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Leningradin turvallisuus ja 
Suomenlahden merireitti oli-
vat 1930-luvulla strategisia 
kysymyksiä Neuvostoliitol-
le. Lisäksi maa ajoi virallises-
ti maailmanvallankumousta 
ja sai Suomen ”etupiiriinsä” 
sopimuksella Saksan kanssa. 
Saksalle taas Petsamon nik-
keli ja pohjoiset alueet yleensä 
muodostuivat sodan alettua 
erittäin tärkeiksi. Suomel-
le intressiristisriidat jättivät 
vaihtoehdoiksi joko rajojen 
avaamisen tai puolustautu-
misen.

Josif Stalin elämänkertaa 
kirjoittava yhdysvaltalainen 
Stephen Kontkin arvioi, että 

Suomi olisi 80 vuotta sitten 
voinut välttää Talvisodan tai-
pumalla syksyn 1939 neuvot-
teluissa Neuvostoliiton alue-
vaatimuksiin. Merkkivuosi 
on kirvoittanut aiheesta myös 
muita kirjoja.

Rajaneuvotteluiden ai-
kaan Suomi oli vasta noin 
parikymppinen nuori valtio. 
Olimme sisällissodan rasituk-
sista ja köyhyydestä huolimat-
ta kehittäneet vuoteen 1939 
mennessä yhteiskunnastam-
me niin hyvän, että kansa-
laiset kokivat maamme puo-
lustamisen arvoiseksi. Edes 
Neuvostoliiton valtaisa koko 
ja sotilaallinen ylivoima eivät 

kääntäneet päätämme.
Olivatko päättäjämme ja 

kansa sitten epärealistisia, 
kun eivät suostuneet Neuvos-
toliiton vaatimuksiin muun 
muassa tukikohdasta Hanko-
niemellä? Arkistot ovat pal-
jastaneet, että Neuvostoliitto 
oli käynnistänyt Suomen mie-
hittämistä koskevan sotilaalli-
sen operaatiosuunnittelun jo 
hyvissä ajoin, joten neuvotte-
lut olivat ainakin osin ajan pe-
luuta. Myöskään myöhemmät 
Baltian tapahtumat eivät eri-
tyisesti tue myöntyväisyyspo-
litiikan onnistumista. 

Suomi päätti puolustautua. 
Talvisodan ihme loi vahvan 

pohjan kansamme eheydel-
le. Talvisodasta alkanut viiden 
vuoden ”sotaharjoitus kova-
panoksin” kehitti Suomen ko-
konaismaanpuolustuskon-
septin ja sen keihäänkärjeksi 
ammattitaitoisen armeijaan. 
Tämä mahdollisti torjunta-
voiton kovaa ja kokenutta vi-
hollista vastaan kesällä 1944 
sekä myös onnistumisen La-
pin sodassa.

Sotasukupolven teot ovat 
kansamme tarinan tärkein 
ja suurin luku. Talvisodas-
sa olimme materialistisesti 
heikko mutta henkisesti vah-
va kansa. Päätöksiä voi jälki-
käteen repostella, mutta Suo-

mi oli keväällä 1945 edelleen 
valloittamaton ja itsenäinen 
valtio. Olisiko tätä saavutet-
tu harrastamalla syksyllä 1939 
myöntyväisyyspolitiikkaa?
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toiminnanjohtaja
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Marras-joulukuun vaihteessa tulee kuluneeksi 80 vuotta tal-
visodan syttymisestä. Talvisodalla on Suomen historiassa ai-
van erityinen asema monesta syystä. On puhuttu talvisodan 
ihmeestä. Kuinka vajavaisesti varustautunut pieni kansa saat-
toi selviytyä ylivoimaisen armeijan hyökätessä. Kuinka oli 
mahdollista, että vain runsaat kaksikymmentä vuotta aikai-
semmin verisen sisällissodan ja sitä seuranneen julman jäl-
kiselvittelyn tapahduttua kansa yhtenäisenä rintamana tais-
teli itsenäisyytensä puolesta.

Tutkijat ovat selvitelleet ihmeen olemusta ja todenneet, että 
hyökkäävä vihollinen oli kaikille yhteinen. Kumpikaan sisäl-
lissodan osapuolista ei voinut ajatellakaan neuvostovallalle 
alistumista. Sotaa edeltäneiden kahden vuosikymmenen ai-
kana Suomi oli myös oleellisesti muuttunut. Työväestönkin 
elinolosuhteet olivat kohentuneet ratkaisevasti. Työväestöl-
lä oli nyt koti ja muut olosuhteet, jotka olivat puolustami-
sen arvoiset. Ns. ihmeellä oli ymmärrettävät juurensa kan-
salaisten elämässä.

Vuosien 1939-1945 sotiamme on tutkittu muutenkin runsaas-
ti kuin vain ihmettä selitettäessä. Mielenkiintoisen osan näis-
tä tutkimuksista muodostaa selvitystyö siitä, olisiko sota ollut 
vältettävissä tai ainakin myöhennettävissä. Moskovan kanssa 
käydyissä neuvotteluissa oltiin taipumattomia, vaikka monet 
korkeat päättäjät edustivat jonkin verran myöntyväisempää 
kantaa. Mm. Paasikivi, Mannerheim sekä Tanner olisivat ha-
lunneet jatkaa neuvotteluja edes jonkinlaisen kompromissin 
löytämiseksi. Tuskin hekään uskoivat, että silloisessa maail-
manpoliittisessa tilanteessa Suomi olisi kokonaan voinut so-
dalta välttyä. Siinä määrin suoraviivaista ja karua Neuvosto-
liiton painostus oli.

Itse talvisota jakautui kahteen vaiheeseen - jotkut tutkijat pu-
huvat jopa kahdesta eri sodasta. Sodan viime vaiheet olivat 
Suomelle erityisen raskaat ja maa oli luhistumaisillaan. So-
dan johto katsoi, ettei taistelujen painetta olisi voitu kestää 
enää montakaan päivää. Oli siis tehtävä rauha ja hyväksyttä-
vä sydänjuuriin menevät rauhan ehdot. Jälkikäteen on myös 
ihmetelty, miksi Neuvostoliitto suostui rauhaan ollessaan lä-
hellä lopullista läpimurtoa.

Kansa kuitenkin kesti koettelemuksensa, säilytti suurin uh-
rein itsenäisyytensä ja saattoi jatkaa maan rakentamista pysty-
päin. Me jälkipolvien edustajat olemme puolestamme velvol-
lisia osoittamaan veteraanisukupolvelle kaiken sen kunnian, 
jonka se on ansainnut. Veteraanien omien järjestöjen jäsen-
kunnan harveneminen ei anna oikeutta lopettaa vastuun kan-
tamista heidän hyvinvoinnistaan.

Huoltovastuuta seuraa veteraanisukupolven perinteen vaa-
limistehtävä, joka edellyttää voimiemme liittämistä yhteen 
toimintakykyiseen organisaatioon. Organisaation tueksi on 
koottava laaja kansalaisjärjestöjen sekä yksittäisten kansa-
laisten rintama, joka pystyy huolehtimaan viranomaistenkin 
apua käyttäen perinnetyön riittävästä laajuudesta ja resursso-
innista. Perinne ei säily elävänä, jos sen merkitys jää hämä-
räksi eikä mukana työssä ole uutta sukupolvea.

Talvisodasta 80 vuotta

 Svensk resume sidan 15

Talvisota vai myöntyväisyyspolitiikka?
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Sotaveteraaniliiton syksyn 2019 
huomionosoitukset

Sotaveteraanien kultainen ansioristi myönnettiin 
18 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton ansiomitali 33
henkilölle.

Suomen Sotaveteraaniliitto luovutti Helsingis-
sä 4.10. pidetyssä tilaisuudessa syksyn ansiomita-
linsa. Liitto luovuttaa ansiomitalejaan kaksi ker-
taa vuodessa: kevään ansiomitalit jaetaan 
valtakunnallisen sotaveteraaniviikon tietämillä, 
syksyn kunnianosoitukset taas liiton vuosipäivän 
yhteydessä.

Huomioitujen joukossa on sotaveteraanityön 
päämäärien hyväksi toimineita ihmisiä yksityis-
henkilöistä politiikan, kulttuurin, liike-elämän ja 
maanpuolustuksen saralla vaikuttaviin tahoihin.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myön-
tää sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan 
ja ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi toimi-
neelle henkilölle. Sotaveteraanien kultainen ansio-
risti voidaan puolestaan myöntää tunnustuksena 
liiton tarkoitusperien hyväksi tehdystä erittäin 
merkittävästä ja pitkään jatkuneesta työstä.

Jakotilaisuuteen päässeet ryhmäkuvassa. Takarivistä vas. Terho Hiltunen, Jukka Halonen, Jarmo Mänttäri, 
Väinö Meskanen ja Pasi Välimäki. Edessä vas.Kari T. Ahonen, Hanna Koskela, Tuula Haikarainen sekä Jan-Erk Hagfors

Kultaisen ansioristin saajat

Matti Halonen, Kuhmo
Markku Heinonen, Lieto
Pauli Hyvärinen, Hämeenlinna
Heikki Hälikkä, Vantaa
Martti Hämäläinen, Kannonkoski
Håkan Karlsson, Loviisa
Oiva Korhonen, Kuhmo
Lauri Laakso, Porvoo
Eeva-Julia Mantere, Tuusula
Kaarle Männistö, Vantaa
Matti Peltola, Hämeenlinna
Arvi Purjemaa, Kouvola
Usko Puustinen, Helsinki
Jukka Sariola, Kerava
Aino Siltanen, Vaasa
Olli Sorvettula, Espoo
Veikko Toikka, Kuusankoski
Ansa Tolvanen, Uusikaupunki

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin saajat

Kari T. Ahonen, 
puheenjohtaja, Helsinki
Päivi Anttikoski, 
viestintäjohtaja, Helsinki
Ruut Erkkilä, 
seurakuntasihteeri, Kannus
Jan-Erik Hagfors, 
toimitusjohtaja, Kauhava
Tuulikki Haikarainen, 
hallitusneuvos, Helsinki
Jukka Halonen, 
tietokirjailija, Vantaa
Terho Hiltunen, 
stuertti, Askola
Mika Kalliomaa, 
prikaatikenraali, Lohja
Sami Komppula, 
koordinaattori, Helsinki
Hanna Koskela, 
sihteeri, Helsinki
Ahti Lappi, 
eversti evp., Helsinki
Riikka Levoranta, 
sosiaalityöntekijä, Turku
Päivi Linnoinen, 
kirkkoherra, Espoo
Raija Luomala, 
kosmetologi, Kannus
Mikael Luukanen, 
ylijohtaja, Kaarina
Väinö Meskanen, 
lentokapteeni, Helsinki
Saku Muona, 
everstiluutnantti, Kouvola

Jarmo Mänttäri, 
purseri, Sipoo
Mari Niemi, 
toimistosihteeri, Nousiainen
Antti Norrlin, 
konserninjohtaja, Lahti
Jussi Nurkkala, 
fysikaalinen hoitaja, Kokkola
Ahti Orjala, 
maanviljelijä, Kannus
Jouko Rauhala, 
eversti, Kotka
Timo Rautakoski, hallituksen 
puheenjohtaja, Kalajoki
Harri Rinta-aho, 
filosofian maisteri, Espoo
Pertti Ruotsalo, 
kirkkoherra, Raisio
Antti Rusama, 
kirkkoherra, Espoo
Anni Sagulin-Raatikainen, 
vanhuspalvelujohtaja, 
Viitasaari
Hannu Saloniemi, 
professori, Helsinki
Vesa Sundqvist, 
everstiluutnantti, Helsinki
Petteri Tervonen, 
eversti, Hyvinkää
Salme Virtanen, 
tekstinkäsittelijä, Pihtipudas
Pasi Välimäki, 
kenraalimajuri, Helsinki
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Onni Toljamon sotatie alkoi var-
hain, jo 16-vuotiaana talvisodassa. 
Aktiivisena suojeluskuntalaisena 
hänestä tuli Ranualla ilmavar-
tioaseman päälliköksi. Hän sat-
tui olemaan suojeluskuntatalolla, 
kun tuli ilmoitus desanteista. Kak-
si miestä oli laskettu edellisyönä 
Kuhajärven jälleen viitisen kilo-
metriä kirkonkylästä itään. Joku 
oli nähnyt heidät hiihtämässä Ra-
nuanjärven yli.

”Lähdettiin porukalla perään. 
Otimme heidät järven jäällä hiih-
tämällä kiinni juuri ennen rantau-
tumista metsien suojiin. Sen ver-
ran osattiin, että huudettiin ”Stoi!”. 
Tottahan siinä sydän vähän tykyt-
ti. Se oli silloin hyvinkin jännittävä 
tapaus nuorelle miehelle.”

”Heillä oli uudet suomalaiset so-

tilasmanttelit, molemmilla ladatut 
parabellumit taskussa. Kumpikaan 
ei kuitenkaan yrittänyt mitään. He 
puhuivat suomea. Nimismies tuli 
vasta sen jälkeen paikalle koppa-
lakki päässä.”

Toljamo miettii, että ei ollut ko-
vin hyvä idea, jonka hän kaverinsa 
kanssa keksi.

