttiin laske-
maan radan tasoon ennen 
kuin venäläisten ilmahyök-
käys neljä päivää myöhem-
min tuhosi toisen nostotor-
neista. Pioneerit varustivat 
sillan lankkukannella. Syys-
kuun 20. päivästä alkaen he-
vosmiehet saattoivat käyttää 
sitä. Marraskuun alkupuo-
lella autot pääsivät sillalle. 
Kuukautta myöhemmin myös 
rata oli kunnostettu ja juna-
liikenne ulotettiin Syvärin 
toiselle puolelle.

Keväällä 1943 joen etelä-
puolelle rakennettiin rauta-
tiesillan tuntumaan rantaan 
ulottuva pistoraide helpotta-
maan vesikuljetusten kuor-

mauksia ja purkauksia. Koko 
sodan ajan suomalaiset käyt-
tivät avoimen veden aikana 
Syväriä ja Äänisjärveä huol-
tokuljetuksiin. Vesikuljetuk-
set säästivät sekä kuljetus-
välineitä että polttoainetta. 
Jatkossa rakennettavat sillat 
oli varustettava jokiliikennet-
tä varten kulkuaukoilla. Suo-
malaisten laiva- ja proomulii-
kenne Syvärillä antoi hetken 
aikaa vaikutelman, jota voi-
si kuvata Yrjö Jylhän sanoin 
”Ui Syvärin virralla Suomen 
purret, sen laineet lauluja 
meidän soi”.

Suomalaisten yllätykseksi 
rautatiesillan lisäksi oli toi-
nenkin yhteys yli Syvärin. 
Lotinanpellosta koilliseen 
joen yli oli rakennettu voima-
laitospato. Itse voimalaitos 
oli joen eteläpuolella olevas-
sa saaressa. Saaren ja sen ta-
kana näkyvän kaupungin vä-
lissä oli kanava sulkuineen. 
Mitään näistä ei ollut mer-
kitty hyökkäävien joukkojen 
käytössä olleisiin karttoihin. 
Voimalaitos vallattiin syys-
kuun puolessa välissä 1941. 
Jatkossa suomalaiset raken-
sivat padon varaan autosillan, 
joka avattiin liikenteelle ke-
vättalvella 1942.

Pioneerien 
taidonnäytteet
Hyökkäysvaiheessa joukot 
ylittivät virran syöksyveneil-
lä sekä ponttoneilla, ruuhilla 

ja lautoilla. Myös kumivenei-
tä, lauttapusseja, vetolauttoja 
ja rannoilta kerättyjä venei-
tä käytettiin. Rakennetuis-
ta silloista ensimmäinen oli 
lyhytaikaiseksi tarkoitettu 
ponttonisilta noin kilometrin 
verran rautatiesillalta ylävir-
taan. Tuo silta oli käytössä 
syyskuun lopulta 1941 alkaen 
vajaan kuukauden ajan, jonka 
jälkeen se purettiin. Liikenne 
kulki tämän jälkeen korjatun 
rautatiesillan kautta.

Seuraava yhteys yli joen 
rakennettiin Nisiin. Silta 
tehtiin sotasaalisproomujen 
varaan. Jotakin venäläisten 
kiireisestä vetäytymisestä 
kertoo se, että suuri jouk-
ko ylimenokalustoksi sopivia 
proomuja oli jätetty tuhoa-
matta. Suomalaiset keräsivät 
rannoilta tarvittavat 25 proo-
mua. Sillalle tuli pituutta va-
jaat 110 metriä ja se otettiin 
käyttöön lokakuussa 1941. 
Silta purettiin myöhemmin 
mutta rakennettiin talven 
jälkeen uudelleen. Seuraa-
vina vuosina proomusilta oli 
käytössä aina avoimen veden 
aikana. Sotatalvina Syvärin 
yli oli lukuisia jääteitä, joita 
vahvistettiin nostamalla vet-
tä jäälle. 

Myös Pidman ensimmäi-
nen silta oli proomusilta. Tal-
ven 1942 aikana Rovskojen 
alueelta värvätyistä proomun 
tekijöistä koottu joukko val-
misti siltaan tarvittavat proo-
mut. Käytössä silta oli touko-
kuusta 1942 alkaen aina vuo-
den 1943 joulukuulle saakka. 
Tällöin sen viereen valmistui 
kiinteä kenttäsilta, jonka ra-
kennustyöt oli aloitettu edel-
liskesänä. Välittömästi tä-
män jälkeen proomusilta pu-
rettiin ja sen kalusto vapautui 
muuhun käyttöön. Kenttä-
sillan jopa yli parikymmentä 
metriä pitkien paalujen junt-
taamiseen käytettiin Hel-
singin kaupungilta lainat-
tua paalutusjunttaa. Pituutta 
kenttäsillalla oli runsaat 280 
metriä.

Keväällä 1942 Syvärin 
suulle Vosnesenjaan raken-
nettiin lähes 400 metriä pit-
kä kenttäsilta, joka valmistui 
huhtikuun alussa. Sillassa oli 
sivuun uitettava osa, jota siir-
tämällä laivaväylä avattiin. 
Myös kaikki muut sillat Sy-
värin suun ja Podporozen vä-
lillä varustettiin vastaavalla 
väyläaukolla.

Aiotuista silloista yksi 
jäi rakentamatta. Rintaman 
oikealla sivustalla Laato-
kan tuntumassa saksalainen 
163. divisioona odotti syksyl-
lä 1941 Syvärin ylimenoa ja 

Tihvinässä taistelevia saksa-
laisjoukkoja. Myös suoma-
laisia sillanrakentajia oli pai-
kalla. Aiotun ponttonisillan 
108 ponttonia olivat Kuutti-
lahdessa valmiina. Siltahake 
raukesi saksalaisten kärsies-
sä joulukuussa tappion Tih-
vinässä, josta venäläisten 
hyökkäys työnsi heidät takai-
sin länteen Olhavajoelle.

Aavisteluista
käytännön toimiin
Martti Haavio oli tiedotus-
komppanian päällikkönä 
Syvärillä. Päiväkirjamerkin-
nässään 27.12.1941 hän ker-
too käynnistään kenraali 
Martti Talvelan VI Armeija-
kunnan esikunnassa. Keskus-
telu oli ollut ”oudon vakavaa 
ja pessimististä”. Olipa viitat-
tu mahdollisuuteen joutua ve-
täytymään Aunuksesta. Haa-
vio merkitsi päiväkirjaansa 
”Katkera pala nieltäväksi. 
Mutta se on pakko esittää 
ajatuskokeena.” Jatkossa sak-
salaisten jatkuva epäonni tu-
lisi osoittamaan salamasodan 
ajan olevan jo takanapäin ja 
aloitteen siirtyneeksi lopulli-
sesti liittoutuneiden käsiin.

Kesästä 1943 alkaen Syvä-
rillä valmistauduttiin mahdol-
liseen vetäytymiseen. Niinpä 
jo Pidman kenttäsiltaa raken-
nettaessa se varustettiin val-
miiksi syvälle ulottuvilla pa-
nostustorvilla. Myös muiden 
siltojen tuhoamiset suunni-
teltiin. Monessa tapauksessa 
tarvittavat räjähteet varastoi-
tiin kohteen läheisyyteen. Sil-
toihin tehtiin panostusta hel-
pottavia hyllyjä ja kaappeja. 
Maatukiin kaivettiin panos-
tuskaivoja. Myös kohteiden 
ympäristön miinoittamiseen 
varauduttiin.

Vetäytymisen turvaami-
seksi rakennettiin pikasiltoja. 
Ensimmäinen niistä valmis-
tui toukokuun alussa 1944. 
Podporozen luona joen yli 
vedettyyn teräsvaijeriin oli 
kiinnitetty rinnakkain vir-
ran suuntaisia tukkeja. Nii-
den päälle rakennettiin kan-
si. Tukkipikasiltaa saattoivat 
käyttää miehet ja hevoskär-
ryt.

Rovskojen niemeen ra-
kennettiin kenttäsilta, jossa 
osittain käytettiin myös proo-
muja. Puoli kilometriä pitkä-
nä se oli kaikista Syvärille ra-
kennetuista ajoneuvosilloista 
pisin. Rovskojen silta valmis-
tui 16.6.1944.

