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9. laulujuhla  
Turussa 2007  
(sivu 5)

Kuntoutus toimii 
Jalasjärvellä 
(sivut 12–13)

Sosiaalineuvojien 
asiantuntemus  
käytössä 
(sivu 14)

Asuntojen  
korjausneuvonta 
jatkuu  
(sivu 15)

Virkistystä  
veteraanien leskille 
ja puolisoille  
(sivu 17)

Syvärin luostari   
(sivut 18–19 )

Rautatietykit  
rintamilla   
(sivut 20–21 )

Pilvenveikot 30 
vuoden ikään  
(sivu 32)

Naiset motin- 
tekotalkoissa  
(sivut 40–41 )

Sotaveteraanityöstä palkittiin

Lentäjä ja kaksi mekaanikkoa käynnistämässä konetta ku-
vauksia varten Saksassa syyskuussa. Miesten asut ovat vuo-
delta 1944. Kuva: Janne Haavisto.

Juhlavuoden  
tunnus: 

Suomen Sotaveteraaniliiton perustamisesta tulee ensi 
vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuotenaan liitto jär-
jestää monia tapahtumia (sivu 3 ). 

Tali-Ihantala elokuvan 
kuvaukset saatu 
päätökseen  
(sivu 5)

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen vaihtoi kuulumisia sotaveteraani Pekka Pusan kanssa Katajanokalla.
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Helsingissä 1. marraskuuta 2006

Mikkelissä kesäkuun alussa pidetty 
liittokokous hyväksyi liiton hallituk-
sen esitykset järjestön elinkaaren vii-
meisten vaiheiden tulevaisuussuun-
nitelmaksi sekä niiden edellyttämät 
muutokset liiton sääntöihin. Keskeisin 
kohta sääntömuutoksissa koski niin sa-
nottua tarkoituspykälää. Liiton huolto-
työn piiri täsmennettiin käsittämään 
sotaveteraanien ohella myös heidän 
puolisonsa ja leskensä.

Hyväksytyn tulevaisuussuunnitel-
man mukaisesti liiton hallitus valmis-
teli ehdotuksen piirien ja yhdistysten 
mallisääntöjen muuttamiseksi niin, 
että ne avaavat mahdollisuuden puoli-
sojäsenyyteen sekä puoliso- ja kannat-
tajajäsenten äänioikeuteen yhdistysten 
kokouksissa.

Hallituksen työvaliokunnan luon-
nos mallisääntöjen muutoksiksi esitel-
tiin liiton neuvottelupäivillä syyskuun 
alussa, ja hallitus hyväksyi sen osal-
taan kokouksessaan syyskuun lopus-
sa. Muutosehdotus lähetettiin viipy-
mättä jäsenyhdistyksille, joiden palau-
te on hallituksen tiedossa, kun se tekee 
lopullisen päätöksen mallisäännöistä 
kokouksessaan joulukuun puolivälissä. 
Ennakkotarkastuksen jälkeen säännöt 
ovat yhdistyksillä ja piireillä käsiteltä-
vissä tammikuun puolivälistä alkaen.

Edelleen on syytä korostaa, että mal-
lisäännöt ovat suosituksia ja että yhdis-
tykset tekevät muutospäätöksensä it-
senäisesti, omien tarpeittensa ja har-
kintansa pohjalta. Liiton johdon toive 
yhtenäisen sääntöpohjan saavuttami-
sesta koko järjestökentän kattavasti lie-
nee kuitenkin ymmärrettävissä. Tähän 
liittyy myös hallituksen päätös sääntö-

Sääntöuudistus etenee
jen rekisteröinnin kustannusten katta-
misesta liiton varoista, mikäli sääntö-
muutokset lähetetään rekisteröitäväksi 
liiton välityksellä.

Liitto toivoo tietenkin piirien panos-
tavan tarmokkaasti heräte- ja neuvon-
tatyöhön uudistuksen käynnistämisek-
si ja toteuttamiseksi. On syytä muistaa, 
että Mikkelin liittokokous sälytti pii-
reille tärkeän velvoitteen. Niiden tu-
lee laatia Turussa pidettävään vuoden 
2008 liittokokoukseen mennessä selvi-
tys yhdistysten lähivuosien suunnitel-
mista sekä sääntömuutosten edistymi-
sestä.

Ja sitäkin on vielä aihetta tähdentää, 
että sääntömuutoksella on tärkeä yleis-
tavoite: edellytysten luominen liiton 
ehtoovuosien laajenevalle huoltotyölle 
ja sen vaatiman auliin vapaaehtoisväen 
turvaamiselle. 

aarno strömmer

     

Suomen Aseveljien Liiton lakkauttami-
sen jälkeen kesti yli kymmenen vuot-
ta ennen kuin paikallinen Maansaan-
tioikeutta Vailla Olevat Rintamamie-
het ry perustettiin Tampereella 1956. 
Sen jälkeen perustettiin lisää yhdis-
tyksiä eri puolille maata. Toimilla py-
rittiin parantamaan sotaan perheettö-
minä osallistuneiden rintamamiesten 
asunto-oloja. Seuraavana vuonna tuli 
tarpeelliseksi perustaa katto-organi-
saatio. Valtakunnallinen yleinen rin-
tamamiesten järjestäytyminen alkoi 
29.9.1957, kun Rintamamiesten Asun-
toliitto ry perustettiin. Tästä Suomen 
Sotaveteraaniliiton toiminnan laske-
taan käynnistyneen.

Viiteen vuosikymmeneen sisältyy 
paljon toimintaa. Ensi vuosikymmeni-
nä työ koki melkoista vastatuulta, mut-
ta parin viime vuosikymmenen aika-
na tilanne on muuttunut. Veteraani-
en vanhetessa nuoremmat ovat tulleet 
mukaan sotaveteraaniyhdistysten työ-
hön. Heidän tuellaan varmistetaan toi-
minnan jatkuminen koko veteraaniai-
kakauden loppuajaksi ja voidaan käyn-
nistää alueellinen perinnetyö. 

Liiton juhlavuonna on aihetta muis-
taa veteraaneja ja työtä, jota eri tasoilla 
sotaveteraaniyhteisöissä on tehty. Teh-
tyä työtä selventää maaliskuun alussa 
ilmestyvä liiton 50-vuotishistoria. So-
taveteraaniviikolta lähtien sotaveteraa-
nipiirit järjestävät alueellisia 50-vuotis-
juhlia. Huhtikuulle ajoittuvassa ja yh-
teistyössä Tammenlehvän Perinneliiton 
kanssa järjestettävässä alueellisen vete-
raaniperinteen seminaarissa käsitellään 
veteraaniaikakauden jälkeisen perinne-
työn organisointia paikallisella tasolla. 

Edessä liiton  
50-vuotisjuhlavuosi

Kesäkuussa liiton hallinnon väki, vete-
raanit ja tukijat osallistuvat sotahistori-
alliselle matkalle Karjalan kannakselle. 
Elokuussa Helsingissä yhdessä puolus-
tusvoimien kanssa järjestettävä ulkoil-
matapahtuma esittelee sotiemme vete-
raanien uhrauksia ja sotaveteraanityö-
tä kansalaisille. Liiton 50-vuotisjuhla 
pidetään Helsingin yliopiston juhlasa-
lissa juhlapäivänä 29. syyskuuta. Juh-
laan kutsutaan edustaja jokaisesta jä-
senyhdistyksestä ja lisäksi muita kutsu-
vieraita. Saman päivän aamuna kello 9 
on suunniteltu toteutettavaksi kunnia-
käynnit sankarihaudoille koko maassa. 

Sotaveteraani -lehti välittää tietoa 
sotaveteraanityöstä myös uusille koh-
deryhmille. Juhlavuoden ensimmäises-
sä numerossa on Suomen sotia 1939—
45 käsittelevä artikkeli. Lehteä jaetaan 
peruskoululaisille historian opetuksen 
tueksi. Toisessa numerossa erityiskoh-
teena ovat varusmiehet. Muissa nume-
roissa esitellään alueellisia juhlia, so-
taveteraanipiirien toimintaa, perin-
netyötä sekä mahdollisuuksia tukea 
sotaveteraanityötä. 

Juhlavuoden tunnuslogo on kulu-
van vuoden aikana ollut jo esillä. Täs-
tä lähtien tunnus on osa Sotaveteraa-
ni -lehden juhlavuosi-ilmettä. Juhla-
vuoden vietosta on lisää tietoa toisaalla 
tässä lehdessä. Tuoreimmat tiedot ovat 
luettavissa ennen tapahtumia Sotavete-
raani -lehdestä. Tämän lehden muka-
na postitetaan kaikille sotaveteraani-
yhdistysten varsinaisille jäsenille juh-
lavuoden seinäkalenteri, joka esittelee 
sotaveteraanien hyväksi tehtyä työtä. 

Markku seppä

Viime kesänä Mikkelis-
sä pidetyssä liittokoko-
uksessa hyväksyttiin 

liitolle uudet säännöt. Syksyn 
aikana liiton hallinnossa on 
valmisteltu mallisääntöehdo-

Mallisäännöt jäsenyhdistyksille
tus yhdistyksille ja piireille. Lo-
kakuun alussa sääntömuutos-
ehdotus lähetettiin lausunnol-
le. Sotaveteraanipiirit kokoavat 
alueensa yhdistysten kannan-
otot ja lähettävät ne liittoon 

oikaisu
Sotaveteraani -lehden nu-
merossa 4/2006 sivulla 2 
valtion vuoden 2007 ta-
lousarvioesityksen esitte-
lyä koskevassa jutussa mai-
nittiin erheellisesti, että 
sotainvalidien puolisoiden 
kuntoutustoimintaan on 
varattu 276 miljoonaa eu-
roa. Hallituksen budjetti-
esityksessä sotainvalidien 
puolisoiden kuntoutustoi-
mintaan on varattu 2,96 
miljoonaa euroa. Tämän 
vuoden määräraha oli 2,76 
milj. euroa. 

Pahoittelemme uuti-
seen jäänyttä virheellistä 
lukua. 

Tekijänoikeuslaki muut-
tui vuoden 2006 alus-
ta. Lainmuutoksen voi-

maantulon myötä musiikkia ei 
enää voi esittää julkisesti hyvän-
tekeväisyystapahtumassa ilman 
tekijänoikeuden haltijan lupaa. 
Teoston hallitus on kuitenkin 

Tekijänoikeuslaki muuttui
tehnyt muutaman hyvänteke-
väisyysjärjestön kanssa sopi-
muksen, joiden kanssa se nou-
dattaa erityisjärjestelyä. Näihin 
järjestöihin kuuluvat neljä vete-
raanijärjestöä ja niiden jäsenyh-
distykset. Sopimukset ovat voi-
massa vuoden 2007 loppuun. 

marraskuun loppuun mennes-
sä. Liiton hallitus käsittelee pa-
lautteet joulukuun kokoukses-
saan. 

Tarkoituksena on saada en-
nakkotarkastetut piirien ja 

Tapahtuman pääasialli-
sen järjestäjän tulee olla liitto, 
piiri tai yhdistys. Esiintyjien 
on esiinnyttävä korvauksetta 
(matkakulut voi maksaa). Lah-
joittajana Teosto tulee mainita 
samalla tapaa kuin muut tapah-
tuman yhteistyökumppanit. 

Aikaisemmassa tekijänoike-
uslaissa hyväntekeväisyys oli 
vapautettu Teosto-maksuista. 

Menettely 
sotaveteraaniliitossa
Sotaveteraanipiirit kokoavat etu-
käteen luettelon järjestettävistä 
hyväntekeväisyystapahtumista, 
joihin arvioidaan osallistuvan 
enemmän kuin 200 henkilöä. 
Tapahtumiin luetaan myös mm. 
kirkkojuhlat ja yhdistysten vuo-
sijuhlat, mikäli osallistujamäärä 
ylittää 200 henkilöä. 

yhdistysten mallisäännöt jä-
senyhdistyksille tammikuun 
puoliväliin mennessä, jolloin 
jäsenyhdistykset voisivat käsi-
tellä sääntömuutokset vuosiko-
kouksissa. 
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suomen sotaveteraaniliitto viettää 50-vuotisjuhlavuottaan 2007. 
samana vuonna vietetään itsenäisen suomen 90-vuotisjuhlavuotta. 
Liitto järjestää vuoden varrella runsaasti tapahtumia, joissa tuodaan 
esille liiton toimintaa. sotaveteraani -lehden 5/2006 välissä lähetetään 
kaikille varsinaisille jäsenille seinäkalenteri. 

Juhlavuoden 2007 keskeisiä tapahtumia:
Sotaveteraanipiirien järjestämät alueelliset 50-vuotisjuhlat  
(marraskuuhun mennessä ilmoitetut tapahtumat)

10. maaliskuuta  Uudenmaan alueellinen50-vuotisjuhla Hyvinkäällä 
Tilaisuus on samalla 41. sotaveteraaniviikon avausti-
laisuus, Hyvinkään Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhla 
ja Uudenmaan Sotaveteraanipiirin vuosijuhla.

16. maaliskuuta  Kymenlaakson alueellinen 50-vuotisjuhla Kouvolassa
18. maaliskuuta  Keski-Pohjanmaan alueellinen 50-vuotisjuhla ja  

juhlakonsertti Kokkolassa
18. maaliskuuta   Pirkanmaan alueellinen 50-vuotisjuhla Tampereella  

Tilaisuus on samalla 41. sotaveteraaniviikon päätös-
tilaisuus

21. maaliskuuta   Varsinais-Suomen alueellinen 50-vuotisjuhla Turussa
23. maaliskuuta  Pohjois-Pohjanmaan alueellinen 50-vuotisjuhla,  

juhlakonsertin merkeissä Kuusamossa
24. maaliskuuta  Vaasan alueellinen 50-vuotisjuhla Vaasassa
16. toukokuuta  Naisjärjestön 19. Sisarpäivä  

Tilaisuus on samalla Lahden alueellinen  
50-vuotisjuhla 

25. toukokuuta  Kymenlaakson alueellinen 50-vuotisjuhla juhla-
konsertin merkeissä Haminassa

16. syyskuuta  Pohjois-Pohjanmaan alueellinen 50-vuotisjuhla,   
juhlakonsertin merkeissä Oulussa

16. marraskuuta  Pohjois-Pohjanmaan alueellinen 50-vuotisjuhla, 
juhlakonsertin merkeissä Oulaisissa

sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhla
29. syyskuuta klo 13.00 Helsingin yliopiston juhlasalissa

Muita juhlavuoden tapahtumia
Maaliskuun alussa Liiton 50-vuotishistoria julkistetaan

25. huhtikuuta Alueellisen sotaveteraaniperinteen  
seminaari Oulussa (kutsuvierastilaisuus)

7-9. kesäkuuta Sotaveteraaniliiton järjestämä matka sotahistorialli-
sille paikoille Karjalan kannakselle.

 Sotaveteraanipiirit järjestävät vastaavia matkoja
18.-19. elokuuta Ulkoilmatapahtuma Helsingissä
29. syyskuuta klo 9.00 Seppeleenlasku kaikilla sankahaudoilla Suomessa ja 

ulkomailla sijaitsevilla muistomerkeillä
29. syyskuuta klo 10.30 Jumalanpalvelus Helsingin Tuomiokirkossa
3. marraskuuta Sotaveteraanikuorojen, perinnekuorojen ja mies-

kuorojen 9. laulujuhla ja ITSENÄISYYS 90 vuotta 
juhlakonsertti Turussa

sotaveteraani -lehti juhlavuonna
1/2007 Lehdessä erityisaihe Suomen sodat 1939—45.  

Lehti jaetaan peruskoulujen 8. luokille 
2/2007 Lehdessä erityisaihe varusmiehet.  

Lehti jaetaan varusmiehille.
3/2007 Lehdessä erityisaiheena alueellisten juhlien esittely. 
4/2007 Lehdessä erityisaiheena Sotaveteraanipiirien esittely
5/2007 Lehdessä erityisaihe liiton juhlan esittely,  

juhlanumero
6/2007 Lehdessä erityisaihe Sotaveteraanityö tarvitsee tukea

Sotaveteraaniliiton  
50-vuotisjuhlavuosi

Sotaveteraaniliitto palkitsi
suomen sotaveteraaniliiton hallitus myönsi syyskuussa pidetyssä koko-
uksessa sotaveteraanien kultaisen ansioristin 44 henkilölle kiitoksena ja 
tunnustuksena erittäin merkittävästä ja pitkään jatkuneesta työstä sota-
veteraanien hyväksi sekä sotaveteraaniliiton ansiomitalin 57 henkilölle 
tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä toiminnasta sotaveteraanityön 
päämäärien hyväksi. 

Ahas Villem, Tallinna
Haiko Taito, Taipalsaari, Hasanen Irja, 
Kouvola, Heinola Onni, Nakkila, Hie-
tanen Eero, Sahalahti, Hiltunen Risto, 
Naantali, Hohenthal Maire, Alavus
Ikonen Aarne, Rautjärvi
Jakala Eero, Raisio, Jaatinen Margit, Sa-
vonlinna, Jyrinki Vilho, Hyvinkää
Kallio-Kujala Aino, Peräseinäjoki, Kar-
hio Kauko, Rovaniemi, Karls Erik, Bor-
gå, Kaunisto Paavo, Vammala, Kervinen 
Matti, Heinävesi, Kiilunen Kai, Turku, 
Kuismanen Kauko, Oulu, Kähkölä Rai-
ja, Lievestuore
Laustila Toivo, Lahti, Lehikoinen Eino, 
Juuka, Liinamaa Kirsti, Seinäjoki, Lyyti-
nen Pentti, Riistavesi
Masalin Juho, Nurmes, Mattila Ant-
ti, Valkeala, Mikkonen Arvo, Savonlin-
na, Myllymäki Olavi, Kauhajoki, Mäkelä 
Pauli, Ylöjärvi
Nenonen Alvar, Suonenjoki 
Pihlaja Aake, Tampere, Pitkänen Onni, 
Loimaa, Pusa Pekka, Helsinki
Reinikainen Toivo, Tarvasjoki, Rik-
konen Toini, Taipalsaari, Rosas Helge, 
Lappträsk, Rostedt Valde, Ulvila
Siikavirta Sulo, Rautalampi, Sillam Arvi, 
Tallinna, Sointula Ville, Nurmo, Snäll 
Eeva-Liisa, Tammela, Suominen Kaino 
J., Kankaanpää
Tirkkonen Iines, Nivala, Tuikka Osmo, 
Lestijärvi, Tuominen Viljo, Säkylä. 

sotaveteraaniliiton ansiomitali 
myönnettiin seuraaville 57 
henkilöille:
Ahto Sampo, Helsinki, Alanko Reijo, 
Mäntsälä, Antson Bo Ossian, Helsinki, 
Granlund Jaakko, Oulu

Haatainen Tuula, Helsinki, Hauhtonen 
Antti, Hämeenlinna, Helin Matti, Ha-
mina, Hintsala Ritva-Liisa, Rautjärvi, 
Hirvikoski Kaarlo, Helsinki, Hokkanen 
Erkki, Lahti, Holma Timo, Kokkola, 
Isoniemi Antti, Kauhajoki
Jaakkola Olli, Hämeenlinna, Johanson 
Carl Gustav, Norrtälje, Jokinen Antti, 
Kuusankoski, Jouko Pekka, Lahti, Järvi-
nen Visa Juhani, Kerimäki
Kallasvaara Minna, Parola, Keisu Mik-
ko, Oulu, Kilpinen Inkeri, Espoo, Kore-
neff Boris, Helsinki, Koskenranta Pasi, 
Järvenpää
Lankinen Sinikka, Lahti, Laukkanen 
Leo, Mikkeli, Lehtonen Timo Juhani, 
Jyväskylä, Liemola Georg, Espoo, Lind-
holm Stig-Olof, Kuusankoski, Luukka-
nen Simo, Lemi
Mankki Raili, Tuusula, Manninen Ju-
hani, Hirvensalmi, Martin Juhani, Jy-
väskylä, Matilainen Seppo, Kiiminki, 
Merilaita Hannu, Kankaanpää, Moisio 
Raimo, Peräseinäjoki, Myllyvirta Jyrki, 
Mikkeli Nakari Hannu, Lemi, Nordlund 
Sven, Ekenäs
Ojalehto Hannu, Oulu, Oksanen Alice, 
Helsinki
Palmberg  Clas, Voikoski, Peltonen Ahti, 
Lusi, Pennanen Jukka, Kuusankoski, 
Perttula Pekka, Peräseinäjoki, Peuha 
Eija, Taipalsaari
Raivio Kari, Helsinki, Rännäli Rauno, Oulu
Smolander Jaakko, Helsinki, Suppola 
Pentti, Lohja, Swanljung Ossi, Raahe
Taskinen Pirjo, Rautjärvi, Toivonen Tar-
ja, Loppi, Torvelainen Jukka, Savonlinna
Vanne Ilkka, Helsinki, Vartiainen Arsi, 
Mikkeli, Virman Leena, Parola, Vähänäkki 
Antti, Kotka Ylikangas Hannu, Ylihärmä. 

Ansiomerkkien luovutustilaisuuteen Katajanokan Kasinolla 26.10. osallistuneet ryh-
mäkuvassa.
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SANA Marsalkka Manner-
heim antoi 10.5.1942 
Suomen äideille yh-

teisesti omistetun päiväkäskyn 
n:o 60.

Päiväkäsky sai alkunsa vän-
rikki (majuri res) Toivo Jussi-
lan kirjeestä, jonka hän kirjoitti 
Sotamarsalkalle etulinjan kor-
sussa 12.1.1942. Kirjeessä hän 
ehdotti, että marsalkka myön-
täisi Vapaudenristin yhteisesti 
kaikille Suomen äideille äitien-
päivänä 1942.

Vänrikki Toivo Jussilan kirje 
sai Päämajassa myönteisen vas-
taanoton ja se johti toimenpi-
teeseen, joka on kunniamerk-
kiemme historiassa ainutlaatui-
nen. Marsalkka Mannerheim 
päätti myöntää toukokuussa 
1942 neljännen luokan Vapau-
denristin liitettynä Ylipäälli-
kön päiväkäskyyn n:o 60 ja si-
joitettavaksi jokaiseen silloi-
seen Suomen kirkkoon. 

Suomen Sotaveteraaniliitto 
on vuodesta 1999 lähtien toi-
mittanut päiväkäskytauluja 
sodan jälkeen rakennettuihin 
kirkkoihin. Taulu on luovutet-
tu 97 kirkkoon.

Mannerheimin 
päiväkäsky Matteuksen 
kirkkoon

itähelsinkiläiset asialla
Itä-Helsingin Reserviupseerit 
ja Itä-Helsingin Sotaveteraanit 
ovat yhdessä luovuttaneet päi-
väkäskytauluja, vuonna 2001 
Vuosaaren, 2002 Herttoniemen 
ja Roihuvuoren, 2005 Laajasa-
lon ja nyt 11.9.2006 Matteuk-
sen kirkkoon.

Matteuksen kirkon seura-
kuntasaliin asetetun päiväkäs-
kyn otti vastaan kirkkoher-
ra Heikki Nurmi. Luovuttaji-
na olivat Esko Kosunen, Into 
Huhta ja Eila Ahokas Itä-Hel-
singin Sotaveteraaneista sekä 
Viljo Lehtonen ja Jyrki Uute-
la Itä-Helsingin Reserviupsee-
reista.

Kiitospuheessaan kirkko-
herra Heikki Nurmi totesi tau-
lun soveltuvan erittäin hyvin 
Matteuksen kirkon seurakun-
tasalin seinälle ja on paikallaan 
muistuttamassa seurakuntalai-
sia niistä ponnistuksista ja uh-
rauksista joita sodanajan äidit 
ovat tehneet maamme vapau-
den eteen.

viljo Lehtonen

Mannerheimin päiväkäskyn vastaanottaja ja luovuttajat vasem-
malta: Esko Kosunen, Eila Ahokas, Into Huhta, Heikki Nurmi, Viljo 
Lehtonen ja Jyrki Uutela. Kuva: Aarne Pilke.

soTieMMe veTeraaNieN kirkkoPÄivÄT iTseNÄisYYDeN JUHLavUoTeNa 2007
”kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”

 LänTinEn suOmi iTäinEn suOmi pOHJOinEn suOmi  
 espoo 23.5. Länsiauto areena kuopio 13.9. kuopio-halli oulu 30.5. ouluhalli
 saarna: piispa Leino Hassinen saarna: piispa Wille riekkinen saarna: piispa samuel salmi
 juhlapuhe: teol. tri Hannu välimäki juhlapuhe: kenttäpiispa Hannu niskanen juhlapuhe: rovasti Timo kökkö

Tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin juhlakohtaisesti.

	 Sotainvalidien	Veljesliitto		 Suomen	Sotaveteraaniliitto	 Rintamaveteraaniliitto	 Rintamanaisten	Liitto

Piispa Eino Sormuselta ilmestyi vuonna 1942 
kirja Suomalaisen kulttuurin lähteillä.  Siinä 

oleva kuvaus suomalaisesta isänmaallisuudesta 
antaa totutusta poikkeavan ja jopa aivan kuin uu-
den näkökulman suomalaisuutemme perintöön.

Sormusen mukaan suomalaista isänmaallisuutta 
pidetään yleisesti iältään nuorena.  Se rajataan 

useimmiten itsenäisyyden aikaan tai 1800-luvul-
la tapahtuneeseen kansallisuustunteen heräämi-
seen.  Syvimmiltään suomalaista isänmaallisuutta 
ei voida Sormusen mukaan pitää kuitenkaan näin 
nuorena ilmiönä.  Myöskään Suomen itsenäisyy-
den aikaa edeltävää historiaa ei tule katsella pel-
kästään muiden maiden historian näkökulmas-
ta.  Tutkimuksen mukaan voidaan erittäin sel-
västi hahmottaa kuvaa suomalaisuuden omasta 
rikkaasta menneisyydestä, joka on ollut pohjana 
myös itsenäisen valtakunnan muodostumiseen.

Uudemman historian tutkimuksen mu-
kaan esi-isämme alkoivat asuttaa Suo-

mea jo ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisa-
toina.  Jo tältä ajalta voidaan löytää juuret kan-
samme yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tähän 
kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea kauppa-
tiet ja myös niihin liittyvät sivistykselliset int-
ressipiirit. Yhteydet ulottuivat sekä Eurooppaan 
että itään, jopa Bysanttiin saakka.  Jo 800-luvun 
paikkeilla Suomi on ollut vilkkaassa kauppa- ja 
kulttuuriyhteydessä lännen kanssa sekä yhtey-
den välittäjänä itään päin.  Tuon ajan kukoistava 
kulttuuri on ollut myös perusta sankarirunoel-
man Kalevalan syntymiselle.  

Sormunen pitää perusteltuna toteamusta, että 
se aineellinen ja henkinen kehitys, mikä on 

vallinnut kansamme keskuudessa itsenäisyy-
temme ajan, juontaa juurensa kaukaisesta his-
toriassamme olevasta kulttuurista.  Se on yhdis-
telmä länsieurooppalaista ja pohjoismaista sekä 
syvästi omalaatuista suomalaista kulttuuria.  
Tämän kulttuurin ydin on ollut aina siinä, että 
vapaa talonpoika on merkinnyt kansan tervettä 
runkoa.  Suomen aatelissuvutkin ovat olleet van-
hoja, varakkaita talonpoikaissukuja.

Ominaista tälle talonpoikaiskulttuuril-
le on vuosisatojen ajan ollut luottamus 

hallitsijaan. Lain turva ja siihen luottaminen 
yhteisöelämässä on kuulunut suomalaiseen 
identiteettiin kautta vuosisatojen.  Suomalai-
seen sieluun on myös syöpynyt näkemys ih-
misen ja kyläyhteiskunnan vapaasta elämäs-
tä luovuttamattomana perustuksena.  Tämän 
kulttuurin ja sivistyksen ytimenä on aina ol-
lut rakkaus maahan, isiltä perittyyn kotiin ja 
heidän raivaamiinsa peltoihin.

Sormunen toteaa myös, että suomalaisessa 
traditiossa yhteiskunnallisten vastakohti-

en kärjistyminen on ollut aina keinotekoista.  
Pohjimmiltaan se ei nouse suomalaisen kult-
tuurin maaperästä.  Suomalaiseen kulttuu-
riin on vuosisatojen ajan kuulunut yhtenäi-
syys.  Se on jotain aivan erityislaatuista.  Se 
on rakentunut suomalaiseen sieluun.  Tämä 
erityislaatuisuus näkyi muun muassa tunne-
tussa talvisodan ihmeessä.  Kaksikymmentä 
vuotta aikaisemmin maassamme oli vallin-
nut kulttuurille vieras vastakohtaisuus, mutta 
yhteisen uhan edessä oltiin yksimielisiä – jäl-
leen kulttuurille uskollisia.  Tässä näkyy his-
torian saatossa säilyneen kulttuurin perintö 
eli aito suomalainen isänmaallisuus.

Mielestäni näihin piispa Eino Sormusen 
ajatuksiin on helppo yhtyä.  Uskon, että 

veteraanisukupolven perintönä suomalaisuu-
dessa on edelleenkin löydettävissä kulttuuril-
lemme ominainen isänmaallisuus.  Meillä on 
isiltä peritty maa, joka on meille arvokas ja 
jonka eteen kannattaa tehdä uurastavaa työ-
tä.  Meidän velvollisuutenamme on luovut-
taa tämä maa tuleville sukupolville raken-
teellisesti sellaisena, että myös he kokevat sen 
arvokkaana ja säilytettävänä. Kaikkivaltias 
ja armollinen Jumala suokoon meille tähän 
apunsa ja siunauksensa. 

vaLDe PaLoLa 
kenttärovasti

ISÄNMAALLISUUS 
KULTTUURIPERINTÖNÄ
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Onnittelemme

Aino Mäki täyttää 100 vuotta 
14. marraskuuta Helsingissä. 
Onnittelujen ja muiden huomi-
onosoitusten sijaan Aino Mäki 
toivoo tuettavan Suomen Sota-
veteraaniliiton tai SOS -lapsi-
kylän työtä. 

Suomen Sotaveteraaniliitolle 
huomionosoitukset voi osoittaa 
Nordean tilille 157430-15139. 

SOS-lapsikylän tili Nordeas-
sa on 238618-61564.

Aino Mäki 100 vuotta

Sotaveteraani Antti Ijäs täyt-
tää 100 vuotta Haminassa 6. 
marraskuuta. Hän syntyi ra-
jan taakse jääneessä Sortavalan 
maalaiskunnassa nelilapsiseen 
talollisen perheeseen. 

Antti Ijäs osallistui talvi- ja 
jatkosotaan palvellen rannik-
koprikaatissa autonkuljettaja-
na ja asentajana. Sotilasarvol-
taan hän on alikersantti.

Sodan jälkeen hän toimi 
Summan tehtaalla Haminassa 
asentajan ja autonkuljettajan 
tehtävissä. Paikallisen sotavete-
raaniyhdistyksen jäsenenä hän 
on ollut vuodesta 1967 lähtien.

Harrastuksena Antti Ijäk-
sellä on ollut kalastus. Hän teki 
myös useita matkoja synnyin-
seudulleen Karjalaan.

Antti Ijäs 100 vuotta

Yliluutnantti Emil Mäkeläi-
nen syntyi kalastajaperheeseen 
Terijoen Ollilassa 11. joulukuu-
ta 1906. Kotitalo rantabulevar-
din varrella on vieläkin pys-
tyssä. Vartuttuaan hän liittyi 
suojeluskuntaan. Opiskeltuaan 
kanta-aliupseeriksi merisota-
koulussa hän aloitti joukko-
osastopalvelun 1929 Kotkan 
Rankin linnakkeella.

Talvisodan aikana Mäkeläi-
nen toimi Rankin linnakkeen 
vääpelinä ja huoltojoukkueen 
johtajana. Tämän jälkeen alkoi 
Rankin voimakas linnoittami-
nen. Jatkosodan alettua hänet 
määrättiin 29. TK/2. RtPsto:n 
päälliköksi. Hän osallistui 1942 
Suursaaren valtaukseen jouk-
kueenjohtajana ja palveli sitten 
204.KvPtrin päällikkönä Kil-
pisaaressa. Tämän jälkeen hän 
toimi EK:n päällikkönä Suur-
saaressa sekä 22. JrPtrin pääl-

Emil Mäkeläinen 100 vuotta

likkönä Kirkonmaassa.
Sodan jälkeen Mäkeläinen 

palveli Kirkonmaan, Rankin ja 
Lehtisen saarissa, ennen reser-
viin siirtymistä Rankin linnak-
keen päällikkönä 1952—56. 

Merkkipäiväänsä Emil Mä-
keläinen viettää Haminassa 
Ravimäen palvelukodissa lä-
heistensä kanssa. 

kari Hietanen

Kunnoltaan hän on vireä, 
heikko kuulo tosin vaikeuttaa 
seurustelua. Merkkipäiväänsä 
hän viettää Haminan sairaalan 
vuodeosastolla.

olavi eronen

Turun Sotaveteraanit 
taustajoukkoineen ovat 
ottaneet järjestettä-

väkseen sotaveteraanikuoro-

Laulujuhlaperinne elää

Laulujuhlan paikalliset puuhamiehet (vas.) Pentti Korhonen, Veikko Helenius, Antti J. Näsi, Matti 
Saarikoski sekä liiton edustajina Arvo Kuikka ja Uolevi Lassander osallistuivat lokakuussa pidettyyn 
palaveriin. Kuva: Uolevi Lassander.

Joulun 2007 ajan kotimai-
nen elokuvatapaus on Åke 
Lindmanin suursotaelo-

kuva Tali-Ihantala 1944. Se on 
tositapahtumiin perustuva ku-
vaus Pohjoismaiden historian 
suurimmasta taistelusta. Tali-
Ihantala taistelun torjuntavoit-
to kesällä 1944 oli ratkaisevas-
sa asemassa Suomen itsenäi-
syyden säilyttämisessä. 

Elokuvaa on alusta alka-
en lähdetty tekemään itsenäi-
syyttämme ja veteraanejamme 
kunnioittaen nuorempia muis-
tuttaen vapautemme hinnasta. 

Tali-Ihantala elokuva ku-
vaa taistelun kulkua lyhyin ta-
rinoin eri ihmisten, joukko-
osastojen ja tilanteiden kautta. 
Elokuva tuo esiin inhimilli-
sen puolen sodankäynnistä. Se 
ei keskity vain sankaruuteen 
vaan näyttää myös sen epäin-
himillisen kovuuden ja raakuu-
den kestämisen, jota se yksilöl-
tä vaatii. Elokuvan kunnian-

Tali-Ihantala 1944

himoiseen näyttelijäjoukkoon 
kuuluvat muun muassa näyt-
telijät Jukka Puotila, Timo To-
rikka, Ilkka Villi, Pete Lattu, 
Kari Ketonen Mika Nuojua, 
Pirkka-Pekka Petelius, Asko 
Sarkola ja Tarmo Ruubel. Jo-
kaisella elokuvan roolihahmol-
la on vastineensa todellisuu-
dessa. 

elokuva osa suomen 
itsenäisyyden 90-
vuotisohjelmaa
Elokuva tulee teattereihin 
7.12.2007, Suomen 90. itsenäi-
syyspäivän aikaan. Valtioneu-
voston asettama valtuuskunta 
on hyväksynyt elokuvan osaksi 
Suomen itsenäisyyden 90-vuo-
tisjuhlaohjelmaa. 

Elokuvan tuottaa Åke Lind-
man Film-Production Oy ja se 
toteutetaan yhteistyössä Syvä-
riltä Kannakselle -elokuvien 
Tuki ry:n kanssa. Sen rahoi-
tusosuus elokuvan 3,2 miljoo-

Claus Colling omistamansa lentokoneen vieressä vuoden 1944 
asussa. Kuva: Janne Haavisto.

nan euron kokonaisbudjetis-
ta on 2,1 milj. euroa. Elokuvaa 
levittää Buena Vista Internato-
nal Finland. Hankkeella on ta-
kanaan kaikkien valtakunnal-
listen veteraanijärjestöjen tuki. 
Yhdistyksen puheenjohtaja-
na on amiraali Jan Klenberg. 
Hankkeen suojelijana on pre-
sidentti Mauno Koivisto. Ve-
teraanijärjestöjen edustaja yh-
distyksessä on alusta alkaen ol-
lut Jaakko Valve. Rahoitus on 
merkittävissä määrin hankittu 
yrityksiltä, yhdistyksiltä, sääti-
öiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. 

kuvaukset saatu 
päätökseen
Suomessa toteutetut kuvaukset 
saatiin päätökseen alkusyksys-
tä. Syyskuussa kuvattiin Sak-
sassa Machingin sotilaskentällä 
Focke FW 190 -konetta. Kaik-
ki kyseistä tyyppiä olleet koneet 
romutettiin Saksan hävittyä so-
dan. Tällä lentokonetyypillä ei 
ole lennetty vuoden 1945 jäl-
keen. Koneista lentokuntoisena 
on yksi. Se maalattiin Tali-Ihan-
tala 1944 -elokuvan kuvauk-
sia varten Suomessa toimineen 
lento-osasto Kuhlmeyn värein 
lentäjä-ässä Erich Rudorfferin 
nimikkokoneeksi. Ansioituneet 
ja tunnetut lentäjät Kuhlmey 
ja Rudorffer esiintyvät eloku-
vassa. He olivat koko joukko-
osasto Kuhlmeyn kanssa suu-
ri henkinen ja varustuksellinen 
tuki Suomen joukoille Pohjois-
maiden historian suurimmassa 
taistelussa. Osasto Kuhlmeys-
sä oli Stuka syöksypommittaji-
en lisäksi 45 kappaletta Focke 
Wulf FW 190 koneita. 

jen ja perinnekuorojen 9. lau-
lujuhlan järjestämisen Turussa 
3.11.2007. Hankkeen suunnit-
telu etenee vauhdilla. Kerrom-

me ensi vuoden lehdissä tapah-
tumasta lisää.
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Neuvottelupäiville osal-
listui lähes 70 piiri-
en puheen- ja toimin-

nanjohtajaa, sosiaalineuvojaa ja 
muita toimijoita. Puheenjohta-
ja Aarno Strömmerin avaus-
puheenvuoron jälkeen kan-
sanedustaja Pekka Nousiainen 
esitelmöi kuntataloudesta ja 
kuntien tarjolla olevista palve-
luista veteraaneille. Hän kertoi 
hallituksen veteraanipoliittisen 
ohjelman tavoitteesta taata jo-
kaiselle veteraanille pääsy kun-
toutukseen kerran vuodessa. 
Tavoitteena on myös veteraa-
nien tukeminen selviytymään 
mahdollisimman pitkään ko-
tona.

kuntoutusmäärärahat 
alimitoitettuja
Keskustelussa todettiin vete-
raanien kuntoutukseen pääsyn 
ja muiden palvelujen vaihtele-
van suuresti kunnittain. Eräis-
sä kunnissa palveluiden saata-
vuudesta ei tiedoteta riittävästi, 
toisaalla todetaan määräraho-
jen loppuneen kesken vuotta. 
Ihmeteltiin myös ettei valtio-
valta ole mitoittanut määrära-
haa tavoitteelleen toteuttamis-
kelpoiseksi. Kotona selviytymi-
sen tukemista rasittaa vaikeus 
saada kotiavustajia. Omaishoi-
tajien uupuminen tekee myös 
heidät avun tarvitsijoiksi. On 

Neuvottelupäiviltä virikkeitä tulevaan toimintaan

katsottava tapauskohtaises-
ti veteraanin omasta näkökul-
masta, miten kotiapu, avokun-
toutus ja laitoskuntoutus voi-
daan sovittaa yhteen. 

eväitä yhdistysten 
tuloksellisuuteen
Hämeenlinna–Vanajan Sota-
veteraanit ry:n puheenjohtaja 
Seppo Huupponen antoi vink-
kejä yhdistysten tulevaisuuden-
suunnitelmien toteuttamiseksi 
oman yhdistyksensä rohkaise-
vien kokemusten pohjalta. 

– Puolisensataa paikallis-
ta Lions-klubilaista on liitty-
nyt kannattajajäseniksi. Nuo-
ria kannattajajäseniä kannattaa 
rohkaista hoitamaan vastuul-
lisia tehtäviä. Yhdistyksen toi-
mesta veteraaneille on saatu 
kaupungilta määräraha mak-
suttomaan liikkumiseen pai-
kallisliikenteen kulkuneuvois-
sa tietyn lippumäärän puitteis-
sa. Kaupungilta on saatu myös 
pysäköintikortit maksullisille 
paikoille, joille veteraanit voi-
vat pysäköidä rajoituksetta. 
Yhdistys on lisäksi organisoi-
nut jäsenilleen kuntoutusjak-
soja sekä jalkahoitoja.

sosiaalineuvojaverkoston 
laajentaminen 
Sosiaalisihteeri Anni Grund-
ström kertoi liiton tavoitteena 

olevan sosiaalineuvojaverkos-
ton laajentaminen kattamaan 
kaikki sotaveteraanipiirit. 

Raili Mankki kertoi koke-
muksistaan sosiaalineuvojana 
Uudenmaan sotaveteraanipii-
rin alueella. Uudenmaan kun-
nat palauttivat viime vuonna 
valtion kuntoutustukirahaa yli 
260 000 €. Suurimpia palaut-
tajia olivat suuret kaupungit 
Riihimäki, Hyvinkää, Han-
ko, Mäntsälä ja Porvoo muiden 
käyttäessä rahat loppuun. Kun-
tien veteraaniasiamiehistä toi-
sia asia ei juuri kiinnosta, toi-
set tekevät kaikkensa rahojen 
käyttämiseksi. Ihmeteltävänä 
hän piti kotikuntoutuksen ole-
mattomuutta.

Sosiaalineuvoja vetoaa jäse-
niin, että he veisivät tahoillaan 
tietoa kuntoutusmahdollisuuk-
sista niille veteraaniveljille ja si-
sarille, joita ei näy kokouksissa 
tietoa saamassa. 

Raili Mankin kuningasaja-
tuksena on, että kuntien vete-
raaniasiamiehet ja mahdolli-
sesti heidän esimiehensä saa-
taisiin yhteiseen koulutukseen, 
ennen kaikkea ne, joilta on jää-
nyt käyttämättä merkittäviä 
määriä euroja ns. ilmaista val-
tionrahaa.

Työryhmät luotasivat 
tulevaisuutta
Työryhmiin jakautuneina poh-
dittiin aihepiireittäin sotave-
teraanijärjestön tulevaisuutta 
mm. seuraavin evästyksin:

– piirien taloudellisten ym. 
toimintaedellytysten turvaami-
sessa tähdellisinä nähtiin liiton 
myyntituotteista saatavat tulot, 
testamenttilahjoitukset, valta-
kunnan keräystuotot, kanna-
tusjäsenten hankinta, joululeh-
ti ym. julkaisut sekä työllistet-

Aulangon kokoussali täyttyi lähes viimeistä paikkaa myöten neuvottelupäivien osanottajista.

Alueellisen veteraaniperinteen organisointia pohdittiin Aulangolla 
Kanta-Hämeen sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Juhani Penttilän 
johdolla (toinen vasemmalta). Muut kuvan ryhmässä työskenteli-
jät Anita Koskinen, Tuula Harjunpää, Mauno Uusitalo, Asko Airola 
ja Leena Pesonen.

Sotaveteraaniliiton Uudenmaan piirin sosiaalineuvoja Raili Mankki 
kertomassa kokemuksistaan sosiaalineuvojana Uudellamaalla.

Liiton kunniapuheenjohtaja 
Gunnar Laatio rohkaisemassa 
sotaveteraaniliiton toimijoita 
työssään illallisen yhteydessä.

Aulangon entinen omistaja Hu-
go Standertsköld kertoo neu-
vottelupäivien osanottajille 
tiluksistaan näyttelijä Matti Nur-
misen hahmossa.

veteraanien kotona selviytymisestä, kuntoutuksesta ja 
kuntoutusmäärärahoista keskusteltiin järjestöasioiden 
ohella reippaasti selkokielellä sotaveteraaniliiton neuvot-
telupäivillä 20.—21.9. aulangolla Hämeenlinnassa.

tävien ja vapaaehtoisten käyttö.
– Kannattajajäsenten mää-

rän nostamisessa ja puolisojä-
senten kartuttamisessa tuotiin 
esille ”täsmäkampanja” koh-
distettavaksi reserviläis- ja elä-
keläisjärjestöihin, kylätoimi-
kuntiin, rotareihin, leijoniin, 
partiolaisiin, sinibaretteihin, 
sotilaspoikiin, sotaorpoihin ja 
veteraanien omaisiin. Jäsen-
kohtaisena tavoitteena toivot-
tiin jokaisen jäsenen hankki-
van uuden jäsenen.

– Veteraanikauden etuus-
tavoitteina tähdennettiin ve-
teraaneille ja heidän leskil-
leen taloudellista varmuutta. 
Kuntiin ja valtiolle olisi saata-
va asiantuntevat veteraaniasia-
miehet. Kuntoutusohjelma on 
järjestettävä lääkärintodistuk-
sen perusteella, 90–95 –vuoti-
aille tulee järjestää haluamansa 
kaltainen elämänehtoo. Geriat-
rian uudet opit on saatava tuo-
tekehittelyyn. 

– Alueellisen veteraaniperin-
teen säilyttämiseksi tarvitaan 
kattavaa yhteistyöverkostoa, 
johon eri tavoin osallistuisivat 
mm. veteraanijärjestöt, suoje-
luskunta- ja lottaperinteen, jär-
jestöt maanpuolustusjärjestöt, 
puolustusvoimat, rajavartiolai-
tos, kunnat ja seurakunnat.