”Nehän olivat tulleet semmoiset 
viisi kilometriä laskupaikastaan. 
Ajattelimme tarkistaa, oliko heitä 
tullut enemmänkin. Löydettiin se 
yöpymispaikka, jossa desantit oli-
vat syöneetkin. Vasta jälkeen päin 
tuli mieleen, että jos siellä olisi ol-
lut vielä muita, niin nehän olisivat 
teloneet meidät!”

”Myöhemmin selvitin, että nämä 
Ranuanjärven desantit saivat kuo-
lemantuomion.”

Jatkosotaan

Jatkosodan alkaessakin Toljamo oli 
vasta nuorukainen. Varsinaiseen 
asepalvelukseen hän astui tam-
mikuussa 1942 kutsunnan kaut-
ta. Hän anoi vapaaehtoisena rinta-
malle. Ensimmäinen komennus oli 
pettymys – ilmavartioaseman vara-
johtajuus Puolangalla. Lopulta tuli 
kutsu Maaselän kannakselle kivää-
riryhmän johtajaksi.

Kesän 1944 ensimmäistä tuli-
myrskyä Onni Toljamo ei koke-
nut. Kun puna-armeijan suur-
hyökkäys alkoi 9. kesäkuuta, hän 
oli kotirintamalla koulutettavana 
sotilaspoliisiksi. Koko porukka, 
nelisenkymmentä miestä, sai käs-
kyn Viipuriin, jossa heistä muo-
dostettiin erillisyksikkö.

Onnellisten kylä

kolumni 

On olemassa kylä, jossa kukaan ei ole yksinäinen.
Italiassa, Umbrian rajalla sijaitsee alue nimeltä Tuscia Etrusca 

Romana. Nimensä mukaisesti aluetta hallitsivat aikanaan rauhan-
omaiset etruskit. Näiden rakentamien muurien, keskiaikaisten lin-
nojen ja Medicien aikaisten renesanssipalatsien keskellä piileske-
lee maaseudun rauhassa pienen pieni kylä, Castel Cellesi.

Jos olet suomalainen ja ajat kylään, saatat naurahtaa: kylän Ter-
vetuloa- kyltissä sinua tervehditään äidinkielelläsi. Kylässä on 
myös valkoinen seinä, jossa lukee suomeksi Eino Leinoa: ”Kell´ 
onni on, se onnen kätkekööt”. Tiedetään, että tekstin seinään 
maalasi aikanaan oopperalaulaja Martti Wallen.

Castel Cellesissä asuu noin 200 ihmistä. Kylän keskuspaikka on 
Piazza, aukio, jonka toisessa päässä sijaitsee kirkko ja toisessa 
baari, jonne on perustettu pieni kauppa. Ukot istuvat keskellä 
kauppaa, polttavat kuin korsteenit, juovat olutta, viiniä tai esp-
ressoa, ja pelaavat korttia. Kylän posti on kerran viikossa auki.

Kyläläiset eivät tarvitse kauppakeskuksia.
Leipäkauppias käy joka aamu. Mies ajaa valkoisella pakettiau-

tolla aukiolle ja myy autostaan vastapaistettua, lämmintä leipää. 
Se maksaa 80 senttiä.

Keskiviikkoisin aukiolle tulee kala-auto. Mies myy autostaan 
tuoretta kalaa ja muita mereneläviä, mustekaloista simpukoihin. 
Ja kun kala-auto lähtee, tulee uusi auto. Siitä voi ostaa hedelmiä, 
vihanneksia, säilykkeitä, juustoja ja jopa viiniä.

Vähintään kerran kuukaudessa kylään ajaa vielä yksi auto, joka 
myy alusvaatteita, sukkia, yöpukuja, peittoja, lakanoita. Kuski 
muistaa ulkoa kylän kaikkien naisten rintaliivien kokonumerot 
ja huutelee suureen ääneen, että nyt on tullut Marcellalle uusia 
rintaliivejä, käykääs hakemassa paikalle!

Monilla kyläläisillä on myös maapalstoja kylän ulkopuolella. 
Siellä kasvatetaan oliivipuut ja kanat.

Siestan aikana on hiljaista, vain metsästyskoirat haukahtelevat 
häkeissään alhaalla laaksossa. Mutta kun päivän helle hieman 
viilenee, ilta hämärtyy ja perheet ovat syötetty, ihmiset tulevat 
ulos ja kokoontuvat aukion laidalle. Mammat ja papat istuvat pit-
killä penkeillä, seuraavat silmä tarkkana tulijoita ja menijöitä, ker-
tovat kuulumiset, muistelevat, ehkä vähän juoruilevat.

Jos jostain ei ole kuultu hetkeen, koko armeija lähtee tarkista-
maan, onko kaikki hyvin? Jos joku tarvitsee apua, sitä saa. Jos 
joku on kipeä, mamma-armeija hoitaa, siivoaa talon ja tuo ruo-
kaa. Vastavuoroisesti kaikki tietävät kaikkien asiat, myös romans-
sit, ne salaisetkin.

Itsekin istuin usein iltaa ovensuussa viinilasin kanssa ja seura-
sin aukiolla istuvia ihmisiä. En ymmärtänyt, mitä he puhuivat, 
mutta ihailin ihmisten yhteenkuuluvuutta. Hyvin usein he istui-
vat hiljaa, vain nauttien lämpimästä illasta ja toistensa seurasta.

Italiassa ikääntyneet asuvat kotona ja kun ei enää itse jaksa, 
lapset hoitavat. Perhesiteet ovat tärkeitä. Harva muuttaa mam-
man luota kauemmaksi toiseen kylään ja jotkut eivät tee sitä kos-
kaan. Mammone tarkoittaa mamman poikaa, aikamiehiä, joille 
äiti silittää alushousutkin ja tuo aamukahvin sänkyyn

Valitettavasti mm. Suomen sää, Valtakunnallinen elintarvike-
valvontaohjelma, Valvira, alkoholipolitiikka ja kulttuuri eivät sal-
li sellaista elämää, mitä kylässä vietetään. Mutta vaikka ei asuisi-
kaan onnellisessa kylässä, voi asua onnellisessa kodissa tai 
palvelutalossa.

Onni tulee omasta sydämestä, ystävyydestä, välittämisestä. Sii-
tä, että joskus voi istua ihan hiljaa ja nauttia toisten seurasta.

ajankohtaista

EVE HIETAMIES
kirjailija,
Apu-lehden toimittaja

Kunnallisneuvos, rintamaveteraanien 
kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo on

Isänmaan
vartiomies

Veteraanien perintöä kuuluu vaalia ainakin niin kauan, 
kun Suomi on itsenäinen. Se on oululaisen 

kunnallisneuvos Onni Toljamon, 95, peruslähtökohta. 
Hänestä tuli tänä kesänä myös Rintamaveteraanien 

liiton kunniapuheenjohtaja.

Kunnallisneuvos Onni Toljamo on 
ollut aina toiminnan mies. Siksi hän 
siirsi liittymistä Rintamaveteraani-
en jäseneksikin mahdollisimman 
pitkään. Paitsi, että luottamusteh-

täviä Pulkkilan nimismiehellä oli jo 
yllin kyllin, hän toivoi veteraaniliit-
tojen yhdistymistä sitä ennen. Kun 
Onni Toljamo sitten 1996 lähti mu-
kaan, vauhti oli nopeaa.

Toljamosta tuli saman tien Pulk-
kilan osaston puheenjohtaja, seuraa-
vana vuonna Oulun piirin varapu-
heenjohtaja, sitä seuraavana vuonna 
piirin puheenjohtaja ja liittohallituk-
sen jäsen. Vuonna 1999 hänelle lan-
kesi liiton puheenjohtajuus. 

Siinä luottamustehtävässä vie-
rähti kaksitoista vuotta. Hän miet-
tii, että taisi olla se puheenjohtaja, 
joka kiersi kenttää kaikkien eniten.

”Aina kun piirit tai osastot pyy-
sivät erilaisiin juhliinsa puhujak-
si niin lähdin, jos suinkin pystyin. 
Olihan se melkoinen homma, mut-
ta näin opin tietämään, mitä vete-
raanit tahtoivat ja tarvitsivat. Ei 
epäilystä, etteikö edunvalvontatyö 
olisi ollut kaikkein keskeisimmäl-
lä sijalla.”

Juhlatunnelmaa kouluihin

Puheenjohtajan tehtävissä asioides-
saan Toljamo tapasi valtakunnan 

Desanttijahdista Ilomantsiin

Kukitettu kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo, Peurungalla kesäkuussa,   
vierellään liittovaltuuston puheenjohtaja Antti Simola ja liiton   
puheenjohtaja Matti Louekoski.  (Kuva: Lauri Jokela)
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Arnon Oy 
Tampere, www.arnon.fi 

Kilsa Tools Oy 
Toijala 

Pointcool Oy
Tuusula 

NAC Arkkitehdit Oy 
Vaasa 

Circulation Oy 
Vantaa 

Arokivi Oy 
Varkaus 

Vimpelin Puu ja Parkki Oy 
Vimpeli 

Campnou Oy 
Ähtäri 

Keski-Suomen Lukko Oy 
Äänekoski 

AV-Palvelut Tykkimies Oy 
Ylöjärvi

HUISKULA OY

KIITOKSET SOTIEMME 
VETERAANEILLE 

TUUSULASTA!

J-Trading Oy Ab 
Vantaa 

Nuoret miehet joutuivat taiste-
luiden keskelle. Kaupungissa val-
litsi kaaos, selkeää johtoa ei ollut. 
Suomalainen sodanjohto ei ol-
lut varautunut kunnolla Viipurin 
puolustukseen. Ei ollut esteitä eikä 
kunnollisia puolustusasemia.

”Jo saapuessa se tilanne tuntui 
toivottomalta. Uskoa puolustuksen 
kestämiseen ei ollut, kun omat jou-
kot oli jo lyöty hajalle. Tuntui siltä, 
että tässä menetetään koko Suomi.”

Juuri saapunut yksikkö joutui 
taistelemaan muiden rinnalle kau-
pungissa, vaikka asutuskeskustais-
teluun suomalaisia korpisotureita 
ei ollut koulutettu.

”Suojauduimme korkean talon 
seinustalle. Se kuitenkin romahti 
ja oli lähdettävä. Silloin ehkä syntyi 
sellainen toivottomuuden lakipiste.”

Onni Toljamo oli viimeisiä Vii-
purista poistuneita. Enää yksittäi-
set sotilaat vain kävelivät yksin kau-

pungista ulos. Kaikki huolehtivat 
lähinnä itsestään. Viipurin puolus-
tuksesta oli vastannut eversti Armas 
Kempin komentama 20. Prikaati. 
Kempillä ei ollut mahdollista onnis-
tua tehtävässään”, Viipurin dramaat-
tiset hetket kokenut Toljamo sanoo. 

”Rauhan tullessa olin Ilomantsis-
sa. Siinä tuli päällimmäisenä mie-
leen semmoinen ajatus, että vaikka 
maita menetettiin, niin itsenäisyys 
säilyi. Viipurissa vielä tuntui, että 
ei olisi ollut vaihtoehtoa Suomen 
eloon jäämisestä.”

korkeinta johtoa – presidenttejäkin. 
Hän muistelee hymyillen käyntiään 
Mauno Koiviston kotona. Kun rou-
va ei ollut kotona, niin presidentti 
kaivoi konjakkipullon esiin.

Toljamo oli mukana suunnitte-
lemassa ja valmistelemassa Vete-
raanilittojen valtuuskunnan Ve-
Van sääntöjä ja allekirjoittamassa 
sen perustamisasiakirjaa 1999. Hän 
oli mukana myös, kun veteraanijär-
jestöjen varainhankinnan yhteis-
työelintä Veteraanivastuuta perus-
tettiin.

Yhtenä tärkeänä merkkipaaluna 
pitkässä pestissä oli Tammenleh-

vän perinneliitto, jota hän oli itse 
vuonna 2003 perustamassa. Vete-
raaniperinnön vaaliminen kuuluu 
veteraanijärjestöille, joiden sateen-
varjona perinneliitto toimii.

”Sotaveteraanien perintöä kuu-
luu vaalia ainakin niin kauan, kuin 
Suomi on itsenäinen. Se on ollut 
minun lausumani aina. Nyt asia on 
oikeilla raiteilla. Pidän luonnollise-
na, että valtiovalta on silloin rahoi-
tuksessa mukana. Kysymys on itse-
näisen Suomen taistelusta ja niiden 
taistelujen muistamisesta. Siinä on 
olemassa suora yhteys.” 

Toljamo korostaa myös kansal-

Suomalaisia sotilaita evakuoidussa Viipurissa 19. kesäkuuta 1944. Kaupunki 
joutui viholliselle seuraavana päivänä. 

Rintamaveteraanien liiton kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo oli jo 
kuusitoistavuotiaana talvisodassa desanttijahdissa Ranuanjärven jäällä. 
(Kuva: Jukka Halonen)

lisen veteraanipäivän merkitystä. 
Se on hänelle itselleen heti itsenäi-
syyspäivän jälkeen merkittävin juh-
lapäivä.

”Toivon, että päivää vietetään 
vielä senkin jälkeen, kun me vete-
raanit olemme poistuneet rivistä.”

Juhlatunnelmaa kouluihin

Mitä perinnetyö käytännössä tu-
lee olemaan, kun veteraanit ovat 
poistuneet rivistä?  Veteraanien ri-
vit ovat harventuneet vuosi vuodel-
ta, kun on tullut viimeisen iltahuu-
don aika. Onni Toljamo itse miettii, 
että kaikki hänen taistelutoverinsa 
– ne joiden kanssa pidettiin yhteyt-
tä – ovat jo kuolleet. 