Todellinen pikasilta teh-
tiin Podporozessa viime het-
kellä. Kolmen vaijerin uiva 
autosilta valmistui aamupäi-
vällä 21.6.1944. Pituutta sillä 

Karttapiirrokseen on merkitty paikat, joissa jatkosodan aikana oli silta tai siltoja yli Sy-

värin. Valmistauduttaessa vetäytymään Syvärin sillanpäästä rakennettiin lisäksi useita 

lyhytaikaisiksi jääviä pikasiltoja. 
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oli 110 metriä. Jo saman päi-
vän iltana suomalaiset itse tu-
hosivat sen. Sillassa alimmai-
sena oli vieri vieressä joen yli 
vedettyjen vaijereiden suun-
taisia tukkeja, joiden päällä 
oli poikittaiset niskat. Silta 
oli ikään kuin pitkä rannas-
ta rantaan ulottuva kapea 
tukkilautta, jota vaijerit piti-
vät paikoillaan. Sillan kansi 
rakennettiin niskojen päälle. 
Alueella oli myös kolme jal-
kaväkeä varten tehtyä pol-
kusiltaa. Ylimenopaikkoihin 
keskitettiin varmuuden vuok-
si myös vene- ponttoni- ja 
ruuhikalustoa.

Jäähyväiset Syvärille
Puna-armeijan 9.6.1944 al-
kanut suurhyökkäys Karja-
lan kannaksella johti pian 
päätökseen Itä-Karjalasta 
luopumisesta. Divisioonat 
tarvittiin nyt koti-Suomen 
puolustuksessa. Aunuksen 
ryhmä sai käskyn 16.6.1944 
vetäytyä viivyttäen kohden 
Suomen rajaa. Syvärin sillan-
päässä oli joukkoja runsaat 
kolme divisioonaa, jotka ve-
dettiin 17.–21.6.1944 Syvärin 
pohjoispuolelle. Sillanpään 
tyhjennys onnistui hyvin. 
Paikoin venäläiset eivät huo-
manneet suomalaisten läh-
töä. Jälkeen jätettyjen par-
tioiden tulitoiminta hämäsi. 
Vihollista viivyttivät lisäksi 
runsaat miinoitukset. Myös 
suomalainen tykistö tuki tu-
lellaan siellä, missä viholli-
nen seurasi irtautujan kan-
noilla. Suomalaisten onneksi 
venäläisten suurhyökkäys Sy-
värillä alkoi vasta 21.6.1944.

Sillat hävitettiin välittö-
mästi viimeisten omien jouk-
kojen päästyä joen pohjois-
rannalle. Vosnosenjassa ve-
näläiset pommittivat 19.6. 

hävitysvalmista siltaa, joka 
tuhoutui. Suomalaiset täy-
densivät tuhoa vielä täyden-
nysräjäytyksellä. Rovskojen 
silta räjäytettiin samana päi-
vänä. Pidmassa oltiin 19.6. 
juuri räjäyttämässä siltaa, 
kun se joutui ilmahyökkäyk-
sen kohteeksi. Silta tuhoutui 
ja sen mukana kahdeksan 
pioneeria menetti henkensä. 
Siltaa suojannut ilmatorjun-
tapatteristo oli poistunut het-
keä aikaisemmin. Kaksi päi-
vää myöhemmin suomalaiset 
räjäyttivät Nisin proomusil-
lan. Rautatiesilta tuhottiin 
täydellisesti kahdella räjäy-
tyksellä illalla 21.6. Alajuok-
sulla olevan voimalaitoksen 
patosilta oli tuhottu edellise-
nä päivänä. Myös kaikki ly-
hytaikaiset sillat hävitettiin 
viimeisten vetäytyjien ylitet-
tyä joen.

Syvärin siltojen sekä ra-
kentaminen että räjäyttämi-
nen onnistui suunnitelmien 
mukaisesti. Se kertoi pionee-
riemme korkeasta ammat-
titaidosta. Tehtävät valmis-

Vuolaasti virtaavan Syvärin suulla Vosnesenjassa huhtikuun 1942 alussa avatulla sil-

lalla oli pituutta lähes 400 metriä. Ajoradan leveys oli kuusi metriä ja sillan kantavuus 

12 tonnia. Taustalla näkyy joen etelärannalla oleva Vosnesenjan kaupunki. SA-kuva.

Muurmannin radan silta Podporozessa Syvärillä. Silta 

oli ehjä suomalaisten saadessa sen haltuunsa 8.9.1941, 

mutta neuvostokoneiden hyökkäys tuhosi muutamaa 

päivää myöhemmin sillan nostotorneista toisen. Silta-

kaaren päällä on konehuone, josta hoidettiin nostoko-

neistoa. Niin kutsuttu vastapainosilta oli amerikkalaista 

alkuperää. Kuva: Suomen Sota 1941-1945, 2.osa.

teltiin ja toteutettiin hyvin. 
Siltojen hävitykset hidastivat 
jatkossa hyökkääjää. Varsin-
kin panssareiden ja muun ras-
kaan kaluston ylikuljetukset 
tuottivat vaikeuksia.

ANTTI HANNULA

Kirjallisuutta
Haavio, Martti: Me marssim-
me Aunuksen teitä. Porvoo 
1969.

Jatkosodan historia 5. 
Luku 1: Vetäytyminen Au-
nuksesta ja Ääniseltä. Aatos 
Maunula – Anssi Vuoren-
maa. Sotatieteen Laitos. Por-
voo 1992.

Jatkosodan historia 6: 
Luku 5: Pioneeritoiminta ym. 
Väinö Uotila – Stig Roudas-
maa. Sotatieteen laitos. Por-
voo 1994.

Kurko, Mikko: Podporo-
zen silta. Hakku N:o 4/1977.

Saarinen, Eero-Eetu: Pio-
neeriaselajin historia 1918-
1968. Jyväskylä 1975.
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Lahdessa on toiminut 
neljä Suomen Sotave-
teraaniliittoon kuulu-

vaa yhdistystä: Lahden Rin-
tamamiesten Asuntoyhdistys, 
Etelä-Lahden Sotaveteraanit, 
Keski-Lahden Sotaveteraanit 
ja Länsi-Lahden Sotavete-
raanit. Aikanaan monen yh-
distyksen toiminta todettiin 
rikkaudeksi, sillä aktiivinen 
toiminta tavoitti varsin laajan 
veteraanijoukon. Tilanne on 
sittemmin muuttunut. Jou-
kosta poistuu vuosittain mel-
ko paljon veteraaneja, keski-
ikä nousee sekä fyysinen ja 
henkinen kunto heikkenee. 
Nämä seikat eivät ole voineet 
olla vaikuttamatta yhdistys-
ten toimintaan heikentävästi. 

Pitääksemme toiminnan 
edelleen vireänä on Lahdes-
sa jo vuosia suunniteltu tule-
vaisuutta. Usein on esitetty 
mielipiteitä yhdistysten yh-
distämisestä. Asiassa on ollut 
varsin laaja yhteisymmärrys, 
mutta käytännössä toteutta-

Lahden sotaveteraaniyhdistykset 
yhdistävät toimintansa

misen ajankohdan katsottiin 
olevan tuonnempana. Olivat-
han kaikki yhdistykset vielä 
toimintakykyisiä eivätkä pie-
nimmätkään olleet missään 
saattohoitotilanteessa. Yh-
distysten yhteisessä kokouk-
sessa päätettiin yhdistymisen 
toteuttamisesta vuonna 2004. 

Lahden Rintamamies-
ten Asuntoyhdistyksen toi-
mesta aloitettiin yhdistysten 
neuvottelijoiden kanssa kes-
kustelut. Neuvottelut sujui-
vat myönteisessä hengessä. 
Lopuksi päätettiin, että van-
himman, vuonna 1958 perus-
tetun Asuntoyhdistyksen juu-
rille kootaan uusiutuva yhdis-
tys - Lahden Sotaveteraanit 
ry. Asuntoyhdistyksen sään-
nöt muutettiin. Muut yhdis-
tykset lopettivat toimintansa 
ja niiden jäsenet liittyivät jä-
seniksi uuteen yhdistykseen. 
Yhdistys on edelleen kol-
manneksi vanhin sotavete-
raaniyhdistys maassamme.

Kuluvan vuoden maalis-

kuun 11. päivänä pidetyissä 
kokouksissa kolme yhdistystä 
päätti lähteä mukaan yhtei-
seen toimintaan. Vain Keski-
Lahden sotaveteraaneilla ei 
ollut valmiutta liittyä mukaan.

Uuden yhdistyksen toi-
minta on käynnistynyt kii-
tettävällä tavalla. Jokainen 
yhdistys toi mukanaan omat 
hyväksi kokemansa toimin-
tamuodot, joita myös toteute-
taan. Hyvän pohjan saaneen 
Lahden Sotaveteraanit ry:n 
jäsenillä on laajemmat ja mo-
nipuolisemmat osallistumis-
mahdollisuudet kuin entisissä 
yhdistyksissä. Olemme ryh-
mittyneet uusiin ja vahvem-
piin asemiin puolustaessam-
me veteraanejamme parhaal-
la mahdollisella tavalla niin, 
että jäsenet tuntisivat olonsa 
tyytyväisiksi niin kauan kuin 
elonpäiviä riittää. Tämä on 
lahtelainen esimerkki muille 
yhdistyksille.