Taiteellisena ohjelmana 
osanottajat saivat illallisen jäl-
keen kuulla ja nähdä reaaliajas-
sa Aulangon entisen omistajan, 
upporikkaan everstin Hugo 
Standertsköldin kerrontaa luo-
muksestaan Hämeenlinnan 
kaupunginteatterin näyttelijä 
Matti Nurmisen esittämänä.

kuvat ja teksti: 
Markku rämö
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Järjestön kehitysvaiheita 

i Pakkokesannon aika 
1944—1957

Jatkosodan päätyttyä syksyllä 
1944 alkoi vielä uusi sota sak-
salaisia vastaan Lapissa. Sota 
oli entisen vihollisen vaatima. 
Lisäksi samanaikaisesti, kun 
Lapin sota oli käynnissä, ryh-
dyttiin lakkauttamaan järjes-
töjä, joiden toiminta liittyi va-
paaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön, veteraaneihin tai 
esimerkiksi heimoaatteeseen. 
Lakkautusaalto koski alkuun 
vain kaikkein kansallismieli-
simpiä järjestöjä, ennen kaik-
kea saksalaisyhteistyötä kan-
nattaneita, mutta ulottui pian 
moniaalle muuannekin. Maan-
puolustusjärjestöistä saivat en-
sin mennä suojeluskunnat, vä-
hän myöhemmin lotat. Vete-
raanijärjestöistä ensimmäisenä 
lakkautuslistalle joutui vapa-
ussodan rintamamiehiä var-
ten alkujaan perustettu Rinta-
mamiesten liitto, jota seurasi 
pian Suomen Aseveljien Liit-
to. Lakkautusuhan alle joutui 
myös Reservin Upseerien Liit-
to, mutta lakkautusaallolta oli 
taittunut voimakkain kärki, 
ennen kuin näin pitkälle men-
tiin. Lopputulokseksi kuiten-
kin jäi, että sekä vapaaehtoinen 
maanpuolustustoiminta että 
veteraanityö oli Suomesta näil-
lä toimenpiteillä lyöty pitkäksi 
aikaa hajalle.

ii ensimmäiset askelet: 
asuntoyhdistykset
Sotaveteraanien järjestäytymi-
nen – vieläpä hyvin varovainen 

Suomen Sotaveteraaniliitto 1957—2007
sellainen – alkoi vasta 1950-lu-
vun puolimaissa. Toiminta kes-
kittyi 1950-luvulla omien koti-
en hankkimiseen sellaista vaille 
jääneille veteraaneille. Muissa 
merkeissä ei vielä järjestäydyt-
ty, sillä Neuvostoliiton mahdol-
lisesta reaktiosta ei ollut mitään 
varmuutta. Toisaalta veteraani-
en järjestäytymättömyyteen oli 
muitakin syitä kuin pelkkä en-
tisen vihollisen pelko. Useiden 
kertomusten ja muistelmien 
mukaan välittömästi sotia seu-
ranneena aikana ei ollut edes 
kiinnostusta oman yhdistystoi-
minnan aloittamiseen. Lähes 
viisi vuotta kestänyt sota halut-
tiin ainakin hetkeksi unohtaa ja 
keskittyä välillä muihin töihin 
ja tehtäviin. Sota-ajan askeetti-
suus ja ankeus haluttiin vaihtaa 
ajatuksiin ja uskoon Suomen ja 
samalla oman elämän parem-
masta ja valoisammasta tule-
vaisuudesta.

Kaikkien kohdalta sotien 
päättyminen ja siviilielämään 
palaaminen ei kuitenkaan su-
junut kitkattomasti. Siviilielä-
mään tarttumista helpotti jos-
sain määrin se, että Suomessa 
– tiettävästi ainoana sotaa käy-
neistä läntisistä maista – maa-
ta jaettiin sotien jälkeen enti-
sille rintamamiehille ja mm. 
Karjalan siirtoväelle. Kyseinen 
maanjako johti kuitenkin lo-
pulta elinkelvottomiksi osoit-
tautuneiden pientilojen luomi-
seen samaan aikaan, kun tila-
kokoa alettiin jo voimakkaasti 
kasvattaa ja tilojen lukumäärää 
supistaa muussa läntisessä Eu-
roopassa.

Kaikki rintamamiehet eivät 
päässeet tästäkään edusta osal-

lisiksi. Kaikki ne, jotka eivät ol-
leet ehtineet perustaa perhettä 
välittömästi sotaa seuranneena 
aikana, jäivät kokonaan tämän 
etuuden ulkopuolelle. Heidän 
etujaan ajamaan – ja samal-
la yhteenkuuluvuutta ja rinta-
mamiesten välistä veljeshen-
keä osoittamaan – perustettiin 
1950-luvun puolimaissa en-
simmäiset maansaantioikeutta 
vailla olleiden rintamamiesten 
asuntoyhdistykset. Näihin yh-
distyksiin liittyi myös sellai-
sia aseveljiä, joita tämä ongel-
ma ei henkilökohtaisesti kos-
kettanut mutta jotka tahtoivat 
– asevelihengessä – olla muka-
na auttamassa heikompia vel-
jiään. Yhdistysten kattojärjes-
töksi perustettiin 1957 Tampe-
reella järjestö, Rintamamiesten 
Asuntoliitto, jossa on Suomen 
Sotaveteraaniliiton alku.

iii Huoltoyhdistykset
Hieman myöhemmin aloitet-
tiin myös sotaveteraanien huol-
toyhdistysten perustaminen eri 
puolille maata. Voimakkaana 
vaikuttajapaikkakuntana tässä 
kuten asuntoyhdistysten koh-
dallakin toimi Tampere, joka 
oli jo sotien aikana tullut tun-
netuksi aktiivisesta ja onnis-
tuneesta asevelitoiminnastaan. 
Huoltoyhdistyksiä perustet-
tiinkin etupäässä Pirkanmaal-
le, jossa ne kaikki edelleen 
toimivat - nyt sotaveteraani-
yhdistysten nimellä. Samal-
la Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys on maamme 
sotaveteraaniyhdistyksistä ai-
noa, joka on nimessään säilyt-
tänyt vanhan huoltoyhdistys-
nimensä.

Yhteyttä Asuntoliiton ja 
huoltoyhdistysten välille etsit-
tiin koko 1960-luvun alkupuo-
li. Fuusio niiden välillä toteutui 
1964. Asuntoliiton järjestörun-
koon liitetyt huoltoyhdistykset 
ja pian muualle perustetut sota-
veteraaniyhdistykset muodosti-
vat uuden liiton, jonka toimin-
taan keskittyi veteraanien kai-
kinpuolinen auttaminen. Uusi 
järjestö oli sekä veljes-, etu- että 
huoltojärjestö. Ensimmäiset so-
taveteraaniyhdistyksen nimel-
lä perustetut yhdistykset oli-
vat tiettävästi Seinäjoen ja Jur-
van sotaveteraaniyhdistykset. 
Ne perusti Jalo Hiipakka. Hän 
toimi sotaveteraanityön hy-
väksi Etelä-Pohjanmaalla muu-
toinkin aktiivisesti, ja hänet 
kutsuttiin sittemmin Sotave-
teraaniliiton kunniajäseneksi. 
- Myöhemmin lähes kaikki ai-
emmat asunto- ja huoltoyhdis-
tykset muutettiin nekin nimel-
tään sotaveteraaniyhdistyksiksi.

iv veljes-, huolto- ja 
etujärjestö
Ensimmäisiä lakisääteisiä 
etuuksia alettiin valtiovallalta 
saada vasta 1970-luvun alusta. 
Siihen saakka sotaveteraanien 
oli itse huolehdittava toinen toi-
sistaan veljesjärjestöhengessä. 
Näin tehtiinkin, ja liiton piiris-
sä jaettu aineellinen ja muu apu 
saavutti jo 1970-luvulle tultaes-
sa valtavat mittasuhteet. Oma-
ehtoisessa huoltotyössä olivat 
myös naiset mukana. - Nais-
ten asema Sotaveteraaniliitos-
sa on ollut siinä mielessä kaksi-
jakoinen, että sotatoimialueella 
aikanaan palvelleet (ja sittem-

min rintamapalvelustunnuk-
sen saaneet) naiset ovat voi-
neet kuulua sotaveteraaniyh-
distyksiin niiden varsinaisina 
jäseninä, kun taas muut naiset 
ovat voineet liittyä yhdistysten 
naisjaostoihin, joiden tehtävä-
nä on tukea omaa sotaveteraa-
niyhdistystä. Naisjaostolaiset 
yhdistyivät sittemmin omak-
si liitokseen, Suomen Sotavete-
raaniliiton Naisjärjestö ry:ksi, 
jonka jäsenmäärä oli parhaim-
millaan yli 50 000.

Sotaveteraaniliiton ohjel-
maan ja olemukseen on aina 
kuulunut veljeyden korosta-
minen, joka on osaltaan pe-
rua Suomen Aseveljien Liitol-
ta. Samaan taustaan juontaa 
myös huoltotyön (veljesavun) 
ajatus. Sen sijaan etujärjestö-
ajattelu ei ole ollut liiton pää-
määrissä aina ensimmäisenä. 
Valtiovaltaan on toki vedottu 
ja sitä painostettu - mm. suur-
marssien avulla - mutta huolto-
työssä on luotettu myös omaan 
apuun ja veteraanien väliseen 
veljeys- ja sisarhenkeen ja siitä 
juontuvaan auttamisen haluun. 
Taustalla on ollut eräänlainen 
aseveliperinteen kunnioitus. 
Lisäksi nimenomaan Sotave-
teraaniliitto otti juuri perinne-
työn ohjelmaansa jo 1960-lu-
vun puolivälissä, jolloin liiton 
hallituksen alaisuuteen perus-
tettiin sitä hoitamaan erityinen 
valiokunta. Valiokuntaan kuu-
lui mm. tunnettu kansatieteili-
jä Kustaa Vilkuna.

kaarle sulamaa

Kuvia ja kertomuksia sieltä josta-
kin - rintamanaiset muistelevat.  
Kuvakeräyksen satoa. rintama-
naisten kokemuksia uudella taval-
la kerrottuna. DvD-levy sisältää 260 
sota-ajan valokuvaa teksteineen 
sekä ääneen luettuja katkelmia nais-
ten omakohtaisista kokemuksista. 
Toim. Hely alhainen. 2005. Hinta 25 
€ + postituskulut

Kuvia ja kertomuksia sieltä jos-
takin. sotatoimialueella 1939–1945 
komennuksilla olleiden lottien, sai-
raanhoitajien ja sotilaskotisisarten 
koskettavia kokemuksia. Toim. Hely 
alhainen. 2004. 320 s.  sidottu, kova-
kantinen.  Hinta 35 € + postituskulut 
(10 tai useamman kirjan kertatilauk-
sena 30 € / kpl + postituskulut)

MUisToksi Tai LaHJaksi

TiLauksET
marjatta ramström puh. (02) 250 0164.
vähä Hämeenkatu 5 a 3, 20500 Turku 

MOVICOL ON TEHOKAS makrogoli (polyetyleeniglykoli) 3350
MOVICOL ON HYVIN SIEDETTY laktoositon, gluteiiniton, sokeriton
MOVICOL ON HYVÄN MAKUINEN sitruuna-aromi
MOVICOL ON HELPPO ANNOSTELLA 1 - 3 kertaa päivässä
MOVICOL lisää suolen sisällön vesimäärää pehmentäen ulostemassan
MOVICOL säilyttää elimistön elektrolyytti- ja nestetasapainon
MOVICOLiin ei totu ja teho säilyy koko hoidon ajan
Annostus: Aikuisille ja yli 12 v lapsille aloitusannos yksi annosjauhe

liuotettuna puoleen lasilliseen vettä kolme kertaa vuoro-
kaudessa, jatkossa vähemmän; vain kerran vuorokaudessa.

HOITAA PEHMEÄSTI UMMETUKSEN

Myyntiluvan haltija:
Lääketehdas NORGINE Limited U.K.

Markkinointi: Sabora Pharma Oy
PL 20, 03601 Karkkila, p. 09-2257147

www.saborapharma.fi

Apteekista ilman reseptiä

Pakkauskoot: 8, 20, 50 ja 100 annospussia

MOVICOLia voidaan käyttää lyhytaikaisesti ja pitkäaikaisesti. Pitkäaikainen
hoito voi olla tarpeen potilailla, joilla on vaikea krooninen ummetus liittyen
MS-tautiin, Parkinsonin tautiin tai ummetusta aiheuttavaan lääkitykseen.

TUTUSTU KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN MOVICOLIN NAUTTIMISTA

Odottaville ja imettäville äideille lääkärin määräyksen mukaan.
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Suomen Partiolaiset ry tar-
joaa lippukunnilleen so-
piviksi katsomiaan koh-

teita, kuten SPR, sotiemme 
veteraanit ym. Sopivia tilai-
suuksia keräystempauksille ve-
teraanien hyväksi voivat Suo-
men Partiolaiset ry:n toimin-
nanjohtaja Petri Kaukiaisen 
mielestä olla merkittävimmät 
veteraanitapahtumat, kuten 

Partiolaiset osallistuvat Sotiemme 
veteraanit -keräykseen 2007

kansallinen veteraanipäivä, joi-
hin partiolaisten alueelliset pii-
rit voisivat panostaa. Tärkeintä 
kokonaisuudessa on Kaukiai-
sen mielestä sukupolvien vuo-
rovaikutus, kokemusten siirtä-
minen ja ymmärtämyksen li-
sääminen menneen ja nykyisen 
ajan välillä. Sillä tavalla tule-
vaisuudenkin kehysten raken-
tamiseksi saadaan tukevampi 

Haminan Rantarillit -lippukunnan partiolaiset keräämässä varo-
ja Suomen sotaveteraanien hyväksi partioviikolla huhtikuussa 
2004. 

Sotiemme Veteraanit -ke-
räyksen tuotto on yltä-
nyt kolmeen miljoonaan 

euroon. Alueellisten keräysten 
osuus kokonaistuloksesta on yli 
40 %. Nämä varat ovat jääneet 
suoraan keräysalueilla käytet-
täväksi. Keskuspaikalle ker-
tyneistä tuotoista luovutettiin 
kesäkuussa veteraanijärjestöil-
le miljoona euroa käytettäväk-
si keräysluvan mukaisiin tar-
koituksiin. Sotaveteraaniliiton 
saama 636 500 euroa jaettiin 
heti sotaveteraanipiireille sekä 
heimoveteraaniyhdistyksille. 
Osuutensa ovat saaneet myös 
Ruotsin ja Kanadan piirit. 

keräysvaroista 
haettavissa avustusta
Keräyksellä hankitut varat on 
tarkoitettu vähävaraisten so-

Sotiemme Veteraanit  
-keräys hyvässä vauhdissa

tiemme veteraanien, miesten 
ja naisten, heidän puolisoiden-
sa ja leskiensä sekä sotaleskien 
auttamiseen ja elinolojen pa-
rantamiseen. Tukea voi saada 
mm. sairaus- ja lääkekulujen 
omavastuuosuuksiin, erilais-
ten apuvälineiden hankintaan 
sekä virkistykseen. Keräysva-
roja voidaan käyttää myös kun-
toutuksen, kuntoliikunnan ja 
virkistystilaisuuksien järjes-
tämiseen. Sotaveteraanipiirit 
vastaavat keräysvarojen rapor-
toinnista. 

Tukiasioissa kannattaa kään-
tyä sotaveteraanipiirin tai -yh-
distyksen puoleen. 

Palautteita 
keräyspiireiltä
Keräyksen johto on pyytänyt 
keräyspiireiltä kokemuksia ke-

vään keräyksestä. Nämä ovat 
erityisen tarpeellisia suunnitel-
taessa seuraavan keräyksen toi-
mia. 

Satakunnassa Kiukaisissa 
oltiin liikkeellä Porin Prikaatin 
antaman 20 varusmiehen voi-
min. Kiukaisten Sotaveteraani-
en kannattajajäsenet olivat au-
toineen kuljettamassa varus-
miehiä ennalta suunnitelluilla 
reiteillä. Kolmen tunnin aika-
na yhtenä iltana saatiin kerä-
ystulokseksi 5 200 euroa. Tulos 
on yli 1,50 euroa jokaista kun-
talaista kohti. Satakunta on ke-
räyspiirien välisessä mittelyssä 
muutoinkin kunnostautunut. 
Vertailussa se on neljännellä si-
jalla. 

Pohjois-Pohjanmaalla Rant-
silassa suoritettiin listakeräys 
haja-asutusalueilla ja lipaske-

pohja. Yhteyksien syntyminen 
voi myös tarvittavissa tapauk-
sissa johtaa henkilökohtaiseen 
auttamiseen.

Yhteiseen ideointiin 
paikallisella tasolla
Paikallisten lippukuntien ja 
ryhmien on hyvä miettiä kerä-
ysjärjestelyjä keräystoimikun-
tien kanssa. 

– Täältä Suomen Partiolai-
sista annamme kentälle eväitä 
toimintaan, autamme mahdol-
lisesti partiolaisia kontaktiin 
veteraanien kanssa. Lippukun-
tien resurssit ja niiden oma 
vuosiohjelma ratkaisevat nii-
den mahdollisuudet osallistua 
esimerkiksi tähän tempauk-
seen. 

– Tässä vaiheessa keräykseen 
liittyvä palvelutempaus hakee 
vielä muotoaan. Uskon että tu-
levana vuonna on mahdollisuus 
saada suurin osa lippukunnista 
mukaan. Alkukevät on ratkai-
sevaa asian saamiseksi liikkeel-
le. Keräystoimikuntien omalla 
aloitteellisuudella paikkakun-
tansa partiolaisiin on varmasti 
painava vaikutuksensa. Henki-
lökohtaiset kontaktit veteraani-
en ja partiolaisten välillä voi-
vat keräysasian ohella palvella 
muunkin vuorovaikutuksen ke-
hittymistä yhteisine intressei-
neen, Petri Kaukiainen evästää.

Jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin muistorahas-
tosta on kahden vuoden ai-

kana jaettu avustuksia yhteen-
sä lähes 6 000 euroa kolmelle-
toista henkilölle. Nyt on jälleen 
mahdollisuus hakea avustuksia 
nyt jo kolmannen kerran.  

Sotaveteraanien tuki- ja pe-
rinnesäätiössä hänen nimeään 
kantavasta rahastosta voidaan 
myöntää avustuksia taloudel-
lisissa vaikeuksissa oleville ve-
teraaneille tai heidän puolisoil-
leen. Osa varoista suunnataan 
Jatkosodan JR7:n, Tyrjän Ryk-
mentin ja muiden Ehrnroothin 
alaisuudessa taistelleiden yksi-
köiden sotureille ja lotille.

Avustuksen saamisen edel-
lytyksenä on, että veteraani saa 
ylimääräistä rintamalisää tai 
hänen, vaimonsa tai leskensä 
taloudellinen tila on vaikea.

Perinnetoimikunta

Avustuksia JR 7:n  
veteraaneille  
Ehrnroothin rahastosta

Avustusta voidaan myöntää 
sosiaalisiin tarkoituksiin kuten 
asuntokorjauksiin, lääke- ja ter-
veydenhoitokustannuksiin, eri-
koissilmälasien hankintaan tms.

Hakemuksen JR 7:n Perin-
netoimikunnalle voi tehdä joko 
asianomainen itse tai hänen 
puolestaan aseveli. 

Hakemuslomakkeita on 
saatavana allekirjoittaneelta 
ja Perinnetoimikunnan muil-
ta jäseniltä.  Hakemukset tu-
lee toimittaa 15.12. mennessä 
JR 7:n Perinnetoimikunnalle 
osoitteella: Juhani Hämäläi-
nen, Linnankatu 30 A 1, 57130 
Savonlinna, puh. (015) 533 964 
tai 0500 252798, joka vastaa 
myös tiedusteluihin. 

Avustusten jako tapah-
tuu pääasiassa helmikuus-
sa jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin syntymäpäivän 
(9.2.2007) aikoihin. 

Jr7:n Perinnetoimikunta 
Juhani Hämäläinen 

puheenjohtaja

Vuonna 1966 peruste-
tut sotaveteraaniyhdis-
tykset saavuttavat tänä 

vuonna 40 vuoden iän. Useim-
mat viettävät juhlaa jäsenistön, 
sidosryhmien ja muun lähipii-
rin kanssa. Suuresta vuosijuh-
lien määrästä johtuen Sotavete-
raani -lehti ei voi julkaista kai-
kista juhlista raporttia. Lehden 
numerossa julkaistaan piireit-
täin luettelo 40 vuotta viettä-
vistä sotaveteraaniyhdistyksis-
tä. Tässä numerossa ovat yh-
distykset, jotka on perustettu 
marras – joulukuussa 1966. 

etelä karjalan 
sotaveteraanipiiri
Lappeenrannan  
Sotaveteraanit ry 10.11.
Luumäen Sotaveteraanit 6.11.
Rautjärven Sotaveteraanit 9.11.
Savitaipaleen  
Sotaveteraanit   8.11.

keski-suomen sv-piiri
Toivakan Sotaveteraanit 10.11.
Pihlajaveden  
Sotaveteraanit 20.11.
Lievestuoreen  
Sotaveteraanit  29.11.

Sotaveteraaniyhdistyksiä 
40 vuoden ikään

kymenlaakson sv-piiri
Haminan–Vehkalahden  
Sotaveteraanit 10.11.
Karhulan–Kymin  
Sotaveteraanit 17.11.
Kuusankosken  
Sotaveteraanit 23.12.
Elimäen Sotaveteraanit 30.12.

Lahden sv-piiri
Hollolan Sotaveteraanit 3.11.
Kärkölän Sotaveteraanit 18.11.

Pohjois-karjalan sv-piiri
Polvijärven Sotaveteraanit 5.11.

Pohjois-savon 
sotaveteraanipiiri
Muuruveden Sotaveteraanit  6.11.
Riistaveden Sotaveteraanit 10.11.
Pielaveden Sotaveteraanit 10.11.
Rautalammin  
Sotaveteraanit 30.11.
Siilinjärven Sotaveteraanit 15.12.

suur-savon 
sotaveteraanipiiri
Savonlinnan Seudun  
Sotaveteraanit 16.11.

Uudenmaan 
sotaveteraanipiiri
Mäntsälän Sotaveteraanit 21.11.

suomen partiolaiset osallistuvat ensi vuonna aikaisempaa 
merkittävämmin voimin sotiemme veteraanit -keräykseen. 
Partiolaiset valmistautuvat kansallisten tehtävien ohella 
kansainvälisen partioliikkeen 100 -vuotisjuhlavuoden 
tilaisuuksien järjestelyihin. samana vuonna suomen sota-
veteraaniliitto viettää toimintansa 50-vuotisjuhlavuotta. 
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Suomen Partiolaiset ry:n toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen me-
ripartion historiaan liittyvän vitriinin edessä partiolaisten keskus-
toimistossa Helsingissä.

rautasormus joululahjaksi
Rautasormuksia on jäljellä vielä jonkin verran. Sormuksia 
voi tilata Sotaveteraaniliiton toimistosta numerosta (09) 612 
6200. Sormus on hyvä joululahjaidea, ja koska tuotto menee 
hyvään tarkoitukseen, siinä saa samalla hyvän joulumielen.

räys taajamassa. Reserviläiset 
hoitivat lipaskeräyksen ja sota-
veteraaniyhdistyksen puheen-
johtaja listakeräyksen haja-
asutusalueilla. Hän suunnitte-
li jokaiselle päivälle suunnan, 
matkalta noin 30 kilometriä. 
Koska kerääjä oli aikaisemmis-
ta tehtävistään tuttu lähes kai-
kille kuntalaiselle, oli listakerä-
ys helppoa. Vaatimattomissa-
kin maaseudun oloissa asuvat 
olivat tyytyväisiä ihmisiä. Hei-
dän luonaan oli hauska käydä 
– molemmat kokivat saaneen-
sa jotakin. Lopputuloksena oli 
lähes 2 000 euron tulos, noin 
euro jokaista kunnan asukasta 
kohti. Keräys oli tullut tutuksi 
tv-mainoksista. 

Keski-Uudellemaalle kol-
men kunnan alueelle (Järven-
pää, Kerava ja Tuusula) luotiin 
oma keräyspiiri. Alueella asuu 
yli 100 000 asukasta. Keräystä 
organisoi keräysvastaavana Jär-
venpään Rintamaveteraanien 
puheenjohtaja Matti Toivonen. 
Alueella oli käytettävissä va-

rusmiehiä, mutta merkittävän 
osan keräyksestä tekivät maan-
puolustusjärjestöjen edustajat. 

Keski-Uudenmaan keräyk-
sessä on päästy yli 50 000 euron 
tulokseen, joka on yli 0,5 euroa 
alueen asukasta kohti. 

keräysvastaavat 
palautepalavereissa
Elokuussa keräysvastaavat ko-
koontuivat aluepalavereihin 
Ouluun, Helsinkiin, Tampe-
reelle ja Mikkeliin. Päivän ai-

kana käsiteltiin kokemuksia ke-
räyksen menneestä osuudesta, 
suunniteltiin syksyn toimenpi-
teitä ja erityisesti ensi vuotta. 

Syksyn aikana kouluilla on 
ollut mahdollisuus suorittaa 
päivätyökeräystä ja näin olla 
tukemassa sotiemme veteraa-
nien hyväksi tehtävää työtä. 

Aluepalavereihin osallis-
tuneiden keskuudessa vallit-
si myönteinen henki sotiemme 
veteraanien asialle. 

Partio tähtää itsenäiseksi 
kasvattamiseen
Partioliike lähti liikkeelle 1907 
Englannissa ja Suomessa 1910. 
Liikkeen päätavoite on pääpiir-
teissään pysynyt samankaltai-
sena eri ajanjaksoina. Pääteh-
tävänä toiminnanjohtaja nä-
kee luottamuksen osoittamisen 
lapsille ja nuorille. Siten heitä 
voidaan tukea kasvamaan itse-
näisiksi ja vastuullisiksi aikui-
siksi. Partioliikkeessä täyden-
netään sitä mitä koti ja koulu 
tarjoavat. Nuorten itsetuntoa 
pyritään vahvistamaan ja roh-
kaisemaan heitä mielekkääseen 
tekemiseen aikuisen näkymät-
tömän käden avulla. Tämä on 
tarpeellista erityisesti herkille 
teini-ikäisille. 

Suomen Partiolaiset ry:ssä 
on 17 alueellista suomenkielis-
tä ja yksi maan kattava ruotsin-
kielinen piiri sekä 850 paikal-
lista lippukuntaa. Suunnitel-
missa on organisaatiomuutos 
2008, jossa alueellisista piireis-
tä siirrytään toiminnallisen 
jaon mukaiseen järjestelmään. 
Myös ikäluokkajaotusta tullaan 
muuttamaan. Henkilöjäseniä 
partioliikkeessä maassamme 
on yhteensä noin 75 000.

Maailman kattava 
nousevan auringon 
vastaanotto
Satavuotiaan kansainvälisen 
partioliikkeen yhteisenä tem-
pauksena maailman partio-
laiset hakeutuvat 1. elokuu-
ta alueidensa korkeimmille 
kukkuloille ottamaan vastaan 

nousevan auringon. Suomes-
sa kaikki lippukunnat osallis-
tuvat omilla leireillään tähän 
hajasijoitettuun suurtapahtu-
maan – yhtenä lenkkinä eri ai-
kavyöhykkeeltä toiselle etene-
vässä vuorokauden kestävässä 
ketjutapahtumassa.  

Juhlavuonna partiolaisilla 
on yleisesti käytössä myös yh-
teinen merkki. Nuoret partio-
laiset viettävät myös kymme-
nen päivää toisista kulttuureis-
ta saapuvien kanssa. 

”Lahja Rauhalle” -hanke kat-

taa pienimuotoisia kehitysyh-
teistyöhankkeita, jossa Suomen 
partiolaiset keräävät yhdes-
sä Suomen ja Venäjän Unicef:
n kanssa varoja rajantakaiseen 
Karjalaan. Avustustavarat han-
kitaan avustettavien lähim-
mistä kylistä, jolloin tarvikkei-
ta saadaan hankittua eniten ja 
samalla vahvistettua syrjäisten 
alueiden elintarvike- ym. kaup-
pa- ja palvelutarjontaa.

Markku rämö

Tänä vuonna on 
vietetty mo-
nin tavoin suo-

malaisten naisten saa-
vuttamaa 100-vuo-
tista äänioikeutta. 
Naisten yhteiskunnal-
linen asema on näinä 
vuosina muuttunut ke-
hittyneissä maissa rat-
kaisevasti. Tähän ajan-
jaksoon sisältyy myös 
Suomen kolme itsenäi-
syyssotaa, joissa nais-
tenkin panos on ol-
lut merkittävä. Yhtenä 
huomattavana vaikut-
tajana on ollut Lotta Svärd -jär-
jestö, jonka perustamisesta on 
kulunut 85 vuotta. Sen päätar-
koitukseksi määriteltiin aluk-
si suojeluskuntien vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön tuke-
minen. Ohjelman laajentuessa 
tehtäviin kuului myös mm. so-
tainvalidien ja näiden perhei-
den huolto. Talvi- ja jatkosotien 
aikana Lotta Svärd -järjestön 
toiminta laajeni koko puolus-
tusvoimiamme tukevaksi sekä 
laaja-alaiseksi sosiaaliseksi 
huoltotyöksi. Järjestön saavu-
tukset perustuivat sen jäsenten 
vapaaehtoisuuteen, lottahen-
keen ja uhrautuvaan työhön. 
Tähän kasvettiin jo pikkulot-
tiin kuulumalla. Näitä perin-
teitä vaalivat 25 Lottaperinne-
liiton jäsenyhdistystä ja niiden 
4 000 jäsentä.

Tunnustuksena Lotta Svärd-
järjestössä maanpuolustuksen 
hyväksi aikanaan toimineille 
perustettiin 1993 lottamuisto-
mitali, jota kannetaan kunnia-
merkkinä sotiemme muistomi-
talien ja lotta-ansiomerkkien 
tapaan. Muistomitalin nauha 
on sama kuin Lotta Svärd -an-
siomitalissa, mikä yhdistää sen 
järjestön arvokkaaseen perin-

Lottamuistomitaleita  
voi vielä hakea 

teeseen. Mitali ja sii-
hen liittyvä kunniakir-
ja myönnetään hake-
muksesta Lotta Svärd 
-järjestössä aikanaan 
lottana ja/tai pikkulot-
tana toimineille nai-
sille. Se voidaan myös 
myöntää edesmenneil-
le lotille ja pikkulotille 
jälkikäteen omaisten 
sitä asianmukaisesta 
hakiessa. 

Lottamuistomita-
leita on tähän men-
nessä jaettu liki 24 
100. Ne jaettiin 1990-

luvulla lähinnä lottapiireittäin 
alueellisten mitalitoimikuntien 
kautta, jolloin eri puolilla Suo-
mea järjestettiin lukuisia juh-
lallisia jakotilaisuuksia, useim-
miten kirkoissa.

    Lottamuistomitaliin oi-
keutetuista ovat useat lottave-
teraanit jo poistuneet joukos-
tamme. Joukossamme on vielä 
tuhansia mitaliin oikeutettu-
ja naisia, joita tieto mitalista ei 
jostain syystä ole saavuttanut. 
Hakemuskaavakkeen saanti on 
vain puhelinsoiton päässä.

    Viime vuosina on jako ta-
pahtunut suoraan Vapausso-
dan Invalidien Muistosäätiön 
(VIMS) tai Lottaperinneyh-
distysten välityksellä. Hake-
muskaavakkeessa voi myös va-
paamuotoisesti kuvata lyhyesti 
asianomaisen osallistumises-
ta lottatyöhön eikä se edellytä 
kaavakkeessa mainittuja tark-
koja tietoja joukko-osastoista 
tms. Mitalin hinta on 17 euroa.

Yhteystiedot:  
Vapaussodan Invalidien  
Muistosäätiö (VIMS) 
Mannerheimintie 93 A,  
00270 Helsinki 
puh. (09) 241 1990

Jukka Alho (74) Espoos-
ta kutsuttiin Ässä-rykmen-
tin perinnetoimikunnan 

puheenjohtajaksi rykmentin 
perustamisen 67. vuosipäivä-
nä 13.lokakuuta 2006 pidetyssä 
asevelitilaisuudessa Helsingissä.

Jukka Alho on toisen polven 
ässäläinen; hänen isänsä taitei-
lija Asmo Alho palveli sodan-
aikaisessa Ässä-rykmentissä ja 
äitinsä Helmi oli Ässän naiset 

ry:n sosiaalisessa huoltotoimin-
nassa. Perinnetoimikunnan jä-
seneksi Jukka Alho tuli 1998 ja 
toimikunnan varapuheenjohta-
jana hän on toiminut 2002 läh-
tien. Hän palveli YK-joukois-
sa sinibarettina Kyproksella ja 
Suezilla 1973—74 sekä SPR:n 
Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin valmiuspäällikkönä 1975—
1990. Sotilasarvoltaan hän on 
kapteeni.

Ässärykmentin 
perinnetoimikunnalle uusi 
puheenjohtaja



5/0 6 mar r a skuun 1.  päivänä 20 0 610

Maailman veteraanijärjestö etääntyy 
sotaveteraaneista Euroopassa

että pelkkää veteraani-sanaa 
käytetään monessa eri yhtey-
dessä, kuten ammattiyhdistys-
, osuustoiminta-, parlamen-
taarikko- ym. veteraanit. Si-
ten sota-sana tulisi säännöissä 
edelleen esiintyä veteraani-sa-
nan edellä.

Kiinnitin huomiota myös 
siihen, että samaan aikaan lä-
hetetyssä ranskankielisessä 
versiossa oli pysytetty sään-
nöissä kaiketi jo 1950-luvul-
ta alkaen ollut sanonta ”enti-
set taistelijat” ja kysyin, oli-
ko tarkoitus hyväksyä erilaisia 
jäsenliittoja toisaalta englan-
nin-, toisaalta ranskankieltä 
käyttävistä maista. Vielä huo-
mautin, että jos on todella tar-
koitus ryhtyä ottamaan jäse-
niksi myös vain rauhanaikana 
palvelleiden sotilasveteraanien 
kansallisia liittoja, siitä pitäisi 
selkeästi mainita, jotta nykyi-
set jäsenliitot eri maissa tietäi-
sivät, mihin pyritään.

Korostan vielä, että en täs-
sä kokouksessakaan edustanut 
liittoamme. Suomalaisten ve-
teraanijärjestöjen puhe- ja ää-
nivaltaa käytti Sotainvalidien 
Veljesliiton pääsihteeri Juhani 
Saari, joka oli ja valittiin edel-
leen jatkamaan Euroopan toi-
mikunnan raportoijana.

Asetelma kokouksessa oli 
sellainen, että asian pääesitte-
lijä enempää kuin kokouksen 
puheenjohtajakaan eivät ole so-
taveteraaneja vaan rauhan ai-
kana armeijassa palvelleita up-
seereita. Puheenjohtajana toimi 
englantilainen brigadieeri Ian 
Townsend, joka oli ja edelleen 
on Euroopan toimikunnan 
puheenjohtaja ja myös MVJ:n 
neuvoston Britanniaa edustava 
jäsen. Sääntömuutoksen esitteli 
kokoukselle hollantilainen Jan 
Loos, joka on sanotun neuvos-
ton sekä sääntömuutosta val-
mistelleen työryhmän puheen-
johtaja. Townsend on syntynyt 
1941. Armeijan palvelukses-

sa hänellä on ollut komennuk-
sia useihin maihin Euroopassa 
ja Aasiassa mutta kokouksessa 
jaetussa esitteessä antamissaan 
henkilötiedoissa ei ole mitään 
mainintaa siitä, että hän oli-
si ollut mukana missään tais-
telutilanteessa. Loos oli toisen 
maailmansodan aikana kou-
lulainen. Hänet hyväksyttiin 
1949 kuninkaalliseen meriso-
takouluun, mistä hän valmis-
tui 1952 lentäjäupseeriksi ja jäi 
1980 eläkkeelle. Pian sen jäl-
keen hänet kutsuttiin Hollan-
nissa MVJ:n nimissä toimivan 
säätiön hallituksen jäseneksi.

Molemmat kuuluvat mais-
saan sellaisiin järjestöihin, jois-
sa on jäseninä sekä sotavete-
raaneja että vain rauhanaikana 
armeijassa palvelleita sotilasve-
teraaneja. Molemmissa mais-
sa nämä järjestöt ovat MVJ:n 
jäsenliittoja. Nehän, niin kuin 
kaikkien muidenkin maiden 
jäsenliitot, voivat lähettää MVJ:
n kokouksiin sekä nimetä MVJ:
n toimielimiin edustajikseen 
sopiviksi katsomiaan jäseniä 
siitä riippumatta, ovatko he so-
taveteraaneja vai ei. Tällainen 
menettely on varsinkin useissa 
Euroopan maissa lisääntynyt, 
koska sotaveteraanit itse ovat 
jo iäkästä väkeä. MVJ:n halli-
tuksen nykyisistä kuudesta jä-
senestä ja sen kokouksiin osal-
listuvasta neuvoston puheen-
johtajasta enemmistö jo lienee 
henkilöitä, joille Suomessa ei 
myönnettäisi rintamasotilas-
tunnusta.

Kumpikin mainituista hen-
kilöistä suhtautui käyttämääni 
puheenvuoroon jyrkän kieltei-
sesti, kuten on ymmärrettävissä 
heidän taustansa huomioon ot-
taen. Enkä saanut kokouksessa 
muutoinkaan tukea näkökan-
nalleni. Loos piti tiukasti kiinni 
työryhmänsä esittämistä sään-
tömuutoksista ja korosti, että 
MVJ tarvitsee kipeästi nuorem-
pia jäseniä muun muassa rap-

peutuvan taloutensa kohenta-
miseksi. Kahdenkeskisessä kes-
kustelussa huomautin hänelle, 
että jos sana ”sota” pudotetaan 
pois ”veteraani” -sanan edeltä 
MVJ:n säännöissä, se saattaisi 
johtaa sotaveteraaniliittoja ero-
amaan MVJ:stä. Saman viestin 
kerroin MVJ:n puheenjohtajalle 
Hamid Ibrahimille.

Tässä kokouksessa ei voitu 
tehdä mitään ratkaisevia pää-
töksiä asiassa, mutta katsottiin 
kokouksen antaneen tuken-
sa esitetylle sääntömuutoksel-
le. Kokouksen päätyttyä, osan-
ottajien ollessa turistimatkal-
la Karlovy Vartyn, paremmin 
ehkä Karlsbadin nimellä tun-
nettuun kaupunkiin, levisikin 
tieto, että MVJ:n hallitus olisi 
päättänyt pysyttää säännöissä 
tavalla tahi toisella sanan so-
taveteraani (englanniksi kak-
si sanaa ”war veterans”). Elo-
kuussa saadussa uusimmas-
sa sääntömuutosversiossa näin 
onkin tapahtunut. Jäsenkel-
poisuutta ehdotetaan kuiten-
kin laajennettavaksi siten, että 
veteraaneiksi katsottaisiin eri 
maissa myös sotilashenkilöi-
den muodostamien yhdistysten 
tai liittojen jäsenet sekä myös 
virallisesti hyväksyttyjen ei-
sotilaallisten mutta kuitenkin 
aseellisiin taisteluihin osallis-
tuneiden henkilöiden muodos-
tamien ryhmien jäsenet.

Keitä nämä viimeksi maini-
tut saattaisivat ollakaan? Ehkä 
ainakin toisen maailmansodan 
aikana eräissä maissa, kuten 
Ranskassa, miehitysjoukkoja 
vastaan toimineisiin ryhmiin 
kuuluneita. Tosin nimenomaan 
Ranskassa heidät on jo sodan 
päättymisestä alkaen katsottu 
”entisiksi taistelijoiksi” ja siten 
samoihin etuihin oikeutetuiksi 
kuin sotaveteraanitkin.

Voimassa olevien MVJ:n 
sääntöjen mukaan myös YK:
n rauhanturvaajaveteraanien 
muodostamat yhdistykset ovat 
jäsenkelpoisia. Tähän kohtaan 
esitetään nyt sellaista lisäystä, 
että jäsenkelpoisuus ulotettai-
siin myös NATO:n ja muiden-
kin samankaltaisten kansain-
välisten poliittisten tai sotilaal-
listen järjestöjen palveluksessa 
olleisiin henkilöihin. Onpa var-
sin epämääräinen lausuma.

Tämänmukainen sääntö-
muutos tulee ratkaisevaan kä-
sittelyyn MVJ:n yleiskokouk-
sessa joulukuussa Kuala Lum-
purissa Malesiassa. Jos ehdotus 

hyväksytään, suomalaisten ve-
teraanijärjestöjen on syytä har-
kita, vieläkö on aihetta jatkaa 
jäsenyyttä. 

etääntyvätkö euroopan 
sotaveteraanit MvJ:stä?
Tämä kysymys tuli mieleeni, 
kun kokouksen alkaessa se-
lailin osanottajien nimiluette-
loa. Sellaisista Tshekin lähinaa-
purimaista kuin Itävallasta ja 
Saksasta ei ollut ketään paikal-
la. Kuitenkin näiden maiden 
sotainvalidiliitot olivat men-
neinä vuosikymmeninä erit-
täin aktiivisia jäseniä tehden 
MVJ:n kokouksiin monia mer-
kittäviä aloitteita ja isännöiden 
muun muassa Euroopan toimi-
kunnan kokouksia. Varsinaisia 
sotaveteraaniliittoja, ellei so-
tavankien liittoja oteta huomi-
oon, ei kummassakaan maassa 
ole ollut, sillä toisen maailman-
sodan jälkeen miehitysvallat 
eivät sallineet niiden perusta-
mista. Länsi-Saksassa kahteen 
suurimpaan sotainvalidiliit-
toon kuului ja liittojen viralli-
siin nimiinkin sisältyivät myös 
kaatuneiden omaiset, kotiin 
palanneet (joilla saatettiin tar-
koittaa sotavankeja mutta ehkä 
myös Itä-Euroopan maista kar-
kotettuja, niissä asuneita saksa-
laisia) sekä vielä sodan jälkeen 
Saksaa miehittäneiden valtioi-
den vaatimuksesta sosiaalielä-
keläiset. Nykyisin suurin en-
tinen sotainvalidiliitto, lyhen-
nyksenä VdK, jossa kirjain K 
tulee sanasta Kriegsopfer, so-
danuhrit, käyttää jäsenlehdes-
sään nimeä VdK Sosiaalijärjes-
tö Saksassa, mikä viittaa siihen, 
että ehkä jo varsin huomattava 
osa jäsenistä, ellei peräti enem-
mistö ole siviilivammaisia ja 
sosiaalieläkeläisiä. Tältä poh-
jalta olisi ymmärrettävää, et-
tei sillä enää riitä kiinnostusta 
Maailman veteraanijärjestön 
toimintaan.

Toisaalta syynä poisjääntiin 
nimenomaan Tshekissä pidet-
tyyn kokoukseen saattoi vai-
kuttaa viime aikoina Saksassa 
voimistunut muualta, erityi-
sesti myös Tshekin sudeettialu-
eilta karkotettujen saksalaisten 
viime aikoina voimistunut jul-
kinen esiintyminen vaatimuk-
sineen korvauksista ja jopa en-
tisen omaisuuden palauttami-
sesta.

esko kosunen

Maailman veteraani-
järjestössä (MVJ) on 
lähes parin vuoden 

ajan ollut vireillä sääntöjen uu-
distus. Entisenä MVJ:n halli-
tuksen jäsenenä olen saanut ja 
saan edelleen MVJ:n pääma-
jasta samat asiakirjat, joita se 
lähettää kussakin jäsenmaassa 
toimivan MVJ:n neuvoston jä-
senelle. Täten olen saanut myös 
sääntöjen muutosta valmistel-
leen työryhmän laatimat luon-
nokset uusiksi säännöiksi. Vuo-
den 2005 lopulta lähtien kol-
met luonnokset on jo lähetetty. 
Niissä on tehtyjä huomautuk-
sia pyritty jossakin määrin ot-
tamaan huomioon. Kahteen 
ensimmäiseen versioon lähetin 
omat huomautukseni, kolmas 
on vastikään saapunut enkä aio 
siihen enää puuttua.

Esitetyistä muutoksista olen 
jyrkimmin vastustanut sota-
sanan poistamista veteraani-
sanan edeltä ja siihen liittyvää 
uudistusta hyväksyä jäseniksi 
myös eri maissa rauhanaika-
na puolustusvoimissa palvellei-
ta edustavia liittoja. Näillähän 
on tiettävästi olemassa omat-
kin kansainväliset järjestönsä. 
Huomautukseni olen tehnyt 
entisenä MVJ:n hallituksen jä-
senenä, en suomalaisten vete-
raanijärjestöjen edustajana. 

MvJ:n euroopan 
toimikunnan kokous 
toukokuussa
Asia tuli osin kiihkeänkin kes-
kustelun kohteeksi toukokuus-
sa Prahassa pidetyssä MVJ:
n Euroopan toimikunnan ko-
kouksessa vaikka siitä ei ollut 
mainintaa osanottajille etukä-
teen lähetetyssä asialistassa. 
Oletin, että siitä kuitenkin kes-
kusteltaisiin, koska yksi määrä-
aika huomautusten jättämiselle 
oli juuri kokouksen edellä päät-
tynyt.

Kokouksessa käyttämässä-
ni puheenvuorossa huomautin, 
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Suomen Veteraaniliittojen 
valtuuskunnan jäsenet 
tapasivat eduskuntaryh-

mien edustajia käynnillä edus-
kunnassa 13. syyskuuta. Edus-
kuntaryhmien edustajille jätet-
tiin seuraavansisältöinen kirje:

Suomen veteraaniliittojen 
valtuuskunta on kiitollinen sii-
tä, että veteraaniliittojen val-
tuuskunnan esittämiä näkö-
kohtia otettiin oikeansuun-
taisesti huomioon hallituksen 
talousarviokäsittelyssä vuodel-
le 2007.

Koska niitä ei kuitenkaan 
otettu huomioon riittävissä 
määrin, valtuuskuntamme esit-
tää eduskuntaryhmille sotain-
valideja ja rintamaveteraane-
ja koskevia välttämättömiä ja 
kiireellisiä uudistustavoitteita 
huomioitavaksi valtion talous-
arviossa seuraavasti:

Rintamaveteraanien kuntou-
tukseen ja rintamalisiin käytet-
tävän määräraha tulisi pysyttää 
vuoden 2006 tasolla. Perusteet 
esitykselle ovat seuraavat.

Rintamaveteraanien kun-
toutus ei ole valtioneuvoston 
v.2004 päättämän linjauksen 
mukaisesti toteutunut jokavuo-
tisen kuntoutuksen osalta. 

Määrärahan riittämättö-
myyden vuoksi tuhansille kun-
toutukseen pyrkiville ja sitä 
tarvitseville veteraaneille on 
annettu kielteinen päätös. Joil-
lekin on ilmoitettu, että kun-

Veva tapasi eduskuntaryhmiä
toutukseen ei kannata hakea 
määrärahan loputtua.

Jokavuotisen kuntoutuk-
sen tulee linjauksen mukaises-
ti edistää veteraanien itsenäistä 
selviytymistä mahdollisimman 
pitkään kotonaan. Kuntoutuk-
sen tulee perustua vuosittai-
seen terveydentilan tarkastuk-
seen ja kuntoutustarpeen arvi-
ointiin. Lisäksi on selvitettävä 
veteraanin kotona selviytymi-
seen vaikuttavat muut tekijät. 

Kotikuntoutukseen tulee 
tarvittaessa voida sisällyttää 
yksilölliseen kuntoutussuun-
nitelmaan perustuen kotisai-
raanhoitajan, lähihoitajan tai 
kodinhoitajan antamia palve-
luja. Kotikuntoutuksessa myös 
avio-/avopuolison tai omaishoi-
tajan kuntoutustarpeeseen on 
kiinnitettävä huomiota.