Veteraaniperinteen vaaliminen 
on iso, tärkeä ja ajankohtainen ky-
symys, Toljamo sanoo. Tulevaa 
toimintakenttää suunniteltaessa 
hänellä on esittää yksi asia pohdit-
tavaksi. Toljamo on vuosikaudet 
ollut mukana Kempeleen kunnan 
koululaisille suunnatuissa itsenäi-
syyspäivän juhlissa. Arvokkaassa 
tilaisuudessa on aina ollut paikal-
la 400 nuorta ihmistä.

”Se on ollut paikallisten toimi-
joiden aktiivisuuden varassa. Sii-
nä olisi olemassa hyvä malli ulo-
tettavaksi myös valtakunnalliseen 
muottiin. Nykynuorille meidän so-
tiemme ajat tuntuvat vuosituhan-
sia vanhoilta jutuilta, jos kosketus-
pinnasta noihin vuosiin ei pidetä 
huolta. Itsenäisyyspäivä on siihen 
hyvä paikka. Tammenlehvän Pe-
rinneliitolla voisi olla oma roolinsa 
näiden kouluissa pidettävien juhli-
en järjestämisessä ympäri Suomea, 
aineiston tai ohjelmarungon tuot-
tamisessa.”

TEKSTI: JUKKA HALONEN
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Seinäjoen seminaarissa muistettiin 
ylimääräisiä harjoituksia

Etelä-Pohjanmaan Sota-
veteraanipiirin järjestämä 
muistoseminaari on Sotave-
teraaniliiton puheenjohtajan 
Erkki Heikkisen mukaan en-
simmäinen kerta, kun YH:ta 
juhlittiin valtakunnallisesti.

Marraskuun 30. päivä 1939 on jäänyt koko 
kansakunnan muistiin yhtenä historiamme 
hirveimmistä päivistä. Talvisodan syttymi-
nen tempaisi pienen maamme mahdottomal-
ta näyttävään taisteluun, jossa pelissä oli ihan 
kaikki. Valmistautuminen pahimpaan mah-
dolliseen uhkakuvaan oli kuitenkin aloitet-
tu jo lokakuussa järjestettyjen ylimääräisen 
harjoituksen YH:n myötä.

Kyseessä oli sotilaallinen varotoimenpi-
de, jonka myös toivottiin lähettävän itära-
jan taakse viestin: Suomi oli valmis puolus-
tamaan vapauttaan vaikka aseellisesti.

Puolueettomuusko vaihtoehtona?

Teemaan sopivan viihteen lisäksi Seinäjoen 
tilaisuudessa saatiin kuulla asiantuntijaluen-
toja. Karl-Erik Michelsen Lappeenrannan 
LUT-yliopistosta avasi omassa puheenvuoros-
saan taloudellisia ulottuvuuksia. Neuvostolii-
tolla oli hänen mukaansa sotaan lähdettäessä 
huomattava taloudellinen etulyöntiasema: sen 
1930-luvun lamalta säästynyt suunnitelmata-
lous oli Saksan kokoinen ja sotaa edeltäneet 
vuodet olivat myös vahvistaneet sen asemaa 
teollisena suurvaltana. Se oli mm. maailman 
suurin raudan ja teräksen tuottaja.

Sodankäynti oli ensimmäisen maailman-
sodan jälkeen muuttunut peruuttamatto-
masti.

”Nähtiin, että vain teolliset suurvallat voi-
vat käydä laajoja suursotia. Teknologisen so-
dankäynnin taustalla pitää olla suuria tuo-
tanto- ja tutkimuslaitoksia ja suuri hallinto”, 
Michelsen huomautti.

Suomen lähes olemattoman aseteollisuu-
den lisäksi sillä oli ristinään heikko omava-
raisuus sekä liittoutumattomuus. Michelsen 
itse luonnehtii puolueetonta aluetta alueel-
liseksi tyhjiöksi.

”Toisen maailmansodan sotateollisia jär-
jestelmiä testattiin vuoden 1939 sodissa Puo-
laa ja Suomea vastaan. Suomi selvisi, kun 
hyökkäys tuli vain yhdestä suunnasta. Puo-
la ei selvinnyt, kun kaksi suurvaltaa hyökkä-
si sen kimppuun.”

Michelsenin mukaan onkin syytä kysyä, 
onko teknologisessa maailmassa mahdollis-
ta pysyä liittoutumattomana ja voiko uskot-
tavan puolustuksen rakentaa ilman merkit-
tävää sotateollista järjestelmää.

Nuoret asevoimat koetuksella

Tohtori Kari Selén analysoi omassa puheen-
vuorossaan Suomen tuolloista puolustus-
kykyä, arvioiden ylimääräisiä harjoituksia 
ratkaisevan tärkeäksi Suomen selviämisen 
kannalta. Harjoitus oli käytännössä kenttä-
joukkojen liikekannallepano.

”Maatamme ei pystytty yllättämään”, tiivis-
ti Selén harjoituksen merkityksen.

Selén huomautti, että Suomen puolustus-
järjestelmää oli ehditty ennen talvisodan syt-
tymistä rakentaa käytännössä vain kahden 
vuosikymmenen ajan. Asevelvollisuuslaki oli 
saatu sorvattua vasta 17 vuotta ennen talviso-
dan syttymistä marraskuussa 1922. Sitä en-
nen Suomi oli joutunut ratkaisemaan millai-
sen puolustusjärjestelmän se ottaa käyttöön.

”Halpa, kevyt ja tehoton miliisijärjestelmä 

oli vaihtoehto, mutta se kaatui Neuvosto-Ve-
näjän konkreettiseen uhkaan.”

Maailmanlaajuinen laman seurauksena 
Suomi oli 1930-luvun taitteessa joutunut 
tinkimään maanpuolustuksesta. Cajanderin 
hallitus alkoi kuitenkin vuodesta 1937 lähti-
en parantaa tilannetta.

Talvisotaan mennessä reilusti yli puolet re-

serviläisistä oli saanut täydennyskoulutusta 
kertausharjoituksissa ja vuonna 1934 käyt-
töön otettu aluejärjestelmä varikkoineen oli 
suuri parannus aiempaan verrattuna.

TEKSTI: HANNU PUROLAN (ILKKA) 
JUTUSTA REfEROINUT ARIELA SäKKINEN
KUVA: ESKO PETäJä

Kari Selén on mm. sisällissotaan ja suojeluskun-
tiin perehtynyt filosofian tohtori. Seminaarissa kuultiin Kari Selénin ja Karl-Erik Michelsenin esitelmät.

Marssilla ylimääräisiin harjoituksiin. 
(SA-kuva)
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Jo  50 vuotta  hyvää arkea.
 halpahalli.fi 24/7

Ilomantsin veteraanijärjestöjen 
toiminta loppuu 53 vuoden jälkeen

Vuosikymmenten saatossa paikallisten veteraaniliittojen 
yhteistyö on kohonnut esimerkiksi koko muullekin maalle.

Syyskuun loppupuolella 53-vuoti-
aan Ilomantsin Sotaveteraaniyhdis-
tyksen kunniaksi järjestetyllä juhla-
lounaalla kuultiin haikeita uutisia, 
kun puheenjohtaja Teuvo Strand-
man kertoi yhdistyksen toiminnan 
päättyvän viimeistään tulevan vuo-
den alussa. Järjestössä on enää 15 
jäsentä.

”Toiminnan lopettaminen on 
luonnollista, koska jäsenmäärä vä-
henee. Lopettamispäätös on jo vuo-
sien ajan ahdistanut mieltäni, koska 
veteraanien edunvalvonta on ollut 
yhdistyksen tehtävä, totesi vuodesta 
2010 lähtien puheenjohtajana toi-
minut Strandman.”

Hänen mieltään keventää kui-
tenkin se, että jatkossa veteraani-
väestön huoltotyötä ovat tukemas-
sa mm. Lions Club Ilomantsi sekä 
Ilomantsin reserviläisyhdistys.

”Reserviläiset ja Leijonat ovat jo 
olleet oppia ottamassa. Siirrämme 
heille olemassa olevan tiedon.”

Piirien jäseniksi

Myös Ilomantsin Rintamaveteraa-
nit lopettavat toimintansa tämän 
vuoden loppuun mennessä.

”Meillä on 21 tunnuksen omaa-

vaa jäsentä ja 15 kannattajajäsentä. 
Meidänkin asioiden hoito siirtyy 
jatkossa Leijonille ja reserviläisil-
le. Olemme tehneet pitkään tiivistä 
yhteistyötä Sotaveteraanien kanssa, 
joten jatkumo on luonteva”, tote-
si Rintamaveteraanien puheenjoh-
tajana kolme vuotta, ja sitä ennen 
kymmenen vuotta sihteerinä toi-
minut Tarmo Pesonen.

Molempien yhdistysten jäsenistö 
siirtyy järjestöjen piirien jäseniksi. 
Ilomantsin Sotainvalidit jatkaa yhä 
toimintaansa.

Yhteiseen työhön

Mutkatonta ei Ilomantsin Sotave-
teraanien taival ole ollut: vuonna 
1966 perustettua yhdistystä oltiin 
lakkauttamassa jo vain neljä vuot-
ta myöhemmin.

”Jäsenmäärän kasvu ei ollut no-
peaa. Yhteistyö hieman aikaisem-
min perustetun Ilomantsin Rin-
tamamiesveteraanien kanssa oli 
yrityksistä huolimatta kankeaa, eikä 
valtiovallan ja kansalaistenkaan 
suhtautuminen sotiemme veteraa-
neihin ollut kummoista”, avasi Jor-
ma Ikonen yhdistyksen historiaa.

Liittojen välisiä rajakiistoja yritet-

tiin hälventää huumorinkin avulla.
”Rintamaveteraanien puheen-

johtaja Pekka Puumalainen meni 
onnittelemaan syntymäpäiviään 
viettävää, silloin jo Sotaveteraani-
en puheenjohtajaa Heimo Rau-
tavaa. Pekka aloitti onnittelupu-
heensa: Lähdin onnittelemaan 
vihollisdivisioonan komentajaa. 
Pekan ja Heimon aikana alkoi yh-
teistyö muutenkin tiivistyä, yhdes-
sä rakennettiin muun muassa Pa-
lovaaran muistomerkkiä”, Ikonen 
kertoi.

Nyt tilanne ei voisi parempi olla 
ja Pohjois-Karjalan Sotaveteraani-
piirin puheenjohtaja, sotakamree-
ri Jorma Mikkonen antoi kiitosta 
veteraanien hyväksi tehdystä työs-
tä niin Ilomantsin kunnalle kuin 
seurakunnille.

”Ilomantsissa hommat hoituvat 
hyvin. Yhteistyö on esimerkillistä 
ja pidemmälle vietyä kuin monissa 
muissa kunnissa. Täällä esimerkik-
si kolmen veteraanijärjestön yhteis-
toiminta on saumatonta.”

TEKSTI JA KUVA: 
MERVI NEVALAINEN, 
POGOSTAN SANOMAT

Juhlalounaalla Sotaveteraanien hyväksi tehdystä työstä saivat kiitosta Marjut Ahokas (kolmas vas.), Aila Ruokolainen, 
Ioannis Lampropoulos, Seppo Kuosmanen. Muistamiset jakoivat Jorma Mikkonen ja Teuvo Strandman
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Kuolinsoitto kaikille raisiolaisveteraaneille

ajankohtaista

Raision kirkkoneuvosto on 
tehnyt päätöksen kunnioit-
taa jokaisen raisiolaisen 
sotaveteraanin ja lotan 
muistoa kuolinsoitolla.

Päätös on ainutlaatuinen koko maassa.
”Tämä on symbolinen kiitollisuuden ja ar-

vonannon osoitus niille, jotka ovat seisseet 
rajoillamme vuosina 1939-1945 puolusta-
massa maamme itsenäisyyttä, kertoo aloit-
teen tekijä, kirkkovaltuutettu Ville Virtanen, 
Sotaveteraaniliiton kannatusjäsen itsekin.”

Idean aloitteeseen hän sai Raision sotave-
teraanien vuosikokouksessa keväällä.

”Kokouksessa kävi ilmi, että Raisiossa asu-
vien kunniakansalaistemme rivit ovat har-
ventuneet jälleen 14 henkilöllä ja nyt vete-
raaneja on rakkaassa kotikunnassamme enää 
25, joista yhdeksäntoista on miehiä ja kuusi 
naisia”, hän kertoo.

”Ottaen huomioon sen valtavan uhrin, 
jonka hiljalleen väistyvä tammenlehväsu-
kupolvemme on maallemme antanut, niin 
päätin ehdottaa, että Raisiossa vielä jäljellä 
olevat sotiemme veteraanit saatettaisiin vii-
meiselle matkalleen arvokkaasti. Tämä olisi 
pieni ja arvokas teko, jolla voisimme osoit-
taa viimeisen kerran kiitollisuutemme hen-
kilölle, joka omalta osaltaan vaikutti siihen, 
että maamme säilytti itsenäisyytensä ja on-
nistui nousemaan takaisin jaloilleen sotien 
jälkeen.”

Omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä Rai-
sion seurakuntaan muutaman päivän sisällä 
veteraanin kuolemasta, minkä jälkeen seu-
rakunta, omaisten kanssa sovittuna ajan-
kohtana, kunnioittaa veteraanin poismenoa 

kuolinsoitolla ilmoittaen näin myös muulle 
seurakunnalle veteraaniemme kunniakkait-
ten rivien jälleen harventuneen.