TENHO IIKKANEN

Kärkijoukkue Oy:n 
tuottama Suomen So-
dat -multimedia, josta 

kerroimme lehden syyskuun 
numerossa, oli esillä Helsin-
gin kirjamessuilla lokakuun 
loppupäivinä ja tuli samanai-
kaisesti yleisömyyntiin Suo-
malaisen Kirjakaupan myy-
mälöissä kautta maan. Lisäk-
si levyjä voi tilata internetin 
välityksin osoitteesta http:

Suomen Sodat -multimedia on tullut saataville
//www.suomalainen.com.sk. 
Levyt jaetaan puolustusvoi-
mille, rajavartiolaitokselle ja 
historianopettajille.

DVD-levyjä on kaksi. Ke-
sän 1944 torjuntataisteluista 
kertova videolevy on katsel-
tavissa sekä tietokoneen että 
television välityksellä, jolloin 
tarvitaan lisäksi DVD-soi-
tin. Ajatuksesta siirtää ohjel-
ma VHS-nauhaan on luovut-

www.tammi.net 

Jalkaväen kenraalin elämä
Jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ritari K. A. Tapola
(1895–1971) toimi merkittävissä tehtävissä sekä Suomen 
puolustusvoimien että valtiollisen historian kannalta. 
Talvisodassa Tapola oli Kannaksen Armeijan esikuntapäällikkö, 
välirauhan aikana maavoimien esikuntapäällikkö ja operatiivisen 
osaston päällikkö. Jatkosodassa hän toimi Karjalan Armeijan 
esikuntapäällikkönä sekä 5. Divisioonan ja VI Armeijakunnan 
komentajana. Sotien jälkeen hän työskenteli muun muassa 
Sotakorkeakoulun johtajana.

Kirjailija Päivi Tapolan isoisästään kirjoittama elämäkertateos 
yhdistää julkisen ja yksityisen, työn ja perheen. Hänen aineisto-
naan ovat muun muassa K. A. Tapolan kirjoitukset ja kirjeen-
vaihto sekä aikalaisten ja läheisten kuvaukset ja muistelmat.

Päivi Tapola
AJAN PAINO
Jalkaväenkenraali K. A. Tapolan elämä
Sid. 388 sivua

Esa Seppänen
MIEKKAILIJA 
VASTAAN TULIVUORI
Urho Kekkonen ja Nikita Hruštšev 
1955–1964
Esa Seppäsen teos keskittyy 
Urho Kekkosen, Miekkailijan ja 
Tulivuorena tunnetun, värikkään 
ja dynaamisen Hruštševin 
keskinäisiin, monisisältöisiin 
suhteisiin.
Sid. 546 sivua + kuvaliite

Mauno Koivisto
ITSENÄISEKSI 
IMPERIUMIN KAINALOSSA
Presidentti Mauno Koivisto ottaa 
kirjassaan käsittelyynsä joukon 
Suomen historiaan liittyviä 
vaiheita autonomian ajalta toisen 
maailmansodan jälkipuintiin.  
Nid. 203 sivua

Mielenkiintoista historiaa

Sotaveteraani 252x120.indd 1 14.10.2004 20:27:51

tu, koska nauhakustannukset 
ylittävät DVD-soittimen hin-
nan. DVD-esitys kestää sa-
man verran kuin tavanomai-
nen koko illan elokuva. Le-
vyn vähittäismyyntihinta on 
39,90 euroa.

Toista levyä – Suomen So-
dat PC DVD-Romia – käy-
tetään tietokoneen avulla. 
Levyssä on tieteellisesti pä-
tevä ja elämyksellisesti esi-

tetty historiankirjoitus koko 
jatkosodasta ja Lapin sodas-
ta. Everstiluutnantti, valtiot. 
maisteri Ari Raunion laati-
maan käsikirjoitukseen si-
sältyy myös arkistototutki-
muksiin perustuva neuvos-
tonäkemys sotatoimista ja 
ratkaisutaisteluista. Esitystä 
on elävöitetty sadoin kartta-
piirroksin, valokuvin, kolmi-
ulotteisin animaatioin, TK-
aineistolla, elokuvakatkel-
min, radion äänitallentein ja 
veteraanien haastatteluin, joi-

ta on puolen sataa. Levyssä 
on myös tietosanakirja, joka 
sisältää toista tuhatta haku-
sanaa ja henkilömatrikkelin. 

DVD-Romia selaamalla 
voi sodan parissa viipyä jopa 
viikkoja, mutta toisaalta voi 
parissa tunnissa saada esiin 
sodan pääpiirteet ja sotatoi-
mien yleisen kulun. DVD-
Romin vähittäismyyntihinta 
on 49,90 euroa.
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Suomen Sotaveteraa-
niliiton 15. shakkimes-
taruuskilpailut järjes-

tettiin 6-10. syyskuuta Ha-
minassa. Kilpailut järjesti 
Kymenlaakson Sotaveteraa-
nipiiri. Haminassa toimiva 
shakkiseura Shakkiympyrät 
ry:n hoiti kilpailujen käytän-
nön järjestelyt. Kilpailut oli-
vat erittäin tiukat ja jännit-
tävät. Vielä ennen kahta vii-
meistä kierrosta yli puolella 

Shakinpelaajat koolla 
Haminassa

osanottajista oli mahdollisuus 
mestaruuteen saakka. Vii-
meinen kierros ratkaisi voi-
ton edellisvuoden voittajan 
Tapio Ketosen hyväksi.

Kilpailujen lisäksi kilpai-
lijat tutustuivat RUK:n muse-
oon yliluutnantti Hannu Kau-
kiaisen johdolla. Haminassa 
olevaa sotainvalidien sairas-
kotia esitteli johtaja Harri 
Haikama. Haminan kaupun-
kiin tutustumisen hoiti an-

Kymenlaakson Sotave-
teraanipiirin perin-
teinen syystapahtu-

ma keräsi 1. syyskuuta noin 
250 sotaveteraania Kouvo-
lan Mansikka-aholle. Päivän 
päätapahtumaan, 15 tehtä-
vän luontopolkuun osallistui 
211 veteraania. Toiminnan-
johtaja Toivo Hartikaisen 
laatimat tehtävät tuntuivat 
allekirjoittaneesta vaikeilta, 
mutta veteraanit selvittivät 
kysymykset yllättävän hyvin. 
Luontopolun lisäksi kilpail-
tiin tikanheitossa ja petan-
kipallojen tarkkuusheitossa. 
Jaalalaiset Laineet, Kaija ja 

Jaalalle ykkössijat ja Virolahdelle 
joukkuevoitto Kymenlaakson luontopolulla

Ilkka, veivät luontopolku-
kilpailussa ykköspalkinnot. 
Naisvaltainen Virolahden 
joukkue oli paras joukkuekil-
pailussa. Kouvolan Sotavete-
raanit apunaan Kymenlaak-
son Sotaorvot vastasi päivän 
järjestelyistä. Kouvolan kau-
punginjohtaja Aimo Ahti 
kertoi päivän avajaistilaisuu-
dessa, kuinka hyvin kaupunki 
hoitaa veteraaniensa asioita. 
Tässäkin tilaisuudessa kaik-
ki saivat nauttia hyvyydestä 
kahvin merkeissä. Myös pii-
rin puheenjohtaja Olavi Ero-
nen ja Kouvolan yhdistyksen 
puheenjohtaja Panu Loikka-

nen puhuivat avajaisissa. Pii-
rin varapuheenjohtaja Börje 
Broas käytti päätöspuheen-
vuoron.

Luontopolkukilpailun 
parhaat tulokset.
Naisten sarja:
1) Kaija Laine Jaala 14 pistet-
tä, 2) Raili Tanska Virolahti 
14, 3) Kaisu Kotonen Viro-
lahti 13, 4) Hilkka Huomo 
Karhula–Kymi, 5) Berit Joki-
nen Pyhtää–Ruotsinpyhtää. 
(100 osanottajaa)

Miehet: 
1) Ilkka Laine Jaala 14, 2) 
Panu Loikkanen Kouvola 14, 
3) Pekka Mannos Kouvola14, 
4) Samuli Värri Virolahti, 5) 
Martti Mikkonen Elimäki. 
(111 osanottajaa)

Joukkuetulokset: 
1) Virolahti 52 pistettä, 2) 
Jaala 51, 3) Kouvola 4) Eli-
mäki 48, 5) Pyhtää–Ruotsin-
pyhtää 45, 6) Iitti 45, 7) Ha-
mina–Vehkalahti 44, 8) An-
jalankoski 43, 9) Miehikkälä 
40, 10) Karhula–Kymi 39 ja 
11) Kotka 39 pistettä.