Valtuuskunta pitää tärkeä-
nä, että veteraanit tulevat vas-
taisuudessa olemaan etuuk-
sien osalta samanarvoisessa 
asemassa asuinpaikasta riippu-
matta.

Rintamalisään tulee saa-
da tasokorotus ja ylimääräisen 
rintamalisään enimmäismää-
rän korotusta siten, että sen ko-
konaismääräksi tulee vähintäin 
1 000 euroa kuukaudessa.

Esitämme myös rintama-
avustuksen jälkeenjääneisyy-
den korjaamista ja rintama-
avustuksen ulottamista kos-
kemaan myös niitä, joilla olisi 

sodanaikaisesta palvelusta ol-
lut oikeus saada rintamapal-
velutunnusta vastaava tunnus, 
mutta se on jäänyt perusteetto-
masti saamatta.

Sotainvalidien elämää ja hoi-
don saantia vaikeuttavat laissa 
vielä olevat prosenttikynnyk-
set. Pitkäaikainen laitoshoito 
on mahdollista valtion kustan-
nuksella vähintään 30 %:n so-
tainvalideille. Pitkäaikaishoi-
don 30 %:n kynnystä olisi heti 
alennettava.

Kotona asuvien lievävam-
maisten sotainvalidien tilan-
netta tulee helpottaa lieven-
tämällä kunnan järjestämien 
avopalvelujen kuten kotipalve-
lun 20 %:n rajaa.

Raha-automaattiyhdistyk-
sen toiminta-avustuksen py-
syttäminen

Pidämme erittäin tärkeänä, 
että RAY:n toiminta-avustusta 
myönnetään niin pitkään kuin 
veteraanit tarvitsevat järjestön-
sä tukea veteraaneille suunnat-
tavien palvelujen turvaamises-
sa. Ilman toiminta-avustusta 
tehtävämme hoito ei onnistu.

suomen veteraaniliittojen 
valtuuskunta veva

sotainvalidien veljesliitto ry 
suomen sotaveteraaniliitto ry 

rintamaveteraaniliitto ry 
rintamanaisten Liitto ry

Kuvassa kahdeksan eduskuntaryhmän paikalla ollutta edustajaa ja Suomen veteraaniliittojen val-
tuuskunnan jäsenet. Veteraanijärjestöjen toiveet eduskuntaryhmille esitti puheenjohtajavuorolla 
oleva Rintamaveteraaniliiton puheenjohtaja Onni Toljamo.
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Valtiokonttorin tilas-
ton mukaan kuntoutus 
painottuu edelleen lai-

toskuntoutukseen.
Vuonna 2005 kuntoutus-

määrärahaa oli käytettävis-
sä yhteensä 45 837 065 euroa.  
Kuntoutukseen oikeutettuja ve-
teraaneja oli 85 489. Keskimää-
rin kuntoutusmääräraha oli 
536 euroa veteraania kohden. 
Kuntoutuksen keskimääräinen 
hinta oli laitoskuntoutukses-
sa noin 1 540 euroa, puolisolta  
1 040 euroa. Avo- ja päiväkun-
toutuksen hinnaksi muodostui 
noin 530 euroa jaksoa kohden.

Kuntoutusmäärärahoja voi-

Rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2005
daan käyttää Valtiokonttorin 
ohjekirjeen mukaisesti laitos-, 
avo-, päivä- ja kotikuntoutuk-
seen. Myös jalkahoitoa voidaan 
antaa pelkkänä avokuntou-
tuksena. Kuntoutukseen va-
littaessa tulee ottaa huomioon 
kuntoutuksen tarve ja kiireel-
lisyys ja veteraani tulee ohjata 
kuntoutukseen siten, että sillä 
saavutetaan mahdollisimman 
hyvä hoitotulos. Valtiokontto-
rin ohjeen mukaan vähintään 
puolet kuntoutuksesta tulisi 
toteuttaa avo- ja päiväkuntou-
tuksena.

Kuntoutushakemuksen voi 
tehdä rintamaveteraanin puo-

lesta myös omainen tai sosiaa-
li- ja terveysviranomainen.

Toteutuneet 
kuntoutusjaksot  
vuonna 2005
Käytetyin kuntoutusmuoto oli 
kahden viikon laitoskuntou-
tus, johon osallistui 19 162 ve-
teraania, kolmen viikon jak-
soja myönnettiin 220 ja nel-
jän viikon jaksoja 61. Tarvetta 
varmasti pitkiin kuntoutusjak-
soihin olisi, mutta määräraho-
jen riittämättömyyden vuoksi 
näistä on tingitty.

Avo- ja päiväkuntoutuksen 
järjestäminen vaihteli. Koko 

kuntoutuksen 
käynnistyminen
Jalasjärvellä suoritettiin vuon-
na 2001 kysely, jolloin jäsen-
kirjeen mukana postitettiin 
kuntoutusta koskeva kysely. 
Sen tuloksena saatiin selville, 
että noin 75 % vastaajista halu-
si muuta kuin laitoskuntoutus-
ta. Syynä oli monia: puolisoa ei 
voinut jättää yksin, uuniläm-
mitteisen asunnon jättäminen 
kylmilleen varsinkin talviai-
kaan, kaipuu omaan tuttuun 
sänkyyn illaksi jne.  Nämä oli-
vat ne päällimmäiset syyt, et-
tei enää laitoksiin haluttu ha-
keutua. Veteraanit kokevat mo-
net laitokset, joissa on satoja 
kuntoutettavia liian suuriksi ja 
tuntevat itsensä ”orvoksi” siinä 
massan joukossa. Siellä ei pää-
se syntymään sitä ”veljes-hen-
keä”.

Jalasjärven terveyskeskuk-
sen kuntoutustyöryhmän kans-
sa käytyjen neuvottelujen jäl-
keen pyydettiin kunnan omis-
tamalta Palveluportilta tarjous 
12 hengen ryhmän kuntoutuk-

sesta viikon ajalle. Se oli ainut 
paikka, jossa voitiin antaa vete-
raanikuntoutusta omalla paik-
kakunnalla.

Viikon ohjelmaan kuului 
monipuolista liikuntaa kuten 
sauvakävelyä, lenkkeilyä, sali-
jumppaa, erilaisia pallopelejä, 
vesijumppaa jne.  Ohjelmaan 
kuului myös hieronta, jalka-
hoito ja ruokailu ja kahvitauko.  
Luentoja oli päivittäin eri asian-
tuntijoilta lääkäristä poliisiin. 
Liikunnan lisäksi on viikon oh-
jelmaan kuulunut myös käden-
taitoja. On askarreltu milloin 
pääsiäistipuja, veteraanipaita, 
joulutonttuja tms. Viikon on-
nistumisen edellytyksenä on, 
että ohjelma on monipuolinen 
ja myös liikunnallisesti riittä-
vän haastava. Suunnittelua on 
helpottanut suuresti se, että oh-
jaajat suunnittelevat ohjelman 
ja tuntevat henkilökohtaisesti 
kuntoutukseen osallistuvat ve-
teraanit. Osa kuntoutusta on 
myös se, että sodanajan koke-
neet tutut miehet saavat olla 
yhdessä muistellen omia koke-

Monipuolista veteraanikuntoutusta Jalasjärvellä

maassa avokuntoutukseen 
osallistuneita veteraaneja oli 
15 874 ja päiväkuntoutukseen 
osallistui 3 095. Avokuntoutus-
ta oli järjestetty lähes kaikkial-
la. Päiväkuntoutusta oli saata-
villa vain 116 kunnassa.

Veteraanin kanssa laitoskun-
toutuksessa oli 4 195 puolisoa. 
Vain neljässä kunnassa ei ollut 
yhtään puolisokuntoutusjaksoa. 
Puolison kuntoutukseen pääsy 
ei ole ns. subjektiivinen oikeus, 
vaan siitä päättää aina kunnan 
oma kuntoutuksesta vastaava 
yksikkö. Edellytyksenä on lää-
kärin päätös yhteisen kuntou-
tusjakson tarpeellisuudesta.

Monessa kunnassa on pääs-
ty lähelle sitä tavoitetta, että 
kuntoutus jakautuu laitos- sekä 
avokuntoutukseen tasapuoli-
sesti.

Yhteydenpidon merkitys
Muutamilla paikkakunnilla 
on tehty ennaltaehkäiseviä ko-
tikäyntejä veteraanien paris-
sa. Näillä kotikäynneillä on ol-
lut suuri merkitys. Veteraanien 
asuinolosuhteet, kotona selviy-
tyminen sekä muut tarpeet on 
saatu näin esille. Tämä helpot-
taa kuntien palvelu- ja kuntou-
tussuunnitelmien tekemistä 
pitkällä tähtäimellä ja antaa ve-

muksiaan sodasta ja sen jälkei-
sestä elämästään.  

Palveluportissa veteraani-
en kuntoutuksen suunnitte-
lusta ja toteutuksesta on koko 
ajan vastannut Maarit Kallio-
mäki apunaan terveyskeskuk-
sen kuntoutustyöryhmän ve-
teraanivastaava Terhi Anttila. 
Ryhmät saatiin kokoon lehti-il-
moituksella ja myöhemmin tie-
to on kulkenut veteraanilta toi-
selle.

kuntoutuksen toteutus
Alkuaikoina ryhmiä oli neljä ja 
kussakin ryhmässä 12 osallis-
tujaa. Yksi ryhmistä

koottiin rintamalla olleis-
ta lotista, jotka usein ovat jää-
neet kaiken huomion ulkopuo-
lelle, koska heillä ei ole omaa 
yhdistystoimintaa kotiseudul-
laan. Ryhmät kokoontuivat al-
kuvuodesta viikoksi ja loppu-
vuodesta toiseksi viikoksi. Kul-
jetus järjestettiin niille, joilla 
ei ollut mahdollista tulla omin 
kyydein.

Kuntoutustyöryhmä myön-

tää myös erikseen viiden ker-
ran hierontoja tai kolmen ker-
ran jalkahoitoja. Tällöin vete-
raani saa itse hakeutua näihin 
hoitoihin johonkin paikka-
kunnalla hyväksytyistä hoito-
paikoista. Liikuntarajoitteisil-
le on myönnetty näitä hoitoja 
myös kotona annettavina.

Edellä kerrottu kuntoutus 
täydentää perinteistä laitos-
kuntoutusta, jota edelleenkin 
voi hakea ja saada, toteaa yh-
distyksen puheenjohtaja Aarne 
Vuorenmaa.

Toisaalta, kuten jäsenkyse-
lyn tuloksetkin osoittivat, eivät 
veteraanit ole enää halukkai-
ta lähtemään laitoskuntoutuk-
seen. Päiväkuntoutus on silloin 
hyvä vaihtoehto täydennettynä 
hieronnoilla ja jalkahoidoilla. 
Näin olemme saaneet  ”maan 
hiljaisia” mukaan kuntoutuk-
sen piiriin. Kynnys kuntou-
tukseen ei ole niin korkea, kun 
saa tulla oman pitäjän mies-
ten kanssa samaan ryhmään.  
Kuntoutusmäärärahakin riit-
tää huomattavasti suuremmalle 
joukolle, kun yhden veteraanin 
laitoskuntoutuksen kustan-
nuksella saadaan kahdentois-
ta veteraanin viikon kuntoutus 
omalla kotipaikkakunnalla sa-
malla työllistäen omia palve-
lun tuottajia ja yrittäjiä.  Viime 
vuoden kuntoutusmäärärahas-
ta, joka oli noin 69 000 €, käy-
tettiin näihin päivä- ja avokun-
toutuksiin yli puolet. Kuntou-
tukseen oikeutettuja oli vuoden 
vaihteessa 129.

Mietteitä kuntoutuksesta
Maija Kivistö (90 vuotta) tote-
aa saaneensa olla Palvelupor-
tin kuntoutuksissa heti alusta 

lähtien kaksi viikkoa vuodes-
sa. Hänet, samoin kuin muut-
kin ryhmässä olleet lotat kut-
suttiin kuntoutukseen sotave-
teraaniyhdistyksen puolesta. 
”Aiemmin olen ollut laitoskun-
toutuksissa eri paikoissa, mutta 
nyt korkean ikäni vuoksi en voi 
ajatellakaan lähtemistä laitos-
kuntoutukseen. Ryhmässä ole-
minen on mukavaa ja virkistä-
vää.

Viikon ohjelma on ollut fyy-
sisesti sopivan rasittava ja mo-
nipuolinen. Myös eri alojen 
asiantuntijaluennot ovat olleet 
hyödyksi ja niistä on saanut 
pieniä niksejä jokapäiväiseen 
elämään.   Paikka on hyvä, kun 
se on lähellä asuntoani, jonne 
pääsen yöksi tuttuun turvalli-
seen vuoteeseen”.

Kaino Aaltonen (87 vuotta) 
kertoo, ”että kun Jalasjärvel-
lä ryhdyttiin järjestämään pai-
kallisesti kuntoutusta, ilmoitin 
halukkuuteni ja minut kutsut-
tiin ensimmäiselle jaksolle.

Laitoskuntoutukseen en ol-
lut halukas, koska kuulemise-
ni on kuulolaitteen varassa ja 
koska olin omaishoitajana suo-
rastaan estynyt lähtemään pois 
kotoa. Sitä paitsi annoin tilaa 
niille, jotka olivat jonossa. En 
näin ollen voi tehdä vertailuja 
eri kuntoutusten kesken. En-
simmäiset jaksot olivat mie-
lestäni fyysisesti keveähköjä, 
mutta viimeisillä kerroilla ti-
lanne on mielestäni kohentu-
nut.  Riippuu tietysti miten 
perusteellisesti noudattaa an-
nettuja ohjeita.  Huonokuuloi-
sena en luonnollisesti voi saa-
da irti kaikkea sosiaalisen yh-
dessäolon plussaa, mutta sekin 
asia on mennyt eteenpäin, kun 

Ryhmäläiset valmistautuvat yhteiseen liikuntatuokioon.
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ryhmä on käynyt tutummak-
si. Sama koskee ohjaajia, jotka 
tuntevat  ”oppilaansa” parem-
min ja tietävät jokaisen kun-
non aikaisemmilta jaksoilta”.

Samuel Koskimäki (84 
vuotta) ilmoittautui heti kun-
toutukseen, kun siitä lehdes-
sä ilmoitettiin.  ”Olen ollut eri 
kuntolaitoksissa, mutta ne al-
kavat olemaan niin suuria yk-
siköitä, ettei vanha veteraani 
pysty siellä löytämään hoito-
paikkoja ja näin ollen on vaara, 
että hoito jää saamatta.  Omalla 
kotipaikkakunnalla tapahtuva 
kuntoutus tuttujen veteraanien 
kanssa on luonnikasta ja juttua 
piisaa. Kuntoutus on ollut mo-
nipuolista ja fyysisesti riittävän 
rasittavaa. Ohjaajat ovat asian-
sa osaavia ja tarvittaessa autta-
vat kädestä pitäen. Viikon päät-
teeksi käydään yhteinen kes-
kustelu, jossa ruoditaan viikon 
antia ja silloin saa esittää toivo-
muksia tuleville jaksoille”.

Samuel Piikkilä (84 vuotta) 
sanoo olleensa aiemmin myös 
laitoskuntoutuksissa, mutta 
nykyisin näissä viikkokuntou-
tuksissa, johon ilmoittautui. 
”Olen saanut riittävästi fyy-
sistä kuntoutusta ja erityisesti 
mielen virkistystä tutussa ve-
teraaniporukassa. Kuljetuskin 
on pelannut. Aamulla pirssi on 
hakenut porraspäästä ja tuonut 
illalla takaisin. Tällaista kun-
toutusta saisi olla enemmän”.

Helmi Hietikko (84 vuot-
ta) lähti kertomansa mukaan 
ensimmäiseen kuntoutukseen, 
kun kotoa käytiin kutsumassa. 
”Lääkäriltä sain lähetteen näi-
hin Jalasjärven kuntoutuksiin. 
Olen ollut muutaman kerran 
ja hoitajat ovat oikein mukavia 

ja osaavia. Tämä on siitä hyvä, 
että saa asua kotona.  Kuntou-
tus on samanlaista kuin Kivi-
purossa. Ryhmä on mukava ja 
hoito on hyvää”.  

Eräs veteraani, joka ei osal-
listunut minkäänlaiseen toi-
mintaan muutettuaan kotoaan 
kirkonkylälle vanhustenkoti-
yhdistyksen vuokra-asuntoon, 
saatiin kuntoutukseen mukaan. 
Siihen asti hänelle oli viety ruo-
ka päivittäin ja käyty kylvettä-
mässä. Seuraavalla kuntoutus-
jaksolla hän kertoi saaneensa 
edellisestä kuntoutuksesta itse-
luottamuksen.  Hän on omatoi-
misesti itse kylpenyt ja käynyt 
ruokailemassa.

Enää hän ei tarvinnut tois-
ten apua näissä toimissa. Käy-
dessään Palveluportissa ruo-
kailemassa, hän tapasi tuttuja 
veteraaneja ja muita vanhuk-
sia. Näin tämän sotaveteraanin 
kohdalla vältyttiin syrjäytymi-
seltä.

”Tällainen palaute antaa us-
koa kuntoutuksen merkityk-
seen ja tarpeellisuuteen. Vaik-
ka kuntosalin laitteita ei talossa 
ole, on liikunnasta saatu hyö-
ty, allasvoimistelu mukaan lu-
kien, varsin tyydyttävää tämän 
ikäisille. Annetaan myös ohjei-
ta jatkotoimista kotona, joiden 
toteuttaminen on tietenkin jo-
kaisen omalla kontolla. Tuntuu 
siltä, että joukko viihtyy kurs-
silla ja yhdessäolosta. toteaa 
Vuorenmaa.

Terveyskeskuksen fysikaa-
lisella osastolla annetaan avo-
kuntoutusta, joka on lähin-
nä hierontaa ja liikuntaa sekä 
opastusta jokapäiväiseen liik-
kumiseen. Veteraani käy so-
vittuina päivinä saamassa tätä 

kuntoutusta yleensä 10 kertaa 
asuen kotonaan.

katse eteenpäin
Kuntoutustyöryhmän vete-
raanivastaava Terhi Anttila on 
aloittanut kotikäynnit veteraa-
nien luona.  Tarkoituksena on 
käydä jokaisen veteraanin luo-
na, jolloin kartoitetaan veteraa-
nin nykytilanne niin terveyden 
kuin asumisenkin kannalta. 
Jos asumista voidaan edesaut-
taa pienillä apulaitteilla kuten 
kahvoilla, kaiteilla tms. opas-
tetaan hankkimaan nämä apu-
välineet.  Samoin käydään läpi 
päivittäinen liikkuminen ja 
annetaan ohjeet miten se tuli-
si tehdä. Päivittäisen ruokailun 
merkitystä korostetaan niin 
henkisen kuin fyysisen kunnon 
kannalta. Ainakin yksi lämmin 
ateria täytyy päivittäin nauttia.

Käynneillä saadaan koko-
naiskuva veteraaniväestön ti-
lasta ja samalla pystytään an-
tamaan henkilökohtaista ohja-
usta oman kunnon ja terveyden 
ylläpitämiseen.  Samoin opas-
tetaan osallistumaan eri tilai-
suuksiin, joissa näkee muita ve-
teraaneja ja saadaan säilymään 
yhteys kanssaihmisiin ja muu-
hun elämään.  Näin veteraanit 
voivat todeta Jalasjärvellä VEL-
JEÄ EI JÄTETÄ.

Tekstin ovat koonneet 
aarne vuorenmaa, Maarit 

kalliomäki ja Terhi anttila.

teraanille mahdollisuuden tulla 
kuulluksi häntä koskevissa ko-
tona selviytymiseen ja kuntou-
tukseen liittyvissä asioissa. Jos 
veteraani ilmaisee itse, että ei 
tarvitse eikä halua kuntoutus-
ta, on asia hänen kannaltaan 
selvä. Mutta suuri joukko vete-
raaneja ei tiedä kuntoutuksen 
vaihtoehdoista. Kun sairaus ja 
toimintakyvyn heikkeneminen 
vaikeuttaa elämään ja esimer-
kiksi hyvin suunnitellusta ko-
tikuntoutuksesta saattaisi hä-
nelle tukea löytyä, tarvitaan jo 
ulkopuolisen apua kuntoutuk-
seen ohjauksessa. 

Mistä ja miten  
apua voi saada
Kuntien veteraaniasiamiehet ja 
veteraanikuntoutuksesta vas-
taavat henkilöt palvelevat kai-
kissa kuntoutukseen liittyvissä 
asioissa. Heiltä saa tiedot myös 
kuntoutukseen hakeutumisesta 
ja tarvittavista papereista. Sa-
moin heiltä voi tiedustella mui-
ta kotona selviytymiseen liitty-
viä asioita. Myös Kelalta haet-
tava eläkkeensaajan hoitotuki, 
johon tarvitaan lääkärin todis-
tus, selviää oman kunnan  pal-
velujen kautta. 

Jalasjärven kuntoutus on 
hyvä esimerkki kunnan ja So-

taveteraaniyhdistyksen välises-
tä yhteistyöstä. Jäsenkyselyn 
perusteella saatu tieto toi esille 
muuttuvat kuntoutustarpeet ja 
näin saatiin kuntoutuksen pii-
riin heidät, jotka olisivat muu-
ten jäämässä edun ulkopuo-
lelle. Päiväkuntoutuksen tarve 
lisääntyy lähivuosina. Jalas-
järvellä ollaan nyt siinä hyväs-
sä tilanteessa, että kuntoutuk-
sen sisältöä voidaan tarkistaa 
ja kehittää tarpeita vastaavaksi. 
Pohja on luotu ja siitä on hyvä 
jatkaa.

anni grundström
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Sotaveteraanipiirien sosiaalineuvojat

Joskus tulee eteen tilantei-
ta, jossa ei tiedetä kenen 
puoleen asiassa tulisi kään-

tyä. Silloin on hyvä olla yhtey-
dessä oman piirin alueella toi-
mivaan sosiaalineuvojaan. He 
toimivat vapaaehtoisina, anta-
en oman työpanoksensa ja asi-
antuntemuksensa veteraani-
en käyttöön. Heitä toimii tällä 
hetkellä 15:ssa piirissä. Tavoit-
teenamme on, että palvelu laa-
jenisi RAY:n tuella siten, että se 
palvelisi kaikkia sotiemme ve-
teraaneja ja voisimme laajentaa 
verkostoa myös yhdistyksiin. 
Veteraanien ikääntyessä myös 
henkilökohtainen neuvonnan 
ja ohjauksen tarve kasvaa. Jos-
kus esimerkiksi asumistuki-
hakemus voi olla kaikkine liit-
teineen niin monimutkainen 
täytettävä, että se ilman apua 
ei onnistu. Sosiaalineuvojien 
ei ole mahdollista useinkaan 
tehdä kotikäyntejä, mutta pu-
helimitse he osaavat kuitenkin 

neuvoa miten ja kenen puoleen 
veteraani voi omassa kunnassa 
kääntyä saadakseen apua. 

etelä-karjalan 
sotaveteraanipiiri
Pesonen Leena 
Mäkitervakontie 11 A 5
53920 Lappeenranta
puh. 050 360 0801 
tai (05) 416 5656
l.k.pesonen@luukku.com
Toimialue: Imatra, Joutseno, 
Lappeenranta, Lemi, Luumä-
ki, Nuijamaa, Rautjärvi, Ruo-
kolahti, Savitaipale, Taipalsaa-
ri, Ylämaa.

Helsingin seudun 
sotaveteraanipiiri
Koskinen Anita
Kappalaisenkuja 3 B 37
02940 Espoo
puh. 0400 410 659
anita.koskinen@luukku.com
Espoo, Helsinki, Vantaa

kanta-Hämeen 
sotaveteraanipiiri
Mäkelä Anneli
Kolkanmäentie 12
13500 Hämeenlinna  
puh. 050 582 0373  
tai (03) 638 1924
Toimialue: Forssa, Hattula-
Tyrväntö, Hauho, Humppila, 
Hämeenlinna, Vanaja, Janak-
kala, Jokioinen, Kalvola, Koi-
järvi, Lammi, Renko, Somero, 
Tammela, Toijala ja ympäristö, 
Ypäjä.

keski-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiiri
Saarenpää Eeva
Kannustie 933
68100 Himanka
puh. 044 041 1520
eeva.saarenpaa@dnainternet.net
Toimialue: Alavieska, Haapa-
järvi, Halsua, Himanka, Kala-
joki, Kannus, Kaustinen, Kok-
kola, Lestijärvi, Lohtaja, Niva-
la, Perho, Pyhäjärvi, Rautio, 
Reisjärvi, Sievi, Toholampi, Ve-
teli Ylivieska.

kymenlaakson 
sotaveteraanipiiri
Helin Matti 
Savilahdenkatu 4
49400 Hamina 
puh. 0400 804 610
matti.helin@fimnet.fi
Toimialue: Anjalankoski, Eli-
mäki, Hamina-Vehkalahti, Iit-
ti, Inkeroinen ja Anjala, Jaala, 
Karhula-Kymi, Kotka, Kouvo-
la, Kuusankoski, Miehikkälä, 
Pyhtää-Ruotsinpyhtää, Valkea-
la, Virolahti.

Lahden 
sotaveteraanipiiri
Hokkanen Erkki
Rauhankatu 11 B 24 
15110 Lahti  
puh. 050  552 1271 
erkki.hokkanen@kolumbus.fi
Toimialue: Artjärvi, Asikkala, 
Hartola, Heinola, Hollola, Hä-
meenkoski, Kuhmoinen, Kär-
kölä, Lahti, Nastola, Orimatti-
la, Padasjoki, Sysmä.

Lapin sotaveteraanipiiri
Kukka Mirja
Koivuharjunkatu 9-11C
94100 Kemi  
puh. 0400 175349
mirja.kukka@elisanet.fi
Toimialue: Inari-Ivalo, Kemi-
järvi, Keminmaa, Kemi, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Po-
sio, Ranua, Rovaniemi, Sa-
vukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Utsjoki, Ylitornio.

Pohjois-karjalan 
sotaveteraanipiiri
Räty Irja
Niskakatu 19 A 1
80100 Joensuu 
puh. 040 556 9851
irjaraty@hotmail.com
Toimialue: Eno, Ilomantsi, Jo-
ensuu, Juuka, Kiihtelysvaara, 
Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, 
Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkky-
lä, Tohmajärvi-Värtsilä, Tupo-
vaara.

Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiiri
Matilainen Seppo
Honkitie 3 
90900 Kiiminki 
puh. 040 777 5107 
seppo.matilainen@surfeu.fi
Toimialue: Haapavesi, Ii, Kes-
tilä, Kiiminki, Kuivaniemi, 
Kuusamo, Kärsämäki, Limin-
ka-Lumijoki, Merijärvi, Mu-
hos, Oulainen, Oulu, Paavola, 
Piippola, Pudasjärvi, Pyhäjoki, 
Raahe, Rantsila, Taivalkoski, 
Utajärvi, Vihanti.

Pohjois-savon 
sotaveteraanipiiri
Huittinen Riitta 
Linnanpellonkatu 20 A 4 
70500 Kuopio
puh. 040 537 0031
riitta.huittinen@pp.inet.fi
Toimialue: Heinävesi, Iisal-
mi, Juankoski, Kaavi, Karttu-
la, Keitele, Kuopio, Lapinlahti, 
Leppävirta, Maaninka, Muu-
ruvesi, Pielavesi, Rautalampi, 
Riistavesi, Siilinjärvi, Sukeva, 
Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, 
Vesanto, Vieremä.

satakunnan 
sotaveteraanipiiri
Hatanpää Raija
Antinkatu 12 B 
28100 Pori
puh. (02) 633 6343
satakunnan.svp@sotaveteraani-
liitto.inet.fi
Toimialue: Eura, Harjaval-
ta, Huittinen, Jämijärvi, Kan-
kaanpää, Keikyä, Kiikoinen, 
Kiukainen, Kokemäki, Köyliö, 
Lavia, Merikarvia, Nakkila, 
Noormarkku, Pomarkku, Pori, 
Punkalaidun, Rauman Seutu, 
Siikainen, Säkylä, Ulvila.

suur-savon 
sotaveteraanipiiri
Hakala Marjukka
Pohjolankatu 40
50120 Mikkeli
puh. 050 66536
haka.suvi@dnainternet.net

Toimialue: Hirvensalmi, Jo-
roinen, Juva, Jäppilä, Mikkelin 
Seutu, Pertunmaa, Pieksämäki, 
Puumala, Savonlinnan Seutu, 
Sulkava, Varkaus.

Uudenmaan 
sotaveteraanipiiri
Mankki Raili
Riihitie 4 as. 12 
04300 Tuusula 
puh. (09) 273 2336   
tai 040 718 9659   
raili.mankki@kolumbus.fi
Toimialue: Askola, Hanko, 
Hausjärvi, Hyvinkää. Järven-
pää, Kerava, Lohjan Seutu, 
Loppi, Mäntsälä, Nurmijär-
vi, Pornainen, Porvoon Seutu, 
Pukkila, Riihimäki, Tuusula.

varsinais-suomen 
sotaveteraanipiiri
Tammi Ritva
Maskuntie 162 
21270 Nousiainen 
puh. 0400 811 051  
tai (02) 431 5407
ritva.tammi@luukku.com
Toimialue: Alastaro, Aura, 
Kaarina-Piikkiö, Kalanti, Ky-
rön Seutu, Laitila, Lieto, Loi-
maan Seutu, Marttila, Mie-
toinen, Mynämäki, Naanta-
lin Seutu, Nousiainen, Oripää, 
Paattinen-Vahto, Paimio, Per-
niö-Särkisalo, Pöytyä, Raisio, 
Salon Seutu, Sauvo-Karuna, 
Taivassalo-Kustavi, Tarvasjoki, 
Turku, Vakka-Suomi, Vehmaa

kanada
Lehto Lea  
Suomi-Koti 
795 Eglinton Avenue East  
TORONTO, ON M4G 4E4l
Kanada
puh. 999 416 425 4134
fax 416 425 6319
lehto@suomikoti.ca

kainuu
Asiantuntija ja yhteyshenkilö 
virkansa puolesta, ei kuulu jär-
jestön vapaaehtoisiin työnteki-
jöihin.
Reijo Inget
maakunnallinen  
veteraaniasiamies
Kirkkotie 16-20
88900 Kuhmo
puh. (08) 615 65794  
tai 044 7970310
reijo.inget@kainuu.fi
Toimialue: Hyrynsalmi, Kajaa-
ni, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, 
Ristijärvi, Sotkamo, Suomusal-
mi ja Vuolijoki.

Lääkäriasema ja sairaala
puh. 02-26161 Turku.     www.pulssi.fi



155/0 6 mar r a skuun 1.  päivänä 20 0 6

Sotainvalidien ja veteraani-
en asuntoja on kunnostet-
tu vuodesta 1994 lähtien yli 

15 000. Yhteensä näiden hank-
keiden kustannukset ovat olleet 
liki 100 miljoonaa euroa. Eniten 
korjaustarvetta on pesutilojen 
muutos- ja korjaustöissä. Van-
hustyön keskusliiton korjausneu-
vonnan päällikkö Jukka Laak-
so selosti veteraanien mahdol-
lisuuksia korjausavustuksiin ja 
tarpeellisiin käytännön toimiin 
asuntojen korjaus- ja muutostyö-
seminaarissa Helsingin messu-
keskuksessa 22. syyskuuta. 

Korjausneuvojat neuvovat 
asiakkaitaan maksutta. Kuusi-
toista alueellista korjausneuvo-
jaa avustavat tarvittavien muu-
tostöiden kartoittamisessa, 
kustannusarvioiden tekemi-
sessä, suunnittelussa, avustus-
ten hakemisessa ja tarvittaes-
sa muutostyöt tekevän ura-

Korjausavustuksia ja korjausneuvontaa 
sotiemme veteraaneille

koitsijan löytämisessä. Neuvoja 
asuntojen hoitoa ja kunnossa-
pitoa koskevissa kysymyksissä 
voi myös kysyä puhelimitse.

Veteraanit haluavat asua 
omassa kodissa mahdollisim-
man pitkään. Yhteiskunnalle re-
montin kustannuksiin osallistu-
minen on usein huomattavasti 
edullisempaa kuin laitospaikan 
hankkiminen. Keskimääräisen 
pesuhuoneen remontin kustan-
nus esimerkiksi maksaa itsensä 
takaisin jo muutamassa kuukau-
dessa. Vanhustyön keskusliitos-
sa vanhusten kotona asumisen 
edellytysten kehittämisessä 
hyödynnetään monien eri alo-
jen asiantuntemusta. Vuorovai-
kutuksessa ollaan mm. kuntien 
korjausneuvojien, kotipalvelun, 
sosiaalineuvojien ja terapeut-
tien kanssa. Viime vuonna kus-
tannusarvioita tehtiin enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin.

korjaukset, muutokset ja 
avustukset
Kunnalta haettava valtion asun-
torahaston korjausavustus 
maksetaan sosiaalisin perus-
tein. Avustusten määrä vaihte-
lee 40–70 % hyväksytystä kus-
tannusarviosta. Tulorajat ja rea-
lisoitavan varallisuuden arvo 
ratkaisee avustuksen saamisen 
tai epäämisen. Vanhetessa ja 
liikuntakyvyn heikkenemisen 
myötä yleinen muutostyö ker-
rostaloissa on turvallisuuden li-
säämiseksi kylpyammeen pois-
taminen ja korvaaminen suih-
kutilalla. Tarpeellisia muutoksia 
ovat wc-istuimen vaihto korke-
ammaksi sekä tukikahvojen ja 
kaiteiden asentaminen. Pesuti-
la pyritään tekemään täysin es-
teettömäksi ja lattia pinnoite-
taan märkänäkin turvallisella 
pinnoitteella.

Ovien aukkojen levennyk-

HELSINKI 
TOM HOLMLUND 
Suomen Vastaava Oy 
Kaitalaakso 10, 02360 ESPOO 
(09) 412 2903 
matkapuhelin 0400 609 577 
faksi (09) 412 2905 
vastaava@kolumbus.fi

UUSIMAA
HENNING EKHOLM
Suomen Kipsikoriste Oy 
Susikuja 13, 04130 SIPOO 
matkapuhelin 0500 604 782 
faksi (09) 875 4454 
suomen.kipsikoriste@kolumbus.fi

VARSINAIS-SUOMI
ANTERO HIILESVUO
Kiinteistö- ja rakentajapalvelu Ky 
Aninkaistenkatu 14, 20100 TURKU 
(02) 231 9128 
matkapuhelin 040 5840 824 
faksi (02) 231 8953 
antero.hiilesvuo@vanhustyonkeskusliitto.fi

KANTA-HÄME
TERHO PUMPULA
Palokunnankatu 3 A, 13100 HÄMEENLINNA 
(03) 682 2195 
matkapuhelin 0400 912 941 
faksi (03) 612 7845 
terho.pumpula@vanhustyonkeskusliitto.fi

PIRKKA-HÄME  
VOITTO NISKA
Otavalankatu 12 B, 33100 TAMPERE 
(03) 255 1651 
matkapuhelin 0400 649 199 
voitto.niska@vanhustyonkeskusliitto.fi

LAHTI 
KARI TAHVANAINEN 
Wanha Herra 
Laaksokatu 17, 15140 LAHTI 
(03) 734 0509 
matkapuhelin 0500 494 766 
faksi (03) 734 0509 
kari.tahvanainen@vanhustyonkeskusliitto.fi

KYMI 
ARJA HINKKANEN 
Suunnittelutoimisto Hinkkanen Ky 
Kauppakuja 2, 47200 ELIMÄKI 
(05) 377 6777 
matkapuhelin 040 545 2096 
faksi (05) 377 6666 
toimisto.hinkkanen@saunalahti.fi

SATAKUNTA 
TARU PERÄMAA 
Sotainvalidien sairaskoti 
Metsämiehenkatu 2, 28500 PORI 
(02) 677 0090 
matkapuhelin 0400 852 727 
faksi (02) 677 0050 
taru.peramaa@vanhustyonkeskusliitto.fi

SUUR-SAVO 
ISMO KORTMAN 
Porrassalmenkatu 3 A, 50100 MIKKELI 
(015) 214 548 
matkapuhelin 0500 651 737 
ismo.kortman@vanhustyonkeskusliitto.fi

POHJOIS-KARJALA
LAURI TAKKUNEN
Kirkkokatu 11, 80100 JOENSUU 
(013) 172 2607 
matkapuhelin 050 540 7035 
faksi (013) 172 2609 
lauri.takkunen@vanhustyonkeskusliitto.fi

VAASA
STIG BJÖRK
Carl & Carolina 
Rauhankatu 11, 65100 VAASA 
matkapuhelin 0400 561 956 
stig.bjork@vanhustyonkeskusliitto.fi

OULUN LÄÄNI
TAPIO KARHU
Lempiniementie 22, 90900 KIIMINKI 
(08) 816 2326 
matkapuhelin 040 516 6738 
faksi (08) 816 2326 
tapio.karhu@vanhustyonkeskusliitto.fi

POHJOIS-SAVO
PENTTI HEIKKINEN
Kaartokatu 9 A 3, 70620 KUOPIO 
(017) 262 0071 
matkapuhelin 0400 371 586 
pentti.heikkinen@vanhustyonkeskusliitto.fi

SISÄ-SUOMI 
ERKKI VESANDER 
Rummakkomäentie 44, 40950 MUURAME 
matkapuhelin 0400 162 494 
erkki.vesander@vanhustyonkeskusliitto.fi

ETELÄ-POHJANMAA 
HARRI HIETIKKO 
Kivipuron palvelukeskus 
Tammikuja 11, 60100 SEINÄJOKI 
(06) 414 2970 
matkapuhelin 0400 260 962 
faksi (06) 423 37159 
harri.hietikko@vanhustyonkeskusliitto.fi

LAPPI 
TEUVO JUNES 
Pohjolan Kuntoremontti Oy 
Hiirenporras 7 
94400 KEMINMAA 
(016) 280 363 
matkapuhelin 040 557 2550 
teuvo.junes@co.inet.fi

KORJAUSNEUVONNAN PÄÄLLIKKÖ  
JUKKA LAAKSO 
Vanhustyön keskusliitto 
Malmin kauppatie 26 
00700 HELSINKI 
(09) 350 860 36 
matkapuhelin 040 502 3807 
fax (09) 350 860 10 
jukka.laakso@vanhustyonkeskusliitto.fi

sin, kynnyksien poistamisel-
la, luiskien parantamisella, ja 
saunan lauteiden korkeuden 
muuttamisella, parvekelattian 
korkeuseron poistamisella, va-
laistuksen lisäämisellä ja keitti-
ön kunnostamisella toimivam-
maksi voidaan pienin kustan-
nuksin merkittävästi helpottaa 
kotioloissa pärjäämistä. 

Esteetön ympäristö on Juk-
ka Laakson mielestä investointi 
turvatumpaan tulevaisuuteen. 
Kalusteiden järjestystä muutta-
malla saadaan monissa tapauk-
sissa avarampaa liikkumistilaa. 
Hankalat portaat kapeine sisä-
kulmineen ovat erityisen vaa-
rallisia.

Erityisryhmille laissa on 
määritelty yhteiskunnan tuki-
muotoja kotona asumisen tur-
vaamiseksi. Tulorajat määritel-
lään vuosittain ruokakunnille, 
johon kuuluu rintamaveteraa-

ni. Vuoden 2007 hakuaika sel-
viää helmikuussa. Tänä vuon-
na yhden henkilön ruokakun-
nan tuloraja oli 1 340 €, kahden 
henkilön 2 230 €, kolmen 2 980 
€ ja neljän hengen ruokakun-
nan tuloraja 3 800 €.

Rintamaveteraanilla tarkoi-
tetaan henkilöä, jolle on annet-
tu rintamasotilas-, rintamapal-
velus-, rintama- tai veteraani-
tunnus. 

Bruttokuukausituloja mää-
riteltäessä ei huomioida lain-
mukaisia tukia kuten asumis-
tukea, omaishoitosopimukseen 
perustuvaa peruspalkkiota, 
kansaneläkelain mukaista hoi-
totukea, puolisolisää, lapsiko-
rotusta, lapsen hoitotukea, rin-
tamasotilaseläkettä, rintamali-
sää, ylimääräistä rintamalisää 
ja sotilasvammalain mukaisia 
korvauksia. 

Markku rämö

Korjausneuvojat
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Syyskuun 21. päivänä pi-
dettiin Helsingin mes-
sukeskuksessa Hyvä 

Ikä 2006 messujen yhteydes-
sä seminaari, jossa aiheena oli 
ikääntyneiden kuntoutuksen 
kehittäminen.

Seminaarissa esiteltiin vuon-
na 2002 aloitetun Vanhus-
työn Keskusliiton hallinnoi-
man geriatrisen kuntoutuksen 
tutkimus- ja kehittämishank-
keen tuloksia. Hanke on koos-
tunut kolmesta osa-alueesta: 
suomalaisten vanhusten yksi-
näisyys, iäkkäiden omaishoi-
tajien tukeminen, järjestöjen 
rooli ja vanhustenhuollon sol-
mukohdat. Veteraanijärjestö-
jen huoli veteraanien kuntou-
tuksen muutoksista ja iäkkäistä 
omaishoitoperheistä johti tut-
kimusaloitteeseen Vanhustyön 
Keskusliitolle. Tutkimuksen on 
rahoittanut RAY.

Tutkimuksen johtajana on 
ollut professori Kaisu Pitkälä.

Vanhustyön Keskusliiton 
toiminnanjohtaja Pirkko Kar-
jalainen painotti seminaarin 
avauspuheenvuorossaan kun-
toutuksen parissa työskente-
levien henkilöiden halun ja 
kyvyn merkitystä innovatii-
visuuteen suunniteltaessa kun-
toutusta ikä-ihmisille. Hän 
myös painotti kuntoutuskäsit-
teen laajentamista. Tämä tuli-
si ottaa huomioon myös ene-
nevässä määrin veteraanikun-
toutuksessa, varsinkin avo- ja 
päiväkuntoutuksen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. 

Yksinäisyys on yksi vanhus-
työn suuria haasteita. Yksinäi-
syys saattaa johtaa tutkimuk-
sen mukaan heikentyneeseen 
elämänlaatuun, dementoitumi-
seen, terveyspalvelujen ja lai-
toshoidon tarpeeseen sekä kuo-
lemanvaaraan, totesi professori 
Pirkko Routasalo esitellessään 
tutkimusosuutta yksinäisyy-
destä. Emotionaalista yksinäi-
syyttä ihminen voi kokea, kun 
häneltä puuttuu erityinen ih-
missuhde esim. puoliso. Sosi-
aalista yksinäisyyttä ihminen 
voi kokea silloin, kun hänellä ei 
ole mahdollisuutta oman ikäis-
tensä seuraan.

räätälöidyt 
kuntoutusryhmät
Professori Kaisu Pitkälä esit-
teli osuuden, jossa selvitettiin 
ikäihmisten kiinnostusten mu-
kaan räätälöidyn psykososi-
aalisen ryhmäkuntoutuksen 
vaikutusta yksinäisyyteen ja 

Geriatrisen kuntoutuksen 
seminaari Helsingissä

toimintakykyyn.  Kuntoutus-
ryhmiin oli valittu  234 hen-
kilöä. He olivat yli 75-vuotiaita 
kotona tai palvelutaloissa asu-
via yksinäisyydestä kärsiviä. 
He osallistuivat ryhmäkuntou-
tukseen vapaaehtoisesti ja oli-
vat itse kiinnostuneet tarjotta-
vasta kuntoutuksen  sisällöstä.

Kuntoutusryhmien sisältö 
oli jaettu kolmeen ryhmään; 
ryhmäliikunta ja –keskuste-
lut, taide-elämykset, viriketoi-
minta sekä terapeuttinen kir-
joittaminen ja ryhmäterapia. 
Kuntoutus tapahtui 8 hengen 
ryhmissä 12 kertaa kolmen  
kuukauden aikana. Tulokset 
olivat rohkaisevia. Osallistu-
neiden psyykkinen hyvinvoin-
ti koheni, muistitoiminnot pa-
ranivat sekä tulokset näkyivät 
myös terveyspalvelujen käytön 
vähenemisenä. Säästö sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kustannus-
ten oli niin merkittävä, että se 
kompensoi ryhmäkuntoutuk-
sen kustannukset.

Taide on  väline psykososi-
aalisen hyvinvoinnin edistä-
misessä, mutta se on valitetta-
van vieras käsite vielä sosiaali- 
ja terveydenhuollossa. Samoin 
monet ikä-ihmiset vierastavat 
taidekäsitettä kuntoutuksessa. 

kuntoutuspolun 
solmukohtia
Niina Savikko, esh, TtM esitte-
li tutkimusosuutta, joka käsit-
teli kuntoutuksen solmukohtia. 
Tutkimuksessa todettiin, että 
asiakaslähtöisyys toteutuu hei-
kosti hoidon eri tasoilla. Ikäih-
minen ohitetaan herkästi kun-
toutussuunnitelmaa tehtäessä 
ja hänestä tulee toimenpiteiden 
passiivinen kohde. Hän koros-
ti hoitoon ja kuntoutukseen si-
toutumisen merkitystä. Asiak-
kaan tulisi itse määritellä omat 
tavoitteensa, jotta hän voisi nii-
hin myös sitoutua. Usein henki-
lökunnalla on hoivaava suhtau-
tuminen ikääntyneisiin asiak-
kaisiin ”luulemme tietävämme 
paremmin mikä heille on hy-
väksi”. Käytännön tasolla tämä 
tulee esiin mm. siinä, että bio-
lääketieteellinen hoito dominoi 
ja kuntoutujan psykososiaaliset 
tarpeet jäävät huomiotta. Kun-
toutussuunnitelma on yleises-
ti ammattilaisten dokument-
ti, jota kuntoutuja ei saa. Hän 
korosti esille tulleen asiakkaan 
kuulemisen ja hänen toiveiden-
sa hyväksymisen johtavan pa-
rempaan  sitoutumiseen. 