Ehdotuksensa läpimenosta Virtanen on hy-
villään ja toivoo sen innostavan myös muita.

”Olisi hienoa, että tämä tulisi käytännöksi 
myös muualla Suomessa. ”

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: ESA KULMALA

”Veteraanit eivät toivoisi sotaa kenellekään”
Simo Holopaisen uutuus-

kirja Me jouduimme sotaan 
jatkaa Ilta-Sanomien 100 

tarinaa sodasta-sarjaa.
Lokakuun alussa julkaistu ja kirjakaupoista 
ympäri maan löytyvä kirja esittelee syvemmin 
20 Ilta-Sanomien kehutussa videohaastattelu-
sarjassa esiintyneen veteraanin tarinan. Muka-
na on niin talvi- kuin jatkosodan veteraaneja, 
sekä miehiä että naisia. Kirjasta löytyy myös 
yhden sotavangiksi jääneen veteraanin koke-
mus – tarina, joita ei vieläkään juuri kuulla.

Kirjan toimittanut Holopainen oli myös Il-
ta-Sanomien suurteon takana.

”Sarjasta ja erikoislehdistä oli siinä vaihees-
sa jo kulunut aikaa ja mietin, että kirja oli-
si luonteva muoto kaikelle sille käyttämättä 
jääneelle materiaalille.”

Tämän ja ensi vuoden sotien merkkivuo-
det olivat mielessä myös tekijöillä.

”Kirja etenee kronologisesti oikeastaan 
ihan talvisodan ensimmäisistä minuuteista 
lähtien Lapin sotaan asti.”

Rankin muisto Ihantalasta

Kokemuksena sarja oli pysäyttävä. Yksi haas-
tateltava on jäänyt ihan erityisesti mieleen.

”Kirjassakin oleva vaasalaisen veteraanin 
Aatto Mukarin tarina kertoo Tali-Ihantalas-
ta, missä hän oli taistelulähettinä Jääkäripa-
taljoona 4:ssä. Tiellä tuli vastaan todella pa-
hoin haavoittunut suomalainen, josta näki, 
että hän oli jo käytännössä kuolemassa. Haa-
voittunut pyysi Mukaria ampumaan hänet. “

“Se oli kova paikka Mukarille, joka sa-
noi, ettei pystynyt siihen. Hän kertoi siitä 
nyt, 94-vuotiaana, rauhallisesti ja asiallises-
ti, mutta sanoi itsekin, että yhä se tulee joka 
päivä mieleen. Että mitä se sota on? Se on ih-
misen tappamista.”

Toinen teema, mitä Holopainen kertoo 
miettineensä haastatteluissa on se, miten 
miehet pysyivät toimintakykyisinä olosuh-
teissa, joissa tiesivät kuoleman voivan tulla 
koska tahansa.

”Sotahan on ihan käsittämättömän hirve-
ätä. Mutta vaikka kuinka karmeita tapahtu-
mia oli, niin ihme kyllä kaikkeen tottui. Se oli 
monen, etenkin jalkaväessä olleen, vastaus.”

Monenlaiset kokemukset

Sotakokemuksia ja -polkuja on yhtä monta 
kuin on veteraaniakin. Holopaisen mukaan 
on kuitenkin asioita, jotka yhdistivät kaik-
kia haastateltuja.

”Se kiteytyi heiltä kaikilta kysyttyyn ky-

symykseen siitä, mitä sota oikeasti on. Sota 
on kauhea asia, eikä sitä kukaan toivoisi ke-
nellekään.”

“Yhtä lailla tuli melkein jokaisen suusta ta-
valla tai toisella se, että isänmaan puolusta-
minen on tärkeä asia; että jos on pakko läh-
teä sotaan puolustamaan Suomea, niin totta 

kai sinne mennään. Eräskin veteraani kertoi 
viettäneensä sodassa viisi vuotta, mutta ei se 
häntä kaduttanut. Suomi on heidän mieles-
tään tosi hyvä maa, jota kannatti puolustaa.”

TEKSTI JA KUVA: ARIELA SäKKINEN

Simo Holopainen on 
Sotaveteraaniliiton 

ansiomitalillakin palkittu 
toimittaja ja kirjailija

Raision kirkko.
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Älä unohda kiittää!
Mooses sanoi Israelille: 

Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä 
hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut (5 Moos. 8:10).

Moni asia tuntuu itsestään selvältä, kun meillä menee hyvin. Nyky-
ään saattaa olla vaikea kuvitella, että Suomessa on koettu toisen-
laisia aikoja. Raamatun israelilaisilla oli samankaltainen tilanne. Pit-
kän ja työlään vaelluksen jälkeen kohti luvattua maata uudet 
sukupolvet pitivät vapautta uutena normaalina.

Itse asiassa hyvin harva asia on itsestään selvä. Otetaanpa esimer-
kiksi se, että elämme. Lisäksi ei todellakaan ole itsestään selvä, että 
saamme elää yhdessä maailman turvallisimmista maista, jossa on 
hyvä koulutustaso, hyvät sairaalat ja toimiva oikeuslaitos. Lyhyt kat-
sahdus maailman ympärille paljastaa, että moni asia voisi näyttää 
toisenlaiselta.

Israelin kansa sai kehotuksen kiittää Jumalaa heidän maastaan. Kii-
tollisuuden kautta he ymmärtäisivät, että mikään ei ole itsestään 
selvää ja että he selvemmin näkisivät sen hyvän, jonka Jumala oli 
heille lahjoittanut. Uskon, että tämä on asiain laita myös tänään. 
Meidän on hyvä vaalia vapautta ja rauhaa siten, että emme ota nii-
tä itsestään selvinä. Näin ollen kiitämme Jumalaa kaikesta siitä 
hyvästä mikä meillä on. 

Pietarsaaressa asuva sotaveteraani, pian 100-vuotias Karl-Arne Björk, 
vietti viisi vuotta nuoruudestaan sodassa 1940-luvulla. Viime vuon-
na hän oli saanut kutsun Linnan itsenäisyyspäivän juhliin. Iloitsen 
siitä, että olen saanut tutustua häneen. Björk sanoi haastattelussa 
seuraavasti: ”Saamme tänään ajatella rauhan tärkeyttä sekä pitää 
huolta siitä, että meidän ei tarvitsisi enää sotia. Toivon, että nyky-
nuorison ei tarvitsisi osallistua sellaiseen.”

Haluankin muistuttaa meitä – jotka emme ole kokeneet sellaista 
kuten te veteraanit – älkäämme unohtako. Ottakaamme oppia sii-
tä, mikä on ollut. Mutta olkaamme ennen kaikkea kiitollisia maas-
tamme ja että saamme elää siinä, auttaa toisiamme, olla huomaa-
vaisia sekä uskoa huomiseen. Ja teille, jotka puolustitte maamme 
vapautta, haluan sydämeni syvyydestä lausua kiitokseni! 

BO-GöRAN ÅSTRANd
Porvoon hiippakunnan piispa

Liedon Sotaveteraanien juhlalippu 
tuo valoa pimeyteen

Liedon Sotaveteraanit on 50-vuotisjuhlavuo-
tensa kunniaksi pystyttänyt Liedon asemalla 
olevan korsunsa pihalle valaistun Suomen li-
pun. Lippu on normaalin Suomen lipun ko-
koinen ja vaikuttava näky pimeässä illassa 
ohikulkeville.

OSMO SUOMINEN
toiminnanjohtaja,
Varsinais-Suomen Sotaveteraanit ry

Kaatuneiden Muistosäätiö vietti 
75-vuotisjuhlaa

Kaatuneiden Muistosäätiö vietti 75-vuotis-
juhlaansa 16. lokakuuta. Tilaisuudessa sää-
tiön puheenjohtaja Esa Tarvainen luovutti 
lahjakirjan Sotaveteraaniliiton puheenjoh-
tajalle Erkki Heikkiselle.

Säätiö halua tukea veteraaniliittojen ja 
Tammenlehvän Perinneliiton työtä niiden 
valmistautuessa tulevaan perinneaikaan. Sää-
tiön myöntämä tuki mahdollistaa henkilön 

palkkaamisen hoitamaan veteraanikentän ra-
kennemuutokseen liittyviä kokonaisuuksia.

Ilman lisäresursseja perinneajan valmis-
telut olisi vaikea toteuttaa vaaditussa ajassa.

SAKARI MARTIMO

Säätiön puheenjohtaja Esa Tarvainen (vas.) luovuttamassa lahjakirjaa 
Sotaveteraaniliiton puheenjohtajalle Erkki Heikkiselle.
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Leena Salmi 100 vuotta

Kaarinalainen jatkosodan veteraani Leena 
Salmi täytti 31.7.2019 100 vuotta. Hän syn-
tyi Kemiössä maalaistalon nuorimmaisek-
si tyttäreksi. Ylioppilaaksi päästyään hän 
aloitti sairaanhoitajakoulun Turussa. Sai-
raanhoitajaopintojen aikana hänet komen-
nettiin Suomen Punaisen Ristin sotasairaa-
laan Helsinkiin.

Sairaanhoitajaksi valmistuttuaan touko-
kuussa 1943 hän työskenteli sotavammasai-
raalassa Helsingissä, josta hänet lähetettiin 
Kannakselle Uudellekirkolle kenttäsairaa-
laan. Työskentely siellä oli aluksi normaa-
lia potilashoitoa, kunnes 9.6.1944 alkoi vi-
hollisen suurhyökkäys.

Sodan edetessä Salmi perääntyi potilai-
den ja sairaalatarvikkeiden kanssa linja- ja 
kuorma-autoilla eri paikkakunnille, mm. 

Ihantalaan. Jokaiseen perääntymiskohtee-
seen oli perustettava sairaala aina uudelleen. 
Tilan puutteen vuoksi kaikki eivät mahtu-
neet edes sisään, vaan potilaita jouduttiin 
hoitamaan pihallakin. Työ oli tauotonta.

Sodan jälkeen Salmi työskenteli eri puo-
lilla Suomea sairaanhoitajana, erikoistu-
en myöhemmin leikkaussalihoitajasi. Sai-
raanhoitajajohtajaopintojen jälkeen hän 
työskenteli SPR:n sairaalan leikkausosas-
ton osastonhoitajana sekä Malmin sairaalan 
apulaisylihoitajana. Humanististen tieteiden 
kandidaatin tutkinnon hän suoritti 1967.

1970 häntä pyydettiin Turun sairaanhoi-
tokoulun opettajaksi. Myöhemmin hänet 
nimitettiin koulun rehtoriksi, jossa virassa 
hän toimi eläkkeelle pääsyynsä 1980-luvun 
alkupuolelle asti.

Eläkkeellä hän on toiminut aktiivises-
ti Turun seudun rintamanaisissa, niin jä-
senenä kuin puheenjohtajana. Hänelle on 
myönnetty useita kunnia- ja ansiomitaleita.

TEKSTI: MAIJA-LIISA TASANEN 
Turun Sotaveteraanit ry
KUVA: ARIELA SäKKINEN

Keijo Virtamo 100 vuotta

Jatkosodan Ässän-rykmentin veteraani 
Keijo Kalervo Virtamo syntyi 7. elokuuta 
1919 Akaassa. Hän muutti perheensä mu-
kana 1924 Keravalle ja pääsi Keravan yh-
teiskoulusta ylioppilaaksi 1938. Talvisotaan 
Virtamo ei kerennyt yliopisto-opiskeluihin 
saamansa lykkäyksen vuoksi, mutta jatko-
sotaan hän osallistui stadilaisen, Ässä-ryk-
menttinä tunnetun JR26:n joukoissa.

Virtamo kävi reserviupseerikoulun jat-
kosodan alussa ja määrättiin täydennysup-
seerina JR 26 kranaatinheitinkomppaniaan, 
jossa toimi heittimen tulenjohtajana. So-
tatie katkesi kertaalleen haavoittumiseen 
Juustjärvellä lokakuussa 1941. Toivuttuaan 
hän palasi sotapalvelukseen, joka päättyi 

rauhan tultua. Keijo Virtamo on viimeinen 
rykmentin perinntyössä mukana ollut Äs-
sä-veteraani.

Sodan jälkeen Virtamo palasi suoritta-
maan loppuun yliopisto-opiskelunsa. Siihen 
kuuluivat historiallis-kielitieteelliset oppiai-
neet, germaaniset kielet, estetiikka, ja mu-
siikkitieteet. Yliopistossa tuli tunne, että pi-
täisi päästä paremmin leivän syrjään kiinni, 
ja niinpä hän marssi Otavaan, jossa oli hä-
nen tuttunsa L. Arvi P. Poijärvi, myöskin 
Ässä-rykmentin veteraani ja valtakunnalli-
sen aseveliliiton vaikuttajia.

Virtamon kysyessä olisiko hänelle jotain 
väliaikaista työtä, Poijärvi tarkasteli katseel-
laan Virtamoa ja hetken kuluttua otti pöy-
dältä ryppyisen kasan papereita ja mörähti 
”korjaa nuo aluksi.”

Siitä alkoi Virtamon 48 vuotta jatkunut 
ura ensyklopedistina Otavan palvelukses-
sa. Vuonna 1953 Virtamo valmistui filoso-
fian maisteriksi. Tietosanakirjojen toimit-
tamisen hän oli jo aloittanut vuonna 1946.