ERKKI VITIKAINEN  

Luontopolkukilpailun 12. rastilla piti tietää, minkä ikäise-

nä oravan poikasten silmät aukeavat. Tämä joukko päh-

käilee sitä. 
Suomen vanhin mootto-

ripyörien maahantuoja 
Oy Brandt Ab täyt-

tää ensi vuonna 100 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi yri-
tys pitää satavuotisnäyttelyn 
moottoripyöränäyttelyn yhte-
ydessä Helsingin Messukes-
kuksessa 4-6. helmikuuta. 

Sodan aikana yritys jou-
tui luovuttamaan Rudge -
merkkiset moottoripyöränsä 
armeijalle. Yksi pyöristä oli 
legendaarisen moottoripyö-
räilijän Otto Brandtin kilpa-
pyörä, jolla hän oli voittanut 
mm. Eläintarhan ajot 1935. 
Nyt Oy Brandt Ab etsii sota-
veteraania, joka sodan aikana 
joutui käyttämään mootto-

Löytyykö sota-aikaista 
moottoripyöräilijää?

ripyörää armeijan palveluk-
sessa. Yritys toivoo löytävän-
sä pirteän ja puheliaan hen-
kilön,  joka voisi osallistua 
näyttelyn avajaisiin torstaina 
3. helmikuuta kertomalla ko-
kemuksistaan moottoripyö-
rän käytöstä sodassa. Pyörä-
merkin ei tarvitse välttämät-
tä olla Rudge, se voi myös 
olla jokin muu. Asiasta kiin-
nostuneet voivat ilmoittautua 
Sotaveteraaniliittoon lähettä-
mään yhteystiedot osoitteel-
la Korkeavuorenkatu 41 A 
7 00130 Helsinki, sähköpos-
titse anni.grundstrom@sota
veteraaniliitto.fi tai puheli-
meen (09) 6126 2015. 

siokkaasti ja mielenkiintoisel-
la tavalla Jaana Suikkanen.

RUK hoiti majoituksen ja 
ruokailun. Kaikki oheistapah-
tumat ja RUK:n tarjoamat 
huollot saatiin maksutta. Näis-
tä kaikista kilpailijat esittävät 
suuren kiitoksen tukijoilleen.

Tulokset:
Mestaruussarja: 
1. Tapio Ketonen Turku 6,0 p, 
2. Nils Wikberg Helsinki 5,0 
p, 3. Dimitri Seisler Viro 5,0 
p, 4. Karl-Erik Juselius Hel-
sinki 5,0 p, 5. Voldemar Um-
berg Viro 4,0 p, 6. Uuno Riski 
Helsinki 4,0 p

Avoin sarja:
1. Oiva Mattila Hyvinkää 3,5 
p, 2. Tauno Kiviharju Kotka 
3,0 p, 3. Martti Vähä-Kulma-
la Kokemäki 3,0 p, 4. Erkki 
Malminen Lammi 1,0 p

Pikapeli:
1. Pekka Eloranta Lahti 16,0 
p, 2. Tapio Ketonen Turku 
16,0 p, 3. Dimitri Seisler Viro 
15,5 p, 4. Nils Wikberg Hel-
sinki 12,0 p, 5. Kauko Alamä-
ki Toijala 12,0 p, 6. Pentti Jalo 
Helsinki 11,0 p

Uutuus!
Nyt saatavilla myös Pick Up avolava malli!
Hinnat: 500.4 SL Berline 12.450,-

500.4 L Pick Up 11.680,-
+ paikkakuntakohtaiset toimitusmaksut

Soita ja tilaa
ilmainen esite
09-8676 560!
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21.9.-19.12.2004

Tavallisen korpisoturin elämää - ja kuolemaa - siellä
jossakin, juoksuhaudoissa, korsuissa ja avoimen taivaan
alla. Näyttelyssä on runsaasti aitoa ja alkuperäistä
esinemateriaalia sekä pienoismalleja.

Tavallisen korpisoturin elämää - ja kuolemaa - siellä
jossakin, juoksuhaudoissa, korsuissa ja avoimen taivaan
alla. Näyttelyssä on runsaasti aitoa ja alkuperäistä
esinemateriaalia sekä pienoismalleja.

®

Avoinna ti-su 11-18. 

Väinö Linnan aukio 8

33210 Tampere, Finlaysonin alue

p. (03) 2538 800, www.tkm.fi

Nyt avattu museossa

Kahvila Valo!

Kahvila Valo!
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Veteraanien ikäänty-
minen ja syrjäytymi-
nen vaatii erityistoi-

mia. Keski-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin hengellinen 
toimikunta järjesti asiasta 9. 
syyskuuta Nivalassa neuvot-
telun, johon osallistui pappi 
lähes jokaisesta alueen seu-
rakunnasta. Myös diakonia-
toiminnan väkeä oli paikal-
la. Sen toivottiin ottavan ve-
teraanivanhukset erityisenä 
ryhmänä työssään huomi-
oon.

”Nuorena pappina olisin 
ollut ikionnellinen, jos vete-
raanit olisivat järjestäneet 
tällaisen tilaisuuden ”, va-
kuutti tilaisuuden puheenjoh-
tajana toiminut piirin hengel-
lisen toimikunnan puheen-
johtaja Eero Palola.

Hyvän pohjan keskuste-
lulle antoi ylimetsänhoitaja, 
sotaveteraani Olavi Erikkilä 
Kokkolasta. Hänen kuvauk-
sensa sotapolulta, elämästä 
ennen sotia, sotien aikana ja 
niiden jälkeen, oli tilaisuuden 
nuorille osanottajille todella 
vahvaa ja vakuuttavaa kuulta-

vaa. Sodissa mukana oli mie-
histä 1800-luvulla syntyneis-
tä lähtien aina 1926 syntynei-
siin. Heistä melkoinen osa oli 
Venäjän keisarin vallan aika-
na syntyneitä ja nuorimmat 
vapaan Suomen kansalaisik-
si syntyneitä. Kaikille heil-
le yhteistä oli halu puolustaa 
maamme itsenäisyyttä. 

Erikkilä oli tyytyväinen 
veteraanien arvostuksen nou-
suun, jota alkoi vasta kun 
käytyjen sotien syyt ja seu-
raukset arkistojen avauduttua 
tulivat yleiseen tietoon. Vete-
raanien henkiset paineet en-
nen sitä olivat kovat. Ei enää 
kysellä, ”miksi lähditte”, asi-
at tiedetään.

Erikkilä kiitteli miellyttä-
vää yhteistyötä seurakuntien 
kanssa. Myös Eero Palola 
vakuutti veteraanien hengel-
lisen työn keskipohjalaisissa 
seurakunnissa olevan hyvällä 
tolalla. Järjestöväkeä askar-
ruttaa kuitenkin veteraanien 
ikääntyminen. Entistä enem-
män tarvitaan lähimmäistoi-
mintaa, johon seurakuntien 
toivotaan panostavan. Monis-

sa yhdistyksissä on nimetty 
vanhimmille veteraaneille lä-
hiystäviä, mutta tämä ei pois-
ta hengellisen työn tarvetta. 
Evankeliumin ilosanoman 
viejiä tarvitaan.

Ryhmätyöskentelyssä ja 
niiden tulosten purkamises-
sa tuli esille tarve, että seura-
kunnan ja veteraaniyhdistys-
ten kannattaisi istua yhteen 
pöytään neuvottelemaan ve-
teraanityön tulevista haas-
teista. Yhteiset pelisäännöt 
selkeyttäisivät monissa asi-
oissa vapaaehtoistyön ja seu-
rakuntien työnjakoa.

Sotaveteraaniliiton so-
siaalisihteeri Anni Grund-
strömin mukaan veteraanin 
kotona selviämistä muiste-
taan juhlapuheissa. Kuiten-
kin jokapäiväisessä elämässä 
tarvittava apu on tärkeintä. 
Pääasia onkin, että veteraani 
tietäisi, kenen puoleen avun 
tarpeessa voi kääntyä. Tuttua 
turvallista kotiapua tarvitaan 
ja sitä pitäisi kuntien järjes-
tää riittävästi.  

PASI JAAKONAHO

Seurakunnille tietoa veteraanityöstä

Olavi Erkkilä johdattelee kuulijat oman elämänsä koke-

muksiin, niin sodan kuin rauhan aikana.
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Veteraanien perintöva-
paa Isänmaa -teksti 
muistutti Nivalassa 5. 

syyskuuta paljastetussa muis-
tomerkissä. Toritien ja Ase-
matien kulmauksessa olevas-
sa muistomerkissä on muis-
tokiven lisäksi kaksi Nivalan 
miehillä jatkosodan aikana 
käytössä ollutta tykkiä. Tykit 
ovat tyypiltään 76 K 1902 ja 
76 K 1936, niiden äärellä tyk-
kimiehet pääsivät kertomaan 
rintamakokemuksiaan. 