Kuntoutus ei voi olla yksit-

täinen lyhyt jakso ihmisen elä-
mässä vaan se vaatii kokonais-
valtaista muutosta terveitä elä-
mäntapoja kohti. Esimerkiksi 
vain 1/3 ikäihmisistä liikkuu 
suositusten mukaisesti.

omaishoidon  
muuttuva kuva
FT Marja Saarenheimo esitte-
li tutkimuksessa esille tulleita 
omaishoitajuuteen liittyviä nä-
kemyksiä ja kokemuksia. Van-
hustenhuollon yleinen tavoi-
te on kotona asuminen joskin 
huonokuntoisen iäkkään asu-
minen kotona on mahdollis-
ta omaishoidon turvin. Suu-
rin osa omaishoitajista on it-
sekin iäkkäitä ja he altistuvat 
psyykkiselle stressille ja fyysi-
sille vaivoille. Suomessa arvioi-
daan olevan jopa satoja tuhan-
sia omaishoitajia, joista noin 25 
000 saa rahallista omaishoidon 
tukea. Heistä yli 65-vuotiaita on 
noin 39 prosenttia. Tutkimuk-
sessa todettiin, että eri kunnis-
sa asuvat ihmiset ovat erilai-
sessa asemassa, koska kunnat 
päättävät itsenäisesti omaishoi-
don tuesta. Omaishoidon tuki-
palvelut ovat riittämättömiä ja 
yhteistyö kangertelee ammatti-
laisten ja perheiden kesken.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 
omaishoitoa arkisena toiminta-
na eikä pelkästään sairauskes-
keisesti tai palvelujärjestelmän 
näkökulmasta. Omaishoitajat 
kokevat kotiin tulevan ammat-
tilaisen vieraana, joka saattaa 
jopa muodostua uhkaksi kodin 
yksityisyydelle.  Tärkeää oli-
si, että perhe saa päättää omis-
ta asioistaan. Heidän omat voi-
mavarat ja joustavat palvelut 
tulisi muodostaa kokonaisuu-
deksi, joka luo turvallisuutta. 
Omaishoitajuus on aina pro-
sessi, joka ei välttämättä ala ja 
pääty määriteltävissä kohdassa. 
Hoidon tarve kasvaa vähitel-
len ja hoitaminen jatkuu usein, 
vaikka hoidettava siirtyisikin 
laitokseen. Myös leskeytymisen 
jälkeen hoitaja tarvitsee usein 
tukea. Oikein kohdistetuilla 
palveluilla lisättiin perheiden 
sisäistä  tyytyväisyyttä, hyvin-
vointia ja elämänhallittavuutta. 

Geriatrisen kuntoutuksen 
tutkimus- ja kehittämishank-
keesta on julkaistu 11 tutkimus-
raporttia. Näitä julkaisuja on 
saatavissa Vanhustyön Keskus-
liitosta, puh. (09) 350 8600 tai 
www.vanhustyonkeskusliitto.fi

anni grundström

Kuljetinalan mestarit
Raumalta

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

material.handling@raumaster.fi   
 www.raumaster.fi
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Kesällä järjestettiin liiton 
toimesta yhdessä Nais-
järjestön kanssa viisi 

kunto- ja virkistysviikkoa ve-
teraanien leskille ja puolisoille. 
Yhteensä viikoille osallistui 217 
henkilöä.

Osallistujat valittiin vapaa-
muotoisten hakemusten perus-
teella. Veteraanien leskillä ei 
ole kuntoutusoikeutta lainsää-
dännön nojalla ja puolisojaan 
hoitavilla vaimoilla lähteminen 
ja osallistuminen on elämän-
olosuhteiden vuoksi vaikeutu-
nut. 

Saarijärvellä Summassaares-
sa oli kaksi viikkoa, Kainuun 
Urheiluopistolla, Turussa Ma-

Veteraanien lesket ja puolisot kunto- ja virkistysviikoilla
rielundissa ja Anjalankosken 
Opistolla viikko. Rovaniemel-
lä ei voitu viikkoa järjestää vä-
häisen hakijamäärän vuoksi. 
Lappia ei ole kuitenkaan unoh-
dettu, yhteisvoimin yritämme 
uudelleen vuonna 2007. Järjes-
tävien paikkojen myötämieli-
syys asiaamme kohtaan ilme-
ni hintaneuvotteluissa ja palve-
luystävällisyydessä. Yritämme 
myös paikkojen valinnalla vai-
kuttaa siihen, että eri puolilta 
maata osallistuville olisi jokin 
paikka helppojen kulkuyhteyk-
sien päässä. Kiitettävää on ollut 
myös yhdistysten osallistumi-
nen kuljetusten järjestelyihin 
sitä tarvitseville.

Viikot sisälsivät majoituksen 
ja täysihoidon. Kuntoutukselli-
sia hoitoja kaivattiin, mutta ta-
loudellisista syistä niitä ei voi-
tu järjestää. Hoidot jäivätkin 
sitten omalla kustannuksella 
maksettavaksi. Monelle osallis-
tujalle ne olivat taloudellisesti 
liian kalliita. 

kunto- ja 
virkistysviikkojen 
merkitys
Saaduissa palautteissa koros-
tui kiitollisuus siitä, että heitä 
on muistettu ja heille tarjoutui 
mahdollisuus lomailuun. Puo-
lisoitaan hoitavilla oli aikaa le-
vähtää ja joku kertoi, että on ih- Valmiiseen ruokapöytään istahtaminen oli monelle osallistujalle 

päivän kohokohta.

Viikot sisälsivät monipuolista liikuntaa tuolijumpasta yhteiseen ulkoiluun.

meellistä istua valmiiseen ruo-
kapöytään ja ruokailla kaikessa 
rauhassa. Yksinäisyys lieventyi 
uusien ystävyyssuhteiden myö-
tä ja arkielämään liittyviä on-
gelmia ratkottiin toisten, sa-
massa elämäntilanteessa olevi-
en  kanssa. Monet osallistujista 
olivat ensikertalaisia ja loma 
kokonaisuudessaan oli heille 
uusi kokemus.

Toiminta jatkuu vuonna 
2007 ja saatujen kokemusten 
ja palautteiden perusteella yri-
tämme parhaamme mukaan 
muokata viikkojen ohjelmal-
lista ja toiminnallista sisältöä. 
Tarkemmin asiasta, niin pai-
koista kuin hakumenettelys-
täkin tiedotamme alkuvuo-

den Sotaveteraanilehdessä sekä 
omalta sotaveteraaniyhdistyk-
seltä voi vuoden vaihteessa asi-
asta tiedustella. Yksittäisiä lai-
toskuntoutusjaksoja emme 
pysty kustantamaan, vaikka 
toiveita niistäkin tuli runsaas-
ti.

Toivomme, että voimme tar-
jota osallistumisen ilon mah-
dollisimman monelle. Kiitäm-
me yhteistyöstä niin järjestä-
viä paikkoja, ohjaajia ja tietysti 
kaikkia osallistujia. Annetaan 
kesän muistojen lämmittää 
mieltä vielä syksyn pimeinä il-
toinakin.

anni grundström

Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön kuntokurssi oli Tanhuvaaran Urheiluopistossa 25.—29. syyskuuta. 
Kurssin yhteyssisarena toimi Tellervo Hämäläinen Savonlinnasta. Kuvassa kurssilaiset retkeilevät 
Purnunmäellä. Siellä tutustuttiin Kaisu Wuorion opastamina 1941 rakennettuun Linnoitus-Tykki-
patteriin. Tänä kesänä patteri korsuineen on entisöity ja ympäriampuva tykki palautettu. Tehtävän 
suorittivat Savonlinnan Reserviläisjärjestöt ja Tanhuvaaran Urheiluopisto. Patteri on yksi 1 200 km 
pitkän Salpalinjan matkailunähtävyys. 

kuvateksti: eeva Nieminen
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Historian hämärästä
Neuvostojärjestelmän kaatu-
minen viitisentoista vuotta sit-
ten mahdollisti useiden van-
hojen kirkkojen ja luostarei-
den uudelleen käyttöönoton 
bolshevikkivuosien jälkeen, 
mikä osoittanee myös kult-
tuurihistoriallista kiinnostusta 
näitä rakennusmuistomerkke-
jä kohtaan. Yksi mielenkiintoi-
simmista näistä lienee Syvärin 
luostari Aunuksessa vajaat pa-
rikymmentä kilometriä Syvä-
ristä ja Lotinapellosta länteen 
pienen Rostsinskojejärven ran-
nalla. Paikka tunnetaan myös 
Troitsankonnun nimellä. Luos-
tari edustaa arkkitehtuuriltaan 
askeettista novgorodilaista tyy-
liä.

Luostarin historia alkaa aina 
vuodesta 1506, kun munkki 
Aleksanterista tulee perusta-
mansa luostarin ensimmäinen 
igumeeni. Aleksanteri oli Vala-
mon munkki, joka eräällä mat-
kallaan yöpyi puun juurella ny-
kyisen luostarin paikalla. Yöllä 
hän kuuli äänen, joka kehotti 
häntä rakentamaan juuri sille 
paikalle pyhän huoneen. Myö-
hemmin Valamossa sama ääni 
muistutti häntä asiasta.

Aleksanteri rakensi paikalle 
pienen majan aikoen elää siinä 

Syvärin luostari sotilaskäytössä sodan aikana
erakkona, ja lähiseudun usko-
vaiset auttoivat häntä tsasounan 
rakentamisessa. Aikaa myöten 
hänen ympärilleen kokoon-
tui paljon muita samalla taval-
la ajattelevia ja vuosien mittaan 
he ja uskovaisten lahjoitukset 
mahdollistivat kirkkojen ra-
kentamisen äänen osoittamille 
paikoille. Sanotaan, että hen-
gellisille lapsilleen Aleksanteri 
oli sielujen pelastaja ja vaivojen 
päästäjä, kalastajien saaliit kas-
voivat ja kauppiaiden omaisuus 
lisääntyi.

Aleksanteri Syväriläinen 
kuoli 1533 ja hänet haudattiin 
luostarin munkkiveljestön yh-
teiselle hautausmaalle. Vuon-
na 1547 hänet kanonisoitiin 
ansioistaan pyhäksi. Vuonna 
1641 Aleksanterin jäännökset 
löydettiin hautausmaasta maa-
tumattomina. Ne asetettiin 
sarkofagiin luostarin toiseen 
kirkkoon, missä ne saivat olla 
rauhassa vuoteen 1917, bolshe-
vikkivallankumoukseen saak-
ka. Bolshevikit sulkivat luosta-
rin vuonna 1925, jolloin myös 
havaittiin kaikki luostarin aar-
teet kadonneeksi, ryöstetyik-
si. Bolshevikit asettivat Alek-
santerin jäännökset näytteille 
”savinukkena” Lotinapeltoon 
uskonnonvastaisessa propa-

gandasodassa. ”Savinukke” ka-
tosi 80 vuodeksi ilmestyen uu-
delleen näkyviin 1990-luvul-
la ilmeisesti Pietarissa. Kun oli 
vakuututtu jäännösten aitou-
desta, ne palautettiin Troitsan-
kontuun ja ne ovat tänäänkin 
nähtävissä sarkofagissa Pyhän 
Kolminaisuuden luostarin kir-
kossa.

Alusta alkaen Syvärin luos-
tari on käsittänyt kaksi erillis-
tä luostaria, ilmeisesti nunnien 
asuttaman Pyhän Kolminai-
suuden luostarin sekä munkki-
en miehittämän Pyhän Kirkas-
tumisen luostarin.

syvärin luostarin 
merkitys uskovaisille
Syvärin luostari on kuulunut 
Valamon ja Solovetskin kans-
sa Pohjois-Venäjän tärkeim-
piin luostareihin vankkana 
hengellisenä keskuksena. Siel-
lä ovat vaikuttaneet mm. pap-
pisseminaari ja Aunuksen piis-
panistuin. Luostari kukoisti 
1700-luvun puoliväliin, jolloin 
maallistuminen yhteiskunnas-
sa peruutti luostarin privilegi-
ot valtion hyväksi. Se vaikut-
ti myös luostarin asukkeihin 
ja 1800-luvulla munkkeja oli 
enää vain Pyhän Kirkastumi-
sen luostarissa Pyhän Kolmi-

naisuuden luostarin jäädessä 
alttiiksi rappeutumiselle. Elä-
mä luostarissa jatkui vuoteen 
1925, jolloin bolshevikkival-
ta poistatti luostarista kaiken 
kirkollisuuteen viitanneen, ja 
Pyhän Kirkastumisen luosta-
riin perustettiin invalidien ja 
tarttuvia tauteja sairastaneiden 
suljettu laitos. Rappion partaal-
la olleessa Pyhän Kolminaisuu-
den luostarissa toimi Stalinin 
aikana eristyslaitos ja nuoriso-
vankila. Vielä 1990-luvun al-
kupuolelle Pyhän Kirkastumi-
sen luostarissa oli henkisesti 
häiriintyneiden ja vammaisten 
lasten hoitolaitos, joka vasta 
ennen vuosituhanten vaihdet-
ta, kun kirkollinen toiminta al-
koi elpyä, siirtyi muualle.

Luostarin aarteista
Kun suomalaiset saivat luos-
tarin haltuunsa alkusyksystä 
1941, aloitettiin sen ”sisällön” 
tutkiminen. Erään lähteen mu-
kaan havaittiin, että luostarin 
pääkirkossa Pyhän Kirkastu-
misen luostarissa oli runsaasti 
hyvin säilyneitä ikonipiirroksia 
sekä seinillä freskoja Raamatun 
aiheista. Niiden värien mainit-
tiin olleen puhtaat ja kirkkaat. 
Erityisen ihailun kohteena oli 
ollut kuva helvetistä, jossa nuo-
ri kaunis tyttö oli useiden suur-
ten käärmeiden syleilyssä. Jotta 
kirkkoon päästiin, oli murret-
tava umpeen muurattu ovi. Se 
oli tehty bolshevikkien tapaan.

sota saapuu syvärille
Kun kenraalimajuri Talvelan 
komentama VI Armeijakunta 
saavutti Syvärin 7. syyskuuta 
1941, Troitsankontu luostarei-
neen jäi selustaan. Lotinapel-
lon kohdalle Syvärin länsiran-
nalle ryhmittyi eversti Karhun 
komentama 5. divisioona ja sen 
oikealle puolelle Kuuttilahden 
alueelle saksalainen 163. divi-
sioona. Tämä divisioona odot-
ti niin kutsuttua ”kädenlyöntiä 
Syvärillä” eli tarkoitusta kat-
kaista kaikki Leningradiin joh-
taneet yhteydet hyökkäämäl-
lä etelässä Tihvinän suunnas-
ta kohti Syväriä ja ottaa yhteys 
siellä odottaneeseen 163.D:aan. 
Divisioona oli valmiina hyök-
käämään Syvärin yli kohti Tih-
vinää, jos tilanne niin vaatisi.

Marsalkka Mannerheim 
ei ollut antanut lupaa käyttää 
suomalaisia joukkoja Tihvinän 
suuntaan muussa tapaukses-
sa kuin saksalaisten sivustan 
suojaukseen Syvärin ylimenos-
sa, jota varten eversti Heiska-

sen 11.D. siirtyi Syvärin tun-
tumaan. Ylipäällikkö ei ollut 
hyökännyt Petrogradiin (Le-
ningradiin) vuonna 1919 eikä 
hän halunnut tehdä sitä nyt-
kään, ettei kukaan voisi väit-
tää, että Suomen raja Neuvos-
toliittoa vastaan olisi työnnetty 
vaarallisen lähelle Nevan kau-
punkia. Eikä hän antanut sak-
salaisten Tihvinän -operaati-
on pohjoisiksi pihdeiksi loka-
marraskuussa 1941 Syvärin 
sillanpäässä olleita suomalaisia 
joukkoja. Niinpä ”kädenlyön-
nistä Syvärillä” ei tullutkaan 
mitään. Kun puna-armeijan 
reservit saatiin keskitetyiksi 
Tihvinän suuntaan, ne heitti-
vät Wehrmachtin divisioonat 
nopeasti jopa kilometrejä taak-
sepäin aina Olhavanjoelle asti 
suomalaisten seuratessa sitä si-
vusta. Myöhemmin keväällä 
1942 puna-armeija koki heit-
tää myös suomalaiset Syvärin 
taakse Pertjärven—Shemens-
kin kelirikkotaisteluissa, mutta 
turhaan: sillanpää kesti.

sotaväki sijoittuu 
luostariin
Syvärin luostarin ensimmäisiä 
valtaajien asukkaita oli saksalai-
sen 163.D:n lääkintäyksikkö, 
joka kuitenkin siirtyi lähem-
mäksi omiaan Kuuttilahteen. 
Kun suomalaisten haavoittu-
neet oli kuljetettu tähän asti 
Aunuksen kaupunkiin VI AK:
n kenttäsairaalaan, nyt havait-
tiin Syvärin tyhjä luostari so-
pivaksi omien haavoittuneiden 
hoitopaikaksi ennen siirtämistä 
sotasairaaloihin. Niinpä 5.D:n  
komentaja eversti Karhu käs-
ki lääkintäjoukkojaan valmiste-
lemaan divisioonan kenttä-
sairaalan siirtämistä Aunuk-
sen kaupungista lähemmäksi 
rintamaa Troitsankontuun. 
Samassa yhteydessä luostari 
yhdistettiin valtakunnan pu-
helinverkkoon tietojen välit-
tämiseksi kotirintamalla, joka 
oli huolissaan sotilaiden koh-
taloista. Kun luostari osoittau-
tui varsin tilavaksi heikosta 
kunnostaan huolimatta, sinne 
sijoittui sotavuosien mittaan 
useita lähinnä 5. D:n pienem-
piä joukkoja, kuten 26. Auto-
korjaamo, 11. Sotapoliisijouk-
kue, pesula, eri korjaamoja jne. 
Pyhän Kolminaisuuden luosta-
rissa pitivät majaansa aina-
kin 26. Kenttäsairaalan 150-
paikkainen sisätautiosasto ja 
kenttäsairaalan poliklinikka, 
elokuvateatteri sekä sairaala-
henkilökunnan ”sosiaalitilat”. 

Näkymä Syvärin luostarista. Kuva Einar Palmusen kirjasta ”Hämäläisdivisioona jatkosodassa”, Karis-
to 1964.
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Pyhän Kirkastumisen luostaris-
sa toimivat esimerkiksi kenttä-
sairaalan 50-paikkainen kirur-
ginen osasto leikkaussaleineen 
sekä sairaankuljetusjoukkue 
ajoneuvoineen. Siellä oli myös 
asuntoja kenttäsairaalan hen-
kilökunnalle sekä muulle huol-
tohenkilöstölle.

Aikaa myöten Syvärin luos-
tarista kehkeytyi läntisen Sy-
värin eli lähinnä 5. divisioonan 
eräänlainen potilas- ja viihdy-
tyskeskus. On kerrottu, että 
luostarin suuressa ruokasalissa 
– siellä voitiin muonittaa jopa 
300—350 henkilöä vuorokau-
dessa – Pyhän Kolminaisuuden 
luostarissa järjestettiin usein 
erilaisia viihdytys- ja kotiseu-
tuvierailijoiden tilaisuuksia 
potilaiden, henkilökunnan ja 
muiden paikalla olleiden mie-
len ylennykseksi ankeissa sota-
oloissa.

Syvärin luostari muodosti 
melko suuren huoltokeskuk-
sen, vaikka huolto yleensä toi-
mi hajautettuna. Luostaria suo-
jasikin vahvahko ilmatorjunta, 
kaksi yksikköä. Useiden ker-
tomusten ja muistelmien mu-
kaan on merkittävää, että Sy-
värin rintaman selustassa oli 
varsin rauhallista asemasodan 
aikana. Neuvostokoneita nä-

kyi Troitsankonnun taivaal-
la harvoin ja nekin vähät oli-
vat ilmeisesti tiedustelulentoja. 
Vielä harvemmin taivaalla nä-
kyi omia koneita, vaikka Nur-
moilan tukikohta hävittäjäko-
neineen oli melko lähellä.

Kevät 1942 muodosti poik-
keuksen, kun puna-armei-
jan kelirikkohyökkäys huhti-
kuussa oli heittää suomalaiset 
Syvärin taakse. Puna-armei-
jan hyökkäyksen painopis-
te oli keskisellä Syvärillä Pert-
järven—Shemenskin alueella, 
mutta hyökkäyksiä tapahtui 
harhautusmielessä koko Syvä-
rin rintamalla. Tässä yhteydes-
sä neuvostojoukot hyökkäsivät 
vahvoin voimin mm. Syvärin 
voimalaitoksen kohdalla. Kent-
täsairaalaan tuotiin etulinjasta 
paljon haavoittuneita kurjissa 
kuljetusoloissa, olihan kelirik-
ko pahimmillaan. Voimalai-
toksen hyökkäykseen liittyen 
neuvostokoneet iskivät luos-
tarin kimppuun 17. huhtikuu-
ta kolmasti. Luostarin vahvat 
muurit kestivät ja ilmatorjunta 
teki parhaansa estääkseen ko-
neiden pääsyn aivan luostarin 
yläpuolelle. Tuhot jäivätkin vä-
häisiksi, ja seuraavana aamuna 
”työt jatkuivat tavalliseen kent-
täsairaalan tapaan”.

Anssi Vuorenmaa mai-
nitsee lehtemme nu-
merossa 4/06 julkais-

tussa kirjoituksessaan Sotaa 
Äänisellä, sivulla 17, kappalees-
sa Taisteluita Äänisellä, pienen 
Meg-saaren ja toteaa: ”Saari lie-
nee ollut puolustusvoimiemme 
itäisin tukikohta sodan aika-
na”.

 Muutama vuosi sitten leh-
dessämme kirjoitettiin asi-
asta enemmänkin, sillä itäi-
simmäksi tukikohdaksi löytyi 
kolmekin eri ehdokasta. Olin 
kirjoittanut lehteen artikke-
lin Sungunniemen valtaukses-
ta vuoden 1941 lopulla. Käyt-
tämieni lähteiden mukaisesti 
olin siinä maininnut itäisimpä-
nä tukikohtana paikan, jonka 
nimeä en enää muista. Siitä tuli 
heti Meg-saarella palvelleelta 
veteraanilta oikaisu. Kun tämä 
oikaisu oli lehdessä julkaistu, 
tuli toiselta alueella palvelleelta 
veteraanilta uusi oikaisu, jossa 
hän mainitsi kolmannen pai-
kan, joka hänen näyttämänsä 
vuonna 1941 painetun kartan 
mukaisesti sijaitsi Meg-saares-

Sodan ajan itäisin 
tukikohtamme

ta etelä-kaakkoon ja oli siten 
selvästi idempänä kuin Meg. 
Kun nyt kysyin häneltä paikan 
nimeä, ei hän sitä enää var-
muudella muistanut. Hän kui-
tenkin mainitsi, että se sijaitsi 
saarella Kuusirannan läheisyy-
dessä (Kuusiranta näkyy Vuo-
renmaan artikkelin yhteydes-
sä julkaistussa kartassa) ja että 
sillä saarella ollutta tukikohtaa 
huollettiin säännöllisesti Kuu-
sirannasta käsin. Kuusiranta-
kin on Meg-saarta idempänä. 
Huollettava saari saattoi olla 
kartassa näkyvä Heposaari.

Tosin saarten nimissä näyt-
tää olevan epämääräisyyttä, sil-
lä minulla olevassa, suomalais-
venäläisin tekstein varuste-
tussa, vuodelta 1941 peräisin 
olevassa kartassa Heposaari si-
jaitsee Ivantovsaaren pohjois-
puolella, kun se lehdessä jul-
kaistussa kartassa on Ivantov-
saaren eteläpuolella. Hallussani 
olevassa kartassa Ivantovsaaren 
eteläpuolelle on merkitty Horo-
vetsaaret ja Pidsaari.

esko kosunen

Kesällä 1944 puna-armei-
jan suurhyökkäys muutti ti-
lanteen. Karjalan kannakselle 
siirrettiin Aunuksestakin usei-
ta joukko-osastoja ja yksiköitä. 
Myös huolto valmistautui tu-
levaan puna-armeijan iskuun. 
Kenttäsairaala 26:n 150-paik-
kainen B-osasto siirtyi hy-
vissä ajoin Syvärin luostaris-
ta Mäkriän Lamberoon vasta-
valmistuneelle parakkialueelle 
parahiksi vastaanottamaan 
odotetun suurhyökkäyksen po-
tilastulvaa siirtyen sittemmin 
Salmiin.

Luostarille jäi vain sairasau-
toasema sekä Kenttätykistöryk-
mentti 3:n joukkosidontapaik-
ka. Syvärin luostari oli palvel-
lut suomalaisia runsaat kaksi ja 
puoli vuotta.

anssi vuorenmaa

Lähteitä: 
Einar palmunen: Hämäläisdivisi-
oona jatkosodassa (5. divisioona 
1941—1944), karisto 1964 ja 
Hämäläisdivisioona etulinjasta 
kenttäsairaalaan (5. divisioona 
1941—1944). rintamatapahtumia 
ja lääkintäpalvelua, karisto 1972, 
kyllikki kauttu, toim.: Lääkärinä 
sodassa, Tammi 1989 sekä www.
ortodoksi.net: pyhittäjä alek-
santeri syväriläinen.
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Suurin toisen maailman-
sodan Euroopan sota-
näyttämöillä nähty rau-

tatietykki oli saksalaisten 800 
millimetrin ”Doraksi” nimet-
ty jättiläinen. Tykkiä käytettiin 
Krimillä näyttävästi propagan-
dakuvaajien ollessa paikalla 
Sevastopolin linnoituksen kal-
lio- ja betonirakenteiden murs-
kaamiseen vuonna 1942. Tykin 
suurin kantama oli lähes viisi 
peninkulmaa. Sen siirtoon tar-
vittiin lukuisia junia joissa tyk-
ki osiin hajotettuna kuljetettiin 
sitä varten erikseen rakenne-
tulle useampiraiteiselle ratapi-
halle, jossa se koottiin ampu-
makuntoon. Sotatilanteen 
muutos esti jatkossa Doran aio-
tun siirron Leningradin suun-
nalle mottia pehmittämään. 
Sen ja juuri valmistuneen si-
sartykin kohtaloksi tuli siirto 
varikolle, jossa tykit tuhottiin 
huhtikuussa 1945 vähän ennen 
Saksan antautumista. Dora -
projekti oli yksi niistä monista 
Adolf Hitleriä miellyttäneistä 
jättiläishankkeista joihin tur-
haan uhrattiin voimavaroja.

Sen sijaan paljon enemmän 
käyttöä tulisi löytymään Neu-
vostoliiton 1930-luvun alus-
sa käynnistämän rautatietyk-
kiprojektin tuloksena kehitet-
täville rannikkopuolustukseen 
tarkoitetuille tykeille. Niistä jä-
reisiin kaksitoista tuumaisiin 
eli 305 mm:n tykkeihin tuli-
sivat suomalaisetkin tutustu-
maan 1941 Hangon vuokra-

Jättiläisiä ja aavetykkejä
Rautatietykit rintamillamme

alueen taisteluiden yhteydessä.

Tsaarinvallan perintö
Venäjän vallan jäljiltä oli maa-
hamme jäänyt satakunta 152 
mm:n alun perin laivaston ja 
rannikkotykistön käyttöön 
suunniteltua Canet-tykkiä, joi-
ta venäläiset olivat käyttäneet 
ensimmäisessä maailmanso-
dassa myös maarintamilla; 
muun muassa asennettuna ju-
nanvaunuihin. 

Myös suomalaiset kokeilivat 
152 mm:n tykin sopivuutta rau-
tatietykiksi. Kevättalvella 1924 
oltiin valmiit ensimmäiseen 
koeammuntaan joka suoritet-
tiin Helsingin Jätkäsaaressa. Il-
meisesti tulokset olivat tyydyt-
täviä sillä seuraavan vuosikym-
menen alussa istunut komitea 
ehdotti perustettavaksi rauta-
tiepatterin johon kuuluisi aina-
kin kahdeksan rautatietykkiä, 
joista yksi oli jo valmiina. Ko-
mitean ajatuksena oli muodos-
taa rautatietykeistä ylijohdolle 
raskas tykistöreservi. Komitea-
mietintö ei johtanut tuloksiin 
- vain kaksitykkinen rautatie-
patteri tulisi sisältymään sodan 
ajan suunnitelmiin. Loppujen 
lopuksi Neuvostoliiton hyökä-
tessä 30.11.1939 rannikkotykis-
töön kuuluvalla Rautatiepat-
terilla oli käytössään vain yksi 
tykki. 

Laatokalla ja kannaksella
Talvisodan sytyttyä yksityk-
kinen Rautatiepatteri – peite-

nimeltään sittemmin ”Akseli” 
- lähti Lahdenpohjasta kohden 
Pitkärantaa, jossa se oli ennät-
tänyt jo YH:n aikana käydä tu-
tustumassa tuliasemiin. Patte-
rin päällikkönä oli luutnantti 
Lauri Paaso, veturinkuljetta-
jan poika. Yhden veturin vetä-
mään junaan kuului tykki- ja 
ammusvaunujen lisäksi kym-
menen miehistö- ja kalustovau-
nua. Patterin miehistövahvuus 
oli yhteensä 110 miestä. Lisäk-
si mukana oli seitsemän juna-
miestä. 

Käytännössä 152 mm:n ty-
kin tulinopeus oli kuusi lauka-
usta minuutissa, mutta ampu-
matarvikkeiden puute rajoit-
ti jatkuvasti toimintaa. Tykin 
kantama oli 20 kilometriä. 
Ammuttaessa tuliasemaa vaih-
dettiin usein ja vihollisen lento-
toiminnan vuoksi juna oli päi-
visin hajotettuna. Tykin putki 
vaurioitui 7.1.1940 putkiräjäh-
dyksessä. Tällöin sillä oli am-
muttu 410 laukausta. Putken 
vaihdon johdosta patteri joutui 
pois rintamalta vajaaksi viikok-
si, jonka jälkeen se kävi tuke-
massa Kollaanjoen taistelijoita 
palatakseen sen jälkeen jälleen 
Pitkärannan suunnalle. So-
dan lopussa maaliskuussa 1940 
patteri sai toisen ja kolmannen 
tykkinsä. Vielä ennen taistelui-
den päättymistä patteri ennätti 
ampua kolmen tykin voimalla 
muutaman 12 laukauksen kes-
kityksen samaan kohteeseen.

Myös Karjalan kannaksella 

ammuttiin talvisodassa rauta-
tietykeillä – joskin venäläisillä. 
Joulun tienoilla alkoivat ”pit-
käksi ryssäksi” - myös ”aavety-
kiksi” - kutsutun rautatietykin 
ammukset putoilla Viipurin 
aseman ja keskustan alueelle. 
Kaikkiaan Viipuriin ammut-
tiin runsaat puolentoista sataa 
kranaattia. Asialla lienee ollut 
venäläinen 180 mm:n rautatie-
patteri, jonka tuliasema pai-
kannettiin Perkjärven aseman 
pohjoispuolelle. Vuonna 1944 
Viipuria ammuttiin jälleen sa-
manlaisilla ”aavetykeillä”. Nyt 
vuorostaan kaupungin mene-
tyksen jälkeen suomalainen 
rautatiepatteri tulitti kaupun-
kia Nurmen asemalta.

Miina- ja tykistösulku
Moskovan rauhassa 13.3.1940 
Suomi joutui vuokraamaan 
Hankoniemen Neuvostoliitolle 
tukikohdaksi 30 vuodeksi. Ve-
näläisten aikomuksena oli sul-
kea Suomenlahti järeillä patte-
reilla – niinpä Russarössä aloi-
tettiin kolmetykkisen 305 mm:
n patterin rakennustyöt. Viron 
puolella Osmussaareen sijoitet-
tiin raskasta tykistöä ja Hiiden-
maalla tiedusteltiin 305 mm:n 
ja 406 mm:n pattereille paikat. 
Työt Russarössä kuitenkin kes-
keytettiin myöhemmin. 

Kiinteiden pattereiden si-
jaan Hankoniemelle siirrettiin 
9. Erillinen rautatiepatteri jol-
la oli kalustona kolme 305 mm:
n järeää rautatietykkiä. Niiden 
kantama oli yli 50 kilometriä. 
Patterin miehistövahvuus oli 
noin 450 miestä. Tykkejä var-
ten rakennettiin Täcktomiin 
kaupungin tuntumaan tuliase-
mat sekä vaihtoasemat Tvär-
minneen, jonne rakennettiin 
rata. Lippalaveteilla varustetut 
tykit voitiin rautatieteleiltä las-
kea valetuille betoniperustoille. 
Patterin varustukseen kuului 
muun muassa etäisyysmittari-
torni sekä uusinta tekniikkaa 
edustava keskustulenjohtoko-
ne.

Toinenkin meriammun-
toihin tarkoitettu patteri siir-
rettiin Hankoon. 17. Erilli-
sen rautatiepatterin kalusto-
na oli neljä modernia, myös 
suora-ammuntaan soveltuvaa 
180 mm:n rautatietykkiä, jot-
ka kykenivät tulittamaan jopa 
40 solmun nopeudella liikku-
via aluksia. Tykkien ampuma-
sektori oli 360 astetta ja niiden 
kantama ylti noin 35 kilomet-
riin. Patteria varten rakennet-
tiin tuliasemaratapiha Hangon 
pohjoispuolelle pääradan var-
teen. Patterin miehistövahvuus 
oli noin 250 miestä. Molemmat 
siirretyt patterit olivat olleet ai-

kaisemmin asemissa Inkerin-
maalla Luga-lahtea reunusta-
villa radoilla.

Myöhemmin kesällä 1941 
Saksan hyökkäyksen jo lähes-
tyessä Viroa Tallinnasta siir-
rettiin Hankoon kolme 100 
mm:n kanuunaa, jotka sijoitet-
tiin panssaroituihin rautatie-
vaunuihin. Tämän 10. Erilli-
sen rautatiepatterin tuliasemat 
valmisteltiin Tulliniemeen ja 
pääradalla Dynamiittitehtaan 
vaihteen läheisyyteen.

rautatiepatteri- 
täydennystä
Neuvostojoukkojen vetäytyessä 
Baltiasta eristetyksi jääneestä 
Hangon tukikohdasta poistui-
vat viimeiset joukot joulukuun 
alussa 1941 jolloin 17. Erillinen 
rautatiepatteri ampui viimeiset 
kranaattinsa ”Suomen puolel-
le”. Kaikkiaan Hangossa oloai-
kana patterille oli kertynyt am-
muntakertoja lähes neljäsataa 
ja niissä oli ammuttu kaikki-
aan 2265 kranaattia. Lähtiessä 
putket oli räjäytetty. Lisäksi ka-
lustoa oli rikottu ja ajettu sata-
maan rakennettua pistoraidet-
ta myöten mereen. 

Loppukesällä suomalaiset 
olivat Kannaksella Säiniössä 
saaneet sotasaaliiksi osia vas-
taavanlaisesta 180 mm:n rau-
tatiepatterista. Näiden kah-
den patterin kalustosta ryhdyt-
tiin kokoamaan ja korjaamaan 
tykkejä. Ensimmäinen tykki 
perustetulle uudelle 1. Rauta-
tiepatterille voitiin luovuttaa 
syyskuun lopussa, toinen jou-
lukuussa 1941, kolmas kesällä 
1943 ja neljäs lokakuussa sama-
na vuonna. Vielä viideskin tyk-
ki saatiin kunnostettua, mutta 
se ei ennättänyt enää rintamal-
le.

Venäläiset olivat tehneet 
kaikkensa tuhotakseen Han-
koon jäävät 305 mm:n rautatie-
tykit. Muun muassa viimeiset 
laukaukset oli ammuttu ilman 
nesteitä jarrulaitteissa, putki-
en päällä oli räjäytetty kasapa-
noksia, vaunuja ja tavaraa oli 
tuhottu räjäyttämällä ja poltta-
malla sekä ajettu mereen, kai-
vettu maahan ja ansoitettu eikä 
moukarinkäyttöäkään ollut 
unohdettu. Surkean näköises-
tä lopputuloksesta huolimatta 
suomalaisten onnistui korja-
ta tykit. Ranskasta oli hankittu 
Tunisian Bizertassa säilytettyjä 
305 mm:n putkia ja jarrulait-
teita kehtoineen joita korjaus-
työssä käytettiin. Ensimmäi-
nen tykki oli valmis lokakuussa 
1942, toinen helmikuussa 1943 
ja kolmas saman vuoden hei-
näkuussa. Perustettu 3. Rau-
tatiepatteri jäi Hankoniemen 

Yksi kolmesta korjatusta 305 mm:n lippalavettisista rautatietykeistä teleiltä tuliasemaan laskettuna 
jolloin tykin ampumasektori oli 360 astetta. Kaikkiaan venäläiset ampuivat 1941 Hankoniemen tu-
kikohdan järeällä rautatiepatterilla 105 taisteluammuntaa. SA-kuva
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varmistukseen sodan loppuun 
saakka.

rautatiepatterit 
sotatoimissa
Talvisodassa kunnostautunut 
Rautatiepatteri – nyt peiteni-
mellä ”Iivari” – oli aloittanut jat-
kosodan Tohmajärven ja Värt-
silän suunnalla aluksi kahdella 
152 mm:n tykillä. Toiset kaksi 
tykkiä tulivat heinäkuun 1941 
loppuun mennessä. Patteri tuki 
suomalaisten hyökkäystä sekä 
Jänisjärvi–Suojärvi että Jänis-
järvi–Uuksu -ratojen suunnilla. 
Myöhemmin patteri siirrettiin 
Jessoilan kautta Äänislinnaan. 
Jatkossa se ennätti toimia sekä 
Karhumäen suunnalla että Sy-
värillä ennen kuin se loppuke-

väällä 1943 komennettiin Laa-
tokan meripuolustukseen.

”Iivari”, jonka nimi oli jo 
syyskuun lopulla 1941 muutet-
tu 2. Rautatiepatteriksi sotasaa-
liista korjatun uuden 180 mm:
n patterin myötä, komennet-
tiin Kannakselle suurhyökkä-
yksen alettua kesäkuussa 1944. 
Muutaman päivän kuluttua se 
kuitenkin palautettiin takaisin 
Laatokan meripuolustukseen. 
Juhannuksen jälkeen patteri 
tulitti menestyksellisesti Tuu-
loksessa maihin nousseen vi-
hollisen huoltokuljetuksia.

1. Rautatiepatteri toimi Koi-
visto–Terijoki -rantaradalla, 
jonne sitä varten rakennettiin 
useita rannan tuntumaan joh-
tavia pistoraiteita. Tuliasemat 

2. Rautatiepatteri ampuu 152 mm:n tykeillään talvella 1942 Maaselän kannaksella Krivillä Karhumä-
en pohjoispuolella. SA-kuva.

Moderni 180 mm:n rautatietykki joita Hangossa oli neljä. Kuvassa 
näkyvät tykin käännettävät kierrejalat joilla tykkivaunu sidottiin 
valettuihin betonitukiin. Tykin ampumasektori oli tällöin 360 as-
tetta. Myös suora-ammunta tykillä oli mahdollista. SA-kuva.

olivat lähinnä Jäppilän ja Inon 
välisellä rataosuudella. Suora-
ammuntaan kykenevä patte-
ri pystyi rannan läheisyydessä 
olevista asemista ampumaan 
180 mm:n tykeillään myös liik-
kuvia merimaaleja. Kesän 1944 
suurhyökkäyksessä tappioita 
kärsinyt patteri siirtyi 16.6.1944 
Viipurin kautta Simolan ase-
malle jossa se joutui lukuisten 
ilmahyökkäysten kohteeksi. 
Viipurin menetyksen jälkeen 
kaupunkia pystyttiin ampu-
maan kahdella toimintakykyi-
sellä tykillä. Syyskuussa asele-
von jo astuttua voimaan patteri 
oli jälleen täysilukuinen – saipa 
jopa täydennykseksi viidennen 
tykinkin joka ei ollut ennättä-
nyt enää rintamalle.

erillinen 
rautatiepatteristo
Sodan päätyttyä rautatietykit 
koottiin Pohjakurussa olevan 
Brödtorpin hiekkakuopan si-
vuraiteille. Marraskuussa 1944 
niistä muodostettiin Erillinen 
Rautatiepatteristo johon kuului 
1. ja 2. Erillinen rautatiepatteri 
sekä 3. Rautatiepatteri. Hiekka-
kuopan raiteet täyttyivät patte-
reiden vaunuista sekä tykeistä, 
joita oli neljä 152 mm:n, viisi 
180 mm:n ja kolme 305 mm:n 
rautatietykkiä. Patteristosta ei 
tullut pitkäaikainen, sillä Suo-
mi joutui luovuttamaan vuo-
denvaihteessa 180 mm:n ja 305 
mm:n tykit teknisine rautatie-
vaunuineen Neuvostoliitolle. 
Kotimaahan jäivät 152 mm:n 

tykit, jotka varastoitiin Parolan 
varikolle samalla kun rauta-
tievaunut palautettiin Valtion 
rautateille.
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Saksalaisen kirjailijan 
Günter Grassin ilmoi-
tus, että hän oli palvellut 

Waffen-SS:n joukoissa sodan 
aikana, herätti asian tiimoilta 
vilkasta keskustelua. Kovin vä-
häistä tuntuu kuitenkin olevan 
tosiasioiden tuntemus monen-
kin asian johdosta keskustelua 
käyneen kohdalla. Ehkäpä van-
ha lausahdus pitää paikkansa: 
”Tietää vähän, niin luulee pal-
jon ja tietää paljon, luulee vä-
hän.”

Talvisodan päättänyt Mos-
kovan rauha oli tosin lopetta-
nut aseellisen sodan Suomen 
osalta, mutta ei ollut tuonut 
rauhaa. Neuvostoliiton uhka-
ukset olivat koko ajan ilmassa. 
Suursodan alettua Englanti vä-
hitellen esti kokonaan Suomen 
laivaliikenteen lännestä Petsa-
moon. Taustalla englantilaisil-
la oli ajatus, että täten heiken-
netään Saksaa, koska se joutuu 
myymään hyödykkeitä Suo-
melle.

Suomi ei ollut omavarainen 
30-luvulla edes leipäviljan suh-
teen, puhumattakaan muis-
ta raaka-aineista. Talvisodan 
jälkeen, että Saksan vallattua 
1940 Tanskan, Norjan, Rans-
kan ja muita maita, tuontihyö-
dykkeitä oli mahdollista saada 
joko Saksasta, Neuvostoliitosta 
ja Ruotsista. Vain Saksan hal-
litsemilta alueilta oli käytän-
nössä mahdollista tuoda tar-
vittavat hyödykkeet. Ruotsi ei 
kyennyt mm. toimittamaan 
viljaa riittävästi. Neuvostoliit-
toon tukeutuminen olisi ollut 
yhtä kuin Talvisodan torjunta-
voiton mitätöinti.

Suomen ainoa toivo oli ha-
kea tai saada turvaa Saksal-
ta talvisodan jälkeen, koska 
Neuvostoliitto jatkoi Suomen 
painostamista. Molotov vaa-
ti lokakuussa 1940 Berliinis-
sä Saksan ja Neuvostoliiton ra-
jaksi Tornionjokea. Saksa torjui 
Neuvostoliiton vaatimuksen ja 
ilmoitti Molotovin vaatimuk-
sesta myös Suomelle.

Talvisodan jälkeen, vuon-
na 1940, alkoi Suomen ja Sak-
san välinen yhteistoiminta laa-
jentua ja Suomi salli, samoin 
Ruotsi osaltaan mm. saksalais-
ten joukkojen kuljetukset Suo-
men kautta Norjaan. Saksan 
taholta esitettiin myös ajatus 
suomalaisen vapaaehtoispa-
taljoonan värväämisestä Sak-
san armeijan riveihin, kahden 
vuoden sitoumuksella. Tarkoi-
tus oli, että suomalaiset saisivat 
silloista nykyaikaista opetusta 
aseista ja taktiikasta. Suomen 

Suomalaista sotilaskunniaa
valtio taasen saisi poliittista 
tukea eikä kokisi olevansa yk-
sin suurvaltaa, Neuvostoliittoa 
vastassa.

Valmisteluihin ryhdyttiin 
Suomen hallituksen annettua 
suostumuksensa hankkeelle. 
Neuvottelut saatiin päätökseen 
ja vapaaehtoisten värväys alkoi 
Suomessa alkukeväällä 1941. 
Koska Suomi oli välirauhan 
aikana puolueeton, oli värvä-
ys suoritettava salassa. Värvä-
yksen hoiti Insinööritoimisto 
Ratas Oy, joka sijaitsi Helsin-
gissä, hallitusneuvos Esko Rie-
kin sekä etsivän keskuspolii-
sin valvonnassa. Eri puolilla 
Suomea toimi maakunnallisia 
päävärväreitä, jotka etsivät so-
pivia vapaaehtoisia. Halukkai-
ta löytyi lähes 10 000. Värvätyt 
seulottiin hyvin tarkkaan, ta-
voitteena oli hyvä, mutta epä-
poliittinen joukko. Värväys 
saatiin päätökseen toukokuun 
alkupuolella ja 1207 vapaaeh-
toista kuljetettiin laivoilla Sak-
saan viidessä erässä toukokuun 
ja kesäkuun 1941 aikana. Tu-
levasta sodasta Saksan ja Neu-
vostoliiton välillä ei toki täl-
löin tiedetty. Näin oli Jokipiin 
sittemmin kirjoittaman kirjan 
”Panttipataljoona” mukainen 
joukko-osasto luotu.

Pataljoonaa värvätessä suo-
malaiset esittivät toivomuksen 
että se voisi vaalia Kuninkaal-
lisen Preussin jääkäripataljoo-
na 27:n perinteitä, sillä olivat-
han nyt värvätyt vapaaehtoiset 
tavallaan toisen polven jääkä-
reitä, joukossa mm. useita jää-
kärien poikia ja pataljoona toi-
vottiin liitettävän Saksan kent-
täarmeijan eli Wehrmachtin 
riveihin. Wehrmachtissa palveli 
jo kuitenkin saksalaisista muo-
dostettu pataljoona, joka toimi 
jääkäripataljoona 27:n perintei-
den vaalijana. Wehrmacht:iin 
liittäminen ei muutenkaan so-
pinut saksalaisten (Himmler) 
suunnitelmiin, koska kaikki 
muistakin maista vapaaehtoi-
sina värvätyt sotilaat liitettiin 
Waffen-SS:n riveihin ja näin 
ollen myös suomalaiset vapaa-
ehtoiset, siis vastoin suomalais-
ten toiveita. Suomihan ei ollut 
Saksan miehittämä maa, eikä 
edes liittolainen. Mikä Waffen-
SS oli, tämä oli suomalaisille 
tuiki tuntematon asia.