Eläkkeelle jäätyään Virtamo työskenteli 
vielä vapaana toimittajana. Hän oli muka-
na useiden hakuteosten toimituskunnissa, 
toimitti itse urheilu- ja musiikkitietosana-
kirjoja, ja osallistui tietovisailuihin.

KARI BJöRN
Ässä-rykmentin perinnetoimikunta

Toivo Manninen 100 vuotta

Toivo Mannisen lämminhenkistä 100-vuo-
tisjuhlaa vietettiin päivänsankarin nautties-
sa juhlastaan runsaan ystäväjoukon kera.

Toivo syntyi 12.10 .1919 Hankasalmel-
la. Monen ikäpolvensa miehen tavoin hän 
kävi läpi niin talvi- jatko- kuin Lapin sodan-
kin. Pioneerina hän joutui välirauhan aika-
na rakentamaan tieyhteyksiä, varustuksia, 
esteitä ja miinoituksia. Taistelujen karttaan 
kirjautuivat mm. Pistojoki, Kiestinki, Ääni-
senniemi, Syväri, Kuuterselkä, Tali, Ihanta-
la, Vuosalmi , Ranua ja Ivalo. Kotiutus ta-
pahtui 22.11.1944 Ivalossa.

Lähes viiden vuoden sotajakso oli rankka, 
mutta onnekas. ”Sota on ihmeellinen. Aina 
se jonkun jättää eloon ja sitten vierestä toi-
nen vain hiljenee,” hän pohtii. ”Nyt kun nä-
kee, miten hyvin meillä asiat ovat, voi sanoa, 
että se oli sen arvoista”. Korpraaliksi ylen-
netylle Toivolle on myönnetty KM, VM 1, 
VM2 sekä Lapinsolki.

Ensin mm. metsätöissä ja kirvesmiehenä 
itsensä työllistänyt Toivo kouluttautui Lau-
kaalle vaimonsa kanssa muutettuaan me-
tallialalle, mutta ne työt saivat jäädä, kun 
hänelle tarjottiin taksiyrittäjyyttä. Sen hän 
eteenpäin pyrkivänä, sosiaalisena ja positii-
visen elämänasenteen omaavana otti mie-
lellään vastaan ja tykästyi alaan niin, että 
palveli asiakkaita Laukaassa noin 30 vuotta.

43 aviovuoden jälkeen vaimo menehtyi, 
mutta vuosien saatossa seurallinen herras-

mies löysi rinnalleen uuden puolison. Va-
jaan 10 vuoden yhteiselon hän jäi toistami-
seen leskeksi.

Toivo asuu yhä omillaan ja on heikenty-
neestä kuulosta huolimatta ahkerasti pai-
kallisen veteraaniyhdistyksen toimintaan 
ja on tuttu näky varusmiesten kutsuntati-
laisuuksissa. Toivo Manninen on loistava 
esimerkki nuoremmille sukupolville siitä, 
miten sodan kauhut kokenut veteraani voi 
uskolla tulevaisuuteen ja positiivisella asen-
teella selviytyä eteen tulevista vaikeuksista.

TEKSTI: HANNU KOSKINEN
Laukaan Sotaveteraanit ry
KUVA: MIKKO HIIRO

Sulo Tuusvuori 100 vuotta

Naantalilainen talvi- ja jatkosodan veteraani 
Sulo Tuusvuori täytti 100 vuotta 7.10.2019. 
Hän on syntynyt Kuolemajärven Pihkalas-
sa ja osallistui suojeluskunnan toimintaan 
useita vuosia.

Varusmiehenä taistelulähetin koulutuk-
sen saanut Tuusvuori määrättiin talvisodas-
sa legendaarisen Ässä- rykmentin paikallis-
oppaaksi kotiseudulleen, missä hän joutui 
seuraamaan kotikylien polttamista vetäyty-
misvaiheessa ja osallistui JR 11:ssä taistelui-
hin Hatjalahdessa, Sommeessa ja Viipurin-
lahden saaristossa.

Talvisotaan jäi kuulo oikeasta ja osin va-
semmasta korvasta kranaatin räjähtäessä 
ja vääpelin kuollessa vierestä. Jatkosotaan 
Tuusvuori lähti kersanttina silloisen evak-
kokuntansa perusteella lounaishämäläises-
sä JR 44:ssa osallistuen kranaatinheittimen 
tulenjohtajana taisteluihin mm. Korpiseläs-
sä, Tuuloksessa ja Syvärillä. Sotilasarvoltaan 
Tuusvuori on vääpeli.

Toinen evakkotie johti Tuusvuoren Naan-
talin maalaiskuntaan, jossa hänet valittiin 
kunnanvaltuustoonkin. 1952 hän siirtyi 
kauppiaaksi Kaarinan Piispanristille. Yrit-
täjyyttä K-kauppiaana kesti aina vuoteen 
1977 saakka. Hän toimi aktiivisesti mm. Vä-
hittäiskauppiasyhdistyksessä ja Kaarinan-
Piikkiön Sotaveteraanit ry:ssä.

Tuusvuori on 1948 perustetun Kuole-
majärvi-säätiön perustajia. Hän toimi sää-
tiön sihteerinä ja asiamiehenä 13 vuotta, 

puheenjohtaja hän oli vuosina 1966-1983. 
Hänelle ovat tärkeitä siirtoväen olot ja so-
taveteraanien palvelut.

Muutettuaan eläkeläisenä Naantaliin hän 
on ollut aktiivisena toimijana Naantalin seu-
dun Sotaveteraanit ry:ssä. Nykyisin Tuusvuo-
ri asuu Aurinkosäätiön palvelutalossa, mis-
sä häntä käyvät tapaamassa kolme lasta, viisi 
lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta. Leskenä 
hän on ollut kymmenen vuotta Kerttu-vai-
mon menehdyttyä syöpään v. 2009.

Ansioistaan sekä sodissa että siviilitehtävis-
sä Tuusvuori on saanut useita kunniamerk-
kejä ja muita huomionosoituksia. Merkkipäi-
väänsä hän juhli läheistensä seurassa.

SEPPO JAAKKOLA
Naantalin seudun Sotaveteraanit ry

Miten sota muutti Leenan elämän suun-
nan? Mitä mieltä hän on nykymenos-
ta? Käy lukemassa hänen puhutteleva 
haastattelunsa Sotaveteraaniliiton net-
tisivulta: www.sotaveteraaniliitto.fi
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Jatkosodan veteraani Harry He-
vilä juhli puolisonsa Veran kans-
sa syyskuussa saavutusta, johon ei 
moni pääse: 75-vuotishääpäiväänsä. 
96-vuotias pariskunta tapasi toisen-

sa, kun he olivat vasta 18-vuotiaita. 
Harry tiesi heti tavanneensa elämän-
sä rakkauden, mutta vain muutama 
kuukausi myöhemmin jatkosota 
erotti heidät yli kolmeksi vuodeksi.

Pitkän ja onnellisen avioliiton sa-
laisuudeksi he arvioivat yhdessä-
tekemisen ja pariskunnasta näkee 
yhä, kuinka he viihtyvät toistensa 
seurassa. Elämää ei Veran mukaan 
myöskään haaskata riidanpitoon.

”Rakkautta on riittänyt. Ajatuk-
set menevät meillä monta kertaa 
yhteen niin, että toinen sanoo sen, 
mitä itse vasta ajatteli!”

ARIELA SäKKINEN

Helsinkiläisveteraani juhli 
puolisoineen briljanttihääpäivää

Vera ja Harry Hevilän ensitapaamisesta on liki 80 vuotta

Mikä on pitkän (ja onnellisen!) 
liiton salaisuus? Miten Harry on 
hemmotellut vaimoaan? Kumpi 
on ensimmäisenä sovittelemassa? 

Pariskunnan hellyttävän haastat-
telun löydät Sotaveteraaniliiton 
nettisivulta: 
www.sotaveteraanit.fi
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Viimeiseen iltahuutoon

Saara Kanerva 1912–2019

Torniolaislotta ja maanpuolustuskentän vä-
symätön toimija Saara Kanerva menehtyi 
15.9.2019 kaatumisen seurauksena saamiin-
sa vammoihin. Hän oli kuollessaan Suo-
men toiseksi vanhin lotta ja koko Tornion 
vanhin asukas.

Kanerva syntyi 23.5.1912 12-lapsiseen 
maanviljelijäperheeseen. Yksi hänen vel-
jistään kaatui jatkosodassa 1941, sisar me-
nehtyi jatkosodan jälkeen espanjantautiin. 
Jatkosodassa haavoittui hänen miehensä, 
Lapin sodan kranaattionnettomuudessa 
puolestaan hänen kaksi pientä poikaansa.

Kanerva teki pitkän uran opettajana. Las-
ten ja perheiden hyväksi hän toimi myös 

luottamustehtävissään niin kunnanvaltuus-
tossa kuin seurakunnassa.

Mittavan elämänsä aikana hän ehti to-
distaa Suomen historian suurimpia kään-
teitä. Hänen syntyessään oli Suomen itse-
näisyyskin vasta kaukaiselta tuntuva haave. 
Isänmaanrakkaus kulki Kanervan mukana 
läpi koko hänen elämänsä ja hänet palkit-
tiin useaan otteeseen pitkäaikaisesta ja an-
siokkaasta toiminnastaan veteraani- sekä 
maanpuolustuskentässä. Tuorein näistä oli 
hänen joulukuussa 2018 saamansa Vapa-
ussodan Perinneliiton Sininen risti miekan 
kera, jota hän kertoi ilahtuneensa odotta-
neensa jo 50 vuoden ajan.

”Vapaussota olisi syytä säilyttää kaikkien 
– niin vanhojen kuin nuortenkin mielissä, 
hän huomautti tuolloin.

”Se merkitsi juuri tulleen itsenäisyyden 
varmistamista. Sitä myöhemmin seuran-
neet talvisota ja jatkosota olivat raskaita, 
mutta varmistivat sen, että saimme säilyt-
tää kotimaamme itsenäisenä.”

Häntä jää kaipaamaan koko veteraani- 
ja maanpuolustuskentän lisäksi neljä las-
ta, kuusi lapsenlasta sekä kuusi lapsenlap-
senlasta.

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: HANNU ROUTAMAA

Matti Kärkkäinen 1916–2019

Perhonkankaan isäntä, maanviljelijä ja tal-
vi- sekä jatkosodan veteraani Matti Kärk-
käinen poistui joukostamme 15.9.2019 Ii-
salmen Vetreä Terveys-hoitokodissa lähes 
103 vuoden iässä.

Matti Kärkkäisen sotatie on värikäs. Hän 
taisteli Talvisodassa pikakiväärimiehenä 
pohjoisella rintamalla. Jatkosodan alussa 
hän taisteli JR 54, 12.Pr ja 21.Pr:n joukois-
sa mm. Alakurtissa, josta hänet komennet-
tiin Rukajärven suunnalle, missä hänen oli 
tarkoitus osallistua Sorokan valtaukseen. 
Suunnitelmien muututtua hänen joukko-
osastonsa siirtyivät Seesjärvelle, Kriville, Po-
ventsaan ja Vienankanavalle. Jatkosodan 
lopulla Kärkkäinen osallistui Ilomantsin 
taisteluihin. Hän haavoittui 6.8.1944 Miik-
kulanvaarassa.

Matti Kärkkäinen oli pidetty ihminen. 
Hänellä oli hyvä muisti ja hän oli erinomai-
nen jutun kertoja. Hänen sotatiensä on tal-
lennettu Rukajärven suunnan historiayh-
distyksen arkistoon. Haastattelussaan hän 
kertoo mm. pitkästä joukkojen siirrosta 
Alakurtista Kajaaniin. Tämä Suomen ar-
meijan hiihtäen suorittama joukko-osas-
tojen siirto on pisin. Matkaa kertyi n. 550 
km. Alakurtissa hän kertoi olleensa "saksa-
laisten oppaana".

Matin haastattelussa tulee esille monia 
hauskoja tapahtumia. Yksi sotahistorian vä-
rikkäimmistä on hänen kuvauksensa Kajaa-
nin "viinakaupan ryöstöstä." Mainittakoon 
selvyyden vuoksi, että Matti ei käyttänyt al-
koholia.

Veteraanin suosikkisävelmä oli Ääni-
sen aallot. Matti Kärkkäinen esitteli laulun 
syntyhistorian 100-vuotispäivillään: "Se on 
George de Godzinskyn sävellys ja laulun 
on sanoittanut Kerttu Mustonen vuonna 
1942.” Kärkkäisen 100-vuotisjuhlissa pal-
jastui myös, että päivänsankari oli kerran 
Jatkosodan alussa Lapissa tavannut teok-
sen säveltäjän.

Matti Kärkkäinen haudattiin hänen ko-
tikylänsä Sulkavanjärven hautausmaahan 
11.10.2019.

SEPPO RäIHä JA TENHO TIKKANEN
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry

Tuomas Tapola 1926–2019

Rintamaveteraani Tuomas Antti Kustaa Ta-
pola (20.12.1926 - 29.8.2019) oli filosofian 
maisteri ja Etelä-Pohjanmaan opiston reh-
tori vuosina 1960–1986. Hänen isänsä oli 
jalkaväenkenraali Kustaa Anders Tapola.