Juhla Veteraanipuistos-
sa alkoi lipunnostolla Lions 
Club Nivalan lahjoittamaan 
lippusalkoon, nostoa juhlis-
tettiin Lippulaululla. Pankin-
johtaja Veikko Junttila ker-
toi tervehdyssanoissa, että 
sotilaspoikien kaksi vuot-
ta sitten veteraani- ja maan-
puolustusjärjestöille esittä-
mä muistomerkkihanke eteni 
kunnan käsittelyssä ripeästi 
ja sai kunnalta 5 000 euron 
alkupääoman sekä muuten-
kin runsaasti talkooapua ja 
myönteistä julkisuutta: ”Ve-
teraanipolvi on pelastanut 
meille vapaan isänmaan. So-
dan uhrit eivät menneet huk-
kaan. Tämä perinnetyö on 
kunnianteko veteraaneille ja 
kaikille sodasta kärsimään 
joutuneille”, puhuja vakuutti.

Paljastuspuheessaan met-
sänhoitaja Ahti Cajanus 
muistutti, että 60 vuotta kes-
tänyt rauhanjakso on Suo-
men historiassa isonvihan jäl-
keen kolmanneksi pisin ja toi-
voi sen jatkuvan. Viime sota 
vaati Suomelta yli 60000 mie-
hen menetykset ja kärsimyk-
set. Oli paikallaan muistaa 
muistomerkillä sitä ikäluok-
kaa, jotka joutuivat ne koh-
taamaan.

Juhlatilaisuudet alkoivat 
jumalanpalveluksella, jonka 
saarnassa sosiaalineuvos, ro-
vasti Matti Ojala vertasi ve-

teraanien työtä laupiaan sa-
marialaisen esimerkkiin. On 
hyvä, että veteraanit on kai-
vettu hylkytavaroiden hyllyil-
tä esiin ja heitä muistetaan. 
He tekivät laupiaan samaria-
laisen tekoja. ”Veljeä ei jäte-
tä, elettiin todeksi taisteluis-
sa, sen ansiosta monet veljet 
ja sisaret selvisivät elämälle. 
Sankarihaudoissa lepäävät 
ovat niitä, jotka eivät voineet 
kulkea ohi.”

Jumalanpalveluksen jäl-
keen kokoonnuttiin sankari-
haudalle, jota juhlisti veteraa-
nien yli 40 miehen ryhdikäs 
rivistö. Maanviljelijä Mik-
ko Saviluoto puhui ja Niva-
lan partiolaiset huolehtivat 
seppeleiden kuljettamisesta 
ja laskemisesta kohteisiin-
sa, sankarimuistomerkkien 
lisäksi mm. Kyösti Kallion 
haudalle.

Muistojuhla
Sotien päättymisen 60-vuo-
tismuistojuhlassa Kyösti Kal-
lion koululla Nivalan Sotave-

teraanit ry:n puheenjohtaja 
Esko Kujala lausui terveh-
dyssanat. Syntyperältään ni-
valalainen Haapajärven Ase-
varikon päällikkö, everstiluut-
nantti Kari Hautasaari piti 
maamme puolustusta kosket-
televan juhlapuheen. Tykit 
edustivat raskainta kalustoa 
maamme puolustustaisteluis-
sa, joten ne ovat Hautasaa-
ren mukaan oikealla paikal-
laan veteraanipuiston muisto-
merkissä. Hän vakuutti, että 
maamme puolustus ilman 
Natoa tai muuta liittoutumis-
ta on reserviläisiin ja yleiseen 
asevelvollisuuteen pohjautuen 
edelleen toimiva. Maanpuo-
lustustahto on edelleen hyvä, 
kiitos veteraanien esimerkin. 

Juhlatilaisuuksien mu-
siikista huolehtivat Nivalan 
Puhallinorkesteri, johtaja-
naan Juhani Latvala, Niva-
lan Mieslaulajat, johtajanaan 
Jarmo Junno sekä ooppera-
laulaja Tuomo Häkkilä . Ve-
teraani Jaakko Häkkilä lau-
sui Yrjö Jylhän runot Idäs-
sä palaa, Rynnäkön jälkeen 
ja Niin vaikea. Juhlassa esi-
tettiin useita tervehdyksiä ja 
onnitteluja. Päätössanat lau-
sui kotiseutuneuvos Heikki 
Sytelä .

Uusi perinnehuone
Nivalan Katvalassa avattiin 
juhlapäivänä maanpuolus-
tuksen perinnehuone, jonka 
esineistö on kerätty muse-
on omistaman Nivala-Seu-
ran varastoista. Viime sodis-
ta kertovaa materiaalia, ku-
ten puhdetöitä on näyttelyssä 
runsaasti. 

 PASI JAAKONAHO

Tykkimies Matti Ojalehto kertoi kiinnostuneille rintama-

kokemuksiaan ja miten suuntaaja toimi hänelle Syvärillä 

tutuksi tulleella tykillä.

Veteraanien perintö - itsenäinen Isänmaa.

Nivala sai veteraanipuiston
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Virkistä muistiasi

1. Talvisodan jälkeen rakennettiin Hangon 
vuokra-alueen rajalle Harparskog-asema. 
Mikä se oli ?
1. Uusi rautatieasema menetetyn Hangon ti-
lalle
2. Hankoniemen poikki rakennettu puolus-
tuslinja
3. Kasvitieteellinen tutkimuslaitos menetetyn 
Tvärminnen tilalle

2. Sota- ja jälleenrakennusvuosina järjes-
teltiin talkoita mitä erilaisimmista aiheista. 
Mitä seuraavista talkoista ei järjestetty?
1. kirjekuorien liimaus
2. jäännosto järvistä
3. sähkölinjojen veto
4. kärryjen ja valjaiden kunnostus
5. tallukoiden valmistus
6. televisioantennien pystytys
7. teiden korjaus
8. maanantain palkan lahjoitus
9. siirtoväen lehmien lypsy

3. Saksan salamasodan aikana Iso-Britannia 
siirsi Ranskan rannikolta Dunkerquesta yh-
deksän päivän aikana Englantiin
1. 35 000 miestä
2. 150 000 miestä
3. 350 000 miestä

4. Tammikuun 6. päivänä 940 luutnantti Jor-
ma Sarvanto ampui ilmataistelussa alas kuu-
si venäläistä pommikonetta. Paljonko hän 
käytti siihen aikaa?
1. 57 minuuttia
3. 21 minuuttia
3. Yhdeksän minuuttia
4. Neljä minuuttia

5. Kuka ministeri sanoi talvisodan jälkeen 
Suomen armeijasta: Se oli hyvin organisoi-
tu ja varustettu ja harjaannutettu … hyvin 
liikuntakykyinen, vankka puolustuksessa ja 
hyvin kurinalainen?
1. Puolustusministeri Oksala
2. Ulkoministeri Ribbentrop
3. Puolustusministeri Vorošilov
4. Pääministeri Hansson

6. Sodan aikana syntyi nimitys käpykaarti-
lainen. Mitä se tarkoitti?
1. Korpisotaan perehtynyt taistelija, korpisoturi
2. Sotavelvollisuuksiaan metsään paennut pii-
leskelijä
3. Sotien aikana metsän luonnonvaroja, kuten 
marjoja, sieniä, lääkeyrttejä talteen kerännyt 
työvelvollinen

Vastaukset sivulla 45
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Krypto

Sanakilpamme jatkuu
Lehtemme syyskuun sanakilvassa pureskeltiin 
sanaa ”suunnitelma”. Toimituksen viitteeksi ker-
tomien 80 sanan lisäksi kertyi vastaajilta yllättä-
vän suuri määrä sellaisia sanoja, jotka toimitus 
katsoi sääntöjen mukaisiksi. Tässä ovat nuo 254 
sanaa aakkostettuina: 

airut, aistelu, aitue, aituu, aituus, ale, alennus, 
alistus, alitus, almu, alue, alumni, alunen, aluste, 
alustin, amen, anelu, anis, anne, antelu, antimet, 
asema, asetin, asetus, astelu, astin, astuin, asu-
minen, asumus,  aula, aulius, aunus, autius (31);

emannuus, ennuste, esite, este, estin, etsin, 
etuilu, etulasi, etumus (9);

ilmaus, ilta, iltanen, imutela, inte, islam (6);
laimeus, laimu, laine, lainuu, laita, lasite, las-

ti, launi, lastunen, lastuu, lei, leimaus, leimu, lei-
muu, leini, lelu, lemu, lesti, leu, liesma, liesu, lii-
te, limu, limsa, lintu, lintunen, lise, liste, litsa, 
litsuu, liuma. liuta, luenta, lues, luisu, luisuma, 
lumetin, lumetus, lunnas, lunni, lusa, lusta, lusti, 
luta, luuaine, luutamies (47):