Saksassa vapaaehtoiset jaet-
tiin kahteen ryhmään. Saksan 
hyökkäyksen Neuvostoliittoon 
alettua 22.6.1941, rintamakoke-
musta jo omaavat n. 400 miestä 
jaettiin lyhyen koulutuksen jäl-
keen pieninä ryhminä itärin-

tamalle (nimitys; Divisioonan 
Miehet) lähtevän Wiking -divi-
sioonan Nordland, Westland ja 
Germania -rykmentteihin. He 
osallistuivat kesän ja syksyn 
1941 suuriin taisteluihin ja lo-
pulta asemasotalinja vakiintui 
Mius -joelle Ukrainaan. Pääosa 
vapaaehtoisista eli n. 800 mies-
tä koottiin suomalaiseksi kou-
lutuspataljoonaksi, joka sai ni-
mekseen SS -Freiwilligen Ba-
taillon Nord-Ost. Pataljoonan 
perustamispäiväksi merkittiin 
15.6.1941 ja sen komentajak-
si määrättiin SS Hauptsturm-
führer (kapteeni) Hans Colla-
ni. Pataljoona sai koulutuksen-
sa Wienissä, Stralsundissa ja 
lopulta Gross-Bornin suures-
sa koulutuskeskuksessa Pom-
merissa. Pataljoonan valatilai-
suus pidettiin 15.10.1941 Gross 
-Bornissa, jolloin se sai myös 
lopullisen nimensä, Finnisches 
Freiwilligen Bataillon der Waf-
fen-SS. Valatilaisuuden yhtey-
dessä vihittiin käyttöön myös 
Suomesta tuotu SS-vapaaeh-
toispataljoonan lippu. Lipun 
olivat tehneet Jääkärien Rouvat 
-niminen yhdistys.

Joulukuun alussa 1941 pa-
taljoona (nimitys; Pataljoo-
nan Pojat) siirrettiin rintamal-
le, aluksi junilla läpi Puolan. 
Vinnitsan kaupungissa siirryt-
tiin autoihin, joilla ajettiin läpi 
Ukrainan. Pataljoonan asema-
paikkaan Mius -joelle, jossa 
Wiking divisioonan talviase-
mat sijaitsivat, saavuttiin tam-
mikuulla 1942. Suomalainen 
vapaaehtoispataljoona liitettiin 
eurooppalaisista vapaaehtoi-
sista muodostettuun Nordland 
-rykmenttiin. Pataljoonan yh-
teyteen koottiin myös aiemmin 
Wiking -divisioonan mukaan 
sodan alkaessa lähteneet suo-

malaisvapaaehtoiset.
Suomalainen vapaaehtoispa-

taljoona osallistui kesän 1942 
suurhyökkäykseen kohti Län-
si-Kaukasuksella sijaitsevaa 
Maikopin öljyaluetta. Elokuun 
puolivälin jälkeen Wiking -di-
visioona ja suomalaiset sen mu-
kana siirrettiin Itä-Kaukasuk-
selle. Malgobekissä pataljoona 
osallistui läpimurtoyrityksiin 
kohti Bakun öljykenttiä. Patal-
joona kunnostautui Terek-joen 
alueella käydyissä taisteluissa, 
vaikkakin tappiot olivat suu-
ret.

Näiden taisteluiden jälkeen 
pataljoona sai täydennystä 200 
miehen (nimitys; Ne 200 Ur-
hoollista) verran Suomesta syk-
syllä 1942. Syksyn ja alkutalven 
1942 aikana Wiking -divisioo-
na ja ”Suomipataljoona” sen 
mukana eteni aina Kaukasus -
vuoriston juurelle saakka. Tääl-
tä alkoi vetäytyminen vuoden-
vaihteessa 1942. Suomalaiset 
kävivät viimeiset hyökkäystais-
telut helmikuussa 1943 Ukrai-
nassa. Tämän jälkeen käytiin 
vain lähinnä torjuntataistelui-
ta perässä seuraavaa vihollista 
vastaan. Suomalaisten kahden 
vuoden sopimuskausi oli päät-
tymässä ja pataljoonan rinta-
malta vetoa alettiin valmistele-
maan. Pataljoonan siirto selus-
taan alkoi 11.4.1943. Pataljoona 
erotettiin Wiking -divisioonan 
alaisuudesta 24.4.1943 ja sen 
siirto Saksan kotialueelle al-
koi 29.4.1943, jonne saavuttiin 
7.5.1943.

Ruhpoldingin alppikyläs-
sä, Baijerin maaseudulla, vie-
tetyn loman jälkeen pataljoo-
na siirrettiin junakuljetuksel-
la Tallinnaan ja sieltä edelleen 
laivalla Hankoon, jonne saa-
vuttiin 2.6.1943. Pataljoonan 
kotiinpaluuparaati järjestettiin 
Tampereella 3.6.1943, minkä 
jälkeen miehet saivat kuukau-

den kotiloman. Loman jälkeen 
miehet koottiin Hankoon, jos-
sa oli virallinen SS-vapaaeh-
toispataljoonan lopettamisti-
laisuus 11.7.1943. Pataljoonan 
lopettamisen jälkeen miehet 
siirrettiin takaisin Suomen ar-
meijan riveihin ja osallistuivat 
kesän 1944 torjuntataisteluihin 
Karjalan kannaksella ja Laato-
kan Karjalassa. He osallistui-
vat myös Lapin sotaan 1944, 
entisiä aseveljiä vastaan, missä 
heistä osa haavoittui ja kaatui. 

Suomalaisia SS-vapaaehtoi-
sia kaatui Saksan itärintamalla 
256 ja Suomen rintamilla myö-
hemmin 113 eli yhteensä 369 
miestä. Veikko Elo on kirjoit-
tanut asiasta kirjan ”Pantinlu-
nastajat”.

Suomalaiset SS-vapaaehtoi-
set olivat erittäin arvostettuja 
sotilaita sekä esimiestensä että 
aseveljiensä keskuudessa ja vie-
lä nykyäänkin, yli 60 vuotta 
myöhemmin, ovat siteet Sak-
saan varsin vahvat. Suomalai-
sesta vapaaehtoispataljoonasta 
olisi tuskin koskaan tullut sel-
laista kohua, kuin siitä tunne-
tusti tuli, jos pataljoona olisi 
liitetty Saksan kenttäarmeijan 
eli Wehrmachtin riveihin, niin 
kuin suomalaisten toiveena oli 
pataljoonaa värvättäessä.

Mauno Jokipiin kirjas-
sa ”Waffen-SS:n suomalaispa-
taljoona vertailtavana” s. 402, 
(ISBN 951-746-335-9) sano-
taan, että ”Pataljoona on lähet-
tänyt Suomen upseerikouluun 
väkeä enemmän kuin mikään 
muu aikansa pataljoona.

Saksalaisten maksamat in-
validieläkkeet noin n. 100 hen-
kilölle loppuivat syksyllä 1944. 
He jäivät ilman eläkettä 12 vuo-
deksi, omaisten, aseveljien ja lä-
himmäisten hyvän tahdon va-
raan. SS-vapaaehtoisten värvä-
yksen takana oli kuitenkin ollut 
Suomen valtio. Lailla 15.6.1956, 

Juuri kotiin palanneita SS-vapaaehtoisia marssilla Hangossa 2.6.1943.
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jolloin vuoden 1918 punainva-
liditkin saivat eläkkeen, se lo-
pulta myönnettiin myös Waf-
fen-SS:n suomalaisille sotain-
valideille ja sotaorvoille.

Sodan jälkeiset vuodet oli-
vat ankeita ja vielä ankeampia 
suomalaisille vapaaehtoispatal-
joonaan kuuluneille. Vapaaeh-
toiset ovat yleensä parasta ai-
neista. Kaikesta huolimatta he 
pyrkivät elämässä eteenpäin. 
Omaa huoltotoimintaa varten 
vapaaehtoiset perustivat Veljes-
apu -nimisen yhdistyksen. Yh-
distys lieneekin vanhin jouk-
ko-osastoyhdistys.

SS-vapaaehtoisten joukosta 
sittemmin mm. löytyy: 2 mi-
nisteriä (Suorttanen, Malinen), 
7 professoria (Soila, Vuori, 
Bergström, Eloranta, Karvinen, 
Lindgren, Nummi), hallinto-
neuvos, lääkintäneuvos, maan-
viljelyneuvos ja metsäneuvos, 
juristeja n. 30, toimitusjohtajia 
36, metsänhoitajia 15, erilaisia 
toimittajia 16, DI 12, opettajia 
15, kadettiupseereita 17, kan-
ta-aliupseereita 10, pankinjoh-
tajia 7, lääkäreitä 8, ekonomeja 
8, pappeja 5, kirjailijoita 5, VR:
n henkilökuntaa 32, maanvilje-
lijöitä ainakin 116, sähköasen-
tajia 19, poliiseja 10, puuseppiä 
15, autoilijoita 36, työnjohta-
jia 57, merikapteeneja, pursi-
miehiä, seppiä, puutarhureita, 
muurareita, kaupunginjohta-
ja, filmipäällikkö (juutalaista 
uskontoa tunnustavan omista-
jan alaisuudessa), tullimiehiä, 
postimiehiä, hammaslääkärei-
tä, teurastaja, muukalaislegioo-
nalaisia, muusikkoja, geologi, 
hieroja, työmiehiä, hovimesta-
ri, arkistopäällikkö, arkkiteh-
ti, putkiasentajia, harjansitoja, 
SAK:n järjestöjyrä, huippu-ur-
heilijoita.

Suomalaiset SS–vapaaehtoi-
set taistelivat kilpi puhtaana 
osoittaen täten perinteistä suo-
malaista sotilaskunniaa myös 
taistelukentillä Kaukasukselta 
Suomen Lappiin.

Pekka karras 
veljesapu-Perinneyhdistys r.y 

puheenjohtaja

Suomalaisten SS-vapaaehtois-
ten hihamerkki. Merkkiä käyt-
tivät myös saksalaiset, jotka 
palvelivat suomalaisten III Nord-
land rykmentin pataljoonassa.

Kirjakaupoista. Kustantajan kirjakauppa: Annankatu 44, Helsinki (ma–pe 9–17). Tilaukset: puh. 020  450  05, www.edita.fi /netmarket

Tositarinoita historiasta
TOM STANDAGE

KUUSI LASILLISTA HISTORIAA

Mikä yhteys on oluella ja kirjoitustaidon kehityksellä? 
Miksi viiniä pidetään juomista sivistyneimpänä? 
Kuudella juomalla, oluella, viinillä, viinalla, kahvilla, 

teellä ja Coca-Colalla on läheinen yhteys 
historian tapahtumiin ja mullistuksiin.

Aito
vakoojatarina 

ja kiehtova 
ajankuva 
sota-ajan
Suomesta

Nestemäinen
matka
menneisyyden
kuohuihin

OHTO MANNINEN

KERTTU NUORTEVA
Neuvostokaunotar vakoilujohtajana

Kerttu Nuorteva alias Elina Hämäläinen johti 
jonkin aikaa Neuvostoliiton vakoiluverkostoa 
Suomessa. Nuorteva jäi kiinni helsinkiläisessä 
pesulassa vuonna 1942; viisi kuukautta sen 
jälkeen, kun oli saapunut maahan laskuvarjolla. 
Hänen tunnustuksensa perusteella tuomittiin 
myös Hella Wuolijoki.

OHTO MANNINEN, KAUKO RUMPUNEN (TOIM.)
Käymme omaa erillistä sotaamme
RISTO RYTIN PÄIVÄKIRJAT 1940–1944

Presidentti Rytin aiemmin julkaisemattomat muis-
tiinpanot kuvaavat, miten Ryti näki ja koki asiat. 
Lisäksi mukana on muiden henkilöiden muistiinpa-
noja heidän ja Rytin välisestä mielipidevaihdosta.

Suositusta teoksesta nyt saatavilla toinen painos.

JUKKA KOIVISTO

PÄIVIÖ HETEMÄKI
Sovinnontekijä

Valt. tri., TAT:n toimitusjohtaja 
Jukka Koivisto kuvaa yhteiskun-
tamme kehitystä Päiviö Hetemäen 
toiminnan kautta ja kertoo hänen 
urastaan kiinnostavasti.

KEIJO K. KULHA

JUTIKKALA
Tinkimätön akateemikko

Ensimmäinen elämäkerta poikkeuk-
sellisen etevästä ja monipuolisesta 
akateemikosta.

 Historioitsija ja tunnettu journalisti 
Keijo K. Kulha kuvaa legendaarisen 
tutkijan monipuolista uraa ja elämää. 

SUURENTAVAT LUKULAITTEET
www.luuppitalo.com

Puh/vastaaja 08-2371 1017
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Onnistuneesti viedyn 
tapahtuman lähes 150 
vapaaehtoisen toimi-

jan taustaorganisaatioita oli-
vat mm. Hämeenkyrön Seudun 
Reserviupseerikerho, Hämeen-
kyrön Reservinaliupseerit ry, 
Ikaalisten ja Ylöjärven reservi-
läisjärjestöt sekä Maanpuolus-
tuskoulutus ry ja puolustusvoi-
mat.  

Lähes kolmen päivän vaellus 
oli mieluisa kokemus niin osal-
listujille kun järjestäjillekin.  

Jotoksessa vaativaan Tör-
ni- eli A-sarjan 60 km. radan 
pituus painottui sotilaallisiin 
tehtäviin. Siihen osallistuneis-
ta 26 partiosta kukaan ei kes-
keyttänyt. Neljänkymmenen 
kilometrin pituisessa Suomen 
Sotilas-sarjassa kilpailleesta 
78 partiosta maaliin pääsi 73 
joukkuetta. Yhdistettyyn so-
tilaspartiotaitokilpailuun ja 
maastovael lustapahtumaan 
starttasi yhteensä 104 joukku-
etta. Ympäri Suomea saapu-
neet partiot mittasivat sotilas- 
sekä kansalaistaitoja käsittävi-
en tehtävien lisäksi kuntoaan, 
kestävyyttään ja kenttäkelpoi-
suuttaan Hämeenkyrön kan-
gasmaastossa.  

komentajan vierailu
Jotoksen suojelija Läntisen 
maanpuolustusalueen komen-
taja kenraalimajuri Ilkka Aspa-
ra kunnioitti jotosta läsnäolol-
laan arvostaen kilpailun rank-
kaa puolta ja vaativia tehtäviä. 
Suomen Sotilas -sarjassa hän 
piti tärkeänä yleishyödyllisten 
kansalaistaitojen kuten pelas-
tus-, ensiapu- ja erämiestaitojen 
painottamista. Hän totesi jotos-
ten vakiinnuttaneen aseman-

Maanpuolustustahto elää

sa hyödyllisenä koulutustapah-
tumana. ”Kilpailuissa huokuu 
hyvä yhteishenki ja maanpuo-
lustustahto.” Kenraalimajuri 
Ilkka Aspara antoi tunnustuk-
sen reserviläisten onnistuneelle 
voimannäytteelle.  

kansainvälisiä vieraita
Törni -sarjassa kilpaili 26 jouk-
kuetta, joista kaksi edusti Vi-
roa: Harju Malev I ja Harju 
Malev II.  Viron edustajat oli-
vat noin parikymppisiä mie-
hiä.  He kertoivat, että Uuden-
maan reserviläiset tekevät hei-
dän kanssaan yhteistyötä.  Tuli 
myös ilmi, ettei Virossa ole yh-
teistä asevelvollisuusjärjestel-
mää, vaan nuoret hakeutuvat 
kymmenvuotiaina erilaisiin 
nuoriso-osastoihin esimerkik-
si Nuoriin kotkiin, joka vastaa 
meidän partiotoimintaamme. 
Virolaiset siirtyvät teini-ikäi-
sinä maanpuolustuksen piiriin 
ja osa suorittaa varusmiespal-
veluksen.  Moni virolainen käy 
vapaaehtoisissa harjoituksis-
sa ja he ovat sitoutuneet maan-
puolustukseen.  Toimintaa voi-
daan verrata suomalaiseen suo-
jeluskuntatoimintaan.  

Perhejoukkueita, naisia 
ja veteraaneja
Hämeenkyröjotoksessa oli mu-
kana runsaasti perhejoukkuei-
ta. Esimerkiksi Tyrvää-nimisen 
partion kokoonpanossa olivat 
veljekset vänrikki Lauri ja ker-
santti Timo Hämeen-Anttila. 
Isä yliluutnantti Matti Hämeen-
Anttila oli estynyt viime tipassa 
lähtemästä jotokselle, joten hä-
nen paikallaan kilpaili luutnant-
ti Lauri Inna. Kaikki kolme Hä-
meen-Anttilat ja Inna ovat kil-

pailleet jotoksilla kymmenen 
vuotta. Isä Matti on kannusta-
nut ja motivoinut poikia lähte-
mään jotoksille jo yläasteikäi-
senä. Tyrvää-partio piti hyvänä, 
että tehtävät ovat painottuneet 
sotilastieto- ja taitotehtäviin.  

Partio Valkianvirittäjät oli 
myös perhejoukkue Vähä-Ky-
röstä.  Isä luutnantti Hannu 
Härö oli osallistunut jotoksiin 
16 kertaa. Hänen jälkikasvunsa 
kersantti Maria ja alikersantti 
Juha Härö osallistuivat jotok-
seen nyt kolmatta kertaa. Jouk-
kuetta oli täydennetty neljättä 
kertaa kilpailevalla Iso-Kyröstä 
kotoisin olevalla kersantti Jussi 
Peltoniemellä. Valkianvirittä-
jät ylsivät lauantain ampuma-
paikalla ensimmäisenä partio-
na täysiin pisteisiin.

Kauhajokelaisen luutnantti 
Arto Soinin vierellä käveli kol-
me komeaa poikaa: 13-vuotias 
Aapo ja 15-vuotias Juho Soini 
sekä 16-vuotias Sami Perälä.  
Aapo on Suomen sotilas-sarjas-
sa kokenut kilpailija nuoresta 
iästään huolimatta. Hän kertoi 
itsensä voittamisen fyysisessä 

rasituksessa olleen jotoksen pa-
ras anti. Isä Arto totesi, että ko-
tona on vielä kaksi nuorempaa 
poikaa, jotka osallistunevat ensi 
vuoden jotokseen. Etukäteis-
harjoittelukysymykseen jouk-
kue, partio Pystykorva vastasi 
ykskantaan: ”Lahajaattomaat 
harjootteloo.”  Koko joukkueen 
kokoonpano oli luutnantti Arto 
Soini, kersantti Jarkko Pyyluo-
ma, alikersantti Heikki Mänty-
lä sekä Aapo ja Juho Soini sekä 
Sami Perälä.

Naisjoukkue Askeltajat oli-
vat jo kolmatta kertaa jotok-
sella. Vänrikki Anna-Reet-
ta Hokkanen Virroilta ja Kat-
riina Sälli Vammalasta olivat 
kolme vuotta sitten suoritta-
massa asepalvelusta ja innos-
tuivat jotostelusta. Tytöt saivat 
mukaansa myös Katriinan sis-
kon Elina Sällin. Tytöt totesi-
vat, että syysjotoksesta on tullut 
tapa.  He eivät hamuile johtosi-
joituksia, vaan ottavat viikon-
lopun kokemuksen kannalta ja 
nauttivat metsässä olosta.   

Todellinen veteraaniporukka 
Tampereelta oli ristinyt joukku-
eensa nimeksi TamRU. Joukku-
eeseen kuuluivat yliluutnantit 
Jussi Virtamo ja Risto Kallio, 
luutnantti Olli Jäätelä ja ali-
kersantti Jonne Torikka. Parti-
on yhteisikä oli 225 vuotta. Jus-
si Virtamo on osallistunut jo-
toksiin 26 kertaa, Risto Kallio 
17 kertaa ja Olli Jäätelä 12 ker-
taa. Janne Torikkaa kiusoitel-
tiin leikkisästi ”arkajalaksi” ja 
”oppipojaksi”, kun hänellä on 
jotoskokemusta vasta viidestä 
kerrasta.

sillanpään marssilaulua 
Partio Raasin Sissit marssi 
maaliin laulaen reippaasti Sil-

Ylikersantti Pertti Saari selvittää ampumarastin toimintaa. Vasemmalta majuri Taisto Mäkinen, ken-
raalimajuri Ilkka Aspara, kapteeni Pentti Mattila, takana keskellä Hämeenkyrön Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Tuomo Linnainmaa, rastipäällikkö Pertti Saari ja jotoksen markkinointipäällikkö Ka-
tariina Pylsy. 

Kylmäkylpy sisältyi jotospäivään.

lanpään marssilaulua niin että 
Osaran mäki raikui.  Joukku-
een muodostivat kapteeni Olli 
Virtanen, ylikersantti Kai Pe-
räkylä, Janna Luotola ja kap-
teeni Matti Oravainen.  Raa-
sin Sissit ovat kaikki samalla 
työpaikalla ja ovat kiertäneet 
jotoksia yhdessä monien vuo-
sien ajan. Janna Luotola olisi 
toivonut enemmän paikallisai-
heita käsitteleviä kysymyksiä.  
Hän antoi järjestelyistä kiitos-
ta: ”Rasteilla ei ollut turhaa by-
rokratiaa eikä jonoja.”

Jotoksen johtajan 
kommentit
Kapteeni Pentti Mattila toteaa 
tapahtuman järjestämisen ol-
leen haaste, joka otettiin vas-
taan ja toteutettiin resursseja 
kooten eri osaamisen alueilta. 
Saadun palautteen perusteella 
voidaan olla tyytyväisiä siitä, 
että jotos eteni sujuvasti näiden 
kolmen päivän aikana. Palaute 
toimitetaan myös seuraavalle 
järjestäjälle jotta mahdollisista 
epäkohdista opitaan. Hämeen-
kyröjotoksen toteutus loi hy-
vän yhteishengen tukijoiden, 
Maanpuolustus koulutus ry:n 
ja puolustusvoimien kanssa. Il-
man tätä tukea monet rastiteh-
tävät olisivat muuttaneet oleel-
lisesti sisältöään.

Mattila antoi erityiset kii-
tokset kaikille kilpailijoille, tu-
kijoille ja jotoksen henkilökun-
nalle erittäin hyvin tehdystä 
työstä.

Ensi syksynä valtakunnalli-
nen syysjotos järjestetään Hel-
singin seudulla Stadin jotok-
sen-nimellä

Teksti: katariina Pylsy  
kuvat: eero Pylsy

reserviurheiluliiton perinteinen syysjotos järjestettiin 
15—17. syyskuuta F. e. sillanpään maisemissa Hämeen-
kyrössä.  Lähes helteinen sää ja 120 vuoden ikäisen 
osaran maaseutuopetusyksikön ympäristö antoivat 
toimintavuoden päätapahtumalle mahtavat puitteet.  
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Viime sotiimme liitty-
vän perinteen kerää-
misessä yksikin mies 

voi tehdä suuren palvelun pai-
kallisen sotaveteraaniperinteen 
säilyttämiseksi. Itäisellä Uu-
dellamaalla, Askolan Vakkolan 
kylässä rauhaisan metsän ym-
päröimässä maatilaympäristös-
sä Askolan Sotaveteraanit ry:n 
sihteerinä 30 vuotta toiminut 
Heikki Uljas (s. 1920) on säi-
lyttänyt ja kartuttanut sodan-
aikaisia kortti-, kirje-, lehti-, 
kartta-, kirja- ym. dokumentti- 
ja esinekokoelmiaan. Nämä on 
pääasiassa koottu hänen van-
han kotitalonsa pohjakerrok-
seen tehtyyn pieneen huonee-
seen kotimuseoksi. 

Hän sanoo harrastaneen-
sa perinne-esineiden keräi-
lyä jo poikavuosina ottaen tal-
teen mm. mielenkiintoisimpia 
puuesineitä vinttiin, joista osa 
on päässyt häviämään. 

Heikki oli 3 ½ -vuotias isän-
sä kuollessa. Aikanaan tilalla pi-
dettiin lypsykarjaa, josta luovut-

Veteraaniperinteen keruussa yksikin mies voi ratkaista
tiin Heikin siirtyessä eläkkeelle 
1982. Tällöin poikansa Hannu 
otti vastuun tilanpidosta.

Historian havina 
havaittavissa
Lehtivalikoimasta erottuu mm. 
Suomen sotilaan vuosikerta 
1920, Suomen vapaussota-leh-
tiä 1936–1938, Sarkatakki 1937–
1944, Hurtti Ukko, Sotilaan 
ääni, Maanpuolustusnuoriso 
sekä Koti ja kasarmi. Sota-ajan 
muistelmia, päiväkirjoja valo-
kuvineen tai kopioita sellaisista 
sekä eri henkilöiden ajatelmia 
on luettavissa. Keravan kirja-
painon 1920 painaman Heikki 
Klemetin Kunniamarssin nuo-
tit ja sävelet hän kertoo löytä-
neensä jätepaperikassista kym-
menen vuotta sitten. Omia so-
tapäiväkirjamerkintöjä Heikiltä 
löytyy toista sataa sivua. Tallel-
la ovat myös äidiltä rintamal-
le saamansa kirjeet sekä Heikin 
lähettämät kirjeet kotiin. As-
kolan Lotta Svärd -yhdistyksen 
pöytäkirjojen sisältö vuosilta Heikki Uljas kotoisassa museohuoneessaan.

1923–1939 on täällä tallella.
Sodanaikaisessa Työmies-

askissa ovat kaikki tupakat 
edelleen hyvässä järjestykses-
sä. Laajan matrikkeliaineiston 
kerääminen askolalaisista so-
dassa olleista on vaatinut vuo-
sikausien työn eri lähteistä tie-
toja hakien. Kärsivällisyyttä 
vaativa työ on poikinut kolme 
kirjaa, mm. runsaasti kiitosta 
saaneen eversti Ilmo Kekkosen 
kanssa työstämänsä 2003 jul-
kaistu Askolan soturit.  

Ratsuväkikoulutuksestaan 
huolimatta Heikki Uljas toimi 
tykinjohtajana joukkojen har-
vetessa Ihantalan taistelun so-
dan loppuvaiheissa.

Tutustuessa Itä-Karjala-pos-
timerkein varustettuihin kir-
jekuoriin, alkuperäisiin rinta-
malta lähetettyihin kirjeisiin 
ja sodanaikaisiin esineisiin, ja 
muihin dokumentteihin, vie-
railija voi tuntea tuon ajan mel-
kein olevan läsnä. 

Markku rämö

Venäjän sotaveteraani-
en ja sotapalvelun vete-
raanien komitea vietti 

50-vuotisjuhliaan Moskovassa 
30. syyskuuta. Juhlaan osallis-
tui yli tuhannen vieraan jouk-
ko. Pääjuhla pidettiin hiljattain 
uudelleen rakennetussa Kris-
tus-Vapahtajan temppelissä. 

Suomalaisten vieraiden vie-
railuohjelmaan kuului tutus-

Venäjän Sotaveteraanikomitea 
toiminut 50 vuotta

tuminen suuren isänmaalli-
sen sodan museoon ja asenäyt-
telyyn, käynti V.L.Govorovin 
haudalla ja tutustuminen Suo-
men Moskovan suurlähetys-
töön sotilasasiamies Ari Rau-
talan johdolla. 

Suomesta juhlallisuuksiin 
osallistuivat Suomen veteraa-
niliittojen valtuuskunnan jä-
senet Sotainvalidien Veljeslii-

Ulkomaisia kutsuvieraita oli juhlaan saapunut useita kymmeniä. Komitean vastaanotolla otettiin 
vieraista ryhmäkuva. Istumassa keskellä uusi puheenjohtaja, ilmailumarsalkka Aleksander Jefimov 
(85). Hänestä toinen oikealle Suomen delegaation jäsen, Rintamanaisten Liiton puheenjohtaja Kaa-
rina Peltola.

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan puheenjohtaja Onni Tol-
jamo esitti VEVA:n tervehdyksen juhlivalle komitealle. Tulkkina oli 
Moskovan lähetystön sotilasasiamies, eversti Ari Rautala. Hänes-
tä oikealle komitean kansainvälisen osaston johtaja Juri Ivanov ja 
komitean puheenjohtaja Aleksander Jefimov. 
Kuva Aarno Strömmer.

ton puheenjohtaja Veli Matti 
Huittinen, Suomen Sotavete-
raaniliiton puheenjohtaja Aar-
no Strömmer, Rintamavete-
raaniliiton puheenjohtaja Onni 
Toljamo, Rintamanaisten Lii-
ton puheenjohtaja Kaarina Pel-
tola, Rintamaveteraaniliiton 
valtuuston puheenjohtaja Sulo 
Leivo ja Rintamaveteraaniliiton 
toimitusjohtaja Reino Toivio.

Valtuuskunta luovutti yhtei-
senä lahjana sotaveteraaniko-
mitealle kristallipaaden.  

armeijankenraali 
vladimir govorovin 
hautajaiset
Venäjän Sotaveteraanikomi-
tean aikaisempi puheenjohta-
ja armeijankenraali Vladimir 
Govorov kuoli 13. elokuuta. 
Suruseremonia ja hautausti-
laisuus pidettiin 17. elokuuta 
Moskovassa. Suomesta tilai-
suuksiin osallistuivat puheen-
johtaja Onni Toljamo ja toimi-
tusjohtaja Reino Toivio. 

Koko puheenjohtajakauten-

sa V.L.Govorov piti läheisiä yh-
teyksiä suomalaisiin veteraani-
järjestöihin. Armeijankenraa-
li Govorov seurueensa kanssa 
osallistui mm. Sotaveteraanilii-
ton XXI liittopäiville Seinäjoel-
la 2004.  

sotaveteraanikomitealle 
uusi puheenjohtaja
Venäjän Sotaveteraanikomite-
an uudeksi puheenjohtajaksi on 
valittu ilmavoimien marsalkka 
Alexander Jefimov, varapu-
heenjohtajiksi armeijankenraa-
li Victor Jermakov ja kenraali-
eversti Anatoli Bogdanov. 
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Förbundsmötet i S:t Michel i början av 
juni godkände förbundsstyrelsens för-
slag till framtidsplan för de sista skede-
na av organisationens livslopp och för 
de därav föranledda förändringarna i 
förbundets stadgar. Det viktigaste mo-
mentet i stadgeändringarna gällde den 
såkallade avsiktsparagrafen, vari sfären 
för förbundets sociala verksamhet pre-
ciserades till att jämte krigsveteranerna 
omfatta även deras makor/makar och 
änkor/änklingar.

I enlighet med den godkända fram-
tidsplanen beredde förbundsstyrel-
sen ett förslag till ändring av distrik-
tens och föreningarnas modellstadgar 
därhän, att dessa bereder möjlighet till 
medlemskap för makor/makar samt 
rösträtt för de sistnämnda och stödan-
de medlemmar vid föreningarnas mö-
ten.

Det av styrelsens arbetsutskott upp-
gjorda utkastet till ändring av modell-
stadgarna föredrogs vid förbundets 
rådplägningsdagar i början av sep-
tember och godkändes i styrelsemö-
tet i slutet av samma månad. Föränd-
ringsförslaget sändes ofördröjligen till 
medlemsföreningarna, om vilkas re-
spons förbundsstyrelsen är medveten 
om, när denna vid sitt sammanträde i 
mitten av december fattar sitt slutgil-
tiga beslut om modellstadgarna. Efter 
förhandsgranskningen föreligger stad-
garna till behandling hos föreningarna 
och distrikten från och med mitten av 
januari.

Det är fortfarande skäl att fram-
hålla, att modellstadgarna är rekom-
mendationer och att föreningarna fat-
tar sina eventuella ändringsbeslut själv-
ständigt, på basis av sina egna behov 
och överväganden. Förbundsstyrelsens 
förhoppning om uppnåendet av en en-
hetlig stadgegrundval, som täcker hela 
organisationsfältet, torde emellertid 
vara förståelig. Härtill anknyter sig 

Stadgereformen fortgår
också styrelsens beslut att kostnader-
na för registrering av stadgeändringar 
täcks med av förbundet anslagna med-
el, om stadgeändringarna insänds till 
registrering via förbundet.

Förbundet hoppas naturligtvis på 
energiskt väckelse- och rådgivnings-
arbete för reformens fortgång och för-
verkligande i disktrikten. Det är skäl 
att minnas att förbundsmötet i S:t Mi-
chel ålade distrikten en viktig förplik-
telse. Nämligen att före förbundsmötet 
i Åbo 2008 framlägga en redogörelse 
för föreningarnas planer för de när-
maste åren och för stadgeförändringar-
nas fortskridande.

Det är skäl att understryka att stad-
geändringen har ett viktigt allmänt 
syftemål: att skapa förutsättningar för 
ett ökande vårdarbete under förbun-
dets aftonskede och för tryggandet av 
de beredvilliga frivilliga hjälpkrafter 
som då krävs.

aarno strömmer

Efter det Finlands Vapenbrödraför-
bund upplöstes dröjde det över tio år 
innan den lokala sammanslutning-
en ”Maansaantioikeutta Vailla Ole-
vat Rintamamiehet” (Frontmän utan 
rättighet att erhålla jord) grundades i 
Tammerfors 1956. Därefter grunda-
des andra liknande föreningar på oli-
ka håll i landet. Avsikten med dem var 
att förbättra bostadsförhållandena för 
före detta frontmän som deltagit i kri-
gen utan familj. Året därpå befanns det 
nödvändigt att grunda en takorganisa-
tion. En allmän riksomfattande front-
mannaorganisation inleddes 29.9.1957 i 
och med grundandet av Frontmännens 
Bostadsförbund r.f. Detta betraktas så-
som inledningen av Finlands Krigsve-
teranförbunds verksamhet.

Fem årtionden inbegriper en mång-
skiftande energisk verksamhet. Under 
de första decennierna stötte verksamhe-
ten i fråga på ganska stark motvind, men 
under de senaste tjugo åren har situatio-
nen förändrats. Efter hand som vetera-
nerna åldrats har yngre generationer 
kommit med i veteranföreningarnas ar-
bete. Med stöd av dem säkras verksam-
hetens fortsättning under veteranernas 
hela återstående tid och begynnelsen av 
det regionala traditionsarbetet.

Inför och under förbundets jubi-
leumsår är det skäl att dra sig minnes 
veteranerna och det arbete på olika ni-
våer som har utförts inom krigsvete-
ransamfunden. Arbetet i fråga klar-
görs av förbundets 50-årshistoria, som 
utkommer i början av mars 2007. Från 
och med krigsveteranveckan anordnar 
veterandistrikten regionala 50-årsfes-
ter. Vid ett seminarium om den regio-
nala veterantraditionen, som anordnas 
i april tillsammans med Traditionsför-
bundet Eklövet, kommer att behandlas 
organiseringen av traditionsarbetet på 
lokala nivåer efter veteranerans slut. I 
juni deltar administrationspersonal-, 

Inför förbundets 50-årsjubileum
veteraner och understödjare i en krigs-
historisk resa till Karelska näset. Vid 
en utomhusfestlighet i Helsingfors i au-
gusti tillsammans med försvarsmakten 
presenteras våra krigsveteraners upp-
offringar och krigsveteranarbetet för 
den stora allmänheten. Förbundets 50-
årsfest försiggår i Helsingfors univer-
sitets solennitetssal på jubileumsdagen 
den 29 september. Till festen inbjuds 
deltagare från alla medlemsföreningar, 
jämte övriga inbjudna. Samma dag kl. 9 
planeras uppvaktning vid hjältegravar-
na överallt i hela landet.

Tidningen Sotaveteraani—Krigs-
veteranen förmedlar information om 
krigsveteranarbetet även till övri-
ga målgrupper. Jubileumsårets första 
nummer kommer att innehålla en arti-
kel om Finlands krig 1939—1945. 

Tidningen skall utdelas till grund-
skoleleverna som stöd för undervis-
ningen i historia. Ett särskilt objekt i 
nummer två kommer att vara bevärin-
garna. 1 övriga nummer kommer att 
behandlas regionala fester, veteran-
distriktens verksamhet, traditionsarbe-
tet samt möjligheterna att stöda krigs-
veteranarbetet.

Jubileumsårets lösenlogo har redan 
i olika sammanhang varit framme un-
der loppet av detta år. Från och med nu 
kommer logon i fråga att vara en be-
ståndsdel i Sotaveteraani—Krigsvete-
ranens jubileumsuppsyn. Om firan-
det av jubileumsåret finns mera infor-
mation annorstädes i denna tidning. 
Om de senaste begivenheterna står att 
läsa redan i förhand. Tillsammans med 
detta tidningsnummer erhåller alla or-
dinarie medlemmar i krigsveteranför-
eningarna jubileumsårets en väggka-
lender, som redogör för det arbete spm 
gjorts till förmån för krigsveteranerna. 
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Herttoniemi

Statskontorets statistik vi-
sar, att tyngdpunkten allt-
fort är förlagd till anstalts-

rehabilitering. År 2005 fanns 
till förfogande sammanlagt 
45.837.065 euro. Antalet vete-
raner berättigade till rehabilite-
ring var detta år 85.489 perso-
ner. I medeltal fanns alltså dis-
ponibelt 536 euro per veteran. 
Enligt Statskontorets uppgifter 
kostade anstaltsrehabilitering-
en i medeltal 1 540 euro per ve-

Frontveteranernas 
rehabiliteringsperioder år 2005

teran och maka/make -period 1 
040 euro. Priset för öppen- och 
dagrehabilitering steg till unge-
fär 530 euro per period.

Rehabiliteringsanslaget kan 
i enlighet med Statskontorets 
direktiv användas för anstalts-,  
öppen- och dagrehabilitering 
även som för rehabilitering 
hemma hos veteranen. Även 
fotvård kan ges som öppen re-
habilitering åt veteraner, som 
är i behov av sådan. Vid val av 

alternativ för rehabilitering bör 
tas i beaktande behovet och 
även hur brådskande behovet 
är. Veteranen, som skall reha-
biliteras, bör remitteras till öp-
pen- eller anstaltsrehabilite-
ring på basen av allmän med-
icinsk erfarenhet, så att man 
med rehabiliteringen uppnår 
bästa möjliga vårdresultat. En-
ligt Statskontorets direktiv bor-
de minst hälften remitteras till 
öppen och dagrehabilitering.

rehabiliteringen startar
I Jalasjärvi gjorde man år 2001 
en enkät genom att tillsam-
mans med ett medlemsbrev till 
veteranerna även posta ett frå-
geformulär angående rehabili-
tering. Resultatet var att ung. 
75 % av svararna ville ha någon 
annan form av rehabilitering än 
anstaltsrehabilitering.. Som or-
sak uppgavs att man inte kunde 
lämna makan/maken ensam, 
inte kunde lämna bostaden oel-
dad, särskilt vintertid, att man 
ville sova i sin egen säng o.s.v. 
Dessa var de främsta orsakerna 
till att man inte ville söka till 
en anstalt. Veteranerna upple-
ver många anstalter, där flere 
hundra samtidigt rehabiliteras, 
som alltför stora. De känner sig 
försvinna i den stora massan. 
Dit når inte kamratandan.

     Efter att ha rådgjort med 
rehabiliteringsarbetsgruppen 
vid Jalasjärvi hälsocentral be-
gärde man offert på enveckas 
rehabilitering för 12 personers 
grupp av Palveluportti, som ägs 
av kommunen. Detta var det 
enda stället, där man kunde ge 

Veteranrehabilitering i Jalasjärvi
veteranrehabilitering på orten.

     I enveckaprogrammet in-
gick mångsidig motion som 
stavgång, motionsgång, in-
negymnastik, olika bollspel, 
vattengymnastik o.s.v. I pro-
grammet fanns också massa-
ge, fotvård, måltider och kaf-
fepaus. På dagordningen fanns 
även föreläsningar av sakkun-
niga, från läkare till polis. För-
utom motion hörde även olika 
slags handarbeten till program-
met, t.ex. påsktippor, veteran-
skjortor, jultomtar o.a. dylikt. 
Förutsättningarna att lyckas på 
en vecka är att programmet är 
mångsidigt och motionsmäs-
sigt tillräckligt utmanande. Pla-
neringen har i betydande grad 
underlättats av att programmet 
uppgjorts av rehabiliterings-
ledarna och att dessa person-
ligen känt veteranerna. En del 
av rehabiliteringen är också att 
veteranerna, som upplevt kri-
get, får vara tillsammans och 
minnas egna upplevelser både 
under och efter kriget.

I Palveluportti har plane-
ringen och genomförandet hela 

tiden skötts av samma perso-
ner. Grupperna sammansattes 
efter tidningsannonsering och 
senare har ryktet gått från ve-
teran till veteran.

Förverkligandet av 
rehabiliteringen
Till en början hade man fyra 
grupper med tolv deltagare i 
varje grupp. En grupp bestod 
av lottor, som tjänstgjort vid 
fronten; de har ofta ”hamnat 
på sidan om”, då de inte har nå-
gon egen föreningsverksamhet 
på orten. Grupparna samman-
kom i början av året under en 
vecka och under slutet av året 
ytterligare en vecka. Transport 
ordnades för de, som inte hade 
egna transportmöjligheter.

Rehabiliteringsgruppen be-
viljar därtill också fem gång-
er massage eller tre gånger fot-
vård. I dessa fall får veteranen 
själv söka sig till något av ortens 
godkända vårdserviceställen. 
För rörelsehandikappade har 
sådan vård godkänts att ges 
hemma hos veteranen.

Ovannämnda rehabilitering 

kompletterar anstaltsrehabili-
teringen, som veteranen fort-
farande får anhålla om och be-
viljas, konstaterar ordföranden 
Arne Vuorenmaa. Å andra si-
dan är veteranerna, som enkä-
ten utvisade, inte mera särskilt 
benägna att delta i anstaltsre-
habilitering. Dagrehabilitering 
är då ett bra alternativ, då den 
kompletteras med massage och 
fotvård. På det här sättet har vi 
fått också ”de tillbakadragna” 
med i rehabiliteringen. Trös-
keln är inte så hög, då man får 
komma tillsammans med be-
kanta från den egna kommu-
nen. Anslagen för rehabilite-
ring räcker till också för en be-
tydligt större grupp, då priset 
för en veteran i anstaltsreha-
bilitering motsvarar tolv vete-
raners enveckasrehabilitering 
på hemorten. Dessutom syssel-
sättes då den egna kommunens 
producenter och företagare. 
Av senaste års anslag för den-
na kommun, ung. 69 000 euro, 
användes över hälften till dessa 
dag- och öppenrehabilitering-
ar. Berättigade till rehabilite-
ring var vid årsskiftet 129 ve-
teraner.

Tankar om 
rehabiliteringen
Maija Kivistö, 90 år, konstate-
rar, att hon genast från början 
fick två veckor i året på Palvelu-
portti. Det var krigsveteranför-
eningen, som kallade henne 
och de övriga lottorna till en 
rehabiliteringsgrupp. ”Tidiga-
re har jag varit i anstaltsrehabi-
litering på olika orter, men på 
grund av min höga ålder kan 
jag inte mera tänka mig att fara 
till en anstalt. Det är trevligt 
att få vara med i den här grup-
pen och det är stimulerande. 
Enveckasprogrammet har fy-
siskt varit lämpligt ansträng-
ande och också mångsidigt. 
Sakkunniga från olika områ-
den har varit till nytta och av 
dem har man kunnat få olika 
tips för vardagslivet. Platsen är 
bra. Den ligger nära och jag får 
komma hem till natten i min 
egen säng”.

Kaino Aaltonen, 87 år, be-
rättar, att då man i Jalasjärvi 
började ordna lokal rehabilite-
ring, anmälde han sig och blev 
kallad till den första perioden. 
Jag ville inte fara till anstaltsre-
habilitering, för jag har nedsatt 
hörsel och måste använda hör-

Ansökan om rehabilitering 
kan på veteranens vägnar även 
göras av anhörig eller av hälso-
vårdsmyndighet.

Förverkligade 
rehabiliteringsperioder 
år 2005
Den mest använda rehabilite-
ringsformen var tvåveckorspe-
rioderna, i vilka 19 162 vetera-
ner deltog. Treveckorsperioder 
beviljades åt 220 och fyraveck-
ors åt 61. Det skulle säkert fin-
nas behov av långa rehabilite-
ringsperioder, men på grund av 
otillräckliga anslag har man va-
rit tvungen att avstå från såda-

na. Anordnandet av öppen och 
dagrehabilitering var växlande; 
i hela landet deltog 15 874 vete-
raner i öppenrehabiliteringspe-
rioder och 3 095 hade möjlig-
het att delta i dagrehabilitering. 
Öppenrehabilitering ordnades 
nästan överallt i landet. Dagre-
habilitering stod att få endast i 
116 kommuner.

Tillsammans med vetera-
ner deltog 4195 makor/makar 
i anstaltrehabilitering. Endast 
i fyra kommuner förekom inte 
maka/make-rehabiliteringspe-
rioder. Makans/makens delta-
gande i rehabiliteringen är inte 
en s.k. subjektiv rättighet; där-
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om måste nämligen den kom-
munala myndighet, som hand-
har veteranrehabiliteringsä-
rendena, fatta särskilt beslut. 
Förutsättning för sådant beslut 
är att läkare finner gemensam 
rehabilitering vara nödvändig.

I många kommuner har 
man nått nära målsättningen 
att dela rehabiliteringen jämnt 
mellan anstalt- och öppenreha-
bilitering.

att upprätthålla kontakt 
är betydelsefullt.
På några orter har man i före-
byggande syfte gjort hembesök 
hos veteraner. Dessa hembesök 

har haft stor betydelse. Då har 
man kunnat bedöma veteraner-
nas boendeförhållanden, kon-
statera om han/hon kan reda 
sig själv och många andra om-
ständigheter har kommit fram. 
Ett sådant här förfarande gör 
det lättare för kommunen att 
uppgöra service- och rehabili-
teringsplaner på längre sikt och 
det ger möjlighet för veteranen 
att bli hörd vad gäller hans/hen-
nes möjligheter att reda sig själv 
hemma och vilka behov, som är 
förknippade med den komman-
de rehabiliteringen. Skulle vete-
ranen meddela, att han/hon inte 
önskar rehabilitering, är saken 

apparat. Jag är dessutom anhö-
rigvårdare, så egentligen kan 
jag inte vara borta hemifrån. 
Dessutom kunde jag på det här 
sättet ge plats åt dem, som stod 
i kö. Jag kan alltså inte göra 
jämförelse mellan olika former 
av rehabilitering. De första pe-
rioderna var enligt min me-
ning ganska lätta, men de se-
naste gångerna betydligt mera 
fordrande. Det beror förstås på, 
hur grundligt man följer givna 
anvisningar. Som hörselskadad 
kan jag inte få del av allt positivt 
i den sociala samvaron, men 
till den delen har det också gått 
framåt, då man blivit mera be-
kant med gruppen. Detsamma 
gäller också ledarna. De börjar 
känna sina ”elever” bättre och 
känner till vars och ens kondi-
tion från tidigare perioder.

Samuel Koskimäki, 84 år, 
anmälde sig genast till rehabili-
teringen, då han läste annonsen 
i tidningen. ”Jag har varit på oli-
ka rehabiliteringsinrättningar, 
men de börjar bli så stora enhe-
ter, att en gammal veteran inte 
vill hitta de rätta serviceplat-
serna där och då finns det risk 
att man blir utan viss vårdform 
ibland. När rehabiliteringen 

sker på hemorten tillsammans 
med bekanta veteraner känns 
det lyckat och samtalsämnen 
finns det. Rehabiliteringen har 
varit mångsidig och fysiskt till-
räckligt ansträngande. Ledarna 
kan sin sak och vid behov hjäl-
per de riktigt handgripligen. 
När veckan är slut, har vi ge-
mensam diskussion, vi benar ut 
allt vad veckan givit och vi får 
framföra önskemål för kom-
mande perioder.”