Työssään Etelä-Pohjanmaan opiston reh-
torina Tapola ei ollut ainoastaan pidetty ja 
laajaa humanistista sivistystään oppilail-
leen jakava, vaan myös heidän henkiseen 
kehitykseensä aineksia tarjoava opettaja. 
Hän myös ennakoi vanhusten suuren mää-
rän kasvun jo 1970–80 -luvuilla ja perus-
ti opistoon itse kehittämänsä ammatillisen 
hoitoalan linjan. Linja keskittyi moniin ny-
kyään lähihoitajan työnkuvaan kuuluviin 
sisältöihin.

Rintamalla Tapola oli jo 15-vuotiaaana. 
Hän oli syyskuun alusta marraskuuhun 
vuonna 1941 Karjalan Armeijan esikun-
nassa Pitkärannassa isänsä lähettinä ja pa-
lasi sinne koulun loputtua keväällä 1942. 
Kun Kustaa Tapolasta tuli Ilves-divisioo-
nana tunnetun 5. Divisioonan komentaja 
kesäkuussa, oli Tuomas Tapola esikuntalä-
hettinä Syvärillä. Seuraavana kesänä hän oli 
ensin pari viikkoa isänsä lähettinä ja meni 
sitten vapaaehtoisena tykistöön KTR 3:n 6. 
patteriin ammusmieheksi ja varasuuntaa-
jaksi Syvärin Lotinanpeltoon.

Tuomas Tapola oli nuorinta ikäluokkaa, 
joka joutui sota-aikana kutsuntoihin. Hän 
meni Tykistökoulutuskeskus 3:n korpraa-
likurssille Riihimäelle, missä sai erikois-
koulutuksen tiedustelualiupseeriksi. Pari 

kuukautta kestäneen kurssin jälkeen hän 
siirtyi samaan 5. Divisioonan kenttätykis-
törykmentti 3:n 6. patteriin, missä hän oli 
ollut edellisenäkin kesänä. Siellä hän oli, 
kun Neuvostoliiton suurhyökkäys kesällä 
1944 alkoi.

Tuomas Tapola on antanut historian ja 
varsinkin sotahistorian tuntijana suoma-
laiselle sotahistoriankirjoitukselle paljon, 
tuoden kirjoituksissaan ja haastatteluissaan 
esiin myös sodan epäinhimillisyyttä. Hän 
toimi isänsä 5. Divisioonan perinnetoimi-
kunnassa ja osallistui muutenkin veteraa-
nitoimintaan. Hän on kirjoittanut lukuisia 
artikkeleita ja muistelmia.

PäIVI TAPOLA
tytär

Mikko Isotalo 1944–2019

Viljakkalan Sotaveteraanit ry:n puheenjoh-
taja Mikko Isotalo kuoli Ylöjärven Karhel-
la 25.8.2019 vaikean sairauden heikentämä-
nä ja hänet siunattiin Viljakkalan kirkossa 
21.9.2019 omaisten ja ystävien saattamana.

Mikko syntyi Viljakkalassa 23.12.1944 
sodan vielä jatkuessa Lapissa saksalaisia 
joukkoja vastaan. Mikon isä ei lapsensa 
syntymää nähnyt, sillä hän katosi Karja-
lan Kannaksen torjuntataistelujen aikana 
kesällä 1944. Mikon lapsuutta leimasikin 
isättömyys ja epätietoisuus isän kohtalosta. 
Jäähyväiset isälleen hän jätti vuonna 2011 
Karjalan Kannakselle tekemällään matkal-
la laskien kukat isänsä oletetulle kaatumis-
paikalle.

Mikon omaan perheeseen kuului Tuula-
vaimon lisäksi kaksi lasta. Päivätyönsä hän 
teki Viljakkalan Karhella maanviljelijänä, 
postinkantajana ja kirvesmiehenä. Aktii-
vinen osallistuminen erilaisiin yhteiskun-
nallisiin vapaaehtoistehtäviin kuului hänen 
elämäänsä läheisesti vuosikymmenien ajan.

Myös Kyproksella Suomen YK-patal-
joonassa palvellut Mikko koki vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön tärkeäksi ja toimi 
muun muassa Pirkanmaan ja Lavajärven re-
serviläisjärjestöissä puheenjohtajana vuosi-
en ajan. Lisäksi hän oli pitkän linjan kun-
nanvaltuutettu ja Lions Club-aktiivi.

Sotaorpous ja veteraanityön läheisek-

si kokeminen veivät Mikon myös mukaan 
Viljakkalan sotaveteraaniyhdistyksen toi-
mintaan, minkä puheenjohtajana hän toi-
mi kuolemaansa asti.

Mikko Isotalo palkittiin ansioistaan mm. 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Lei-
jonan ansioristeillä, sotilasansiomitalilla, 
YK-mitalilla ja sotaveteraanien kultaisella 
ansioristillä sekä useilla muilla reserviläis-
toiminnasta myönnetyillä ansiomitaleilla.

ESKO LAMMI JA JUHANI MALKAMäKI
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Tuomo Linnainmaa 1924–2019

Hämeenkyröläinen isänmaanystävä ja jat-
kosodan veteraani Tuomo Linnainmaa sai 
kutsun viimeiseen iltahuutoon 9.8.2019. 
Hämeenkyrön Vanajan kylässä 15.12.1924 
syntynyt Tuomo tahtoi lähteä jo 17-vuoti-
aana vapaaehtoisena sotaan puolustamaan 
isänmaataan, mutta vapaaehtoisten käytön 
keskeytys viivästytti hänen palvelukseen as-
tumistaan vuodenvaihteeseen 1942 – 43.

Koko elämänsä hän on ollut isänmaan 
asialla. Hän oli reservin majuri. Linnain-
maa oli Hämeenkyrön sotaveteraaniyhdis-
tyksen puheenjohtaja 1990 – 2014 ja sen 
jälkeen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja. 
Hän osallistui Hämeenkyrössä pidettäviin 

kutsuntoihin käyttäen siellä veteraanin pu-
heenvuoron. Hänen sanomisiaan kuunnel-
tiin hiljaa ja tarkasti. Linnainmaa piti esil-
lä erityisesti lottien asemaa. Ilman naisten 
apua Suomi ei olisi selvinnyt sodasta, hänel-
lä oli tapana muistuttaa. Myös suomenhe-
vosen arvo sodan aikana oli Linnainmaal-
le sydämen asia.

Koulutukseltaan Linnainmaa oli agrono-
mi. Alkuun hän johti Tuusulan maatalo-
us- ja puutarhakoulua. Vuonna 1957 hän 
palasi syntymäpitäjäänsä Hämeenkyröön 
johtamaan Osaran maatalousoppilaitosta, 
jonka johtajana hän oli vuoteen 1980 asti. 
Sen jälkeen hän toimi vielä Hämeenkyrön 
Säästöpankin johtajana vuoteen 1986 asti.

Tuomo Linnainmaa oli vapaa-ajallaan 
aktiivinen vaikuttaja myös sotaveteraani-
työn ulkopuolella. Hän oli Hämeenkyrön 
kunnanvaltuuston pitkäaikainen jäsen, Hä-
meenkyrön kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
1977-94, reserviupseerikerhon puheenjoh-
taja sekä Hämeenkyrö-Seuran puheenjoh-
taja yli 30 vuoden ajan.

KAIJA VALKAMA

Eino Lumpeela 1924–2019

Rintamaveteraaniliiton kunniajäsen, Poh-
jois-Karjalan Rintamaveteraanipiirin kun-
niapuheenjohtaja, Outokummun Rinta-
maveteraanien kunniapuheenjohtaja Eino 
Lumpeela siirtyi ajasta iäisyyteen 14.3.2019.

Eino syntyi 19.4.1924 Karttulassa. Vaki-
nainen palvelus alkoi lokakuussa 1942 pio-
neerikoulutuskomppaniassa. Hänet mää-
rättiin taistelulähetiksi Pioneeripataljoona 
13:een. Hän osallistui Aunuksen kannak-
sen ja Viipurinlahden taisteluihin. Palveltu-
aan kaksi vuotta, yhden kuukauden ja yh-
den päivän hänet vapautettiin lokakuussa 
1944 täysin palvelleena.

Eino aloitti myyjänä kotipaikkansa osuus-
kaupassa. Yli 45 vuoden tunnollinen ura 
Outokummussa, Veljekset Kuokkanen 
Oy:n rauta- ja maatalousosaston myyjänä 

ja osastonhoitajana, alkoi 1953. Tutustuim-
me 1960-luvulla työssä.

Sodasta hän ei juuri puhunut kuin sota-
veljille. Komppanian päällikkö oli sanonut, 
että ”Pidän sinusta huolen”. Ja piti; kaksi ai-
empaa taistelulähettiä oli kaatunut. Merkit-
tävää oli sekin, että Eino oli pienikokoinen 
ja nopeajalkainen. Oli toinenkin asia, jos-
ta Eino kertoi. Hän joutui toverinsa kans-
sa tykistökeskitykseen kivilohkareen suo-
jassa. Eino oli toisella puolen ja osuma tuli 
aseveljen puolelle. Einolta meni kuulo toi-
sesta korvasta, mikä oli hänen ainoa sota-
vammansa.

Eino Lumpeela oli kaupunginvaltuutet-
tuna useita kausia. Hänellä oli huumorin-
tajua, ja oli hyvä juttujen ja vitsien kertoja 
tarinatuokioissa ja kokouksissa. Vajaa kym-
menen vuotta sitten hän soitti ja kysyi, oli-
sinko käytettävissä Outokummun Rinta-
maveteraanien puheenjohtajaksi. Tämä oli 
pyyntö, josta ei voinut kieltäytyä.

Eino oli veteraanien asialla, aina. Hän oli 
viimeinen sodan käynyt piirimme puheen-
johtaja. Hän edusti kerran veteraaneja myös 
Linnan juhlissa.

ERKKI RäSäNEN
Outokummun Rintamaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja

Sulo Tiainen 1925–2019

Kiteen Rintamaveteraanien pitkäaikainen 
varapuheenjohtaja Sulo Tiainen menehtyi 
lyhyen sairautensa jälkeen Kiteen terveys-
keskuksen vuodeosastolla 14.9.2019.

Sulo syntyi Kiteellä 4.4.1925 yhdeksän-
lapsiseen perheeseen. Sotapalvelukseen hän 
sai kutsun 20.3.1943. Sotilasvalansa van-
nottuaan 23.5.1943 hänet sijoitettiin suo-
raan rintamalle Kauksamoon ja Talin viivy-
tystaisteluihin. Seuraavaksi hänet siirrettiin 
Kaltoveden ja Kuparisaaren taistelupaikoil-
le. Sodan päätyttyä Sulo joutui vielä suorit-
tamaan asevelvollisuuden Turussa 1.1.1945 
– 1.8.1945.

Siviiliin päästyään Sulo ryhtyi viljelemään 
kotitilaansa Kiteen Närsäkkälässä. Sulo sol-
mi avioliiton 15.9.1951 Elsa Simanaisen 
kanssa. Avioliitosta syntyi kaksi tytärtä ja 
poika ja näille runsaasti jälkikasvua.

Sulo teki myös metsätöitä ja oli uitolla 
maanviljelyksen ohessa. Hän osallistui ak-
tiivisesti Rintamaveteraanien toimintaan ja 
oli laskemassa havuseppeleet useille vete-
raaneille sekä oli laittamassa hautakiviin ve-
teraanien tunnuksia. Samoin Sulo osallistui 
veteraanien syntymäpäiväkäynteihin ja kävi 
monissa kutsunnoissa sekä ylioppilaiden 
lakitustilaisuuksissa veteraaniedustajana. 
Hän toimi myös Kiteen vanhusneuvostossa 
varajäsenenä ajamassa veteraanien asioita.

Sulo oli innokas kalastaja ja oli mukana 
useissa pilkki- ja onkikilpailuissa edustaen 
veteraaneja ja Rajakillan kilpailuissa myös 
Kiteen Rajakiltaa. Sulo oli ahkera luonnos-

sa liikkuja. Kalastuksen lisäksi hän myös 
marjasti ja sienesti taittaen luontoretkiään 
mopolla. Käsistään kätevänä miehenä hän 
myös neuloi villasukkia ja liivejä, joita suku-
laiset ja monet ystävät saivat lahjaksi. Sulo 
oli erittäin avulias auttaen tarvittaessa lähei-
siään ja naapureitaan. Hän oli aina valmis 
osallistumaan kaikkiin rintamaveteraani-
en erilaisiin tehtäviin, joihin häntä kysyt-
tiin. Sulo pysyi ajan tasalla ja vireänä aivan 
iltahuutoon asti.

ANNIKKI VäKEVäINEN 
Sulon tytär
KALERVO RINNE
Kiteen Rintamaveteraanien puheenjohtaja

Veikko Korkka 1925–2019

Lapin sodan veteraani Veikko Korkka kuo-
li 12.9.2019 Lahdessa. Hän oli syntynyt 
1.4.1925 Metsäpirtissä.

Talvisodan alettua Korkan perhe lähti 
evakkoon Pieksämäen Naarajärvelle, mis-
tä se välirauhan aikaan 1941 siirrettiin Kau-
hajoelle. Siellä ei kuitenkaan ollut töitä nuo-
rille. Veikko aloittikin sotansa 16-vuotiaana 
vapaaehtoisena linnoitustöissä Petsamossa 
Linnoitusosasto 4:ssä, joka alistettiin saksa-
laiselle vuoristoarmeijalle. Lomallaan hän 
pestautui Kannakselle Linnoitusrakennus-
pataljoona 344:ään. Keväällä 1942 Man-
nerheimin käskyllä kaikki alle 18-vuoti-
aat, myös Veikko, päästettiin kotirintamalle.