maistelu, maito, mali, manne, manni, mante-
li, mantu, manu, manuu, masi, massi, masuuni, 
matelu, matsi, maustelu, maustin, meilaus, mei-
naus, meinuu, meistuu, mela, melu, mesi, mesta, 
mestaus, mies, minuus, misu, muistelu, multa, 

multaus, munaus, muninta, munitus, musa, musta, 
mustuainen, mutina, mutsi, muusa, muusi, muute, 
muutin (43); 

namustelu, nauli, neli, neula, nielaus, nietu, nila, 
nuntius, nuti, nuusa ( 10); 

sale, sali, salmi, salo, sane, sanelin, sanelu, sani, 
selti, seula, seuna, sial, sielu, siemaus, seina, silat, 
sile, silmu, silo, sima, sine, sini, siuta, sola, soutu, 
suinta, suiste, sulain, sulanne, sulate, sulatin, sula-
tus, sulute, sume, sumeilu, sumu, sumute, sumu-
tin, sunna, suo, sutina, suu, suuli, suunnite, suunta, 
suuntain, suuntima, suute, syyni (49);

tae, taimen, tanu, taulu, taus, teilaus, teiluu, tela, 
telaus, tele, teli, telus, tennis, tenu, tesma, testi

tienaus, tiensuu, tienuu, tiesumu, tilanne,  tilaus, 
tilsa, tilus, tinaus, tinuu, tisle, tisluu, tisu, tiu, toila-
us, tola, tuliase, tuma, tunneli, tunaus, tunneli, tun-
nelma, tunnus, tuulas, tuumaus, tuusa (42); 

uistelu, ula, ulina, ultima, ultimus, ume, unel-
ma, unetus, uniasu, unisatu, usma, utami, utelu, 
uula, uumen, uusinta, uutiset (17).

Lisäsanoja lähettäneiden kesken arvottiin kol-
me CD-musiikkilevyä. Arpa suosi seuraavia vas-
taajia: Lauri Hämäläinen Huutjärvi, Pentti Varki-
la Lievestuore ja Reino Höyssä Vesilahti. Onnitte-
lemme voittajia.

Uusi kilpakutsu
Kilpasana ”suunnitelma” osoittautui liian hedel-
mälliseksi poikimalla siis kaikkiaan 334 sanaa. 
Ehkä seuraava kilpasana, joka on KOTIUTTA-
MINEN, ei ole yhtä antelias. Tiukennamme täs-
sä vaiheessa sääntöjä niin, että yhdyssanat eivät 
vastedes kelpaa. 

Keskinäisissä sanakisoissa tai muutoin löytä-
männe sanat pyydämme kertomaan toimituksel-
le, joka julkaisee hyväksymänsä sanat joulukuun 
numerossa. Vastaukset lähetetään viimeistään 
30. marraskuuta Sotaveteraani-lehden toimituk-
selle postikortilla tai kirjeessä osoitteella Kor-
keavuorenkatu 41 A 7, 00330 Helsinki, faksilla 
numeroon 09-6126 2020 tai sähköpostiviestillä 
osoitteeseen anni.grundstrom@sotaveteraanil
iitto.fi.  Kirjekuoreen pyydetään kirjoittamaan 
sana Sanakilpa.

Tällä kertaa arvotaan vastaajien kesken kol-
me veteraanin hartauskirjaa Yhdessä perille. 
Kirjojen lähettämistä varten on tietysti tarpeen 
merkitä vastaukseen lähettäjän nimi ja posti-
osoite.    

Marraskuun sanojen perusannos on sivulla 
45.   Toivomme tietenkin, että emme tapaa näitä 
sanoja vastauksissanne.
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Jatkosodan Erillinen Pa-
taljoona 4:n kaukopar-
tiomiehet olivat koolla 

Kouvolassa ja Utissa 28–29. 
elokuuta. Avajaistilaisuudes-
sa Reijo Romppanen kertoi 
Mannerheim-ristin ritari Il-
mari Honkasen partiomat-
kasta talvella 1942. Satamie-
hiseen partioon kuuluneet 
Jussi Kosola, Matti Heiman, 
Viljo Halme, Lauri Hint-
sanen ja Kaarlo Koskinen 
kaatuivat Petrovskij Jamin 
huoltokeskuksen tuhoamis-
taisteluissa Uikujärven etelä-
päässä 12.2.1942. Kaukopar-
tioveteraanit ovat pystyttä-
neet paikalle puuristin, jossa 
on kaatuneiden nimet. Ennen 
perinneyhdistyksen vuosiko-
kousta kukin ErP 4:n osasto 
piti oman kokouksensa. Pa-
taljoonaan kuuluivat kauko-
partio-osastot Vehniäinen, 

Kaukopartiomiehet koolla Kouvolassa ja Utissa
mentin edustaja), Muisto 
Lassila (Vehniäinen), Matti 
Kosonen (Kuismanen), Ola-
vi Mäkelä (Marttina) ja Nii-
lo Aaltio (Paatsalo). Koko-
uskahvien jälkeen tutustut-
tiin Tykkimäen Huvipuiston 
terraarioon. Lauantai-illan 
päätteeksi oli veljespäivälli-
nen Hotelli Vaakunassa.

Paavo Suorannan 
Mannerheim-risti Utin 
Jääkärirykmentille
Sunnuntaina 29. elokuuta 
kaukopartioveteraanit osal-
listuivat Utin Jääkärirykmen-
tin Omaisten päiville. Päivän 
alkajaisiksi kaukopartiomie-
het laskivat seppeleen Utissa 
sijaitsevalle ErP 4:n muisto-
merkille. Mannerheim-ristin 
ritari Paavo Suorannan peri-
kunnan edustajat luovuttivat 
kaukopartiomiehen Manner-

Reijo Romppanen kertomassa Ilmari Ronkasen suurparti-

on Petrovskij Jamin huoltokeskuksen tuhoamismatkasta. 

Romppasen kädessä sekä kartan alalaidassa tuhoamis-

taisteluissa kaatuneiden muistoristi. Edessä istumassa 

ErP 4:n perinneyhdistyksen sihteeri Timo Kiviranta.

heim-ristin Utin Jääkäriryk-
mentille. Ritari 88, kersantti 
Paavo Lauri Matias Suoran-
nan viimeinen sotilasarvo oli 
yliluutnantti. Hänet ylennet-
tiin upseeriksi ilman upseeri-
koulua. Yhteensä 560 vuoro-
kautta kestänyt sissitoiminta, 
ensin partioiden radistina ja 
myöhemmin johtajana, riitti 
ylennysperusteeksi. Lauan-
taisen vuosikokouksen jäl-
keen varatuomari  Pekka 
Turunen kertoi Suorannasta 
tekemänsä tutkimuksen edis-
tymisestä. Hän toivoi, että 
Suorannan kanssa sotapalve-
luksessa, varsinkin rajavar-
tiostossa olleet ottaisivat yh-
teyttä häneen.

ERKKI VITIKAINEN 

Viimeisen sota- aikaisen upseerikoulukurssin, UK 60:n, 340 upseerikokelasta lähtivät 

Santahaminasta 26.11.1944 joko siviiliin tai Lapin sotaan. Kurssi on kokoontunut vuo-

silounaalle monen kymmenen vuoden ajan. Aluksi osallistujia oli toista sataa. Tänä 

vuonna (3. syyskuuta) lounaalle saapuvia kurssiveljiä oli 20.  (Kuva K.E.Koskivuori)

Kuismanen, Marttina ja Paat-
salo. Pataljoonan perinneyh-
distyksen vuosikokouksessa 
everstiluutnantti Seppo Sola-
saari, joka on Laskuvarjojää-
kärikillan edustaja, valittiin 

edelleen yhdistyksen puheen-
johtajaksi.

Muut hallituksen jäsenet 
vuonna 2004 ovat yliluut-
nantti Timo Kiviranta (sih-
teeri ja Utin Jääkäriryk-

Merikarvian hautausmaalla 
oli runsaasti sotaveteraani-
en hautakiviä, joista puut-
tui sotaveteraanitunnus. 
Pentti Riihiaho otti asian 

Kyminkartanon koulussa 
Kotkassa naulattiin ja vihit-
tiin 29. elokuuta JR 45:n lip-
pu. Naulaus ja vihkiminen 
tapahtuivat samassa salissa, 
jossa rykmentin esikunta, 
esikuntakomppania, tykki- 

JR 45 sai lipun ja kranaatinheitinkomppania 
perustettiin 63 vuotta sitten. 