Samuel Piikkilä, 84 år, be-
rättar, att han tidigare varit 
med om anstaltsrehabilitering, 
men är numera med i dehär lo-
kala veckorehabiliteringarna, 
till vilka han själv anmält sig.

”Jag har fått tillräckligt med 
fysisk rehabilitering och sär-
skilt väl har det påverkat humö-
ret att få vara tillsammans med 
veterankompisar. Transporten 
har fungerat bra. På morgo-
nen hämtar taxin mig från yt-
terdörren och på kvällen tillba-
ka. Det skulle få finnas mera av 
denhär sortens rehabilitering.”

Helmi Hietikko, 84 år, be-
rättade, att hon for med på den 
första rehabiliteringen efter att 
man besökt henne och berättat 
om denhär möjligheten. ”Jag 

klar för hans/hennes del. Men 
en stor grupp veteraner vet inte 
om de olika alternativa reha-
biliteringsformerna. När sjuk-
dom och nedsatt funktionsför-
måga gör livet svårt och det t.ex. 
skulle vara möjligt att förbättra 
hans/hennes situation genom 
en väl planerad rehabilitering i 
hans/hennes eget hem, behövs 
det utomståendes medverkan 
att åstadkomma lösningar.

varifrån och hur  
kan man få hjälp
Kommunernas veteranombuds-
män och de personer, som ansva-
rar för veteranrehabiliteringen 

står till tjänst i alla de ärenden, 
som rör rehabilitering. De kan 
upplysa om, hur man ansöker 
om rehabilitering och vilka pap-
per, som behövs. Likaså får man 
av dem alla upplysningar, som 
gäller rehabilitering i hemmet, 
likaså hur man hos FPA söker 
om vårdstöd för pensionär, i vil-
ket fall läkarintyg fordras.

Rehabiliteringen i Jalasjärvi 
kommun är ett gott exempel på 
samarbete mellan kommunen 
och den lokala krigsveteranför-
eningen. Om inte föreningen 
hade tagit till sin uppgift att frå-
ga sina medlemmar vad de öns-
kade av rehabiliteringen, skulle 

med all sannolikhet den grupp, 
som helt skulle ha fallit utanför 
rehabilitering, vuxit stor. Beho-
vet av dagrehabilitering växer 
säkert de närmaste åren och i Ja-
lasjärvi är man nu i den lyckli-
ga situationen, att man kan följa 
med innehållet i rehabilitering-
en och utveckla den att motsva-
ra de verkliga behoven. Grunden 
är lagd och fortsättning följer.

anni grundström

fick läkarremiss till Jalasjär-
vi -rehabiliteringstillfällena. 
Jag har varit några gånger och 
skötarna är riktigt trevliga och 
kunniga. Dethär är bra, då man 
kan bo hemma. Rehabilitering-
en här är likadan som den i Ki-
vipuro. Gruppen är trevlig och 
vården bra”.

En veteran, som inte alls va-
rit med i någon slags verksam-
het efter det han flyttade till 
kyrkbyn till åldringshemsför-
eningens hyresbostad, kom nu 
med i rehabiliteringen. Därin-
tills hade han fått mat hem var-
je dag och också blivit badad. 
När han var på följande rehabi-
literingsperiod, berättade han, 
att han under föregående pe-
riod återfått självförtroendet. 
Han har nu badat själv och gått 
till matstället själv. Nu behövde 
han ej mera någon hjälp i des-
sa avseenden. Då han intar sina 
måltider i Palveluportti, träf-
far han bekanta veteraner och 
andra äldre. Tack vare de vid-
tagna åtgärderna blev han inte 
”åsidosatt”.

”Sådant gensvar ger tro på 
behovet av rehabilitering och 
på dess betydelse. Även om 
det inte finns olika slag av ut-

rustning i motionssalen, så har 
gymnastiken ändå varit till stor 
nytta, vattengymnastiken med-
räknad, för dessa åldersklasser. 
.Man ger också anvisningar för 
fortsatt rehabilitering hemma. 
Därom får ju var och en själv 
bestämma. Det ser nog ut som 
om grupperna trivs på kurser-
na och med samvaron där”, sä-
ger ordföranden Vuorenmaa.

     På hälsocentralens fysi-
kaliska avdelning ges öppen re-
habilitering, närmast massage 
och möjlighet till motion. Där 
ges också tips för de vardagliga 
funktionerna. Veteranerna får 
på överenskomna dagar reha-
bilitering, i allmänhet 10 gång-
er och bor hemma.

Blicken framåt
Terhi Anttila, som är ansvarig 
för veteranrehabiliteringsgrup-
pen, har påbörjat sina hembe-
sök hos veteranerna. Avsikten 
är att besöka varje veteran för 
att kartlägga hans/hennes situ-
ation både vad hälsan och bo-
endet beträffar. Om boendet 
kan underlättas med smärre 
hjälpmedel, handtag, ledstång 
eller dylikt, så ges informa-
tion om, hur man kan få såda-

na. Samtidigt repeteras de dag-
liga rutinerna och ges tips hur 
dessa borde utföras. Betydelsen 
av dagliga måltider framhålles 
både ur psykisk och fysisk syn-
vinkel. Åtminstone en varm 
måltid måste man få varje dag.

     Genom besöken får man 
en helhetsbild av veterange-
nerationens situation. Samti-
digt kan veteranen få person-
liga råd för att upprätthålla sin 
kondition och sin hälsa. Tillika 
får veteranen tips om att delta 
i olika sammankomster för att 
där träffa andra veteraner, va-
rigenom det blir möjligt att hål-
la kontakt till andra männis-
kor och omgivningen i övrigt. 
Så kan veteranerna i Jalasjärvi 
konstatera, att EN KAMRAT 
ÖVERGER MAN INTE!

    Texten har sammanställts 
av aarne vuorenmaa, Maarit 
kalliomäki och Terhi anttila.

Översättning: 
Holger strandberg
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Veteraaneille, niin mie-
hille kuin naisillekin, 
kuuluu kiitos siitä, 

että saamme elää vapaassa ja 
kansanvaltaisessa maassa sekä 
tasa-arvoisessa hyvinvointiyh-
teiskunnassa, lausui puolustus-
ministeri Seppo Kääriäinen 
puheessaan Pohjois-Savon so-
taveteraanipiirin 40-vuotisjuh-
lassa.

Hän tähdensi sitä, että ve-
teraanien ansiosta me voim-
me tänään nauttia olosuh-
teista, joista todella monet 
aikamme maailmassa vasta 
unelmoivat.

Juhlapuhuja nosti esiin myös 
sen, miten esimerkillisellä ta-
valla veteraanit ovat huolehti-
neet toisistaan. Kaveria ei ole 
jätetty. Mutta veteraanien elin-
olojen kohentaminen on kui-
tenkin kansan yhteinen asia.

Juhla pidettiin Kuopion am-
mattioppilaitoksen salissa, ja 
samalla juhlittiin piirin naistoi-
mikunnan 35-vuotista taivalta. 
Edelleen se oli Kaavin, Kart-
tulan, Maaningan, Pielaveden, 
Riistaveden, Siilinjärven, Suke-
van ja Tuusniemen sotaveteraa-
nien 40-vuotisjuhla.

Tervehdyspuheen piti sota-
veteraanipiirin puheenjohta-
ja Olavi Karttunen. Musiikki-
esityksistä vastasivat Karjalan 
Sotilassoittokunta sekä Puijon 
Laulu ja Kuopion tyttölyseon 
seniorikuoro.

Itä-Suomen lääninhallituk-

Pohjois-Savossa juhlivat piiri 
ja sen naistoimikunta

sen tervehdyksen esitti maa-
herra Pirjo Ala-Kapee-Haku-
linen, puolustusvoimain evers-
tiluutnantti Markku Tomperi 
ja nuorison vänrikki Marita 
Saastamoinen. Suomen So-
taveteraaniliiton puolesta pu-
hui toiminnanjohtaja Markku 
Seppä. Hän toi lisäksi onnitte-
lunsa paikalla olleille kahdek-
san sotaveteraaniyhdistyksen 
edustajille. Juhlan päätössanat 
lausui piirin naistoimikunnan 
puheenjohtaja Katri Pasanen.

Juhla oli myös piirin 40-
vuotishistoriikin julkista-
mistilaisuus. Kutsuvieraat ja 

Eturivissä vasemmalta yhdistyksien perustajajäseniä: Paavo Kasurinen (Siilinjärvi), Paavo O. Saksman 
(Pielavesi), Olavi Vatanen (Sukeva) ja Paavo Heiskanen (Siilinjärvi). Kunnallisneuvos Paavo O. Saksman 
esitti perustajajäsenten kiitokset heidän saamistaan historiikista ja ruusuista. Kuva: Ahti Latvala.

Vasemmalta: Kuopion Sotaveteraanien naisjaoston pj. Riitta Kart-
tusen seurassa juhlapuheen pitänyt puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen sekä maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen. Kuva: Ah-
ti Latvala.

juhlaan osallistuneiden yh-
distyksien perustajajäsenet 
saivat juuri valmistuneen 
teoksen lämpimäiskappaleet.

Päivän ohjelmaan kuului ai-
kaisemmin pidetty ekumeeni-
nen jumalanpalvelus Kuopion 
tuomiokirkossa. Siellä saarna-
si kenttäpiispa Hannu Niska-
nen ja Kuopion sotaveteraanien 
mieskuoro lauloi Joona Saras-
teen johdolla. Seppelepartion 
saatesanat lausui rovasti Risto 
Lyytikäinen.

Mauno ikäheimonen

Suurennusta lisää -
nyt myös matkapuhelimeen

                          

 
Näön heiketessä lukemiseen, kuvien katseluun
ja muuhun näkemiseen on runsaasti apuvälineitä: 

•	 suurennuslasi suurentaa 1,5 - 20 kertaa
•	 kannettava suurennuslaite suurentaa myös 

kotitelevision kuvaruudulle
•	 pöytämallinen suurennuslaite litteällä näytöl-

lä (19") suurentaa jopa 70-kertaisesti
•	 suurennusohjelma tietokoneeseen
•	 suurennusohjelma matkapuhelimeen

 
Näkövammaisten Keskusliitto ry

Marjaniementie 74, Helsinki Itäkeskus
Puh. (09) 3960 4700  Fax (09) 3960 4310

www.aviris.fi   aviris@nkl.fi
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Kymenlaakson Sotavete-
raanipiirin 40-vuotis-
juhlaa vietettiin 4. lo-

kakuuta Kouvolassa. Tilaisuus 
alkoi piirihallituksen seppe-
leen laskulla Kouvolan sanka-
rihaudalle. Onnittelujen jäl-
keen Rakuunasoittokunta esitti 
Marsalkan hopeatorvet -mars-
sin. Tervehdyspuheessaan pii-
rin puheenjohtaja Olavi Ero-
nen kiitti puolustusvoimia to-
teamalla että tuntuu siltä, että 
olemme edelleen osa puolus-
tusvoimia. Kiitokset saivat 
myös kunnat ja seurakunnat.

Juhlapuheessaan Karjalan 
Prikaatin komentaja, prikaati-
kenraali Jukka Pennanen ker-
toi varusmiesten keskuudessa 
suoritetun tutkimuksen osoit-
tavan, että veteraanien maan-
puolustustahto siirtyy pitkälle 
tulevaisuuteen. Tutkimukses-
ta ilmenee, että varusmiesten ja 
naisten keskuudessa maanpuo-
lustustahto on paljon suurempi, 
kuin muissa Euroopan maissa. 
Palvelustaan nyt suorittavat va-
rusmiehet kertovat omille las-
tenlapsilleen vielä 2070 isovan-
hempiensa suorittamista teoista 
niin sodan kuin rauhan aikana. 

 Pohjois-Kymen Sotilaspoi-
kien kuoro ja orkesteri vas-
tasivat juhlan musiikillisesta 
puolesta ja Kouvolan Jumppa-
seuran valiovoimistelijatytöt 
tanssivat höyhenenkevyesti. 

Maanpuolustustahto ulottuu kauas tulevaisuuteen  
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri juhli 
40. toimintavuottaan

Sotaveteraaniliiton terveh-
dyksen toi valtuuston puheen-
johtaja Aarno Lampi, kotikun-
tien Kouvolan kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Pekka 
Jokinen ja seurakuntien Kou-
volan kirkkoherra Keijo Gärd-
ström. Päätössanat lausui pii-
rin varapuheenjohtaja Börje 
Broas.

Onnittelut juhlivalle piirille 
esitti parisenkymmentä järjes-
töä, liikelaitosta ja yhdistystä.

Palkitsemiset
Kunniajäseniksi kutsuttiin pe-
rustajajäsenet Eino Uusitalo 
ja Viktor Mattila sekä yli 10 
vuotta piirihallituksessa työs-

kennelleet henkilöt Viljo Toi-
vari, Matti Jokimies, Kauko 
Vainikka, Pentti Kujala, Esko 
Laakso, Esko Mäkelin, Pert-
ti Savinen ja yli 15 vuotta pii-
rin tiedottajana toiminut Erkki 
Vitikainen.

Suomen Sotaveteraanilii-
ton kultaisella ansioristillä pal-
kittiin Irja Hasanen ja Sakari 
Mattila.

Sotaveteraaniliiton ansio-
mitalin saivat Clas Palmberg, 
Stig-Olof Lindholm, Antti 
Vähänäkki, Antti Jokinen ja 
Jukka Pennanen.

Teksti ja kuva: 
roope Nieminen

”Puolustusvoimat ja Karjalan Prikaati ovat aina veteraanien tuke-
na”, totesi prikaatikenraali Jukka Pennanen.

Sunnuntaina 15.lokakuuta  
vietettiin Salon Seudun 
Sotaveteraaniyhdistyksen 

40-vuotis- ja naisjaoston 35-
vuotisjuhlaa.

Sanajumalanpalvelus pidet-
tiin Uskelan kirkossa, jossa 
saarnasi kunniapuheenjohtaja 
rovasti Kauko Sainio. Kirkko-
herra Jouko Pukari oli liturgi-
na. Kunniakäynnillä sankari-
haudoilla lauloi Veteraanikuo-
ro kanttori Martti Räisäsen 
johdolla. Mikko Sirola soitti 
juhlafanfaarin trumpetilla.

Juhla-aterian jälkeen alkoi 
pääjuhla Moision koululla. Juh-
lavieraita oli yli 400 henkeä.

Yhdistyksen varapuheenjoh-
taja Eila Hägerth toivotti juhla-
yleisön tervetulleeksi muistut-
taen siitä työmäärästä, minkä 
veteraanisukupolvi on tehnyt 
isänmaamme hyväksi asettaen 
vastakkain nykyisen, itsekkään 

Salon Seudun Sotaveteraanit ry 40 vuotta ja Naisjaosto 35 vuotta
”hyöty-yhteiskunta”- ajattelun.

Musiikkia juhlaan toivat 
Laivaston soittokunnan kvin-
tetti sekä duo Annika Viita-
nen sello ja Sanna Putila pia-
no. Lausuntaa esitti naisjaoston 
puheenjohtaja Pirkko Rintala.

Juhlapuhujana oli Euroopan 
Investointipankin varapää-
johtaja Sauli Niinistö. Hänen 
isänsä, Väinö Niinistö oli yh-
distyksen perustajajäsen ja en-
simmäinen sihteeri. Myöhem-
min Paavo Heimon jälkeen 
myös puheenjohtaja.

Juhlapuheessaan Sauli Nii-
nistö muisteli iltaa, jolloin hän 
pikkupoikana oli kuulemassa 
valmisteluja isän  tehdessä läh-
töä veteraaniyhdistyksen pe-
rustavaan kokoukseen v. 1966. 

Yhdistys on koko toimin-
tansa ajan pyrkinyt veteraani-
en auttamiseen. Työtä tehden 
omat yksityiset etunsa unohta-

Kuvassa Euroopan Investointipankin varapääjohtaja, juhlapuheen 
pitäjä Sauli Niinistö äitinsä Hilkka Niinistön kanssa keskustelemas-
sa kahvitauolla. Hilkka Niinistölle, yhdistyksemme perustajajäse-
nen Väinö Niinistön puolisolle, ojennettiin juhlassa kukkia onnit-
teluksi ja kiitokseksi.

en veteraanisukupolvi on raa-
tanut, jotta lapsille olisi tarjot-
tavana parempi elämisen alku. 
Vastuunkantaminen lähim-
mäisestä ja yhteistyö, sekä yksi-
mielisyys ovat ne pienen maan 
voimavarat, joista kootaan suo-
malainen henki ja tahto, ne 
asenteet, jotka vievät eteenpäin. 

Juhlapuheensa Niinistö ki-
teytti yhteen sanaan: ”Kiitos!”

Juhlayleisöä suuresti kiin-
nostaneen kuvahistoriikin toi-
minnan alkuvuosista nykypäi-
vään esitti opetusneuvos Ossi 
Helin. ”Mahtaks mun kuvan 
kans olla siel”? kuului ääneen 
lausuttu ajatus yleisön joukos-
ta. Ja olihan se siellä!

Useiden tervehdysten jäl-
keen esiintyi Salon seudun Ve-
teraanilaulajat.

Yhdistyksen puheenjohta-
ja Voitto Laine kokosi päätös-
puheessaan kiitosten kera ”ko-

tikutoisen”, salolaisen juhlan 
kiittäen kaikkia: ”TE TEITTE 
JUHLAN isoilla kirjaimilla!”

Muistoista ja onnistuneesta 
juhlasta kiitollisina käännäm-
me katseemme tuleviin vuosiin 

ja niiden mukanaan tuomiin 
uusiin haasteisiin ja tapahtu-
miin.

Teksti: reino Läärä 
kuva: Markku Wilhola
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Pilvenveikot -klubin 30-
vuotisjuhlaa vietettiin 
Kalastajatorpalla 22. 

syyskuuta. Juhlan aluksi yhdis-
tyksen puheenjohtaja ja rouva 
Olli Kivioja ja ilmavoimien ko-
mentaja ja rouva Heikki Lyyti-
nen saapuivat juhlasaliin Or-
kesteri Cool Quartet soittaman 
Pilvenveikot -marssin tahdissa. 
Juhlaväen toivotti tervetulleek-
si Olli Kivioja. 

Ensimmäinen Pilvenveik-
kojen iso juhla pidettiin 1991, 
sen jälkeen on juhlittu joka 5. 
vuosi. Juhlapaikkana on aina 
ollut Kalastajatorppa. Tämän-
kertaiseen juhlaan osallistui 
60 Hakaristi pilvenveikkoa, 8 

Pilvenveikot viettivät 30-vuotisjuhlaa

perinnelentueen pilvenveikkoa 
sekä seuralaisia ja kutsuvierai-
ta. Koko 160 henkiselle kutsu-
vierasjoukolle tarjottiin hieno 
päivällinen, jonka oli kustan-
tanut Pilvenveikon poika Ilkka 
Brotherus. 

Juhlapuheen piti ilmavoi-
mien komentaja Heikki Lyyti-
nen. Yleisölle esitettiin näytteitä 
valmistumassa olevasta Pilven-
veikkoja esittelevästä filmistä. 
Filmi nähdään kokonaisuutena 
televisiossa. Illan musiikkiesi-
tyksestä vastasivat Anna Mal-
mivaara, viulu säestäjänään 
Tuula Hällström, piano. 

Yhdistyksen 30-vuotishisto-
riikin esitteli julkaisun päätoi-

Pilvenveikkojen perinne jatkuu
Puheenjohtaja Olli Kiviojan ennustuksen mukaan nämä 
juhlat eivät olleet viimeiset, sillä Kantalentueen päätöksellä 
Pilvenveikot -klubiin perustettiin Perinnelentue, johon vii-
me syyskuussa otettiin 12 jatkosodan jälkeen sotilaslentäjän 
koulutuksensa saanutta jatkamaan suomalaisen sotilaslen-
täjän perinnettä senkin jälkeen, kun hakaristilentomerkin 
saaneet ovat siirtyneet Varjolaivueeseen. Kokemukset Pe-
rinnelentueen perustamisesta ovat olleet pelkästään myön-
teiset, joten mahdollisuus liittyä Pilvenveikkojen Perinne-
lentueeseen tullaan avaamaan muillekin. Perinnelentueen 
jäsenet ovat pilvenveikkoja ja käyttävät samaa klubi-asua 
kuin hakaristilentomerkin saaneet.

Juhlan alussa puheenjohtaja ja rouva olli kivioja sekä ilmavoimien 
komentaja ja rouva Heikki Lyytinen saapuivat juhlasaliin Pilven-
veikot -marssin tahdissa.

Hakaristipilvenveikot yhteiskuvassa Kalastajatorpalla

mittajana toiminut Matti An-
tikainen. Muut toimittajat oli-
vat Heikki Nikunen ja Aarno 
Liusvaara. Juhlan jälkeen jokai-
nen sai historiikin mukaansa. 

Illan päättyessä kenraali-
luutnantti Matti Ahola esit-
ti vielä puheen Naiselle. Illan 
päätteeksi alkoi tanssi, tietys-
ti kappaleella Lentäjän valssi ja 
ilta päättyi yhteiseen loppulau-
luun On taasen vietetty juhla-
hetki.

Kuhmoisten Sotavete-
raaniyhdistys perustet-
tiin 4. syyskuuta 1966, 

päivälleen 22 vuotta sen jäl-
keen kun aseet Neuvostoliiton 
ja Suomen välillä vaikenivat. 
Naisjaosto perustettiin neljä 
vuotta myöhemmin. 

Juhlapuheen piti Pentti Rau-
hala, joka on sotaveteraaniyh-
distystä 27 vuotta johtaneen 

Kuhmoisten Sotaveteraanit  
ja naisjaosto juhlivat

Papinsaaressa kukat Heikki Rauhalan haudalle laskivat Veikko Jär-
vinen, Heikki Tapanila ja Kirsti Korppila.

puheenjohtajan Heikki Rauha-
lan poika. 

Nuoren kuhmoislaisen ter-
vehdyksen tuonut äidinkie-
len opiskelija Riikka Heima-
la pohti puheessaan sanojen 
”isänmaa” ja ”äidinkieli” mer-
kitystä. 

Juhlan päätössanat lausui 
Mauno Uusitalo. 

Uudenmaan rakuuna-
rykmentille (URR) 
omistettu muistoreliefi 

paljastettiin Helsingin Kampin 
Narinkkatorilla 7. syyskuuta. 
Tervehdyssanat esitti Rakuuna-
killan Helsingin Eskadroonan 
päällikkö majuri evp. Osmo 
Salo. Teoksen on suunnitellut 
ja valmistanut kuvanveistäjä 
Jari Männistö. Reliefin paljas-
ti tilaisuudessa puhunut puo-
lustusministeriön kansliapääl-
likkö, kenraaliluutnantti Kari 
Rimpi. Tervehdyksen tilaisuu-
dessa esitti rakuunakomentaja 
evl.  Jari Manelius. 

URR oli sijoitettuna Hel-
sinkiin 1918—1981. Rykment-
ti siirrettiin Lappeenrantaan 
osaksi tammikuussa 1981 pe-
rustettua Ratsuväkiprikaatia. 
Helsingissä rykmentin pääosat 
olivat Kampissa sijanneissa ns. 
Turun kasarmeissa. Niistä on 
jäljellä enää entinen talousra-
kennus, nykyinen vanha linja-

Uudenmaan rakuunarykmentille 
muistoreliefi

Rakuunarykmentille omistettu muistoreliefi on paljastettu.

autoasema, jonka seinää muis-
toreliefi nyt koristaa. 

Marsalkka C.G.E. Manner-
heim oli URR:n kunniakomen-
taja. Asetakin olkapäillä Man-
nerheimilla oli URR:n jouk-
ko-osastotunnukset. Reliefin 

paljastustilaisuuteen osallistui 
Mannerheim-suvun edusta-
jia ja sotiemme 1939—1944 ra-
kuuna- ym. veteraaneja. 
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Suomen Sotaveteraanilii-
ton, Helsingin seudun 
Sotaveteraanipiirin ja 

Suomen Sotaveteraanien Viron 
yhdistyksen perinteinen syys-
seminaari pidettiin 14. kerran 
syys- lokakuun vaihteessa Tal-
linnassa. Ensimmäisen päivän 
seminaariosassa oli alustuk-

Virolais-suomalainen yhteisseminaari Tallinnassa

sia ja toisen päivän ohjelmassa 
tutustumiskohteita. Neljä mat-
kalle osallistunutta oli sotave-
teraanipiirien nimeämiä eniten 
kannattajajäseniä hankkineista 
piireistä. 

Everstiluutnantti Einar 
Laignan aiheena oli Manipu-
laatio tiedettä käyttäen. Alus-

Taidemuseoon tutustumassa (vas.) Viron yhdistyksen kunniapu-
heenjohtaja Raul Kuutma, nastolalainen Endel Nord ja kurikkalai-
nen Aarne Jyrä. 

Oriveden Veteraanilau-
lajat aloitti toimintan-
sa 1980-luvulla. Silloin 

kuoroon kuului noin 20 so-
dan käynyttä miestä. Vasta nyt 
kuoro on pitänyt julkisia kon-
sertteja ”vanhoilla päivillään”. 
Kuoron ensimmäinen esiin-
tyminen pidettiin lokakuussa 
2000. Veteraanilaulajien eturi-
vissä on vielä 6-7 sotaveteraa-
nia. Muut kuorolaiset toimi-
vat veteraanityössä tai ovat ol-
leet sodan aikana kotirintaman 
tehtävissä. Kuorolla on vuosit-
tain 40 esiintymistä.

Kuorolla ja Oriveden Puhal-
linorkesterilla oli viime syksy-
nä yhteinen konsertti Oriveden 
Opistolla. Ohjelmiston harjoit-
ti ja johti seurakunnan kantto-
ri Miia Mätäsaho. Kuulijoita 
konsertissa oli 400. Toukokuus-
sa kaatuneitten muistopäivä-
nä konsertti pidettiin Oriveden 
kirkossa. Ohjelmiston hengelli-
set ja isänmaalliset laulut tuli-
vat suurella tunteella. 

Kuoron vakituinen säestä-
jä ja johtaja on Veikko Mäki. 
Konserttien juontamisen on 
ammattitaidolla hoitanut Hilk-
ka Raukola. 

 raija Hinkkala

Oriveden sotaveteraanikuoro konsertoi

Kuva kirkkokonsertista 21.6.2006. Sotaveteraanilaulajat istuvat 
edessä.

Kuoro ja puhallinyhtye esiintyvät 7.6.2006 kenttähartaustilaisuu-
dessa Oriveden korsulla.

Marjamaan hautausmaalla on virolaisten, saksalaisten ja venäläis-
ten muistomerkkejä.

tuksessa hän käsitteli laajasti 
maailmaa kohtaavia globaale-
ja, sosiaalisia ja moraalisia krii-
sejä. Asioita hallitsevat tietävät 
oikean tilanteen mutta miten 
hallitaan enemmistö. 

Kirjailija Olo Tuulik kertoi 
toimista miten hän on ollut sil-
lanrakentaja Viron ja Suomen 
välillä jo 1960-luvun alusta läh-
tien. 

Suomen sotilasasiamies Ris-
to Haimila esitteli maanpuo-
lustuksen viimeaikaisia paino-
tuksia.

Liiton valtuuston puheen-
johtaja Aarno Lampi esitte-
li Tammenlehvän Perinnelii-
ton toimia veteraaniperinteen 
vaalimisessa ja toiminnanjoh-
taja Markku Seppä Sotavete-
raaniliiton suunnitelmia toi-
mista veteraaniaikakautena ja 
tulevana perinneaikakaute-
na. Suomen-pojat ovat tehneet 
mittavan työn laatiessaan mat-
rikkelin, hankkiessaan ja yllä-
pitäessään hautausmaan, teh-
neet Suomen-poikia tunnetuk-
si ja hoitaneet mallikelpoisesti 
veteraanien, heidän puolisoi-

densa ja leskiensä sosiaalista 
tukitoimintaa. Suomen-poiki-
en sodanjälkeisestä elämästä ei 
ole kirjoitettua historiaa. Se pi-
täisi saada valmiiksi Suomen-
poikien elinaikana. 

Puheenjohtaja Uno Järvela 
kertoi yhdistyksen ajankohtai-
sia asioita. 

Sunnuntaiaamun ensim-

mäinen kohde oli Metsakal-
miston hautausmaa, jossa las-
kettiin havuseppele. Toisena 
kohteena oli Marjamaan hau-
tausmaa-alue, jossa on virolais-
ten saksalaisten ja venäläisten 
muistomerkkejä. Viimeksi tu-
tustuttiin Viron uuteen kansal-
liseen taidemuseoon Kumuun. 

Oy Arico Ab
Helsinki

KP-ServicePartner Oy
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Liiton kunniapuheenjoh-
taja Simo Kärävä suun-
nitteli tämän vuoden 

tammikuussa jälleen kerran 
kolmen päivän mittaisen Kar-
jalankannakselle suuntautuvan 
matkan, työnimeltään ”Ryhmä 
Kärävä”. Simo Kärävän viime 
toukokuussa tapahtunut pois-
meno ei tehnyt suunnitelmaa 
tyhjäksi, vaan matka toteutet-
tiin: siitä muodostui mieliin-
painuva matka, jonka kulues-
sa myös muisteltiin Simoa ja 
hänen uutteraa työtään sota-
veteraanien, karjalaisuuden ja 
maanpuolustuksen parissa. 

Matkan näkökulmiksi oli 
valittu Suomen puolustus hyök-
kääjän näkökulmasta sekä Suo-
menlahden asema ja merkitys 

Kannaksen-matka mallia Kärävä

sodankäynnissä. Leningradin 
piirityksestä oli oma esityksen-
sä. Matkan aikana tutustuttiin 
talvi- ja jatkosodan taistelu-
paikkoihin, muistomerkkeihin, 
karjalaisiin paikkakuntiin ja 
karjalaisuuteen. Tämän mukai-
sesti kohteina olivat Siiranmäki, 
Valkeasaari, Vammelsuu, Ino, 
Koivisto ja Miehikkälä (Salpa-
linja), sekä vanhan rajan takai-
set Pietari ja Kronstadt. Majoi-
tuspaikkana oli Terijoki. 

Mieluisa ohjelmanumero matkalla on ruokailu luonnossa. Kuvas-
sa alkupalavalmistelut käynnissä Seivästön lähistöllä Suomenlah-
den rannalla. 

Terijoen kunnostetun luterilaisen kirkon edessä kunnostetulle san-
karihautamuistomerkille ryhmä Kärävän edustajina laskivat kukat 
(vas.) Pekka J. Korvenheimo, Lea-Maria Koho ja Antti Hyvärinen. 
Raul Kuutma vaaleassa asussaan toinen oikealta.

Matkaan osallistui nelisen-
kymmentä sotiemme vaiheista 
ja Karjalankannaksesta kiin-
nostunutta, karjalais- ja maan-
puolustusyhteisöjen jäseniä 
sekä sotiemme veteraaneja ja 
heidän läheisiään. Usean mat-
kalaisen sukujuuret johtavat 
Kannakselle. Matkalla olivat 
mukana myös matkan suun-
nitteluun ja toteutukseen osal-
listunut Simon poika Hannu 
sekä totuttuun tapaan Simon 
puoliso Ilmi Kärävä. 

Erityisen suosion tällä mat-
kalla saivat osakseen ne oma-
kohtaisia sodan ajan muiste-
luksia sisältäneet puheenvuo-
rot, jotka bussimatkan aikana 
käytti virolaisena vapaaehtoi-
sena Suomen puolesta JR 200:
ssa taistellut Suomen-poika, 
Raul Kuutma, Suomen Sotave-
teraanien Viron yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja.

Matkan vastuullisena jär-
jestäjänä oli Vihdin Liikenne, 
jonka toimitusjohtaja, kenraa-
liluutnantti Pentti Lehtimäki 
toimi leppoisalla rutiinillaan 
verrattomana asiantuntijaop-
paana.

Kymenlaakson Sotavete-
raanipiirin syyspäivää 
vietettiin Hamina Bas-

tionissa 1. syyskuuta. Avauspu-
heessaan piirin puheenjohtaja 
Olavi Eronen muistutti tapah-
tuman olevan viidestoista syys-
päivien ketjussa. Ensimmäinen 
vuonna 1992 oli myös Hami-
nassa, jonka jälkeen järjestelyt 
ovat vuorollaan olleet jokaisen 
14 yhdistyksen tehtävänä. Ti-
laisuuteen saapui noin 550 ve-
teraania, puolisoa ja avustajaa. 
Haminan kaupungin terveh-
dyksen esitti kaupunginjohta-
ja Hannu Muhonen ja Hami-
nan soittokunta esitti musiik-
kia kapteeni Juhani Leinosen 
johdolla. Päivän järjestelyistä 

Sotaveteraanit 
luontopolulla

Millä kalalla on noin punaiset evät?

vastasivat Toivo Hartikainen 
ja Aimo Kiukas. Varusmiehiä 
RUK:n Jääkärikomppaniasta 
avustivat järjestäjiä muun mu-
assa liikuntavaikeuksia potevi-
en henkilöiden hissikuljetuk-
sissa Bastionin alatasolta katu-
tasolle.

Luontopolkukilpailu
Päivän pääkilpailuun luonto-
polkuun osallistui kaikkiaan 
324 henkilöä. Viisitoista tehtä-
värastia oli sijoitettu Bastionin 
vanhoille valleille reitin päätty-
essä RUK:n muonituskeskuk-
seen. 

Teksti ja kuva:   
roope Nieminen
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Rovaniemen ja Kemijär-
ven sotaveteraanien yh-
teiselle retkelle luon-

non keskelle hotelli Pohtimolle 
osallistui 8. syyskuuta sateises-
ta päivästä huolimatta 139 hen-
keä. Yhdistysten vuosittaiseksi 
muodostunut retki oli jo viides. 
Arvi Räsänen kokeilee miten 
suopunki lentää, vasemmal-

Ensimmäinen naistoimi-
kunta perustettiin maa-
hamme 19. elokuuta 

1966. Naisjaostoja Etelä-Poh-
janmaan piirissä on nyt 28 ja 
niissä jäseniä 5 500. Naistoimi-
kunnan tärkeimpänä tehtävänä 
on alusta saakka ollut naisjaos-
tojen vahvistaminen ja autta-
minen niitten omassa toimin-
nassa. Naisjaostojen toiminnan 
keskeisin periaate sotaveteraa-
nien hyväksi, ”auta, tue, palve-
le”, on toteutunut kiitettävästi. 

Naistoimikunnan puheen-
johtajana toimii Kyllikki Fal-
bén Lapualta, varapuheen-
johtajina Saima Martikka-
la Nurmosta ja Aino Ojala 
Ylistarosta. Sihteerinä toimii 

Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin 
Naistoimikunta 40 vuotta

Maire Hohenthal Alavudel-
ta. Juhlalounastilaisuudessa 
2. lokakuuta oli mukana myös 
Naistoimikunnan perustajajä-
sen ja ensimmäinen puheen-
johtaja Raili Sandelin Nur-
mosta.

Etelä-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiirin onnitteluterveh-
dyksen esittivät puheenjohta-
ja Jalo E. Liinamaa ja toimin-
nanjohtaja Pertti Kortesniemi.

40-vuotias seinäjoen 
sotaveteraanien 
naisjaosto
Seinäjoen Sotaveteraanien 
naisjaosto vietti 40-vuotisjuh-
laansa 16. syyskuuta Seinäjo-
ella. Tervehdyssanoissaan pu-

netoimikunnan toimesta mai-
nitun taistelun muistotaulu, 
jossa ovat sankarivainajien ni-
met. 

Vuosi sitten allekirjoitettiin 
seppeleenlaskun yhteydessä ve-
teraaniperinnepöytäkirja, jon-
ka mukaan Luton veteraanien 
jälkeen Kemin reserviupsee-
rikerho ja Metsä-Botnia sekä 
Veitsiluodon reserviupseeri-
kerho ja Stora Enso vuorovuo-
sin laskevat taistelun vuosipäi-
vänä seppeleen paikalle.

Äskeisenä vuosipäivänä oli 
paikalla vielä viisi ikääntynyttä 
Luton veteraania todistamas-
sa perinteen siirron. Seppeleen 
laskivat Kemin reserviupseeri-
kerhon ja Metsä-Botnian edus-
tajat. Tilaisuuden kunniavar-
tioston järjestää Luton miesten 
perinnejoukko-osasto Lapin 
rajavartiosto.  

antti Henttonen

Perinteen hoitoa siirretään nuoremmille

Luton miehet Valtu Kaleva, Lauri Kynkäänniemi, Juho Keränen, 
Paavo Köngäs ja Jaakko Jokela sekä LR:n komenetaja, everti Han-
nu Etu-Seppälä ovat todistamassa vahdinvaihtoa. Seppeleen las-
kijoina ovat Kari Filpus, Erkki Huttunen ja Jarno Pietiä.

Lottaperinneliitto uudisti 
verkkosivunsa ikäihmi-
sille helppokäyttöisem-

mäksi. 
”Lottaperinneliiton sivu-

jen runsaan tiedon löytämi-
sestä on pyritty tekemään 
yksinkertaista ja vaivaton-
ta myös kokemattomille käyt-
täjille, toteaa uudistustyön 
pro bono –työnä tehneen Sa-
tama Interactiven  toimitus-
johtaja Tuomas Airisto. Kir-
jasinlaji on selkeä ja tarpeeksi 
suurikokoinen. Sivuston koko 
rakenne on suunniteltu palve-
lemaan iäkkäämpiä ihmisiä.”  
Lottaperinneliiton pääsihtee-
ri Irma Törnström on uu-
distuksen tulokseen enem-

Lottaperinneliitto  
uudisti verkkosivunsa

män kuin tyytyväinen:  
”Vanhan sivuston kömpelyyttä 
oli meillä harmiteltu jo jonkin 
aikaa, joten Satamasta tullut yh-
teydenotto oli enemmän kuin 
tervetullut. Meille erityisen 
tärkeää on myös uuden sivus-
ton päivittämisen helppous.”  
Tilastokeskuksen tuoreim-
man tutkimuksen mukaan 
73 prosenttia 15–74-vuo-
tiasta käytti Internetiä ke-
väällä 2005. Keväästä 2001 
käyttäjäosuus on kasvanut 
parikymmentä prosenttiyk-
sikköä, suhteellisesti eniten 
yli 60-vuotiaiden joukossa.  
Uudistettu sivusto löytyy osoit-
teesta: http://www.suomenlot-
taperinneliitto.fi

Petsamon Luttojoelta Ke-
miin siirretty evers-
ti Antti Pennasen ko-

mentama Petsamon Erilliosas-
to onnistui ankaralla taistelulla 
7.10.1944 pelastamaan Kemin 
Karihaaran, Veitsiluodon ja Pa-

jusaaren tehtaat. Taistelu vaa-
ti 59 miestä kaatuneina ja 110 
haavoittuneina.

Taistelun 60-vuotismuisto-
päivänä 2004 paljastettiin Ke-
miyhtiön vanhan pääkonttorin 
seinälle Luton miesten perin-

Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin naistoimikunta 40-vuotisjuhlatilaisuudessaan.

heenjohtaja Kirsti Liinamaa 
muisteli naisjaoston perusta-
mista 15.1.1966 ja jäsenmäärän 
kehitystä. Nykyinen jäsenmää-
rä on alle 300. Sotaveteraanilii-
ton Naisjärjestön puheenjoh-
taja Vuokko Hurme käsitteli 
juhlapuheessaan yhteistyöha-
kuisuutta toinen toistemme 
auttamisessa järjestössä. Ter-
vehdykset naisjaostolle toivat 
Seinäjoen apulaiskaupungin-
johtaja Harri Jokiranta, Sei-
näjoen seurakunnan pastori 
Markku Orsila ja Ville Soin-
tula Etelä-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiiristä.

Syysretket yhdessäoloa 
parhaimmillaan

la Sirkka Nikurautio ja hat-
tupäinen herra Väinö Jokela. 
Tilannetta seuraa äärimmäise-
nä oikealla muiden kanssa Ke-
mijärven Sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Erkki Kiviniemi. 
Tilaisuus alkoi Ilari Kinnusen 
hartaushetkellä. 

kuva ja teksti: altti arjatsalo
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Veteraani- ja reserviläis-
järjestöjen yhteistyö-
toimikunta VETRESin 

yhteistyössä Poptori Oy:n kans-
sa toimittama Suomen puoles-
ta - Taistelu Suomen itsenäi-
syydestä 1939—1945 -hybridi-
mediaa on myyty jo yli 25 000 
kpl. Kahden DVD:n ja kirjan 
paketti tuo seikkaperäisesti 
esiin sotiimme johtaneet syyt, 
sotien kulun ja niiden kytkey-
tymisen toiseen maailmanso-
taan sekä sotien jälkiseurauk-
set. Sadat autenttiset valokuvat, 
filmimateriaali, kartta-animaa-
tiot sekä sodat kokeneiden ve-
teraanien kertomukset antavat 
kiihkottoman kuvan tapahtu-
mista sekä niiden vaikutuksis-
ta Suomen kansalle. Mukaan 
liitetty 40-sivuinen kirja sisäl-
tää mm. sotavuosien kronologi-
sen tapahtumakalenterin. Näin 
koottu tietopaketti jatkaa sitä 
sotiimme liittyvän perinnetie-
don keruu- ja jakelutoimintaa, 
jota vantaalaiset veteraanit ovat 
yli kymmenen vuoden ajan teh-
neet järjestämällä lähes 400 

Veteraanien työ palkittiin panssarilevyllä

esiintymistilaisuutta eri puolil-
la Suomea lähinnä kouluissa ja 
varuskunniassa. Veteraanijuh-
lien sekä ”Kuvat kertovat sodis-
ta” -näyttelyn ja sitä vastaavan 
kirjasen muodossa on pyritty 
antamaan nuorille mahdolli-
simman hyvä ja totuudenmu-
kainen kuva lähihistoriamme 
merkittävimmistä ja vaikeim-
mista ajanjaksoista.

Kenraali ja kansanedustaja 
Olli Nepponen luovutti hank-

Kuvassa (vas.) Poptori Oy:n toimitusjohtaja Erkki Puumalainen, Olli 
Nepponen, Erkki Kokko, Seppo Ervasti ja Jaakko Vesanen

keen kantaville voimille Sep-
po Ervastille, Jaakko Vesasel-
le ja ohjelmasisällön juontajalle 
Erkki Kokolle sekä tuotanto-
yhtiö Poptori Oy:lle saavutuk-
sen johdosta aiheeseen sovel-
tuen panssarilevyt. Luovutus-
puheessaan hän kiitti tekijöitä 
tästä suuriarvoisesta työstä, 
joka osaltaan siirtää veteraa-
niperinnettä niin nuorille kuin 
varttuneille ja tuleville suku-
polville.

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä vieraili Oulussa 18. syyskuus-
sa. Veteraanijärjestöjen edustajille tarjoutui tilaisuus kertoa val-
tion ensi vuoden talousarvioon liittyvistä ja muistakin huolistaan.  
Kuvassa vasemmallta kansanedustaja Tapani Tölli, ministeri Liisa 
Hyssälä, Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer ja 
Rintamanaisten edustaja Helvi Hyrynkangas.

oikaisut
Lehtemme 4/06 kirjoituksessa 
”Olavi Alakulppi yksi Martti-
sen miehistä” (sivulla 35) mai-
nitun vapaaherratar von Es-
senin etunimi oli virheelli-
nen. Hänen oikea etunimensä 
oli Wera, ei Ebba. Väärä nimi 
esiintyy virheellisenä kirjoituk-
sen lähteenä käytetyssä Paavo 
A. Kairisen kirjassa ”Marttisen 
miehet”, toistuen muissakin 
yhteyksissä. Oikea nimi kuvan 
kera löytyy esimerkiksi Harry 
Järvin  Förlags Ab Scriptumin 
2004 julkaisemasta teoksesta 
”Etulinjan edessä, kuvapäivä-
kirja Syvärin rintamalta”. Kirja 
ilmestyi ensin ruotsinkielisenä. 
Kirjan kuvia on käytetty myös 
Åke Lindman Productionś in 
elokuvassa ”Etulinjan edessä”. 

Kouvolan Sotaveteraanit ry:n 
40-vuotisjuhlavuoden historia-
teosta ”Elämä on monumentti” 
(kirja-arvio viime numerossa) 
on tilattavissa toiminnanjoh-
taja Toivo Hartikaiselta puh. 
0400 655 283 tai (05) 375 3383.

Palveluministeri Oulussa

Lapuan kaupungin 425- 
juhlassa paljastettiin in-
kerinsuomalaisten muis-

totaulu kulttuurikeskus Van-
haan Paukkuun Lapualle. 
Kaksisataa inkerinsuomalais-
ta työskenteli Lapuan patruu-
natehtaalla 1943—1944. Toi-
sen maailmasodan aikana in-
keriläisiä oli siirretty Suomeen  
60 000. 

Inkeriläisille patruunantekijöille omistettu muistolaatta kiinnitet-
tiin Vanhan Paukun seinään. Kuva: Minna Vainionpää.

Inkeriläisille 
patruunantekijöille 
muistotaulu Lapualle

Viron inkerinsuomalaisten 
liittoa edusti Valeri Vaselenko 
Rakveresta. Hän totesi inkeri-
läisten auttaneen Suomea säi-
lyttämään itsenäisyytensä so-
dan aikana. Heidän kohtalonsa 
oli kova välirauhan jälkeen, sil-
lä enemmistö heistä siirrettiin 
Neuvostoliittoon.

Pentti kangasluoma

Naisten ilta oli järjestet-
ty kiitokseksi lukuisis-
ta kahvituksista tal-

koissa, joissa on tehty vihtoja ja 
lyhteitä. Ilman teitä ei yhdistys 
eläisi. Ajatuksenamme oli, että 
edes kerran vuodessa Te naiset, 
voisitte pukeutua parempaan 
puseroon ja olla itse vieraina. 
Ymmärrämme, että työhön 
Teitä kannustaa se, että arvos-
tatte meitä rintamalla olleita. 
Näin tervehtien yhdistyksen 
puheenjohtaja Toivo Mattila 
avasi naisten illan. Kutsuttuina 

Taivassalon Kustavin 
veteraanien kiitos naisille

olivat vaimot ja lesket sekä tal-
koisiin että tukijaoston töihin 
osallistuneet naiset.