Varusmiespalveluksen Veikko aloitti huh-
tikuussa 1943. Ylennyttyään alikersantik-
si hän sai siirron JvKoulK 3:een ja edelleen 
asevelvollisista muodostettuun 5/JR 1:een. 
Tässä joukkoyksikössä Veikko taisteli Lapin 
sodassa, mistä hänet kotiutettiin 1.8.1945.

Työuransa Veikko teki puolustusvoimi-
en palveluksessa. Jäätyään sieltä eläkkeelle 
hän työskenteli vielä 14 vuotta Asko Oy:n 
palveluksessa. Hänen intohimoisia harras-
tuksiaan olivat eränkäynti, hiihto ja suun-
nistus; Jukolan viestiin Veikko osallistui 11 
kertaa. Lisäksi hän toimi aktiivisesti sota-
veteraanijärjestössä ja sai Sotaveteraanilii-
ton kultaisen ansioristin.

Lapin sodan päättymisen muistopäivän 

lipunnostotilaisuuteen Kilpisjärvellä hän 
osallistui 21 kertaa, viimeisen kerran ke-
väällä 2019. Veikon vanhuusiän kohokoh-
ta oli osallistuminen tasavallan presiden-
tin itsenäisyyspäivän vastaanottoon vuonna 
2018.

Veikon perheeseen kuuluivat vaimo Eila 
(k. 2017) sekä kahdeksan lasta.

TEIJA HORPPU
Kirjoittaja on Veikko Korkan miniä
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Palosuojamaalarit 
Suomessa Oy

Alajärvi

Kone-Vahto Oy
Kalkkinen

K & K Mustoset Ay
Enonkoski, www.kkmustoset.fi

Fingeo Oy
Espoo

Arkkitehtisuunnittelu Oy
Espoo

Esse Elektro Kraft Ab
Esse

Veljet Mäkilä Oy
Eurajoki

Haapajärven Lämpö Oy Maansiirto Perala Oy
Halikko

Metrofysio Oy
Helsinki

Vihannespörssi Oy
Helsinki

Suomen 
Ratsastajainliitto ry

Helsinki

Karhupuiston Isännöinti Oy
Helsinki

Lasihemmo Oy
Helsinki

Esa Set Up Oy
Helsinki

Ramiair Oy
Helsinki

Kiviveistämö Levander Oy
Helsinki

Arvo Kokkonen Oy
Helsinki, Vantaa

Cont-Service Oy / Ab
Helsinki

Rakennus Oy Isotalo
Helsinki

TAMITEK OY

RAIL PARTNERS OY
Helsinki

Paakkisen 
Automaalaamo Oy

Hollola

Tilipym Oy
Huittinen

Talonmies-ja huoltopalvelu 
Oy Liljeberg & Rosell

Hyvinkää

Hämeenlinnan 
Osuusmeijeri

Joccis-Air Oy
Renko

Hämeen Rahtipalvelu Oy
Lammi

Hinauskuljetus Palm Oy
Hämeenlinna, puh.0400-480 900

Kuusitunturi Oy
Imatra

MITRA IMATRAN 
RAKENNUTTAJA OY

KIITOKSET SOTIEMME 
VETERAANEILLE 

IMATRALTA!

Hirvijärven Osuusmeijeri
Jalasjärvi

Rakennusentisöintiliike 
Ukri Oy
Janakkala

Suomen Levyprofiili Oy
Joensuu

Metsäpalvelu Turunen Oy
Eno

MP-Mesta Heikkinen T:mi
Joensuu

Konehuolto Hirvonen Oy
Tuusniemi

Itä-Karelian Kuljetus Oy
Ilomantsi
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svensk resume 

Glöm inte att tacka!
Mose sade till Israel:

Då du äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika 
land han har gett dig. (5 Mos 8:10)

När det går bra är det mycket som känns självklart. I dag har 
vi svårt att föreställa oss att det i Finland funnits andra tider. På 
samma sätt var det med Israels folk. Efter en lång och besvär-
lig vandring mot ett eget land tog de nya generationerna frihe-
ten för självklar.

Det är egentligen mycket litet som är självklart. Det är ingen 
självklarhet att vi lever just nu. Likaså är det alls inte självklart att 
vi får leva i ett av världens tryggaste länder med god utbildning, 
sjukvård och ett fungerande rättsväsende. Redan en snabb utblick 
över världen säger oss att mycket kunde vara annorlunda. 

Israels folk fick uppmaningen att tacka Gud för landet. Tack-
samheten skulle göra att de inte tog någonting för självklart utan 
istället såg det goda som Guds gåvor till dem. Så tror jag att det 
är ännu idag. Det bästa sättet att slå vakt om friheten och freden 
är att inte ta dem för självklara saker. Därför får vi tacka Gud för 
allt det goda vi har. 

I Jakobstad finns veteranen Karl-Arne Björk, snart 100 år, som 
tillbringade 5 år av sin ungdomstid i kriget på 1940-talet. I fjol var 
han inbjuden till självständighetsfesten på slottet. Jag är mycket glad 
över att ha fått lära känna honom. Han sade i en intervju så här: 

”Det vi kan tänka på idag är att hålla fred med varandra och att 
försöka se till så att vi inte behöver kriga mer. Jag hoppas att de 
som är unga nu inte ska behöva vara med om det.”

Så till oss som inte varit med om det som ni veteraner upplevt 
vill jag säga: låt oss inte glömma. Låt oss ta lärdom av vad som va-
rit. Men låt oss framför allt vara tacksamma över vårt land och över 
att vi här kan dela livet, hjälpas åt, leva i omtanke och tro på mor-
gondagen. Och till er som värnade om vårt lands frihet vill jag ur 
djupet av mitt hjärta säga: Tack! 

BO-GöRAN ÅSTRANd
biskop i Borgå stift

Leningrads säkerhet och Fin-
ska vikens havs rutt var på 
1930-talet strategiska frågor 
för Sovjetunionen. Därtill ef-
tersträvade landet officiellt en 
hela världen omfattande re-
volution och erhöll genom en 
överenskommelse med Tysk-
land att Finland skulle ingå i 
dess ”intressesfär”. För Tysk-
land i sin tur blev Petsamos 
nickel och de norra områdena 
i allmänhet mycket viktiga ef-
ter att kriget hade brutit ut. För 
Finland återstod alternativen 
att antingen öppna sina grän-
ser eller att försvara sig.

Amerikanen Stephen Kont-
kin som författade Josif Sta-

lins biografi uppskattade, att 
Finland för 80 år sedan hade 
kunnat undvika Vinterkriget 
genom att vid underhandling-
arna 1939 gå med på Sovjet-
unionens områdeskrav. Jubi-
leumsåret har låtit publicera 
även andra böcker.

Vid tiden för gränsunder-
handlingarna var Finland en-
dast en tjugoårig ung nation. Vi 
hade trots inbördeskrigets på-
frestningar och fattigdom fram 
till år 1939 utvecklat vårt sam-
hälle så väl, att medborgarna 
uppfattade att det var värt att 
försvara vårt land. Inte ens Sov-
jetunionens väldiga storlek el-
ler militära överlägsenhet kun-

de ändra vår inställning.
Var våra beslutsfattare och 

vårt folk orealistiska, när de 
icke gick med på Sovjetunio-
nens krav på en stödjepunkt på 
Hangö udde? Arkiven har av-
slöjat, att Sovjetunionen hade 
påbörjat en militär operations-
plan angående en invasion av 
Finland i god tid, varför under-
handlingarna åtminstone till en 
viss del var ett spel med tiden. 
Icke heller de senare händelser-
na i Baltikum stöder på något 
sätt att medgivenhets politiken 
skulle ha haft någon framgång.

Finland beslöt att försvara 
sig. Undret i vinterkrigets ska-
pade en stadig grund för vårt 

folks integritet. Den femåriga 
”krigsövning med hårda ladd-
ningar” som inleddes med Vin-
terkriget utvecklade Finlands 
totalförsvarskoncept och som 
dess spjutspets till en yrkeskun-
nig arme. Detta möjliggjorde 
en avvärjningsseger mot en 
hård och erfaren fiende som-
maren 1944 och även framgång 
i Lapplandskriget.

Den krigstida generationens 
bedrifter utgör det viktigaste 
och största kapitlet i vårt folks 
historia. Under Vinterkriget 
var vi materiellt sett ett svagt 
men psykiskt starkt folk. Man 
kan i efterhand kritisera be-
sluten, men Finland var våren 

1945 fortsättningsvis obesegrat 
och en självständig stat. Hade 
detta uppnåtts genom att hös-
ten 1939 ha idkat medgiven-
hetspolitik?

SAKARI MARTIMO

från verksamhetsledaren

I månadsskiftet november-december har det gått 80 
år sedan vinterkriget inleddes. Vinterkriget har en 
alldeles speciell ställning i Finlands historia av flera 
orsaker. Man har talat om vinterkrigets under. Hur 
kunde ett bristfälligt utrustat litet folk överleva när 
en överlägsen fiende anföll. Hur var det möjligt, att 
ett folk som drygt tjugo år tidigare genomlevt ett blo-
digt inbördeskrig och som en följd därav upplevt ett 
grymt efterspel i en enhetlig front kämpade för sin 
självständighet.

Forskarna har förklarat undrets natur och konstate-
rat, att den anfallande fienden var gemensam för alla. 
Ingendera av de deltagande parterna i inbördeskri-
get kunde ens tänka sig att underkasta sig det sov-
jetiska väldet. Under de två årtionden som förflutit 
före kriget hade Finland i avgörande grad förändrats. 
Även den arbetande befolkningens levnadsförhållan-
den hade på ett avgörande sätt förbättrats. Arbetar-
na hade nu ett hem och övriga förhållanden, som det 
var värt att försvara. Det så kallade undret hade sina 
förståeliga rötter i medborgarnas liv.

Våra krig 1939 - 1945 har för övrigt studerats i en 
mera omfattande grad än bara genom att klargöra 

undret. En intressant del av dessa undersökning-
ar bildar utforskningen därav, hade det varit möj-
ligt att undvika kriget eller åtminstone senareläg-
ga detta. I de underhandlingar som fördes med 
Moskva var man omedgörlig, fastän många höga 
beslutsfattare förespråkade en något medgörligare 
hållning. Bland andra Paasikivi, Mannerheim och 
Tanner hade önskat fortsätta underhandlingarna 
för att uppnå en någon sorts kompromiss. Knap-
past trodde de heller, att Finland i den dåvarande 
världspolitiska situationen skulle ha kunnat helt 
undvika ett krig. Så pass rätlinjig och ovänlig var 
Sovjetunionens press.

Själva vinterkriget uppdelades i två skeden – en del 
forskare talar till och med om två olika krig. Kri-
gets sista skeden var för Finland speciellt tunga och 
landet höll på att gå under. Krigets ledning ansåg, 
att man icke mera skulle ha kunnat utstå stridernas 
tryck i många dagar. Man måste alltså sluta fred och 
godkänna fredsvillkoren som sved i hjärterötterna. I 
efterhand har man också frågat sig, varför Ryssland 
gick med på fred när man var så nära ett genombrott.

Folket utstod dock sin prövning, behöll med stora 
uppoffringar sin självständighet och kunde med upp-
höjt huvud fortsätta bygga upp landet. Vi represen-
tanter för efterföljande generationer är i vår tur skyl-
diga att visa veterangenerationen all den heder, som 
den förtjänat. Att veteranernas egna organisationers 
led glesnar ger inte rätt att sluta bära ansvaret för 
dessas välmående.

Ansvaret för underhållet åtföljs av bevarandet av ve-
terangenerationens traditioner, vilket förutsätter att 
vi förenar våra krafter i en energisk organisation. Som 
stöd för organisationen bör sammanslås en omfat-
tande front av medborgarorganisationer och enskil-
da medborgare, som med hjälp även av myndighe-
ter förmår ta hand om traditionsarbetet i tillräcklig 
omfattning och med tillräckliga resurser. Traditionen 
lever ej videre, om dess betydelse förblir dunkel och 
en ny generation icke är med i arbetet.

Traditionsarbetet

Vinterkrig eller eftergivenhetspolitik?

ord
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Talvella 1939 koko maailma seurasi 105 päivän ajan henkeään pidätellen pienen Suomen mahdottomalta  
näyttänyttä selviytymistaistelua maailman suurinta sotilasmahtia vastaan. Neuvostoliitolle kyse oli arvovallasta, 
Suomella oli pelissä kaikki.

talvisodasta 80 vuotta

”Tuli käsky, että 
asemia ei jätetä ja 

tähän kuollaan”
Kerimäkeläiselle Hannes Laamaselle sotilasvalan lupauksesta tuli totta syyskuun alussa 1939.

Laamanen joutui veljensä 
kanssa jakamaan oman 
kylän miehille palveluk-
seenastumismääräykset.

”Käskykortin mukai-
sesti oli 10.10.1939 ilmoittauduttava 
seurantalolla ylimääräisiä kertaus-
harjoituksia (YH) varten. Suoje-
luskuntalaisten tuli ottaa puku ja 
aseistus mukaan. Täältä siirryttiin 
kymmenen kilometrin marssilla Sa-
vonlinnaan. Noin viikko meni va-
ruste- ja asehuollossa, kunnes siir-
ryttiin Roikonkoskelle odottamaan 
siirtoa Kollaalle.”