Naulaukseen osallistuivat 
rouva Marja-Liisa Rajantie, 
kenraalimajuri Mauri Mäke-
lä, eversti Erkki Silvo, Kot-
kan Rannikkoalueen komen-
taja, Tapio Maijala, Kymen-
laakson Sotaveteraanipiirin 

Kunnianosoitus kuolleille 
sotaveteraaneille Merikarvialla

esiin sotaveteraaniyhdistyksen 
hallituksen kokouksessa. So-
taveteraanien omaisille pää-
tettiin tarjota mahdollisuutta 
hankkia jokin neljästä mer-

kistä hautakiveen. Paikallis-
lehti esitteli merkit ja kertoi 
hankkeesta kahdesti. Vete-
raanien omaiset palauttivat 
lehdestä leikattuja ja täy-
tettyjä lomakkeita yli sata. 
Paikallinen Lions klubi hoi-
ti kiinnityksen veloituksetta 
viime toukokuussa. 

puheenjohtaja Olavi Eronen, 
kaupunginjohtaja Henry Lin-
delöf ja joukko rykmentin 
toimintaa tukeneita. 

Lipun vihki RUK:n pas-
tori Vesa Auren. Lipun on 
tehnyt ja lahjoittanut Marja-
Liisa Rajantie ja suunnitellut 
Erkki Vihavainen.
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Noin 300 jatkosodan 8. 
divisioonan veteraa-
nia kokoontui asele-

von alkamisen 60-vuotispäi-
vänä 4. syyskuuta Haminaan, 
josta suurin osa yhtymän 
joukko-osastoista aloitti yli 
3 vuotta kestäneen sotatai-
paleensa kesäkuun puolivä-
lissä 1941. Päivän pääjuh-
laan kokoonnuttiin kotiutta-
mispäivistä tuttuun RUK:n 
maneesiin. Karjalan, Maase-
län ja Aunuksen kannaksilla 
taistelleet koukkaajat olivat 
saaneet katselmuksen suorit-
tajaksi ja ohimarssin vastaan-
ottajaksi Puolustusvoimain 
komentaja, amiraali Juha-
ni Kaskealan. Eversti Mat-
ti Lukkari piti pääjuhlassa 
juhlapuheen ja kenttärovasti 
Seppo Kangas saarnasi juhla-
jumalanpalveluksessa. Kouk-
kaajaveteraanit pitivät päi-
vän ohjelmaa onnistuneena, 
koska leppoisa aikataulu soi 
tilaisuuden tarinointiin tuttu-
jen aseveljien kanssa.

Marian kirkossa Hami-
nan–Vehkalahden seurakun-
nan kirkkoherra, lääninro-
vasti Jari Pennanen lähetti 
seppelpartion Haminan san-
karihaudoille. 

Lääninrovasti Penna-
nen toimi myös jumalanpal-
veluksen liturgina. Uruissa 
oli kanttori Kai Huopainen. 
Haminan Soittokunta kap-
teeni Juhani Leinosen joh-
dolla sekä dir.musices Pekka 
Suomalaisen johtama Poh-
jois-Kymen Sotilaspoikakil-
lan kuoro ja orkesteri juhlis-
tivat jumalanpalvelusta säve-
lillään. Kuulijoiden mieliin 
jäi erityisesti kuoron laulama 
Meren tiedän.

Paraati ja ohimarssi 
omalla kentällä
Katselmukseen kokoon-
nuttiin Kolmen Kannaksen 
Koukkaajien patsaskentäl-
le divisioonan molemmis-
sa suomenkielisissä joukko-
osastoissa, JR 4:ssä ja JR 45:
ssä, sotineen kenraalimaju-
ri Mauri Mäkelän johdolla. 
Katselmuspuheessaan ami-
raali Kaskeala kiitti vete-
raaneja isänmaan pelastajina 
ja jälleenrakentajina. Heikki 
Tervala, Erkki Vihavainen 
ja Heikki Lindbohm laski-
vat seppeleen muistomerkil-
le. Etelä-Kymenlaakson vete-
raanikuoro ja Pohjois-Kymen 
Sotilaspoikakillan kuoro lau-
loi Erkki Kapiaisen johdolla 

Kolmen Kannaksen Koukkaajat 

60-vuotismuistoissa aselepopäivänä

Oi kallis Suomenmaa. 
Kenraali Mäkelän johta-

massa ohimarssissa veteraa-
nien askel oli lyhyt, mutta 
tahti hyvä. Paraatissa ja ohi-
marssissa pyörätuolimiehet 
muodostivat viimeisen ruo-
dun.

Muistot talteen
Juhlan tervehdyssanoissaan 
Punamustarykmentin (JR 4) 
Perinneyhdistys ry:n puheen-
johtaja, maakuntaneuvos 
Heikki Tervala palasi lyhyesti 
JR 4:n sotataipaleeseen. Ryk-
mentin Mannerheim-ristin ri-
tarit Paavo Nuotio, Valter 
Nordgren ja Aulis Lehtikan-
gas sekä ”viihderitari” Repe 
Helismaa saivat kiitosta hen-
gen luojina. 

Tappiot ja uhkat
Juhlapuhuja, eversti Matti 
Lukkari kuljetti kuulijat rin-
nan Suomen ja Viron koh-
taloissa II maailman sodan 
vaiheissa. Puheensa aluksi 
hän totesi aselepopäivän 4. 
syyskuuta 1944 suomalais-
tappioiden olleen 20 kaatu-
nutta, 71 haavoittunutta ja 8 
kadonnutta. Puhujan mieles-
tä suomalaisiin kohdistuva 
uhka ei ole kadonnut. Luk-
kari yhtyi kenraali Lauri Su-
telan mielipiteeseen, että jal-
kaväkimiinojen poistaminen 
on maanpetturuutta. Käsi-
tellessään Suomen ja Viron 
kohtaloita II maailmansodan 
aikana Lukkari totesi, että 
presidentti Päts halusi pelas-
taa maansa tuhoutumiselta. 
Sodissa suomalaisten tappi-
ot olivat 94 000 kaatunutta 

ja lähes 400 000 haavoittu-
nutta. Virolaisia kaatui Suo-
men, Saksan ja Viron taiste-
luissa 46 000 ja haavoittui yli 
100 000.

Veteraanien perinnön 
merkitys
Lukkarin mielestä asekät-
kentä pelasti Suomen. Kät-
kennässä oli mukana yli 
10 000 miestä ja naista, joista 
1 488 oli pidätettynä. Vete-
raanit ovat kansallinen aarre. 
He pelastivat ja jälleenraken-
sivat maan. Heidän vastuu-
velvollisuutensa päättyy vas-
ta viimeiseen iltahuutoon. 
Veteraaniperinnön varassa 
säilymme ajan myrskyissä 
maana, joka ei koskaan anna 
periksi.

Haminan kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Olavi 
Muuronen kiitti tervehdyk-
sessään veteraaneja maan 
pelastamisesta. Päätössanois-
saan Olavi Eronen kiitti ta-
hoja, jotka olivat taloudelli-
sesti  mahdollistaneet juhlien 
järjestämisen, sekä RUK:a ja 
ohjelmansuorittajia. Hami-
nan Soittokunta, Pohjois-Ky-
men Sotilaspoikakillan kuoro 
ja orkesteri sekä Jaana Suik-
kanen vastasivat päiväjuhlan 
musiikkiannista.

ERKKI VITIKAINEN 

Seppelpartio lähdössä sankarihaudoille. Partiossa (vas.) 

Erkki Vihavainen, Jukka Mäkinen ja Viljo Toivari. (Kuva 

Erkki Vitikainen)
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Haetaan yhteyttä
KOLMEN     KANNAKSEN     KOUKKAAJAT (8.D)
4.9.2004 päivän kokoontumisemme juhlallisuudet 
Haminassa on taltioitu videolle. Soittakaa tilauk-
set puh. 050-5650682 Irja Lohjama. Hinta on 20e + 
postiennakon lähetyskulut. Perinneyhdistys.

***

4.D. VP 25 I P. / Puhelinjoukkue
Isäni, Erkki Suutala, oli ko. yksikössä puhelinmie-
henä jatkosodassa. Joukkueenjohtajana oli vänr. 
(luut.) Leevi Kaitera ja hän otti valokuvia. Kaipai-
sinkin tietoa omistuksessani olevien valokuvien ot-
topaikoista. Osan tunnistan otetuksi Karhumäestä. 
Ottakaa yhteyttä veteraanit ja muut asiasta tietävät. 
Yhteyshenkilö: Timo Ollila (os. Suutala). Vetehi-
senkuja 7 B 49, 00530 Helsinki. Puh. (09)773 6094.

***

Tutkin 3./HeimoP3:ssa taistelleen kersantti Matti 
Nuijan elämänvaiheita. Hän syntyi Inkerinmaan 
Toksovassa 25.10.1911, mutta sai sodan päätyttyä 
henkilöllisyyden Matti Levosen (s. 2.7.1912 Hii-
tolassa) nimellä, ja kuoli 15.6.1988 Rovaniemel-
lä. Olen kiinnostunut kaikista Mattiin liittyvis-
tä tiedoista. Martti Soikkeli, Rusthollink. 4 i 70, 
20880 Turku, puh. (02)2355638 ja 0400-800235.
Sähköposti marsoi@utu.fi

***

Haetaan tietoa kirjasta Itärintaman, rintaman lä-
heisin sotilaskoti. Veljeni vaimo Alli Vihervaara 
on ollut ko. sotilaskodin johtajana. Olemme kuul-

leet, että tällainen kirja on kirjoitettu, mutta emme 
ole sitä löytäneet. Jos joku tietää asiasta, niin pyy-
dän ystävällisesti ottamaan yhteyttä.