Monipuolisesta musiikista 
vastasivat mm. kanttori San-
na Rusi ja Heikki Hietala, yh-
distyksen oma veteraanikuoro 
sekä taiteilija Matti Lepänhaa-
ra. Ilta huipentui veteraani-
en mannekiiniesitykseen, joka 
esitteli naisten syysmuotia. Pih-
lajaoksin koristellussa salissa 
miesten tarjoilemat kahvit loi-
vat uutta intoa naisten työhön. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Toivo Mattila oli yksi tarjoilijoista.

Unisto Oy
Hämeenlinna

Karjalan
Rakennus ja Maalaus Ky

Puumala



375/0 6 mar r a skuun 1.  päivänä 20 0 6

Tyyne Martikainen tun-
netaan sinnikkäästä toi-
mistaan sodan jaloissa 

eläneiden siviilien ja partisaa-
nien uhrien oikeuksien puoles-
ta taistelijana. Itärajan lähei-
siin kyliin tehdyistä partisaa-
nihyökkäyksistä hän kirjoitti 
vuosien kuluessa useita selvi-
tyksiä ja kirjoja. Viime vuon-
na ilmestyneessä ”Jatkosodasta 
Lapin sotaan – Lapin tuho so-
tarikos” hän selvittää väestön ja 
karjan evakuointia Etelä-Suo-
meen ja Pohjois-Ruotsiin. Hil-
jattain ilmestyneessä ”Stali-
nin vainot” - kirjassa hän do-
kumentoi inkerinsuomalaisten 
vainottujen kohtaloita.

Uhrien asioita ajamaan pe-
rustettiin Jatkosodan Siviilive-
teraanit ry vuonna 1999, jonka 
puheenjohtajana Tyyne Marti-
kainen on toiminut alusta läh-
tien. Sen jälkeen on saatu parti-
saanien uhrien kertakorvausla-
ki sekä laki partisaanien uhrien 
ja karjankuljetukseen osallis-
tuneiden miesten pääsystä eri-
tyisryhmien kuntoutukseen. 

kuntoutusmääräraha ei 
vastaa lain tarkoitusta
Jatkosodan Siviiliveteraani-
en päivittäinen vapaaehtoistyö 
partisaanisodan siviiliuhrien 
ja karjankuljetuksessa olleiden 
hyväksi kattaa edelleen jäsen-
ten neuvonnan, seminaarien 
ja muistotilaisuuksien järjestä-
misen sekä muun kulttuurisen 
perinnetyön. Yhteistyötahoi-
na ovat erityisesti itärajan kau-

Tyyne Martikainen jatkosodan siviiliveteraanien asialla
pungit ja kunnat, valtiokont-
tori, valtioneuvosto, eduskun-
ta sekä muut veteraanijärjestöt. 
Yhteistyö on ulottunut maam-
me rajojen ulkopuolelle. 

Jatkosodan Siviiliveteraanit 
ry odottaa, että partisaanien 
uhrien ja karjan evakuoinnissa 
olleiden kuntoutukseen lisätään 
määrärahaa, jotta lain tarkoitus 
toteutuisi veteraanikuntoutuk-
sen periaatteiden ja tavoitteiden 
mukaisella tavalla. Peruspalve-
luministeri Liisa Hyssälälle yh-
distys esitti kesällä, että kuntou-
tusoikeuksien päätöskriteereinä 
painotettaisiin sodan kaoottisia 
olosuhteita ja muita vaikeuk-
sia, joiden keskellä karjan eva-
kuointi tapahtui, eikä katsot-
taisi vain yksittäisiä kilometre-
jä tai muita vastaavia seikkoja. 
Jo kymmenenvuotiaat joutuivat 
karjankuljetukseen. Myös näil-
lä silloisilla lapsilla tulee olla oi-
keus kuntoutukseen, Martikai-
nen toteaa.

kuntoutusoikeuden 
hakemisella kiire!
Kiireellisimpänä asiana Tyyne 
Martikainen muistuttaa kar-
jan evakuointiin osallistuneil-
le miehille, että he hakisivat 
kuntoutusoikeuttaan ajoissa 
– kuntoutusoikeuden hakemi-
sen määräaika umpeutuu tä-
män vuoden loppuun mennes-
sä! Kuntoutusoikeutta haetaan 
valtionkonttorista. Hakemus-
kaavakkeita saa terveyskeskuk-
sista sekä valtiokonttorista tai 
sen verkkosivulta. 

Kuntoutusoikeutta karjan 
evakuointiin osallistumisen 
perusteella hakeneille on val-
tiokonttorista tullut runsaasti 
kielteisiä päätöksiä. Martikai-
nen alleviivaakin hakemuksen 
täyttämistä erityisellä huolel-
la. Lyhyt kertomus karjan eva-
kuoinnista ei riitä. Tähdellistä 
on johdonmukaisen kuvan an-
taminen. Muita mukana olleita 
on syytä mainita sekä kuvatta-
va matkan aikana tapahtunei-
ta vaikeuksia ja pysähdyksiä, 
jotka johtuivat sodan aiheut-

Jatkosodan Siviiliveteraanit ry:n hallitus sosiaali- ja terveysministeriössä:  
Ryhmäkuvassa oikealta vasemmalle hallituksen jäsenet: Veikko Juntunen ja Sirkka Lakela, sihteeri 
Anneli Ylilokka, pj Tyyne Martikainen, hallituksen jäsen Urpo Määttä, tekn.tri Viljo Martikainen (Tyy-
nen puoliso), takana vasemmalta hallituksen jäsen Tero Pulska, varapj. Kalevi Loisa, lakimies Kari Ta-
kamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu) Juhani Parkkari (STM) sekä edesmennyt hallituksen jäsen Pentti 
Karvonen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Martti Pitkänen ja Tuomo Horsma Taivalkoskelta.

tamista tilanteista. Myös Ruot-
siin karjaa kuljettaneiden on 
selostettava karjankuljetuk-
seen liittyviä aikoja ja vaikeuk-
sia Suomen puolella. 

Kertakorvauksen saaneet 
partisaanien uhrit voivat ha-
kea kuntoutusta suoraan täyt-
tämällä kuntoutushakemus-
lomakkeen, jonka liitteeksi 
tarvitaan lääkärintodistus kun-
toutustarpeesta ja jättää hake-
mus terveyskeskuksen välitet-
täväksi tai lähettää se itse val-
tiokonttoriin.

Tyyne Martikainen, puh. 
(09) 801 9244 ja Jatkosodan Si-
viiliveteraanit ry:n varapuheen-
johtaja Kalevi Loisa, puh. (016) 
839 564, ovat valmiita neuvo-
maan ja antamaan lähempiä 
ohjeita hakemisessa.

Tyyne Martikainen vietti 
75-vuotissyntymäpäiväänsä 11. 
syyskuuta kotonaan lähimpi-
en ystäviensä seurassa Espoon 
Soukassa.

Markku rämö

Hyvitalo Oy
Hyvinkää

-rakennamme laatuasuntoja- 

Hyvinkään
Sairaankuljetus Oy

Hyvinkää / Hausjärvi

Lumenco Oy
Hyvinkää

Sähköpalvelu E.Niemi Ky
Hämeenlinna

Tilitoimisto Reijo Mäki
Hämeenlinna

SE-LA Works
Hämeenlinna

Iin Metsätyö Oy
Ii

Ikaalisten Sellueriste Oy
Ikaalinen

Kuusitunturi Oy
Imatra

Rakennuslaskenta
Rautalahti Oy

Imatra

Charterbus
R.Lundström Ky

Inkoo

SRK-Rakennus Oy
Helsinki, Puh. 0440 - 700 727
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Tuusulan ryhmästä käy-
tettiin sen omassa pii-
rissä nimitystä ”Koti-

joukkojen osasto 32”.  Omaa 
erillisorganisaatiota tai -yksik-
köä radiotiedustelua varten ei 
ollut, kaikki kuuluivat muo-
dollisesti Päämajan kokoonpa-
noon. Tuusulassa kuunteluja-
os hoiti varsinaisen sanomien 
sieppaamisen, avaus- eli rat-
kaisujaos hoiti salakirjoitusjär-
jestelmien ratkaisemisen ja sie-
pattujen sanomien avaamisen. 
Liikennejaos analysoi vastus-
tajan radioliikennettä ja takti-
nen jaos laati yhteenvetorapor-
tit.  Avausjaosta johti kapteeni 
Yrjö Palko.

Neuvostoliiton itämeren 
laivasto ja ilmavoimat 
seurannassa
Meripuolen lisäksi Tuusulas-
sa toimi radiotiedustelun tek-

Muistolaatta radiotiedustelun veteraaneille Tuusulaan

ninen ryhmä johtajanaan 
kapteeni Ragnvald Lautka-
ri. Ryhmä hoiti kuuntelutilo-
jen asennuksia ja rakensi nii-
hin liittyviä lisälaitteita, kuten 
kaiutin- ja kytkentäsysteemei-
tä ja radiotelineiden verkkolait-
teita. Myöhemmin tunnetuksi 
tulleen Kyynel-nimen saaneen 
partioradion kehittely aloitet-
tiin. Merkittävin oma tekninen 
hanke oli pääasiassa Lautkarin 
kehittämä yleistä puhelinverk-
koa käyttävä viestitysjärjestel-
mä Eljot eli Jotti (saksankie-
len kirjainnimistä El ja Jot eli 
L ja J, Lautkari, Jalander). Jär-
jestelmä oli kytketty puhelin-
verkkoon siten, että muut ver-
kon käyttäjät eivät viestitystä 
voineet havaita. Se oli käytössä 
koko sodan ajan. Myös koodi-
en murtamiskykyä kehitettiin. 
Radiotiedustelu seurasi Tuusu-
lassa Neuvostoliiton Itämeren 

Lottamuseon paikalla sijainneessa syvärannan Lottaopis-
tossa Tuusulassa harjoitettiin talvisodan aikana Puolus-
tusvoimien radiotiedustelutoimintaa. radiotiedustelulla 
oli pitkään ollut merkittävä tehtävänsä, josta ei paljoa 
julkisuudessa ole tuotu esille. radiotiedustelun veteraa-
nien kunniaksi Lottamuseossa paljastettiin muistolaatta. 
Paljastuspuheen piti eversti Hannu Hansen-Haug ja Lauri 
Lehtonen kertoi radiotiedustelusta Tuusulassa.

 

radiotiedustelun muistolaatta paljastettiin Lottamuseossa 13. lokakuuta. Laatan paljastivat kap-
teeni evp. Pertti Laaksonen ja yliluutnantti rauno virtanen.  kuva: Leila Lehtiranta

laivaston ja ilmavoimien toi-
mintaa. Sanomat avattiin ja tu-
lokset toimitettiin Päämajaan 
ja suoraan myös Merivoimien 
esikuntaan. 

Merivoimien esikunnan 
tiedustelupuolelta siirrettiin 
joulukuun alussa ylimatruu-
si Matti E Mäkelä Tuusulaan 

yhteysmieheksi. Mäkelä jäi-
kin koko sotien ajaksi radiotie-
dustelun organisaatioon yleten 
myöhemmin luutnantiksi. Hän 
siirtyi Stella Polaris-operaation 
mukana Ruotsiin jääden sin-
ne radiotiedustelun eli FRA:n 
palvelukseen eläkeikään asti. 
Varusmiehiä oli osaston pal-

veluksessa vain kaksi lähettiä, 
jotka hoitivat erilaisia ”juok-
sevia” asioita. Toinen läheteis-
tä oli tuleva itämaisten kielten 
professori Armas Salonen, toi-
nen tunnettu juoksija Alpo Sa-
volainen. 

Vetera a n ijä r jes töjen 
edustajat kiittivät Fin-
nairin lentävän hen-

kilökunnan edustajia kesän 
rosvopaistitapahtumien jär-
jestämisestä ja muusta veteraa-
nijärjestöjen saamasta tuesta 
luovuttamalla ansiomerkkejä. 
Tämän kesän rosvopaistitapah-
tumiin osallistui noin 9 000 so-
tiemme veteraania ja heidän 
seuralaistaan. 

Ensi kesänä on luvassa ros-
vopaistitapahtumia myös uu-
silla paikkakunnilla. 

Veteraanit kiittivät finnairilaisia

Helsinki-Vantaan lentoasemalla 17. lokakuuta pidettyyn tilaisuuteen osallistui 24 finnairilaista ja 
kuusi veteraanijärjestöjen edustajaa. Kuva: Markku Seppä

Lentoemännät (vas.) Sasa Karhapää, Merja Pöyri, Nina Yliruikka ja 
Riitta Kaila tarkkaavaisena kuulolla.  Kuva Markku Seppä

VEHO
erikoisedustukset

Espoo

Panganrannan Joulu
Rauhoitu meillä joulun tunnelmaan!

Joulupaketti ajalla 23 – 27. 12. 2006

Aikuiset  5 vrk.    320,00 e / hlö
Aikuiset  4 vrk.    280,00 e / hlö
Aikuiset  3 vrk.    230,00 e / hlö
Lapset 4 – 12 v. puoleen hintaan !

Ohjelmassa mm. jouluista askartelua, ”tonttujumppaa” 
altaalla, sekä salilla, joulusauna ja jouluaamun kirkko.
Tapaninpäivän iltana tanssit ravintolassa !
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Kuljetus
Timo Hartikainen Ky

Peltosalmi

Rakennus ja
Saneeraus M.Jylhä

Perho

Jorpelehto Oy
Perniö

VPM-Kuljetus Oy
Pieksämäki

Rakennustoimisto
Metsäpuro Oy

Pirkkala

Porin
Aikuiskoulutuskeskus

Pori

Kuljetus Kujamäki Oy
Pori

Meri-Porin Rakennus Oy
Pori

Vartioliike Edström Oy Ab
Porvoo

Tomeka
Porvoo

Rakennuspalvelu
Risto J. Hämäläinen

Porvoo

KAP-Asennus Oy
Porvoo

T:mi Matti Simola
Pukkila

Metsäkoneyhtymä
M & M Kolin Ay

Pyhtää

Kuljetus Raimo Suihko
Pyhäselkä

Apreton
Pälkäne

Asfaltti Sarvo Oy
Raisio

Kuljetus Viio Oy
Rantsila

R-Sarkon Oy
Rauma

Urakoitsija Veijo Räikkä
Riihikoski

Markku Ristavaara Ky
Riihimäki

Tilintarkastus
Metsäterä Oy

Riihimäki

Maanrakennus Javanainen
Riihimäki

Kuljetus HJK Oy
Rusko

T:mi Anja Rantanen
Röykkä

Sallan aluelämpo Oy
Salla

Silkkipaino Kihlström Ky
Salo

Salon Muuttopalvelu Oy
Salo

Urheilukatu 5-7, 96100 ROVANIEMI
Puh. 0400 294 973, Faksi (016) 379 7444
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Marraskuussa 1942 
järjestettiin motti-
talkoita. Motti tar-

koittaa yhtä kuutiometriä hal-
koja, joita käytettiin polttopui-
na. Ne tuli tehdä pystymetsästä, 
pinot yhden tai kahden metrin 
pinoiksi hakkuualueelle. Polt-
topuita tarvittiin paljon. Talot 
ja saunat lämmitettiin puilla. 
Leivät paistettiin puilla lämmi-
tettävässä leivinuunissa, potut, 
soosit, muusit, puurot ja vel-
lit keitettiin puuhellalla. Kar-
jakeittiössäkin muuripadan 
alla poltettiin puita. Rautatie-
asemilla oli pitkät pinot halko-
ja. Niitä otettiin höyryveturiin 
polttoaineeksi.

Puuntekijöitä ei ollut pal-
jon. Miehet olivat rintamalla jo 
toista vuotta, useimmat osal-
listuneet jo aiemmin talviso-
taankin. Motintekotalkoisiin 
voi osallistua kuka vain, mutta 
pääasiassa niitä tekivät työvel-
volliset. Niemen Impi oli saa-
nut työmääräyksen, hän oli ai-
kuinen terve nainen. Sisareni 
Kerttu ei ollut vielä täyttänyt 
viittätoista, hänellä työmäärä-
ystä ei vielä ollut. Hänen kans-
saan lähdin avuksi, jotta Impi 
suoriutuisi urakastaan.

Päivä metsässä motintekotalkoissa

Pokasaha ja kirves mukana 
kokoonnuimme aamuhämä-
rissä Hiitolan pihalle. Siitä me-
nimme maantietä pitkin noin 
kilometrin verran ja metsän 
laitaa muutaman sadan metrin 
matkan. Oli pikku pakkanen, 
maa oli jäässä, lunta noin kym-
menen senttiä.

Työparina mies ja nainen
Hakkuualueen reunassa teh-
tiin työnjako. Työpariksi laitet-
tiin mies ja nainen, näin työ su-
juisi paremmin. Miehet olivat 
vanhoja ukkoja tai sitten poi-
kasia, naisia oli kaikenikäisiä. 
Sinä päivänä oli urakkana yksi 
motti henkeä kohti, työparilta 
siis kaksi mottia. Työt aloitet-
tiin reippaasti. Sahauksen sihi-
nä, ryske ja rytinä kuului joka 
puolelta.

Meidän porukkaamme ei 
miestä riittänyt. Me kolme 
jouduimme kävelemään aivan 
hakkuualueen perälle. Luulim-
me, että miehet olisivat kaata-
neet puut ja me naiset olisim-
me saaneet karsia ja kasata pi-
noon. Kukaan meistä ei ollut 
kaatanut puuta koskaan aikai-
semmin. Minä olin ollut pal-
jon rantteella, tehnyt rangoista 

pikkupuita, mutta puun kaata-
minen on eri juttu.   

”Pitäkää tytöt huoli siitä, että 
äidillä on polttopuita, minä läh-
den taas sotahommiin”, sanoi 
isä. Niinpä minä aina koulusta 
tultua menin rantteelle ja olin 
iltahämärään asti puunteossa. 
Ulkovaloja ei ollut, eikä niitä 
olisi saanut polttaakaan. Sisäl-
lä huoneissa oli öljy- tai karbi-
dilamppu tahi kynttilä, mutta 
ikkunat piti peittää pimennys-
verhoilla niin, ettei valo näky-
nyt ulos.

”Katsokaa, millä puolen 
puussa on eniten oksia, sille 
puolen puu parhaiten kaatuu”, 
opasti työnjohtaja. Hän otti 
kirveen, teki kolon puun ty-
velle oksapuolelle, sitten saha-
si toiselta puolen puuta kolon 
kohdalta, ja puu kaatui rysäh-
täen. Hän antoi meille metrin 
pituisen mittakepin, joka pan-
tiin puun rungon päälle vasem-
malla kädellä. Oikealla kädel-
lä sahattiin puu poikki kepin 
osoittamasta kohdasta. Mitta-
keppiä siirrettiin latvaa kohti ja 
taas sahattiin.

Aluksi tuli neljä, viisikin 
pölliä samasta puusta. Päivän 
päälle metsä huononi ja saa-
tiin vain pari kolme. Isommat 
pöllit piti halkaista. Raikkaas-
ti rasahti puu poikki ja halki 
pikku pakkasessa. Latvapuolen 
ohuemmat puut aisattiin. Kah-
delta puolelta pölliä veistettiin 
kirveellä tuohi ja nilakerros 

pois. Niin puut kuivuisivat pa-
remmin.

Me emme osanneet tehdä 
pääpuita halkomottiin, vaan 
rupesimme latomaan pinoa 
kasvavan puun viereen. Alle 
panimme kaksi halkoa poikki-
päin aluspuiksi. Siihen ladoim-
me niitä halkaistuja ja aisattuja 
sekaisin. Suorat halot painuivat 
liki toisiaan. Yhteen mottiin 
mahtui monen monta suurta 
koivua.

Pinon toisessa päässä oli siis 
kasvava koivu, toiseen pää-
hän piti saada myös pystysuo-
ra tuki. Otimme pitkähkön 
latvapöllin, jonka teroitimme 
kirveellä. Tarkasti mittakepil-
lä mitaten löimme sen maahan 
kuin aitapaalun pystyyn pinon 
toiseen päähän. Maa oli jäässä, 
emme saaneet sitä syvälle. Kun 
ladoimme halkoja pinoon, pää-
typuu antoi periksi ja pino leve-
ni ylhäältä. Saimme kaataa vie-
lä monta koivua, ennen kuin 
motti oli metrin korkuinen.

evästauolla
Kun motti oli valmis, pidim-
me tauon. Kaivoimme repusta 
eväät. Söimme seisaallaan, sil-
lä jos olisimme istuneet kan-
nolle tai maahan, takamus olisi 
kastunut ja myöhemmin palel-
lut. Kahvinkorvike oli pysynyt 
kuumana villasukkaan piste-
tyssä lasipullossa. Kaadoimme 
sitä korvallisiin emalimukei-
hin ja koivunrisulla sekoitim-

me joukkoon sokeria, jota oli 
kopisteltu toppasokerilaatikon 
pohjalta paperitötteröön re-
pun taskuun. Äiti oli antanut 
evääksi myös palasen uunissa 
paistettua mullinlihaa, joka oli 
uunissa kuivunut ruskeaksi kä-
ppyräksi. Se maistui tosi hyväl-
le. Imeskelin suolaista vaaleaa 
sitkinsuonta vielä halkoja ha-
katessakin.

Nilkat kylminä, pusero 
märkänä hiestä
Nilkkoja paleli. Minulla oli ja-
lassa isot monot, joihin mahtui 
reilusti pässin pökkimät eli ko-
kopitkät käsinkudotut villasu-
kat, jotka olivat reiällisellä ku-
minauhalla eli remmillä kiinni 
liiveissä niin, etteivät päässeet 
valumaan polven alapuolelle. 
Lisäksi oli villaiset puolisukat, 
joiden varsi käännettiin monon 
päälle. Sellainen oli tyyli. Lu-
messa kahlatessa tähän kengän 
päälle käännetyn sukan ja sää-
ren väliin jäi kolo. Siihen lumi 
sulasi ja paakkuuntui muuta-
man sentin kokoisiksi keete-
reiksi. Niitä sai vähän väliä kai-
vaa pois peukalolla, etteivät ja-
lat kokonaan kastuisi.

Oksia karsiessa tuli lämmin. 
Riisuin pois päällyspuseron, 
joka oli märkä hiestä ja puista 
tippuneesta lumesta. Katajan-
oksalla se jäätyi pyöreäksi kop-
puraksi. Villatakin helmat rep-
sottivat auki ja napit sinkoilivat 
irti halkoja raahatessa.

sotaveteraanin kolmessa edellisessä numerossa julkaistiin 
vuorollaan kolme sotaveteraaniliiton Naisjärjestön kir-
joituskilpailuun osallistunutta kirjoitusta, jonka aiheena 
oli ”kotirintaman elämää.” Lehtemme julkaisee kilpailun 
annista vielä yhden tässä ja lopuksi yhden tulevassa 
joulunumerossa.

Insinööritoimisto
Konstru Oy

Espoo

Arkkitehtitoimisto
Innovarch Oy

Espoo

Oy Suomen Geartool Ab
Espoo

Motolla Oy
Espoo

LT Laatutyö Oy
Espoo

“ Talonrakennusta oikealla asenteella “
www.lt-laatu.com

Vauhtirakennus Oy
Espoo

Talopalvelu Esa Talonen
Tiivi-ikkunat ja ovet asennettuina

Helsingin toimialueella
Puh. 040 - 565 2053

Jokamuovi Oy
Evijärvi

SPH Maalaus ja 
Saneeraus Oy

Evitskog           

Haapajärven Vesi Oy
Haapajärvi 

Juhani Näppi Oy
Hamina  

Mikko Kohvakka Ky
Haukivuori    
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Halot olivat raskaita kantaa. 
Kaaduin monta kertaa. Joskus 
halko putosi varpaille. Sitten 
hoksasimme tehdä niin, että 
yksissä tuumin vedimme kar-
situn puun lähemmän pinoa. 
Vasta siinä katkoimme sen sa-
halla metrin pituisiksi.

sisulla väsymyksen yli
Väsymys vei voimat. Pokasa-
ha kallisteli katkoessa varsin-
kin silloin, kun sahauskohta 
oli alempana, ja rupesi ahdista-
maan. Sahanterä napsahti poik-
ki. Onneksi oli toinen, Niemen 
papan halkorantteelta varasa-
haksi otettu. Sitä ei oltu viilattu 
vissiin milloinkaan, levitykses-
tä puhumattakaan.

Saimme kuitenkin toisen 
motin ladottua ja useita pui-
ta oli kaadettuna, kun huoma-
simme, että osa mottimiehistä 
oli menossa pois, kävelivät pe-
räkanaa hakkuualueen reunas-
sa maantielle. ”Ois ne saanut 
meitä auttaa”, Impi inahti. Pää-
timme kuitenkin vielä puohata 
kolmannenkin motin, vaikka 
jo hämärsi.

Napostelimme suuhumme 
eväänloput ja sisulla jatkoimme 
töitä. Rupesi janottamaan, mut-
ta maitopullo oli jäätynyt repun 
taskussa. Ainoa keino oli nuo-
laista lunta lapasen selästä kie-
len kostukkeeksi. Niin me sitten 
urakoimme sen viimeisenkin 
motin, vaikka kaadettavia puita 
oli harvassa. Ne olivat myös pie-
nempiä niin, että niistä tuli vain 
kaksi kolme halkoa peräkkäin.

Poislähtöä hommatessa sil-

mäilimme ympärillemme. 
Kaunis koivumetsä oli muut-
tunut aukeaksi, jossa oli tuo-
reen puun tuoksuisia halko-
motteja vähän väliä. Mieli tuli 
iloiseksi. Viimeksi tehdyn mo-
tin lähellä lumi oli tallautunut 
matalaksi ja kannot näyttivät 
liian korkeilta. Vetäisin poka-
sahalla muutaman kannon no-
kasta kiekon eli hyrrän kantoa 
mataloittamaan. Toiset olivat 
kylmissään ja hoputtivat lähte-
mään, sillä oli jo melko pimeä. 
Jätimme kirveet ja sahat halko-
motin viereen yön helmaan ja 
juoksujalkaa kiiruhdimme ko-
tiin.

Hyrrät kärryn renkaiksi
Aamulla kouluun mennes-
sä poikkesin taloon ja kerroin, 
että on me ne motit tehty, mut-
ta kamppeet ovat vielä nouta-
matta.

”Saisinko minä ottaa ne hyr-
rät ja viedä kotiin, tekisin niistä 
velipojalle kärryn”?

Seisoin ulkoportaalla, emän-
tä neljä, viisi rappua ylempä-
nä porstuan ja tuvan välisessä 
oviaukossa, johon oli sattunut 
tulemaan. ”Ota ja vie”, emäntä 
naurahti. ”Tippuisi ne halko-
kuormasta kumminkin. Sahaa 
vaikka reppus täyteen. Eipähän 
tökkäile takareen keula kantoi-
hin halonajon aikaan.”

Jälestä päin meitä kiiteltiin ja 
ihasteltiin suorituksesta. Sanot-
tiin kyllä, että olisi riittänyt, kun 
olisimme tehneet yhden mo-
tin yhteisesti. Siis Impille, työ-
velvolliselle. Mutta kun Myk-

kä-Väinö meitä metsään viedes-
sä otti kintaan kädestä ja näytti 
kolmea sormea, me ymmärsim-
me, että motti jokaiselle.

Aamupäivällä kun oli vielä 
voimia, oksat katkesivat kar-
siessa, mutta iltapäivällä iskua 
ei enää ollut. Kirves kimmah-
ti helposti sivuun. Muistan, 
kuinka syrjäsilmällä seurasin, 

ettei Impi, - aikaihminen, iske 
jalkaansa.

Sanoivat minun olleen ”pa-
rasta miestä” siinä työporukas-
sa. Olin silloin 9-vuotias.

Muistona tapahtumasta on 
todistus mottitalkoista, että 
on hakannut yhden pinokuu-
tiometrin ja lahjoittanut työ-
palkan paikkakunnan asevel-

jien talkoorahastoon ja ostanut 
”motti” merkin 9/11 1942. Se 
on rintaneula, mottikirves.

Merkin saatuamme tunsim-
me tehneemme isänmaallisen 
teon. Se oli ylevä tunne. Sen 
tunteen muistan vieläkin. 

rauha Pirkola 
Pyhäjoki

Finn-Inspiration Oy
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Nurmen Sora Ky
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TAKSI Espoo 305
Ilmari Kuitunen

Nordic Lan & Wan
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Espoo

Lainapeite Oy
Espoo

Hovila Oy
Espoo

Kattotaito Oy
Espoo

www.kattotaito.fi

P.O.Pyhäjärvi Oy
Espoo

Rakentaa ja saneeraa

Kiinteistöpalvelut
Kotiranta

Espoo

Top Building Oy
Espoo

Oy Rymaco Ab
Espoo

Mottitalkoolaisia marraskuussa 1942.  Kuva: Puolustusvoimat
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Kirjat

suomalaisen arjen historia 
1: savupirttien suomi. Ws-
oY 2006. 303 s.

  
Suomalaisen arjen historia on 
uusi suurteossarja, jonka ensim-
mäinen osa ”Savupirttien Suo-
mi” julkistettiin viime elokuus-
sa. Sarja on ”nykypäivään kirjoi-
tettu, esivanhempiemme työtä 
kunnioittava kirjasarja”, jossa 

Pohjois-savon sotavete-
raanipiiri 1993—2006. 
Pohjois-savon sotavete-
raanipiiri ry. 178 s.

 
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri 
täyttää monen muun piirin tavoin 
tänä vuonna 40 vuotta. Koska pii-
rillä on jo 30-vuotishistoriikki, 
nyt ilmestyvä teos keskittyy vii-
meksi kuluneeseen kymmeneen 
vuoteen. Näin tilaa on jäänyt 
enemmän paikallisyhdistysten 
toiminnan esittelyä varten.

Teoksen pääpaino onkin pai-
kallisyhdistyksissä ja niiden nais-

kainuun sotaveteraanipiiri 
ry 40 vuotta. kainuun so-
taveteraanipiiri r y. gum-
merus 2006. 160 s.

 
Kainuun Sotaveteraanipiirin 
40-vuotishistorian on koosta-
nut Ville Tikkanen. Teos sisältää 
katsauksia sotaveteraanitoimin-
taan yleensä sodanjälkeisessä 
Suomessa, Kainuun sotaveteraa-
nitoiminnan vaiheita, jäsenten 
muistelmia, matkakuvauksia 
sekä kunkin kainuulaisen yh-
distyksen toiminnan lyhyen ku-
vauksen.

 Kainuun Sotaveteraanipiirin 

Pilvenveikot 1976 - 2006. 
Pilvenveikot - klubi. vam-
malan kirjapaino 2006. 
192 s.

 
Pilvenveikot perustettiin 1976 
sotalentäjien, ”hakaristilento-
merkkiä kantavien miesten”, 
vapaamuotoiseksi yhteenliit-
tymäksi eli klubiksi. Kuluvana 
vuonna klubi täyttää 30 vuot-
ta, minkä kunniaksi on julkais-
tu juhlakirja. Kirja sisältää tie-
toa paitsi sodanaikaisesta sota-
lentäjätoiminnasta ja -elämästä 

Sodan ja rauhan arkea
menneisyyttä pyritään esitte-
lemään monitasoisemmin ja 
enemmän arjen kautta kuin mi-
hin yleensä ”historiateoksissa” 
on totuttu. ”Kuka kasvatti ken-
raalin?” kuuluu kysymys, ”kuka 
ruokki hevosen ja siivosi tallit?” 
”Keitä olivat ne, jotka puristi-
vat kivääriä etummaisissa juok-
suhaudoissa ja aseiden vaiettua 
pystyttivät patsaan?” Näihin ky-

Pilvenveikot – sotalentäjät
myös Pilvenveikkojen omaa 30-
vuotisklubihistoriaa. Loppuun 
on kerätty jäsenluettelo, jossa 
viimeisenä sarakkeena on siir-
tyminen ”varjolaivueeseen”. 
Luetteloa pikaisesti silmäilles-
sä näyttää siltä, että varjolaivu-
eeseen siirtymättömiä on enää 
noin 10 % kaikista Pilvenveik-
koihin kuuluneista.

 Nimi Pilvenveikot tulee Vän-
rikki Stoolin tarinoista, joissa 
Pilven Veikko -niminen nuo-
rukainen pelasti ”toimien kuin 
leimaus” lähikylien asukkaat 

jaostoissa. Teoksen alkusanoissa 
todetaan, että menettelyä voidaan 
pitää hyvin perusteltuna, ”sillä so-
taveteraanijärjestön toimintata-
voitteet toteutuvat yhdistyksissä”.

Piirissä on 21 sotaveteraaniyh-
distystä. Ensimmäinen perustet-
tiin Vesannolle jo 1962. Kaikkien 
21 yhdistyksen yhteydessä on ai-
kanaan toiminut myös naisjaos-
to, mutta kolmesta yhdistyksestä 
se on jouduttu lopettamaan. La-
kanneista naisjaostoista tunnuk-
sen saaneet naiset ovat voineet 
siirtyä oman sotaveteraaniyhdis-
tyksen varsinaisiksi jäseniksi (ell-
eivät ole sitä jo olleet) ja muut sen 
kannattajajäseniksi.

 Pohjois-Savossa varsinaisten 
jäsenten määrä pienenee 5–7 %:
n vuosivauhtia. Siten esimerkik-
si 1992 piirissä oli 4 034 varsi-
naista jäsentä, viisi vuotta myö-
hemmin (1997) melkein tuhat 
vähemmän (3 160). Tällä het-
kellä luku on 1 749 (josta mie-
hiä 1 579 ja naisia 170). Kannat-
tajajäsenten määrä on sen sijaan 
jatkuvasti noussut: vuonna 1992 
heitä oli 500, vuonna 1997 550 ja 
tällä hetkellä 653.

Monipuolinen kuvaus Kainuun sotaveteraanitoiminnasta
osalta erityisen merkille panta-
vaa koko liittoa ajatellen on se, 
että Kainuuseen, tarkemmin sa-
nottuna Suomussalmelle, perus-
tettiin 1960 ensimmäinen yhdis-
tys, jossa esiintyi sana ”sotavete-
raani”. Tunnetun Liekki-patsaan 
paljastustilaisuuden yhteydessä 
alkunsa saanut ja vähän myö-
hemmin perustettu yhdistys oli 
nimeltään Suomussalmen So-
taveteraanien Huoltoyhdistys. 
Tiettävästi se ei kuitenkaan toi-
minut käytännössä koskaan, 
vaan sen perustivat eräänlai-
seksi koepalloksi tamperelaiset 
aseveliaktiivit, jotka halusivat 

syrjäisen paikkakunnan kautta 
kokeilla yhdistysrekisteriviran-
omaisten kantaa sotaveteraa-
niyhdistyksiin nähden yleensä. 
Kanta tuli, pienten empimisten 
jälkeen, myönteinen, mikä avasi 
portit sotaveteraanien huoltoyh-
distysten perustamiselle muual-
lekin maahan, ennen muuta Pir-
kanmaalle. Suomussalmen ny-
kyinen yhdistys on perustettu 
vasta 1970, jolloin tapahtui niin 
sanotusti Suomussalmen sotave-
teraanien ”toinen tuleminen”. 

 Yleensä ottaen Kainuussa so-
taveteraanit olivat pitkään ala-
kynnessä suhteessa naapuriliit-

symyksiin pyritään kirjasarjassa 
esittämään vastauksia. Käsiteltä-
vinä ovat kaikki elämän alueet: 
asutus, pukeutuminen, uskonto, 
perhe, liikenne, ravinto, hallinto 
ja myöskin sota. - Viime maini-
tun osalta sarjan ensimmäisessä 
osassa Kimmo Katajalan artik-
keli ”Sota ja arki” esittelee sodan 
arjen historiaa viikinkiajoilta 
suureen Pohjan sotaan asti.

vihollisen hirmutöiltä. ”Pilven 
Veikon taistelu ja sankarikuole-
ma on ollut henkisenä esikuvana 
sotalentäjillemme”, teoksen sisä-
liepeessä todetaan. Runebergin 
runotekstistä otettu ”murheella 
ei muistoasi saa viettää, ei kuin 
sen mi mentyään jää unhoon” 
on koettu Pilvenveikkojen kes-
kuudessa niin vaikuttavaksi, 
että se on tapana juhlavasti lau-
sua jokaisen lentäjän lähdettyä 
viimeiselle matkalleen Varjolai-
vueeseen.

toon. Sotaveteraaniyhdistysten 
perustamista pyrittiin jopa häi-
ritsemään. Tämän vuoksi liit-
to palkkasi ja lähetti erityisen 
kenttäsihteerin, Onni Palas-
teen, perustamaan uusia sotave-
teraaniyhdistyksiä Kainuuseen 
1960—1970-lukujen taitteessa. 
Yhdistykset saatiinkin kaikkiin 
alueen kuntiin, tosin osa niistä, 
Palasteen sanoja lainaten, ”vai-
kealla pihtisynnytyksellä”.

Kaikissa Kainuun kunnissa 
toimii edelleen sotaveteraaniyh-
distys. Sen sijaan naisjaostot ovat 
ilmoittaneet lopettavansa toi-
mintansa kokonaan, ja tunnuk-

sen saaneita naisia on kehotettu 
Kainuussa liittymään sotavete-
raaniyhdistysten varsinaisiksi 
jäseniksi. Kainuun (ja tiettävästi 
Pohjois-Suomen yleensä) erikoi-
suus on se, että tunnuksen saa-
neita naisia on enemmän kuin 
miehiä (Kainuussa tiettävästi 
noin 15 % enemmän), mikä joh-
tuu siitä, että monet naiset pal-
velivat sotatoimialueeksi muut-
tuneella kotiseudullaan mm. 
karjansiirtotehtävissä.  

kirja-arviot: 
kaarle sulamaa

* * * * *
* * * * *

* * * * *
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Mannerheim-ristin ritareis-
ta kertova Ritarimatrikkeli  
2004:stä on ilmestynyt uusi pai-
nos. Samalla kirja sai uuden ni-
men: MANNERHEIM-RISTIN 
RITARIT, RITARIMATRIK-
KELI 2006. Teokseen on lisätty 
mm. vuoden 2004 lopun jälkeen 
edesmenneitten ritarien kuoli-
najat ja hautapaikat. Myös muu-
taman ritarin henkilötietoihin 
on tehty korjauksia ja täyden-
nyksiä. 

Matrikkelin tiedot on koottu 
haastattelemalla ritareita, hei-
dän läheisiään ja aseveljiään. 
Lähteistä tärkeän osan muodos-
tavat ritareitten sotilasasiakirjat, 
teokset ja artikkelit, joita heis-
tä on vuosien varrella julkaistu. 
Teoksen alussa oleva luku, Va-
paudenristin Mannerheim-ris-
tin perustaminen, sekä ritari-
luettelot johdattavat lukijan var-
sinaisille matrikkelisivuille. 

Matrikkeliosan rakenne nou-
dattaa totuttua periaatetta. Hen-

Ritarimatrikkelista uudistettu painos 
kilö- ja perhetietojen jälkeen on 
ritarin koulutus ja varusmies-
palvelus. Puolustusvoimissa pal-
velleesta on mainittu hänen soti-
laskoulutuksensa ja rauhanajan 
tehtävänsä eri joukko-osastois-
sa. Ritaritiedoista matrikkelis-
sa on ritarinumero ja nimitys-
päivämäärä sekä nimityshetken 
sotilasarvo ja joukko-osasto pe-
rusyksikön tarkkuudella. 

Ritarien vapaussodan, talvi-
sodan ja jatkosodan tehtävät ja 
joukko-osastot ovat omana koh-
tanaan. Kun sotatila jatkui vä-
lirauhan aikana, talvisodan jäl-
keen rintamamiehet ”lomau-
tettiin toistaiseksi”, jatkosodan 
päätyttyä heidät ”kotiutettiin”. 
Molemmat päivämäärät on mer-
kitty matrikkeliin, mikäli ky-
seessä ovat reserviläiset. Kanta-
henkilökunnan palvelus jatkui 
sotien jälkeen normaaliin ta-
paan. 

Sodanjälkeisten vuosien työ- 
ja luottamustehtävien sekä har-
rastustoiminnan tiedot ovat ma-
trikkelissa seuraavina. Tähän 
kohtaan kuuluu myös ritarien 
toiminta omassa säätiössään. 

Viimeisenä ovat ritarien ylen-
nykset ja kunniamerkit. 

Mannerheimin, Nenosen ja 
Waldenin matrikkelitiedot on 
kirjoitettu muista poiketen ker-
tovaan muotoon. Tällä on ha-
luttu korostaa heidän poikke-
uksellista asemaansa puolus-
tusvoimissa ja Suomen kansan 
keskuudessa. 

Kunkin ritarin matrikkelitie-

tojen perässä on päämajan viral-
liset nimitysperustelut. Ne ovat 
nimitysesityksiä suppeammat, 
mutta antavat kuitenkin riit-
tävän kuvan ritarinimitykseen 
johtaneista ansioista. 

Liitteenä on joukko matrikke-
lista koottuja yhdistelmiä. Näis-
tä mainittakoon sodan aikana 
menehtyneet ritarit, Reserviup-
seerikoulun, Kadettikoulun ja 
Sotakorkeakoulun suorittaneit-
ten ritarien kurssit, komentaji-
en ja päälliköitten ikärakenne 
ja koulutus sekä luettelo talviso-
dan ansioista välirauhan aikana 
ritariksi esitetyistä. Myös jouk-
ko-osastojen ja kunniamerkkien 
lyhenteiden selitteet ovat liittei-
den joukossa. 

Ritarimatrikkeli on tarkoitet-
tu hakuteokseksi kaikille rita-
reista kiinnostuneille. Se antaa 
oivallisen kuvan nykyisille ja tu-
leville sukupolville niistä teois-
ta, jotka runsaat 60 vuotta sitten 
varmistivat maallemme itsenäi-
syyden. Se on kunnianosoitus 
Mannerheim-ristin ritareille ja 
heidän myötään koko veteraani-
sukupolvelle. 

Matrikkelia koskeviin tiedus-
teluihin vastaavat Mannerheim-
ristin ritarien säätiön pääsihtee-
ri, everstiluutnantti Pekka Kou-
ri Uudenmaankatu 11 A 7 00120 
Helsinki puh 040 500 8583, säh-
köposti kouri@mannerheim-ris-
tinritarit.fi sekä matrikkelin toi-
mittaja, eversti Ilmari Hurme-
rinta Toivontie 20 45610 Koria 
puh (05) 322 0468.

seija karttunen: Yhteiset 
talkoot. Polvijärven sota-
veteraanit ry 1966—2006 
40-vuotisjulkaisu. oma-
kustanne. gummerus 
2006. 107 sivua.

”Käydyt sodat muistaa ensim-
mäisenä aamulla ja viimeisenä 
illalla”. Tällä 94-vuotiaan sota-
veteraanin toteamuksella Sei-
ja Karttunen aloittaa teoksensa 
esipuheen, muistuttaen ettei tal-
vi- ja jatkosodan jälkeisinä ai-
koina puhuttu kriisipsykologi-
asta kun täytyi pärjätä, raivata, 
rakentaa ja siinä sivussa iloita ja 
kasvattaa lapsia. 

Kirjassa käsitellään tiiviis-
ti yleisistä lähtökohdista sodan 
päättymisen ja jälleenrakenta-
misen aikaa, siirtoväen asutta-
mista ja yhteiskunnan 1960-lu-
vun murrosta. Tämä on sytyt-
tävää alkulämmittelyä laajalle 
yhdistystoiminnan osiolle, eten-
kin nuorelle polvelle jolla ei ole 
omaa kosketusta näiden vuosien 

Polvijärven jäljen jättäjät
aineellisiin ja henkisiin olosuh-
teisiin. 

Yhdistystoimintaa käsitellään 
yksityiskohtaisesti ajanmukai-
sessa järjestyksessä. Hallituksen 
ja toimikuntien jäsenet ym. eri 
aikakausien toimijat luetellaan 
kirjan lopussa. 

Markku rämö

Hyvinkään
Ennakkohuoltopalvelu

Hyvinkää
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Kirjat

kaino Tuokko: Yleiseskun-
taeversti Martti vilho vih-
ma. komppanian päällikkö, 
Päällystökoulun johtaja, 
rykmentinkomentaja, armei-
jakunnan esikuntapäällikkö. 
saarijärvi 2006. sivuja 246, 
kuvia, karttoja, lähteet. isBN 
952-92-0648-8.

Kaino Tuokko Suomen Tu-
ruust on tuottanut useita jouk-
ko-osastohistoriikkeja divisi-
oonasta komppaniaan, kaikki 
varsinaissuomalaisista, lähinnä 
1. Divisioonan joukoista. Nyt 
kun näyttää siltä, että ”joukot 
ovat loppuneet” Tuokko on otta-
nut kohteekseen yhden sotilaan, 
eversti Martti Vihman, jolla on-
kin takanaan varsin erikoinen 
upseeriura. Sanottakoon jo heti, 
että Martti Vihma ja Einar Vih-

Vihman (Wichmanin) sukuhistoriaa 
– Martti Vihma 1898—1963

ma, josta Martti Turtola aivan 
äskettäin loi kuvan Ihantalan 
taistelun ratkaisijana, ovat pik-
kuserkukset.

Tuokon mukaan (toki tie-
dot perustuvat Vihman suvun 
sukututkimukseen) Vihman su-
kuun on kuulunut useita sodis-
samme kunnostautuneita so-
tilaita, mutta myös nuorempaa 
polvea. Toki nimiä on muuttu-
nut Vihmasta muiksi naimis-
kauppojen välityksellä, mutta 
sukuyhteydet ovat selvät.

 Martti Vihman sotilasura 
on ollut todella poikkeuksel-
linen ja monia erilaisia tehtä-
viä sisältänyt. Voisi sanoa, ettei 
Martti Vihma ole ollut varsi-
nainen rintamakomentaja kuin 
hyökkäysvaiheessa kesällä ja 
syksyllä 1941 Jalkaväkirykment-
ti 56:n komentajana sekä aivan 

sodan lopulla vuonna 1944 ken-
raalimajuri Einar Mäkisen ko-
mentaman II Armeijakunnan 
esikunnan esikuntapäällikkönä. 
Sota jättikin häneen omat jäl-
kensä.

Varsinaisen sotilasuran-
sa Martti Vihma loi suojelus-
kuntajärjestössä eri tehtävissä, 
mm. Yliesikunnassa, Tuusulan 
päällystökoulussa ja piiripääl-
likkönä. Talvisodan aikana hän 
vaikutti Kotijoukkojen esikun-
nassa sen vt. esikuntapäällikkö-
nä, komento- ja koulutusosas-
tonpäällikkönä, kunnes hänet 
kesällä 1941 määrättiin JR 56:
n komentajaksi kenraalimajuri 
Paalun 1. D:aan. Saman vuoden 
lopulla Vihma palasi Kotij.E:aan 
entiseen tehtäväänsä osastopääl-
liköksi.

Tämä teos keskittyy kahteen 
Vihman kauteen: kauteen sk-
järjestössä ja kauteen JR 56:n  
komentajana. Vaikea sanoa, 

Tiina kinnunen: kiitetyt 
ja parjatut - Lotat sotien 
jälkeen. otava 2006. 301 s.

Suomen Lottaperinneliitto il-
moitti vuonna 1999 kirjoitutta-
vansa Lotta Svärdin historian 
”uudelleen”. Uudelleenkirjoituk-
sessa on tähän asti tarkasteltu jär-
jestön syntyvaiheita, minkä jäl-
keen sarjassa hypättiin sota-ajan 
”kansatieteelliseen” tutkimuk-
seen. Nyt ilmestynyt kolmas osa, 
Tiina Kinnusen tarkastelu lotti-
en sotien jälkeisistä vaiheista, on 
sarjan tähän mennessä onnistu-
nein osa. Samalla se puoltaa par-
haiten paikkaansa jo siitä syystä, 
että sotien jälkeistä ”lottahistori-
aa” ei ole erikseen vielä tutkittu.

Kuten Kinnunen toteaa, Lot-
ta Svärd on ollut suosittu tutki-
musaihe yliopistoissa pro gradu 
-tasoisten töiden aiheena, mutta 
”väitöskirjatasoista tai sitä vas-
taavaa tutkimusta on tehty tois-
taiseksi vähän”. Aihe onkin ol-
lut monin tavoin ristiriitainen ja 
rasitteinen. Tähän on vaikutta-
nut myös se, että nyt elossa ole-
vien lottien mielestä kyseessä on 
(tai tulisi olla) melkein puhdas 
sotahistoria, jolloin lottia tulisi 
tutkia vain vuosien 1939—1944 
näkökulmasta, mieluiten vielä 
kenttälottien (ja heidän työsuo-
ritustensa) näkökulmasta. Kuten 
Kinnunen toteaa, näin ei kuiten-
kaan ole aiheellista tehdä; ”lotti-
en historiaa ei voi tarkastella yk-
sinomaan vuosien 1939—1944 

Lotat ristiaallokossa sotien jälkeen
sotahistoriana, vaikka lottahis-
torian esityksissä näin usein teh-
däänkin”.

Kinnunen tarkastelee lottia 
sotien jälkeisessä Suomessa – 
ei niinkään heidän elämänvai-
heidensa kautta, mikä olisikin 
melko mahdoton tehtävä, vaan 
ennen muuta sen kautta, min-
kälaisia lottahistorian esityksiä 
lotat itse ovat luoneet ja miten 
he toisaalta ovat vastaanotta-
neet muiden tekemiä tulkintoja. 
Tutkimusaineistona ovat ennen 
muuta sanoma- ja aikakausleh-
distö, kaunokirjallisuus, YLE:n 
äänitearkisto ja haastattelut, jot-
ka on tehty tätä hanketta varten 
Turussa ja Joensuussa.

Työtä varten on nähty pal-
jon vaivaa: kaunokirjallisuuden 
ja elokuvien lottakuvien lisäksi 
teoksessa käydään lävitse sotien 
jälkeistä lottakeskustelua, joka 
usein oli kylläkin melko pinnal-
lista ja mustavalkoista. Vapaaeh-
toisina toimineet naiset häpäis-
tiin (sekä poliittisesti että siveel-
lisesti) ”hävityksi” koetun sodan 
jälkeen, minkä käänteisreaktio-
na (rivi)lotat puolestaan alkoi-
vat linnoittautua yhä enemmän 
sellaisten argumenttien taakse 
kuin että järjestöllä ei ollut mi-
tään tekemistä minkäänlaisten 
arvojärjestelmien kanssa ja että 
kyseessä oli pelkkä konkreetti-
nen työ, ts. maanpuolustustyö 
ja huoltotyö – eikä mitään muu-
ta. Jopa yhteys valkoiseen Suo-
meen, uskontoon ja porvarilli-

seen maailmankatsomukseen 
haluttiin sivuuttaa.

ristiriidatonta lottakuvaa 
ei koskaan ollut
Kinnunen tuo hyvin esiin sen, 
miten matalaa profiilia lotti-
en perillinen Suomen Naisten 
Huoltosäätiö (nyk. Lotta Svärd 
Säätiö) ja sen ylläpitämä Työ-
maahuolto pitivät sotien jälkei-
senä aikana. Matalasta profii-
lista johtuen kaikki lotat eivät 
vuosikymmeniin olleet edes tie-
toisia koko säätiön olemassa-
olosta. Osuvasti Kinnunen on 
myös huomioinut säätiön talos-
sa toimineen ravintolan ”White 
ladyn” sisältämän piiloviestin; 
kuten Kinnunen toteaa, varsin-
kaan englantia taitamattomille 
”nimeen sisältynyt poliittinen 
viesti ei avautunut”.

Lottiin liittyy enemmän ris-
tiriitoja kuin esimerkiksi suoje-
luskuntiin. Nämä ristiriidat ovat 
osin järjestön omaa, sisäistä pe-
rua, osin sotien jälkeen tuotettu-
ja. Kuten Kinnunen toteaa, ”lot-
tia loukanneet esitykset jätti-
vät todistamisen taakan, minkä 
vuoksi lottahistorian esityksissä 
korostuu velvollisuuden täyttä-
minen”.  Samalla Kinnunen tuo 
taitavasti esiin sen, että mitään 
ristiriidatonta lottakuvaa ei kos-
kaan ole ollut olemassakaan. Jo-
kin puoli järjestön olemukses-
ta on aina jäänyt niin sanotusti 
marginaaliin. ”Mitä jää margi-
naaliin tämän hetken hallitse-

Tiina Kinnunen esittelemässä kirjoittamaansa lottakirjaa julkista-
mistilaisuudessa Otavassa.

kummassa osassa on painopis-
te. Ehkä kuitenkin Vihman ura 
ja aikaansaannokset tulevat sel-
vemmin ja paremmin esitetyik-
si alkuosassa. Ura rykmentin 
komentajana ja ak:n esikunta-
päällikkönä jäävät jotenkin var-
joon. Se johtunee siitä, että jär-
jestössä ja kotijoukoissa hänen 
tehtävänsä olivat itsenäisemmät 
ja sodassa taas ”kunnian” saa-
vat yleensä esimiehet ja tappi-
oista kärsivät alemmat komen-
tajat. Toki näin ei käynyt Martti 
Vihman kohdalla, vaan kenraali-
majuri Oinosen antaman upsee-
riarvostelun mukaan hän toimi 
komentajana hyökkäysvaiheessa 
moitteettomasti. Kuitenkin Oi-
nonen korosti sitä, että Vihma 
sopii paremmin ylempiin ope-
ratiivisiin tehtäviin kuin kenttä-
komentajaksi. Eli kaikesta huoli-
matta jokin oli mättänyt, olihan 
ikääkin vasta vähän yli 40.

Tuokko on tehnyt tämän kir-

jansa ilmeisesti kiireessä, sillä 
vähäisiä epäoleellisia painovir-
heitä riittää. Mutta kiirehän on 
kaikkien kirjantekijöiden on-
gelma: kustantaja vaatii kaiken 
heti eikä 15.päivä. Muuten, Sii-
lasvuo ei ollut talvisodassa Poh-
jois-Suomen ryhmän komenta-
jana, vaan 9.D:n komentajana 
Suomussalmella ja Kuhmossa. 
Ryhmää komensi kenraalimaju-
ri Viljo Tuompo (s. 15).

Eversti Martti Vihma oli va-
paussotamme ja jatkosodan ve-
teraani. Suurimman panoksen 
maanpuolustukselle Vihma kui-
tenkin käsittääkseni antoi kou-
luttamalla armeijallemme pä-
tevää upseeristoa ennen talvi-
sodan raskaita aikoja. Kirjan 
ulkonaisia parhaita puolia on 
sen kuvitus, niitä on paljon ja 
ennennäkemättömiä ja kartat 
ovat tekstiä selventäviä.

anssi vuorenmaa

vassa lottakuvassa?” Kinnunen 
kysyy ja vastaa: ”esitysten pai-
nottuessa sota-aikaan hämär-
tyy Lotta Svärdin paikka 1920- 
ja 1930-lukujen Suomessa, jossa 
kipuillen alettiin rakentaa kan-
sallista yhtenäisyyttä traagisen 
sisällissodan jälkeen.”

Hallitsevia kysymyksiä soti-
en jälkeisessä lottakeskustelus-
sa ovat siis olleet toisaalta järjes-
tön suhde politiikkaan (mukaan 
lukien suhde kansallissosialis-
tiseen Saksaan) toisaalta lotti-
en (sukupuoli)siveellisyys. Mo-
lemmat kysymykset ovat tuot-
taneet loputonta, monentyylistä 
ja -tasoista keskustelua, jossa ei 
tunnuta koskaan päästyn mi-
hinkään tulokseen. Tutkimuk-
sen kannalta on kuitenkin (ja 
tietenkin) aivan samantekevää, 
millainen mielipide on milloin-

kin hallitseva.
Valtavirtana – niin kuin hy-

vin tiedetään – on kuitenkin ol-
lut se, että sotien jälkeen lotista 
vaiettiin tai heidät häpäistiin, 
kunnes 1980—1990-luvuilta al-
kaen suunta keskustelussa ja ns. 
yleisessä mielipiteessä on muut-
tunut. Toisaalta kaikki lotat ei-
vät tässä(kään) ole olleet samalla 
kannalla, vaan täydellisesti vai-
enneista on ollut täysi kirjo nii-
hin, jotka kantoivat lottataus-
taansa ja -menneisyyttään yl-
peydellä kaikki sotien jälkeiset 
vuosikymmenet.

kaarle sulamaa
Tilaukset: 
Suomen Lottaperinneliitto, 
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki, 
puh. 454 4860 tai 0400 407 984. 
Hinta 27,-.
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Sähkötarkastus Piippo
Mieluskylä

Etelä-Savon Laskenta ja 
Konsultointi Ky

Mikkeli

Sakun
Rakennus-Saneeraus

Mikkeli

Maanrakennus
Aappo Laitinen Ky

Muhos

Sähkösuunnittelu
Guy Nyberg

Mustio

Kuorma-autoilija
Veli Savinainen

Muurame

Konepalvelu Sohlman Oy
Mäntsälä

LTT-Teknikka Oy
Naantali 

Ylö-Asbest Oy
Nokia

Laattatyö Wikman Oy
Nokia 

AK-Talomaalarit Oy
Nokia

Rakennus Trowe Oy
Nukari

Se-Ro-Ka Oy
Nummela

Vihdin Pintafix Oy
Nummela

T:mi LJA Mäkelä
Nuoramoinen

T:mi Jukka Junnila
Oitti

Oripään Elementti Oy
Oripää 

Kimmotec
Orivesi 

Oriveden
Myymäläkärryhuolto Ky

Orivesi

OMP-Konepaja Oy
Oulu

JP-Matic Oy
Oulu

Työkalutori Oy
Oulu

Suomenmaa-yhtiöt Oy
Oulu

Oulun Kuorirakenne Oy
Oulunsalo

T:mi Raimo Tammi
Paimio

Team Kantola Oy
Paimio

Metalli-Kukonlehto Oy
Palokka

Wendal Quality Ab
Parainen

Auto-ja Konekorjaamo
Kiviholma

Parkano

Nuohouspalvelu
Kari Hämäläinen

Pattijoki

Betonimestarit Oy
Peltosalmi , Nastola, Haapavesi , Oulainen

Keskustie 6 01900 Nurmijärvi
Puh. 09-878 7020

Krouvintie 7 A, 90400 OULU 
Puh. (08) 5340 200 
Fax (08) 5340 222
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31 
Yrjö Jylhä:  
Kiirastuli
Runokokoelma
Talvisodan runoutta vuodelta 1941. Kuvitettu.
Hinta 25 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.  
Varustettu liiton  
tunnuksella.  
Hopeaa.
Hinta 105 euroa

30 
Kristallimalja 
Halkaisija 33 cm 
Kotimaassa käsin hiottu.   
Pohjassa kaiverrettu liiton tunnus.  
Suunnittelija Matti Okkolin. 
Hinta 140 euroa.

sotaveteraaniliiton myymälä palvelee

✂

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto 
Korkeavuorenkatu 41 A 7,  
00130 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

Lähiosoite:

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

Postinumero ja -toimipaikka:

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

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

20 Veteraanivyö
Laadukas kotimainen 
kääntövyö, nahkaa väri 
musta/viininpunainen. 
Myös tummansinisenä 
Soljessa liiton tunnus.
Hinta 23 euroa

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

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

5/06

Liiton joulukortit
Taittokortit kuorineen, hinta 1 euroa/kpl

1

2

3

4

35 Sotaveteraanikalenteri
Liiton 50-vuotisjuhlavuoden  
tunnuksella.  
Muovi- tai  
nahkakantisena. 
Hinta 5 ja 10 euroa.
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Lasitaulut
Albert Edelfeltin 
Kuningatar Blanka ja  
Leikkiviä poikia rannalla. 
Taulujen koko 19x 20 cm 
Tauluissa on reiät ripus-
tusnauhaa tai ketjua 
varten
Hinta 40 euroa

49 
Kuningatar 
Blanka

50  Leikkiviä poikia rannalla

Liiton tunnuksin 
varustetut solmiot
15 Tummansininen, 
raidalliseen kuosiin 
kudottu malli.
16 Tummansininen 
solmio, jossa tunnuk-
sen ylä- ja alapuolella 
punainen, sininen ja 
harmaa vinoraita. 
Hinta 12 euroa

40 Lippusi  
uljuutta katson
Cd-levyllä moni-
puolinen kokoelma 
isänmaallisia sävel-
miä. Mukana myös 
Jorma Hynnisen 
laulama ”alkupe-
räinen” Veteraanin 
iltahuuto. Hinta 12 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD
Kymmenen sotave-
teraanikuoron ja 
Haminassa sotavete-
raanien konsertissa 
taltioiduista äänit-
teistä on koottu 
38 laulua sisältävä 
tupla-CD.   
Hinta 20 euroa. 

Karjalan Kunnailta
Sotaveteraanikuorojen 

kahdeksannet laulu-
juhlat Joensuussa on 

tallennettu äänitteille 
kokonaisuudessaan.

Hinta
37A  DVD 18 euroa

37B  CD 6 euroa
37C  VHS 20 euroa

41 Jumala ompi linnamme-cd
Helsingin Sota-
veteraanikuoron 
tallentamia 
sotavuosien suo-
situimipia virsiä 
vuoden 1938 
virsikirjasta. 
Hinta 15 euroa

42 Kenttäpostia
Tunnetuimmat 
sota-ajan laulut 
alkuperäisäänit-
teinä.
Hinta:  
cd-levy 6 euroa,  
kasetti 10 euroa

Jouluksi kotiin tai lahjaksi
38 Asemiesillat -DVD
15 asemiesillan kiertue 

vuosina 2002–2005. 
Viimeinen asemiesilta 

Finlandiatalossa.
Hinta 9 euroa

38B Asemiesillat -CD
Hinta 6 euroa

verkkokauppa palvelee osoitteessa: 
www.sotaveteraaniliitto.fi
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Sanoja sanasta
Edellisessä numerossamme ilmoitettiin kil-
pailusanaksi JATKOSOTA. Vastaajat sai-
vat yhdessä kokoon seuraavat 70 sääntöjem-
me mukaista sanaa:

aatos, aatto, ajasto, ajokas, ajos, ajotaso, atta, 
atto (8)
jako, jakso, jaos, jaosta, jaosto, jata, jatko, jat-
kos, jotos (9)
kaaos, kaaso, kaato, kajo, kajos, kasa, kata, 
katko, kato, katos, katosto, katsoja, katta, kat-
to, kola, kostaja, kosto, kota, koto, kotsa (20)
ojas, ojasto, oksa, osajako, ostaja, osto, otos, 
otsa, otso, ottaja, otto (11)
saaja, saatto, saksa, sako, saos, sata, satka, 
sato, skat, sota, sotka, stoa (12)
taaki, takoja, taksa, taos, taso, toko, toosa, 
toto, tsatka, tsotka (10)

Palkintojen arvonnassa olivat mukana kaik-
ki sanoja lähettäneet. Arpa suosi seuraavia 
kolmea vastaajaa: Pirkko Hyyryläinen, Lap-
peenranta, Anja Kunttu, Lappeenranta ja 
Arvo Poussa, Tampere. Voittajille lähetetään 
äänikasetti Suomen Sodat 1939—1945, ääni-
kuvia ja selostus viime sodista.

Seuraava kilpailusana on perinteisesti so-
tilassanastoa – ASEVELJEYS – viisi vo-
kaalia ja viisi konsonanttia. 

Koska olemme saaneet useita uusia osallis-
tujia tähän leikilliseen kilpailuumme, on hyvä 
kerrata perussäännöt.  Hyväksymme mu-
kaan suomen kieleen vakiintuneet nimisanat, 
eli substantiivit perussijansa eli nominatiivin 
yksikössä, ellei sana ole monikollinen. Sanas-
sa  tulee olla vähintään neljä kirjainta. Emme 
kelpuuta erisnimiä, luku-, laatu-, teon- ja apu-
sanoja emmekä yhdyssanoja.

Lähettäkää vastauksenne viimeistään 
11.12. 2006 mennessä  kirjeessä tai postikor-
tilla osoitteeseen Sotaveteraani-lehti, Korkea-
vuorenkatu 41 A 7, 00130 Helsinki, faksilla 
numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostitse 
osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.  
Vastaukseen  kirjoitetaan lähettäjän nimi 
ja postiosoite. Kirjekuoreen lisäksi ”Sanakil-
pa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 
kolme ensi vuoden nahkaselkäistä Sotavete-
raani 2007 -kalenteria.

Uolevi Lassander

Rail Partners Oy
Helsinki

Hyvää Syksyä toivottaa !

Merta Logistic Oy
Helsinki

Stadin Puhallus Oy
Helsinki

KTA-Yhtiöt Oy
Helsinki

T:mi Pauseri
Suilkkipaino ja Offsettpaino

-painaa kortit - Adressit-
Malminraitti 17 A , 00700 Helsinki

puh./fax. 09 - 351 3931
e-mail:jatta.jarvinen@kolumbus.fi

NV-Palvelu Oy
Helsinki

Asianajotoimisto
Peltonen,Ruokonen & Itäinen Oy

Helsinki

Rakennus Leskinen Oy
Helsinki

Taipuset Oy
Himanka

Kuljetusliike
Kim-Johan Nuikka Ky

Järvikyänkuja 11 , 07320 Jakari
Puh. 0400 - 841 025

Veljekset Mäkynen Ay
Jalasjärvi

Joensuun
Teollisuusmaalaamo Oy

Joensuu

Karjalan Louhinta ja
Lujitustyö Oy

Joensuu

PP Matto ja
Rakennuspalvelu Oy

Joensuu

Ravintola Hillside
Jokikunta

Koneurakointi
Juha Rantanen

Jokioinen

Bjelkos Oy
Jorvas

Puistosairaalan
Silmälääkärit Oy

Jyväskylä

Herttoniemen Putkivaruste Ky
Helsinki

��
���

���
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

���
��
��
���

��
��
���

��
���

�

���������
�������

��
�������

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

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



495/0 6 mar r a skuun 1.  päivänä 20 0 6

Marraskuun krypto

Virkistä muistiasi
1. Kuka seuraavista II maailmansodan aikaisista 
merkkihenkilöistä oli vanhin?

1. Stalin
2. Hitler
3. Churchill
4. Roosevelt
5. Mussolini
6. Hirohito
7. Mannerheim
8. de Gaulle

2. Maaliskuussa 1941 Saksan ja Ruotsin välit olivat 
ajautua kriisiin. Mikä oli syynä?

1. Ilmatilaloukkaukset
2. Luvattomat rajanylitykset
3. Sähkötysvirhe
4. Ruotsalaisen laivan upotus

3. Talvisodan jälkeen Suomen kansa kartutti val-
tion kassaa toteuttamalla maanpuolustushengessä 
kultakeräyksen, jossa mm. kultasormukset vaihdet-
tiin rautaisiin ja luovuttiin monista aarteista. Mes-
tariluistelija Clas Thunberg luovutti MM- ja Olym-
piakultamitalinsa. Kuinka monta?

1. 11 mitalia
2. 27 mitalia
3. 32 mitalia
4. 37 mitalia

4. Ruotsin puolustussuunnitelmiin syksyllä 1940 
kuului Q-operaatio. Mitä se tarkoitti

1. Ahvenanmaan valtausta.

2. Tanskan salmien miinoittamista ns. Q-miinoilla.
3. Ruotsin joukkojen kuljetusta yli Pohjanlahden 

taistelemaan Suomessa.
4. Kuuden uuden taistelulaivan rakentamista

5. Elokuussa 1944 Suomen puolustusvoimien vah-
vuus oli 530 000 miestä ja naista. Välirauhansopi-
mus määräsi joukot kotiutettaviksi. Paljonko sai 
jäädä aseisiin?

1. 100 000 miestä
2. 68 000 miestä
3. 37 000 miestä
4. 26 000 miestä

6. Sota Neuvostoliittoa vastaan päättyi 4.9.1944. 
Mutta milloin ja missä käytiin viimeinen meritais-
telu?

1. Suursaaren valtausta yrittäneitä saksalaisia vas-
taan 15.9.1944.

2. Kotkan edustalla saksalaisten miinoittaessa sata-
maväylää

3. Inkoon saariston ulkopuolella valtausyrityksessä 
15.9.1944

7. Euroopan jälleenrakentamiseksi USA aloittaa 
laajamittaisen ns. Marshall-avun kesällä 1947. Mikä 
oli Suomen osuus?

1. Suomi oli yksi saajamaista
2. Suomea ei kutsuttu mukaan
3. Suomi kieltäytyi osallistumasta

Oikeat vastaukset sivulla 55

Kainuun Tekniikka Oy
Kajaani

Milk Team Oy
Kangasala

Pirkanmaan
Puusuutarit Ky

Kangasala

Rakennusurakointi
Marko Myllypakka

Äänekoski
Puh. 050 - 535 6980

Newspaper
Express Finland Oy

Helsinki
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Kuorma-autoilija
Alpo Virtanen

Vaskio

Kattovehe Oy
Vihti

Maansiirto J.Salminen Oy
Vihti

S&P Rakennuspalvelu Oy
Vihti

Skog Racing Service Oy
Vihti

LV-Ramberg Oy
Virkkala

Nakarin
Kalanviljelylaitos Ky

Virolahti

Memar Oy
Virrat

www.memar.fi

Maanrakennus
Lahdenperä Oy

Virrat

Boxia Oy
Ylöjärvi, Puh. 03 - 235 5500

www.boxia.fi

Pentti Häihälä Oy
Ypäjä

Rakennuspalvelu
Petri Kiuru

Ähtäri
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HH Saukkolan Jyrä Oy
Saukkola

Lohjan Teora Oy
Saukkola

J.E.S.Air
Sauvo

Itä-Suomen Hinaus Oy
Savonlinna

MPT Kuljetus Oy
Savonlinna

S-Kojeisto Oy
Savonlinna

Kaivuutyöt K.Toppila
Siikajoki

Transjack Ky
33450 Siivikkala, puh. 0400 - 636 522

- tuontiautojen kuljetuksia Euroopasta -
Jukan Maalaus Oy

Sipoo

Sifatek Oy Lasibox
Sipoo-Box

www.lasibox.com

Ympäristöhuolto Sovi Oy
Sonkajärvi

Sakki Oy
Summa

Pro Hole Oy
Söderkulla

Noormarkun Murske Oy
Söörmarkku

Puusepänliike
MO-Group Oy

Taavetti

Jukan Taksi
Taavetti

Puh. 0400 - 271 276

Onfinn Oy
Talma

Tilintarkatuspalvelu
Seija Nurmi

Tammela

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy

Tampere

Pirkanmaan Boxi Oy
Tampere

Tilitoimisto
Jyri Kosunen Oy

Tampere

Sisuremppa Ky
Tampere

T:mi Petteri Rantala
Tampere

RENTLIFT.FI
Henkilönostimet

Tampere

Ramatra Oy
Tampere

Tampereen Maalaamo Oy
Tampere

Kuljetus T.Pirilä Ky
Tampere

Kuljetusliike 
P.Sandelin Ky

Tampere

Konehuolto O.Brusila
Tampere

Romuliike Mäki Ky
Tampere

TK Tili ja Laskenta Oy
Tampere

Remonttimies
Heikki Hamari

Tervola

VS-Harja Oy
Toijala
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Top Rakennus Toijala
Toijala

Kuljetus Maliniemi Oy
Tornio

T:mi Jussi Laurunen
Turenki

Triumph International Oy
Turku

Turun Varakonepalvelu Oy
Turku

MN-Asennus Markku 
Niemi Oy

Turku

V-S Talopalvelut Ky
Turku

Turun
Kenttärakentajat Oy

Turku

Turun
Rakennusteline Oy

Turku

LL-Asennus Oy
Turku

MPR-Mittaus Oy
Turku

Pelti-Expert Oy
Tuusula

JuhaKari Maalaus Oy
Tuusula

Helsingin Rakennus
Site HRS Oy

Tuusula

MT-Metallitekniikka Ky
Urjala

Länsi-Hitsi Oy
Uusikaupunki

Johansson
Tooling Oy Ab

Vaasa

Hyvää Syksyä

Kymen IV-Valmistus Oy
Valkeala

PK-Metalli Oy
Vanhalinna

Oy K.Juslin Ab
Vantaa

Tikkurilan
Kopiopalvelu Oy

Vantaa

Paul Rehn Ky / Kb
Vantaa

Suomen
Runkopalvelu Oy

Vantaa

Maalaus Riha
Vantaa

KT Timpuri
Vantaa

EK-Lattiapinnoite Oy
Vantaa

Maansiirtoliike
Jouko Virtanen Oy

Vantaa

Maran Apu Oy
Vantaa

MP-Marpek Ky
Vantaa

Kuljetusliike 
Vetöässä Oy

Vantaa

Sukellus Haaja Oy
Varkaus
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Haetaan yhteyttä
Haen yhteyttä JR 7 ERP 12 miehiin, jotka olivat mu-
kana, kun toisen vastaiskun jälkeen palasimme noin 
7 miehen ryhmänä metsän reunaan 9.7.1944, samoin 
haen yhteyttä tykistön esimieheen, jolta pyysin ty-
kistötulta illalla Äyräpään korkeimmalla kohdalla 
11.7.1944.

Armas Varjonen, osoite 61100 Peräseinäjoki tai  
puh.(06) 417 4730. 

*****
Sotamuistojen kirjaa etsitään
Oy Valistus julkaisi ainakin 
vuonna 1942 oheisen kuvan 
esittämän Isänmaan puoles-
ta- kirjan. Ideana oli, että so-
dassa olleet voisivat koota sii-
hen omia tarinoitaan ja valo-
kuviaan muistoksi itselleen ja 
jälkipolville.

Onko sinulla tällainen kir-
ja tallessa? Sellaista etsitään lainattavaksi perinneai-
neistoa esittelevään näyttelyyn. Yhteystiedot: kamari-
neuvos Kari R Rahiala, puh.  0500 511 131.

*****
Päämajan autokomppaniassa palvelleet sotilaat
Haluan yhteyttä Päämajan autokomppaniassa 1943—
44 eli 1010 palvelleisiin autosotilaisiin., mahdollisesti 
myös alikersantti Rissaseen, joka toimi komppanian 
kirjurina. Jouduin kaasusuojelun komentaja Poppiuk-
sen kuljettajaksi Mäntyharjulle. En ole sen jälkeen ta-
vannut ketään sotakavereita.

Mahdolliset yhteydet Erkki Rohunen, Väinönkatu 
6 B 22, puh. (02) 731 2828.

*****
Kenen olivat ristit?
Syvärin suunnalla taistelleet Veteraanit! Oliko suoma-
laissotilailla kesällä 1944 mukanaan puhdetöinä teh-
tyjä pieniä alumiiniristejä, joita pidettiin joko kau-
lassa tai taskussa? Kentälle jääneidenetsintätehtävien 
aikana olen löytänyt jäänteiden mukana Manssilas-
sa ja Hiisjärvi—Saarijärvi välillä olevan Kaitajärven 

rannan luota alumiinista valmistetut ristit. Manssi-
lan tapauksessa risti tuli esille osittain maanpinnalla 
olleiden ihmisjäänteiden joukosta. Annoin tuolloin ris-
tin mukanani olleelle sikäläiselle tuttavalleni, koska mi-
tään suomalaisuuteen viittaavaa esineistöä ei löytynyt. 
Kaitajärven luota löytyi useiden ihmisten jäänteet 
tieojan kaivutöiden yhteydessä. Jäänteet oli haudat-
tu uudelleen toiseen vanhan karjalaismiehen osoit-
tamaan paikkaan. Hän kertoi jäänteiden mukana al-
kuperäispaikassa olleen suomalaisia kolikoita. Tein 
tarkistuskaivauksen yhdessä venäläisen etsijän kans-
sa. Tällöin annoin esille tulleen ristin hänen hal-
tuunsa. Kenen jäänteet olivat, jäi ratkaisematta. 
Tuo paikka sijaitsee Ryhmä Ikosen viivytyslinjan nro 
4:n kohdalla, missä varustettuja asemia on tiestä rin-
teeseen, etelänsuuntaan. (Viite: Peitepiirros nro 18) 
Muistaako kukaan oliko JR 2:n ja JR 9:n miehillä ku-
vailemiani ristejä vetäytymisvaiheen aikana. Oliko 
vetäytymistie myös ristintie?

Puhelinyhteys: 050 540 8086 Ismo Mikkonen, va-
paaehtoisetsijä, Savonlinna.

*****
Vuosalmen nelivärikarttaa edelleen saatavana Pau-
li Kupariselta. Hinta 8 euroa ja postikulut. Puh. (03) 
753 1242    

*****

Löytyykö henkilöitä, jotka tunsivat isäni? Kerään tie-
toa isäni sota-aikaisista vaiheista. Isäni nimi oli Tatu 
Oikarinen ja hän syntyi Vieremällä 14.10.1922 ja eli ja 

vaikutti siellä kuolemaansa 31.5.1958 saakka. Tiedän, 
että hän astui vakinaiseen palvelukseen 10.9.1941 ja 
vietiin koulutukseen ensin Kemiin Karihaaran kou-
lutuskeskukseen ja sieltä Tornioon Kivirantaan. Jouk-
ko-osasto on ollut 6./ II / Jv. KK16. 16.12.1941 joukko-
osasto on vaihtunut E/ II/ JR52. Tämä porukka siirret-
tiin sitten junakuljetuksessa ilmeisesti Lieksaan, josta 
matka jatkui kuorma-autoilla rajan yli Itä-Karjalaan ja 
Rukajärvelle. Täällä hän palveli sitten sodan loppuun 
asti, kotiutus on tapahtunut 13.11.1944. Sotilaspassis-
sa on merkintä Ontajärven asema taisteluista. Isäni 
joukko-osasto merkintä sotilaspassissa on II / JR52, 
komentajan nimi on eversti Hannula. Olen saanut sel-
ville, että tarkka osasto olisi 1. joukkue/ 5. komppania 
/  II pataljoona / JR52. Toivon, että löytyisi vielä ve-
teraani, joka muistaisi isäni tai joku veteraanien jäl-
kipolvesta muistaisi kuulleensa isäni nimen mainitta-
van jossakin yhteydessä vaikka toisenkin käden tieto-
na. Kaiken tiedon, vähäisenkin otan kiitollisuudella 
vastaan.  Liitteenä ryhmäkuva Rukajärveltä, jossa isä-
ni keskellä, tunnistaako joku tästä itsensä tai tietääkö 
kukaan näistä henkilöistä? Yhteydenotot: Tuomo Oi-
karinen, Vieremäntie 5, 74200 Vieremä, sähköposti: 
tuomooikarinen@gmail.com, puh. 044 328 0213

*****
Kuka oli Markus P. Kato?
Keväällä 1944 ilmestyi tekijänimellä Markus P. Kato 
teos ”Sodan uudet kasvot” alaviitteellä ”kiihkotonta 
käsiteselvittelyä henkisen kaasusodan varalle”

Tämä Otavan kustantamana ilmestynyt pamfletti on 
varsin terävä analyysi loppuvaiheissaan olleesta maail-
mansodasta, sisältäen myös hämmästyttävän oikeaan 
osuneita ennusteita tulevasta rauhanjälkeisestä ajasta. 

Tekijä on tietysti salanimi, jonka ”alkuperänä” on 
ollut roomalaissenaattori Marcus P. Cato. Mutta kuka 
on tämän salanimen takana? En ole onnistunut sitä 
selvittämään. Olen varma, että Sotaveteraanin luki-
joissa on heitä jotka tuon tietävät. Kysynkin siis: kuka 
oli salanimen Markus P. Kato takana?

Antero Tanskanen, Hakaniemenranta 30 B 81, 
00530 Helsinki.

*****

MYYNTI: www.karttakeskus.fi sekä Karttakeskus-myymälä Helsingissä: 
Vuorikatu 14 (Kaisaniemi). Asiakaspalvelu puh. 0205 777 580.
myynti@karttakeskus.fi

Viipurin karttakirja 1939
Millainen oli suomalainen Viipuri viimeisenä rauhanvuonna 
1939? Teokseen on koottu mm. Viipurin karttoja, ilmakuvia,
mainoksia ja aikatauluja. Tekstiosassa kerrotaan Viipurista 
viimeisenä rauhanvuotena.
Viipurin kaupunkikartta on suurennettu helpommin luetta-
vaksi. Kartalle on lisätty numeroin julkisia rakennuksia ja 
merkittäviä kohteita. Kaupunkikartta kattaa Viipurin kes-
keiset alueet Kivisillansalmesta Huhtialaan. 
Pitäjänkartalla esitetään koko Viipurin alue Tienhaarasta 
Kärstilään ja Uuraaseen. Alun perin mustavalkoiseen kart-
taan on lisätty väritys vesialueisiin, kuntarajoihin ja pää-
teihin.
Vanhojen karttojen rinnalla on myös nykypäivän venäläiset 
kartat samoista alueista.
Suositushinta 34 €

Itä-Karjala 1934 
seinäkartta, 56x94 cm  

Erikoistarjous:
12 € (suositushinta 20 €)

Tarjous on voimassa vuoden 
2006 loppuun asti.

Lisää tuotteita 
osoitteessa

www.karttakeskus.fi

Merkopaino Oy
Helsinki   

Uniferm Oy
Helsinki   
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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 muutoksis-
ta 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 sotave-
teraani-lehden liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 /riina 
Lillfors. Lehden vuosikerran hinta on 15 euroa.  
irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja aarno strömmer
kirkkokatu 67 B 23
90120 oulu
puh. ja faksi (08) 311 5282
sähköposti aarno.strommer@mail.suomi.net
Jäsenet: antti Henttonen, olavi karttunen, anni grundström, 
Jukka Lehtinen, Matti Lukkari, eeva Nieminen, Nils-Börje 
stormbom, erkki vitikainen, Markku seppä, Jyrki vesikansa, 
sihteeri Markku rämö

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

ilmestyminen 2006
1/06: 22. helmikuuta, 2/06: 19. huhtikuuta,  
3/06: 28. kesäkuuta, 4/06: 13. syyskuuta,  
5/06: 1. marraskuuta, 6/06: 13. joulukuuta.

ilmoitushinnat
1,35 euroa/pmm. väri- ja määräpaikkailmoituksista  
sovitaan erikseen.

Äänikasetit lehdestä
sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, 
joiden vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja 
muille 17 euroa. Äänikasetit voi tilata sotaveteraaniliiton 
myyntitoimistosta korkeavuorenkatu 41 a 7
puh. (09) 6126 2014
sähköposti helena.hornborg@ sotaveteraaniliitto.fi

ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen adspace oy
Mikkolantie 20
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi  (09) 726 1306 
isto valkeapää 
puh. 040 735 7571

Taitto
Taittotalo Printone
PL 23 (Mikkolantie 20)
00661 Helsinki
puh. ja faksi (09) 711 100
sähköposti printone@printone.fi

Painopaikka
suomen Lehtiyhtymä oy, Tuusula 2006
issN 0782-8543

Krypton ratkaisuKokoonnutaan 

Virkistä muistiasi –tehtävän 
oikeat vastaukset
1. Oikea vastaus: Suomen marsalkka Mannerheim, synt. v. 1867. 
Muiden syntymävuodet: Stalin 1879, Hitler 1889, Churchill 1874, 
Roosevelt 1882, Mussolini 1883, Hirohito 1901 ja de Gaulle 1890.
2. Oikea vastaus: ”Sähkötysvirhe”. Saksa oli pyytänyt lupaa 76 000 
lomalaissotilaan kuljetukseen rautateitse Ruotsin kautta. Kun 
Ruotsi kielsi, Saksa ilmoitti ”sähkötysvirheestä”, anomus koskikin 
16 000 miestä. Itse asiassa sodan aikana kuljetettiin Ruotsin kautta 
kymmeniä tuhansia saksalaissotilaita ja materiaalia.
3. Oikea vastaus: 32 kultamitalia
4. Oikea vastaus: Joukkojen kuljetusta yli Pohjanlahden. Ahve-
nanmaan miehitys oli X-operaatio.
5. Oikea vastaus: 37 000 miestä. Valtava kotiuttamisurakka suo-
ritettiin vajaassa kuukaudessa.
6. Oikea vastaus: Suursaaren valtausyrityksessä 15.9.1944.
7. Oikea vastaus: Suomi kutsuttiin, mutta kieltäytyi, koska Neu-
vostoliitto vetäytyi irti hankkeesta ja Suomi halusi pysytellä maa-
ilmanpoliittisten ristiriitojen ulkopuolella.

Rajajääkäripataljoona 3:n veteraanit seu-
ralaisineen kokoontuvat lounaalle 23.10. klo. 
12.00 Suomenlahden Merivartioston tiloissa 
Laivastonkatu 3, Helsinki. Muiden rajapatal-
joonien veteraanit ovat tervetulleita mukaan.

Pentti Lindström, Pellavapellontie 5, 00650 
Helsinki, puh. (09) 728 7789

*****
UK 59 
Kokoontuu vuosilounaalle Helsingin Suoma-
laiselle Klubille perjantaina 17.11. klo 12.00. 
Kurssiveljemme Erkki Vihavainen muistelee 
1940-luvun tapahtumia aiheenaan ”Väärän 
ilmiannon kohteena”. Ilmoittautumiset kurs-
sin yksikkö mainiten 15.11. mennessä klubi-
mestarille puh. (09) 6946644. Kunniamerkit.

Toimikunta                               

*****
RUK-48 (12.7. 8.11.1940)
Kurssi kokoontuu Suomen Kuvalehden kut-
sumana keskiviikkona 8.11. klo 12.00 Kuva-
lehtitalossa, Maistraatinportti 1. Isäntänä on 
päätoimittaja Tapani Ruokanen; hengen ja ke-
hon ravintoa. 

Sitovat ilmoittautumiset: W-M Sovero, Lai-
vurinkatu 10 A 10, 00150 HELSINKI, puh. 
(09) 812 7825, 0400 705 259.

*****
Jatkosodan  JR 6  
kokoontuu Turussa 24.11. klo 19.00 ravinto-
la Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24.  Ase-
veljien ja sisarten sekä nuorempien ystävien 
toivotaan osallistuvan runsaslukuisasti illan-
viettoon. Perinnetoimikunta kokoontuu jo 
klo 18.30 miettimään jatkuvuutta. Lähempiä 
tietoja antavat Olli Vuorio puh.  (09) 534439 
tai GSM  050 563 9872  tai Pentti Honka puh. 
(02) 236 2079.

Perinnetoimikunta

JR 25 Nukarin pirtillä.  Haluaisimme Nukarin Pirtil-
lä 14.4.-21.10.1943 sekä Nukarin kansakoululla olleil-
ta veteraaneilta tietoja ja muistoja kyläkirjaa varten. 
Etukäteen kiittäen! Leena Heikkilä p. 019/414663 
leenaheikkila@pp.inet.fi

*****
Panssaridivisioonan tai Jääkäriprikaatin tykistö-
joukkojen veteraaneja haastateltavaksi
Olen 40 -vuotias rovaniemeläiskirjailija Pekka Jaa-
tinen. Kirjoitan saksalaissotaamme eli nk. Lapin 
sotaan sijoittuvaa romaanisarjaa. Rovaniemen - So-
dankylän - Vuotson - Ivalon -suunnan tapahtumiin 
sijoittuvaa romaania varten haluaisin haastatella 
sodanaikaisen Panssaridivisioonan tai Jääkärip-
rikaatin tykistöjoukkojen veteraaneja. Olen käsit-
tänyt, että Raskas Patteristo 14 oli kyseessä oleva 
joukko-osasto. Jos tiedossanne on ko. veteraanien 
yhteystietoja, olisin niistä erittäin kiitollinen.  Mi-
nulle voi vastata myös anonyymisti kirjeitse.

 Esittäisin seuraavat kysymykset Lapin sodassa 
Jääkäriprikaatia tukeneen tykistön veteraaneille:
 1. Millä tavalla osallistuitte saksalaisten poista-
miseen Suomen alueelta Rovaniemen vaiheen jäl-
keen?
2. Oliko mukananne missään vaiheessa Valvon-
takomission neuvostoliittolaisia upseereja? Jos oli, 
käskivätkö he Teitä suoraan tai välillisesti?
3. Oliko Teillä tulitoimintaa Lohijoen ja/tai Tanka-
vaaran taisteluissa? Entä heti Tankavaaran jälkeen 
ennen Kaunispäätä?
4. Halutessanne voitte kertoa enemmänkin muis-
toistanne koskien Lapin sotaa.

Jos haluatte, että otan henkilökohtaisesti Tei-
hin yhteyttä, ilmoittakaa puhelinnumeronne ja/tai 
osoitteenne.

Kunnioittavasti
Pekka Jaatinen, Pohjoisranta 27-29 B 12, 96200 

Rovaniemi, puh. 040  535 1329. Sähköposti pekka.
jaatinen@pp7.inet.fi. Internet-sivuilla tietoa tähän-
astisesta kirjallisesta tuotannosta: http://personal.
inet.fi/koti/pekka.jaatinen/index.html

Osoitepalvelu

www.vaestorekisterikeskus.fi

0600 0 1000

Puhelintiedustelu:

1,67 e/min+pvm

Internethaku:

2,25 e/osoite

Avoinna:  

24h joka päivä
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UUSINTA UUTTA:
LEMPEÄ LASER-PORAUS!

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA ALBIN
Hämeentie 10 A 1, 00530 Helsinki

www.albin.fi

Kai Aalto
Hammaslääkäri

Satu Aalto
Hammaslääkäri

Elina Partanen
Suuhygienisti

MUISTA! VETERAANIKORTILLA
15% ALENNUS

HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖSTÄ
(Ei koske teknisiä töitä)

HAE OMA KORTTISI
MEILTÄ!

• perinteiset
hammashoitopalvelut

• hammaskiven poisto
• fluoraus
• valkaisu

• keinojuuret
• kruunut ja sillat
• osa- ja kokoproteesit
• proteesin pohjaukset ja korjaukset
• hammaslaboratoriopalvelut

(09) 77 45 770

 Soita (09) 6126 8460
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki

Hintoihin sisältyy:

16.–23.4.2007
Pohjolasta Alpeille & Välimerelle

– bussikuljetukset hyvätasoisilla suomalaisilla turistibusseilla
– lentomatkat kohteisiin matkaohjelman mukaan
– Saksanlaivalla 2h hytti, päivälliset ja aamiaiset
– puolihoito matkan aikana

– majoitukset hyvissä hotelleissa 2 hengen 
huoneissa, Itävallan Alpeilla Gasthofissa

– runsaasti käyntikohteita ja retkiohjelmaa
– suomalainen matkanjohtaja ja kuljettaja

Ykkösmatkoilla jo kevään merkit ilmassa

Hampuri – Rothenburg – Ulm – Innsbruck
Garda – Venetsia

Matkan perushinta 
1 350,-
Nopean varaajan etu 
30.11.2006 asti 80,-
Maksat vain

Maisemamatka Eurooppaan

Italia pohjoisesta etelään
23.4.–1.5.2007

3.–14.5.2007

Laivalla Suomesta Saksaan ja Hampurin kautta etelään, yö 
Baijerissa. Matka jatkuu Rothenburgiin ja Ulmiin. Yöpyminen 
alppimaisemissa Innsbruckissa. Alpit ylitetään Brennerin solan läpi 
Italiaan. Gardajärvellä majoitutaan Rivan kaupunkiin, komeisiin 
vuoristomaisemiin. Retkillä kierretään koko Gardajärvi, purjeh-
ditaan järvilaivalla ja käydään tutustumassa viininvalmistukseen. 
Aikaa jää myös lepoon ja rentoutumiseen. Viimeisenä kohteena 
Venetsia ainutlaatuisine nähtävyyksineen. 

1 270,-

Lentäen Venetsiaan. Yö Padovassa ja sieltä edelleen Adrianmerelle, 
josta poiketaan San Marinoon. Yöksi Riminille, josta edelleen 
Ascoli Picenon pikkukaupunkiin ja Vasto Marinan lomakaupunkiin. 
Puglian maakunta ei ole suomalaille tutuinta Italiaa, mutta sitäkin 
mielenkiintoisempaa. Matka etenee Luceran kylään ja Beneventon 
kaupunkiin. Seuraavaksi Sorrento Napolinlahdella, jossa 3 yötä. 
Purjehdimme Caprin saarelle, Napoliin ja Pompein Vesuviukselle. 
Viimeisenä ikuinen Rooma.

Venetsia – San Marino – Rimini – Puglia –Sorrento 
Capri – Napoli – Pompei – Rooma

Matkan perushinta 1 790,-
Nopean varaajan etu 30.11.2006 asti  80,-

  Maksat vain 1 710,-

Ensin Firenzeen, Arnojoen rannalle Toscanaan. Sveitsin 
kautta Liechtensteinin ruhtinaskuntaan ostoksille, josta 
Innsbruckiin. Nousu Alpeille on mykistävä elämys. Alppien 
kainalosta löytyy satumainen St. Wolfgang. Wienin silhuetti 
näyttäytyy komeana Belvedere-palatsin ylätasanteelta. 
Bratislava, Tonavan helmi, on Slovakian nopeasti kasvava 
pääkaupunki. Näkymä alas Moldaulle ja vanhaan kau-
punkiin on unohtumaton. Lopuksi ollaan kultaisten tornien 
Prahassa ja Kaarlen sillalla. 

Firenze – Lago Maggiore – Liechstenstein – 
St. Wolfgang – Wien – Bratislava – Praha

Matkan perushinta 1 790,-
Nopean varaajan etu  30.11.2006 asti  80,-

  Maksat vain 1 710,-

LUOTETTAVIA

SENIORIMATKOJA