Martta Kurikka, Pyhäjärventie 29, 86800 Pyhä-
salmi. Puh. (08)780 327.

***
 

Kuka tunnistaa tai tietää alla olevista valokuvista. 
Kuvat ovat vaarini sotakuvia. Tarkoitus on tehdä 
omakustannekirja uusintapainokseen, joka kertoo 
JR 25:n vaiheista Jatkosodassa. Pyydän ottamaan 
ystävällisesti yhteyttä kaikkia niitä veteraania tai 
muita henkilöitä, jotka kuvista jotakin tietävät.

Yhteystiedot; Sami Sihvola, Nurmelantie 12, 
46800 Anjalankoski. Puh. 050-499 4963. Sp. 
ssih@jippii.fi 

Myllykosken miehiä 41, takana toinen oikealla Heikki Sihvola, edessä istu-

massa vasemmalta 2. Aimo Kanttura, 4. Ilmari Renko, 7. Olavi Sihvola.

Seesjärvellä 43/44, Seisomassa 4. vasemmalta Aimo Kanttura, edes-

sä vasemmalta 1. Urho Mäisti, 5. V. Lasalahti, 7. Olavi Sihvola

Osoitepalvelu

www.vaestorekisterikeskus.fi 

0600 0 1000

Puhelintiedustelu:

1,67 e/min+pvm

Internethaku:

2,25 e/osoite

Avoinna: 

24h joka päivä

Soita ja kysy lisää 
puh. 0800-133 099

Listalleottoesitteen voit tilata puhelimitse 
tai sen voi tulostaa internetsivuiltamme

www.kuntaobligaatio.fi

Uusia Kuntaobligaatioita tulossa pian!
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Krypton ratkaisu

1. Oikea vastaus: Puolustuslinja. Se käsitti mm. 46 teräsbeto-
nirakennelmaa, 121 konekivääriasemaa ja 46 asuinkorsua.
2. Oikea vastaus: TV-antennit nousivat Suomessa vasta 1950-
luvun lopussa.
3. Oikea vastaus: 350 000 miestä, joista ranskalaisia oli 
140000. Kaikki alukset ja veneet, yhteensä 860, mobilisoitiin 
kuljettamaan joukkoja Englantiin.
4. Oikea vastaus: Neljä minuuttia.
5. Oikea vastaus: Vorošilov. 
6. Oikea vastaus: Metsään paennut piileskelijä.

Virkistä muistiasi 
oikeat vastaukset

Kilpasana on ”kotiuttaminen”, josta toimitus on löy-
tänyt ainekset seuraaviin puoleen sataan sanaan: aine, 
ane, anne, anti, anto, emi, emo, emu, etu, ien, imu, inte, 
itku, itu, kato, katti, katto, katu, keitto, keto, ketto, kii-
ma, kina, kita, koite. koni, kota, koti, maine, maku, mato, 
matto, mitta, motti, mutka, namu, nato, netti, niitto, 
ometta, tatti, tauko, toti, tiima, tina, tiu,. tutti, uitto, uni, 
uoma. Vastausohjeet ovat sivulla 41.

Marraskuun 
sanakilvan perusannos

Kokoonnutaan 
RTR 2 (Kelt.rykm.)
Veteraanit omaisineen. Yritetään vielä ker-
ran kokoontua 60-vuotismerkeissä 18.11. kel-
lo 13.00 Suomen linnassa, keltaisen rykmen-
tin muistolaatalla. Tämän jälkeen juhlalounas 
Suomenlinnan upseerikerholla.

Ilmoittautumiset 10.11. mennessä; 
Tauno Tetri (09)872 7826, (09)823 4167 tai 
K. Martikainen 040-504 7149

***
Rajajääkäripataljoona 3:n veteraanit. Pe-
rinteinen hernerokkalounas 25.11. kello 12.00 
Suomenlahden merivartioston tiloissa Laivas-
tokatu 3, Helsinki. Esko Kiisseli esittää vide-
on viime kesän Ilomantsin juhlista. Omaiset 
ja myös muiden rajapataljoonien veteraanit 
ovat tervetulleita.

Yhteystiedot: Pentto Lindström, Pellavatie 
5, 00650 Helsinki. Puh. (09)728 7789

***

RUK 48 (12.7 – 8.11.1940)
Kursimme kokoontuminen ja veljeslounas on 
8.11.kello 12.30 Katajanokan Kasinolla, Lai-
vastokatu 1, 00160 Helsinki. Tervetuloa Hyvät 
Veljet, antakaa sanan kiertää. Kaikki joukol-
la mukaan.

Ilmoittautumiset suoraan Katajanokan 
Kasino, varaukset puh. (09)622 2722.

Yhdysmiehet: 
Matti Halmekoski, puh. (09)463 590 ja 
W-M Sovero, puh.(09)654 577

***

Upseerikoulun 61. kurssi kokoontuu 
19.1.2005 kello 12.00
60-vuotismuistojen merkeissä Ostrobotnian 
kokoustiloissa Helsingissä, Museokatu 10, II-
kerros. Lounas (15e), keskustelua ja esitelmä 
ajankohtaisesta aiheesta. Ilmoittautumiset 
viimeistään 13.1.2005 mennessä Paul Voss 
(09)481 898 tai Esko Kosunen (09)587 0397.

TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO

TVL on perustettu v. 1920 ja sen toiminta perustuu la kiin. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yh teis eli me nä ja 

ke hit tä jä nä se

– edistää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen eri osa puo -

lien ja toimeenpanojärjestelmän yh teis toi min taa,

– edistää ja ylläpitää korvausjärjestelmän yh te näi syyt tä,

– ehkäisee työtapaturmia ja ammattitauteja,

– huolehtii työtapaturmien ja ammattitautien ti las toin nis ta,

– kehittää tapaturmavakuutusta ja sen toi meen pa no jär j-

es tel mää ja

– toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä.

Osoite: Bulevardi 28, PL 275, 00121 Helsinki

Puhelin: (09) 680 401  Faksi: (09) 6804 0389

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vakes.fi 

   www.tvl.fi 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat TVL:n

 jä sen va kuu tus lai tok set ovat:

A-Vakuutus Oy                                              010 5040

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia               010 5031

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy                           010 515 10

Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö                   020 522 2111

Maatalousyrittäjien eläkelaitos                      (09) 43 511

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö        (03) 62 671

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola             010 55 911

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag      (018) 29 000

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola               (09) 4531

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva                 (03) 2313 111

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö                010 381 171

Valtiokonttori                                                  (09) 77 251

Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö     010 550 20

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag          (018) 27 600

Kirkkotie 23,  93600  KUUSAMO
Puh. 020 1234 693,  faksi  (08) 8521263

E-mail: hotelkuusamo.kuusamo@sokoshotels.fi 
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Julkaisija
Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands 
Krigsveteranförbund rf

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku Seppä

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

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

Lehden tilaukset ja hinnat
Sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata Sota-
veteraani-lehden liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 
/Riina Lillfors. Lehden vuosikerran hinta on 22 euroa. 
Irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Aarno Strömmer
Kirkkokatu 67 B 23
90120 Oulu
puh. ja faksi (08) 311 5282
sähköposti aarno.strommer@luukku.com
Jäsenet: Kalevi Heinilä, Antti Henttonen, Olavi Karttunen, 
Aarno Lampi, Jukka Lehtinen, Matti Lukkari, Eeva Niemi-
nen, Nils-Börje Stormbom, Erkki Vitikainen, Jaakko Valve, 
Jyrki Vesikansa; sihteeri Anni Grundström

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistos-
ta.

Ilmestyminen 2004
1/04: 25. helmikuuta, 2/04: 21. huhtikuuta, 3/04 : 30. kesä-
kuuta, 4/04: 15. syyskuuta, 5/04: 3. marraskuuta, 6/04: 15. 
joulukuuta.

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

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

Ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen Adspace Oy
Isto Valkeapää
puh. 040 735 7571
Pakilantie 61
00661 Helsinki
puh. (09) 877 6136
faksi  (09) 726 1306

Taitto
Taittotalo PrintOne
PL 23 (Pakilantie 61)
00661 Helsinki
puh. ja faksi (09) 711 100
sähköposti printone@printone.fi

Painopaikka
Keski-Uusimaa Oy, Tuusula 2004
ISSN 0782-8543
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