Kauppiasperheeseen elokuussa 
1915 syntynyt Hannes suoritti ase-
velvollisuutensa Viipurissa ja aliup-
seerikurssin Huuhanmäessä 1937. 
Reserviin hän vapautui maaliskuus-
sa 1937 alikersanttina, palveltuaan 
440 vuorokautta. Kesäkuussa 1939 
kävi kutsu neljän viikon kertaus-
harjoituksiin Uttiin, lokakuussa oli 
suunta Kollaalle puolustusasemia 
rakentamaan. Sota puhkesi marras-
kuun viimeisenä päivänä.

Ryskettä ja rätinää

Talvisodan alikersantti Laamanen 
palveli Jalkaväkirykmentti 35:ssä 
puolijoukkueen johtajana. Tulikaste 
saatiin itsenäisyyspäivänä. 

”Vaikka sotaan oltiin valmennet-
tu, ei teorioilla ollut paljon merki-
tystä, kun maa alla vavahteli ja ilma 
oli täynnä ryskettä ja rätinää. Vähi-
tellen totuttiin ja osattiin elää tilan-
teen mukaisesti säikkymättä”, muis-
teli hän myöhemmin. 

”Kerran vihollinen suoritti todel-
lisen aseistariisunnan.  Heillä oli ai-
komus vallata asemamme, siinä piti 
omien aseiden laulaa suojaa ajatte-
lematta. Minulta ammuttiin ase kä-
destä, jäi vain hihna ja piippu sekä 
päähän tohjoinen olo.”

104-vuotiaan talvisodan veteraanin kohtalon hetket Kollaalla:

Ennen kaikkea Kollaan rinta-
maan kohdistunut ylivoiman pai-
ne koetteli hermoja. Lisäksi oli kes-
tettävä ankarat pakkaset.

”Kerran karkasi kaminasta tuli, 
ja teltta paloi. Kun uutta jouduttiin 
odottelemaan pari viikkoa, nukut-
tiin milloin missäkin avotaivaan 
alla”, Laamanen kertoo.

Täit olivat vihollistakin pahem-
pia vainolaisia, kun eivät antaneet 
yön lepoa eivät päivän rauhaa.  Vaa-
tehuolto oli mitä oli: alusvaatteet 
omia ja pyykin vaihto tapahtui pos-
tin kautta kotiin. Ennen paketoin-
tia piti suorittaa täituhous. 

”Konstit oli vähissä, pakkasessa 
hakattiin paitoja petäjään, että edes 
enimmät täit jäivät hangelle!” 

Kinkku toi joulun

Muonitus etulinjaan oli tykistökes-
kitysten vuoksi sattumanvaraista. 
Voi vain kuvitella, miltä tuntuu olla 
yön pimeydessä vartiossa; nälkäise-
nä ilman, että ruoasta on tietoakaan 
ja niin kovassa pakkasessa, että sen-
kin pelkää koituvan kuolemaksi.

”Kyllä ihminen pysyy hereillä 
nälkäisenä ja viluissaankin, kun on 
pakko. Kun on aivan poikki, sitä voi 
puuta vastenkin torkahtaa jaksaak-
seen taas. Olihan niitä helpompia-
kin päiviä ja tiedusteluretkiä vaih-
teeksi, mutta henkeä kaupalla aina 
oltiin”, Laamanen huokaisee. 

”Ennen joulua sain kirjeen ko-
toa, että huopikkaat ovat tulossa ja 
kinkku mukana. Postipäivänä jär-
jestin miehet asemiin ja läksin pa-
ketin hakuun. Komentopaikalla 
luutnantti riemastui asemapaikal-
ta poistumisestani. Sain pakettini 
ja karskit puheet eväiksi. Se kinkku 
olikin joulurauhan toivotuksineen 
ainut muistutus joulusta.”

Vaikka päivittäin nahisteltiin an-

Tuona aurinkoisena aamuna 
Hannes huomasi kiikarillaan, että 
vihollinen oli lähestynyt suksilla 
valkoisten panssarilevyjen turvin 
noin 50 metrin päähän. Laukaista 
ei ehtinyt, kun vihollisen luoti osui 
ja rikkoi leukaluun.  

”Jaksoin  kävellä jonkin matkaa, 
kunnes tuuperruin lääkintämiesten 
hoivattavaksi.”

JSP:llä oman kylän lääkärin Nii-
lo Kososen ensiapu pelasti hänet. 
Hyökkäyksen seurauksena Laama-
sen joukkueesta kaatui kymmenen 
miestä, mikä todistaa viimeisten 

karasti, Kollaanjoen puolustuslinja 
piti. Erään torjuntataistelun ansios-
ta Hannes ylennettiin 6.2.1940 ker-
santiksi ja hän sai 4. luokan Vapau-
denristin miekoin.

”Asevarustus oli puutteellista. 
Tiukan paikan tullen konepistoo-
limies vaihtoi paikkaa osoituksek-
si, että kyllä täällä tulivoimaa on.”

Hiljaisempina päivinä vedettiin 
piikkilankaesteitä, käytiin vieraisil-
la naapurin puolella pahanteossa ja 
hyvällä onnella tuhottiin pesäkkei-
tä. Aina löytyi lähtijöitä näille seik-
kailumatkoille.

Hanneksen 
haavoittuminen
Maaliskuun 3. päivänä, kun sotaa 
oli jäljellä enää kymmenen päivää, 
Hannes Laamanen haavoittui kone-
kiväärin luodista kasvoihin.

”Edellisenä päivänä annettiin 
määräys, että asemia ei jätetä ja tä-
hän kuollaan. Tuona päivänä alkoi 
lopullinen taistelu Kollaasta. Rum-
putuli oli jatkuvaa. Pahin osa päi-
västä oli yhtä ryskettä, sirpaleiden 
ulinaa, papatusta ja hiekkaryöppyjä. 
Iskuja otettiin ja vastaiskuja tehtiin.”

104-vuotias Hannes Laamanen on yksi 
Suomen harvoja elossa olevia Talvisodan 
veteraaneja. 

Nuorena kersanttina Lapin sodassa 
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”Kun rakas Eila-puoliso nukkui 
pois vuosia sitten, elämän sisältö 
muuttui täysin, mutta nyt siihenkin 
on jo ehtinyt sopeutua. Suku ja tut-
tavat rikastuttavat tavanomaista ar-
kea ja tuovat vaihtelua päiviin”, Laa-
manen kiittelee.

Mm. lähellä asuva tytär piipah-
taa usein päiväkahviseuraksi. Elä-
mä tuntuu turvalliselta viihtyisäs-
sä omakotitalossa, jossa asuminen 
luonnistuu yhä 40-prosenttina so-
tainvalidina hänelle myönnettyjen 
palveluiden turvin. Saunominen 
joka toinen päivä on arjen koho-
kohtia. 

”Ja kun yksin saunoo, saa aina so-
pivat ja kovat löylyt. Talvellekin on 
odottamassa 60 vastaa!” hän pal-
jastaa.

Paljon on Laamanen elämänsä 
aikana nähnyt, mutta yksi on py-
synyt.

”Usko Jumalaan ja johdatukseen-
sa antaa turvan jokaiselle päivälle ja 
on ollut mukana kaikkina vaikeina-
kin menneinä päivinä.”  

TEKSTI: SEPPO HäyRINEN, 
Kerimäen Rintamaveteraanit

KUVAT: SEPPO HäyRINEN JA 
HANNES LAAMASEN 
KOTIALBUMI

Osa Richard faltinin laatimasta Hanneksen leuan korjaussuunnitelmasta

viikkojen ankaruuden. Sairaalahoi-
to Siilinjärvellä kesti pari kuukaut-
ta, minkä jälkeen tuli siirto Tilkan 
sotilassairaalaan Helsinkiin.

”Oli ihmeellinen johdatus, että 
pääsin maan parhaan kasvokirur-
gin, professori Richard Faltinin 
potilaaksi. Hän muotoili minulle 
omannäköiset kasvot, joilla olen lo-
pun ikäni tullut tunnistetuksi”, Laa-
manen iloitsee.

Kun tieto talvisodan rauhasta il-
moitettiin radiossa, Hannes oli ko-
vissa tuskissa.

”Ajattelin, että on samanteke-
vää, mitä on menetetty, kuolen tä-
hän paikkaan. Meni viikkoja, en-
nen kuin usko selviytymiseen alkoi 
palautua.”

Välirauhan aika meni kirjaimelli-
sesti haavoja parannellessa.

”Professorin mielestä luonnon 
piti tukea ajan kanssa kirurgia, ja 
siksi hoito kesti. Kaikkiaan kasvo-
jen muotoilu sairaalassa vei puoli-
toista vuotta.” 

Usko antaa turvaa

Kotiuduttuaan lopulta marraskuus-
sa 1944 Lapin sodasta Hannes aloit-
ti kuorma-autoliikennöinnin, mitä 
hoiti eläkkeelle siirtymiseen saakka 
usean auton kalustolla. Hanneksen ja 
Eilan häitä vietettiin 14.10.1945, yhtä 
aikaa Hanneksen Eino-veljen kanssa. 

Kollaan taistelijoita ja runneltua taistelumaastoa. (SA-kuva)
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Molempien osa-
puolten, hyök-
kääjän ja hyökkä-
yksen kohteeksi 
joutuneen, näkö-

kulmia tulee tarkastella ja yrittää 
ymmärtääkin. Vihollisen toimin-
nan ymmärtäminen ei suinkaan 
tarkoita sen hyväksymistä. Ymmär-
täminen edesauttaa vihollisen tun-
temista ja siten sen toiminnan en-
nakoimista.

Talvisota Suomen 
näkökulmasta
Yksinkertaistaen ja totuutta vääris-
telemättä talvisota alkoi, kun Neu-
vostoliitto hyökkäsi Suomen alu-
eelle kaikilla rintamilla, niin maalla 
kuin ilmassa 30.11.1939 irtisanot-
tuaan täysin yllättäen päivää aikai-
semmin maittemme välisen hyök-
käämättömyyssopimuksen.

Hyökkäystä, jonka suomalaiset 
lopulta kokivat yllätyksenä ja ää-
rimmäisen vihamielisenä tekona, 
edelsi kyllä varsin pitkä diplomaat-
tisen tunnustelun ja sittemmin pai-
nostuksen kausi. 

Neuvotteluissa, joihin Suomi 
syksyllä 1939 oli kutsuttu, neuvotte-
lijamme toteuttivat saamaansa teh-
tävää tiukasti. Suomalaista maape-
rää ei luovutettaisi tuumaakaan, ei 
lahjaksi eikä vuokralle.  Suvereni-
teettimme, valtiollinen koskemat-
tomuutemme, oli uhattuna.

Vastapuolena oli nykykielellä 
”Pahan valtio”, Neuvostoliitto, jolle 
ei voinut antaa periksi. Usko oikeu-
den voittoon oli myös vahva. Suo-
mi oli Kansainliiton jäsen, minkä 
uskottiin estävän yksin jäämisen. 
Ryssänviha, jolla oli pitkät perin-
teet, oli myös vahva, ainakin osassa 
kansaamme. Tietyt piirit olivat sitä 
myös tietoisesti lietsoneet. Tiedot 
Stalinin 1930-luvun lopun vainoista 
Neuvostoliitossa olivat myös kan-
tautuneet Suomeen. Monen sinne 
uutta yhteiskuntaa rakentamaan 
lähteneen hyväuskoisen suomalai-
sen tiedettiin sortuneen näiden vai-
nojen uhreina.

Suomen marsalkka C.G.E. Man-
nerheim toimi ennen talvisotaa tär-
keässä tehtävässä, puolustusneu-
voston puheenjohtajana. Hän, jos 
joku tunsi Venäjän, eikä Neuvos-
toliitto ollut mitään muuta kuin 

Talvisodan 
kootut selitykset

Kun talvisodan syttymisestä tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta, 
aika on ehkä kypsä tapahtumien viileälle tarkastelulle.

imperialistisen tsaarin Venäjän 
perillinen. Hän, ja Suomen pää-
neuvottelija, Moskovan suurlähet-
tiläämme J.K. Paasikivi, toinen Ve-
näjän tuntija, olisivat olleet valmiita 
tiettyihin myönnytyksiin. Kumpi-
kaan ei nähnyt Suomen mahdolli-
suuksia kovin hyvinä mahdollises-
ti syttyvässä sodassa.

Eduskunta ratkaisi

Onkin mahdollista, että Neuvosto-
liitto olisi voitu tilapäisesti rauhoit-
taa suostumalla rajan siirtoon Kar-
jalankannaksella ja vuokraamalla 
joitakin Suomenlahden sulkemi-
seen sopivia saaria. Tämä on kui-

kestämättömäksi. Kaikki oli pelissä, 
reservejä ei enää ollut, miehet olivat 
loppuun ajettuja ja ampumatarvik-
keet loppumassa. Pakkotilantees-
sa Moskovassa 12.3.1940 solmittu 
rauha astui voimaan seuraavana 
päivänä. Ehdot olivat murskaavat, 
mutta itsenäisyys pelastui.

Talvisota vihollisen 
näkökulmasta
Neuvostoliitto ei suinkaan hyö-
kännyt Suomeen yksinomaan var-
mistaakseen Leningradin turvalli-
suuden, kuten on selitetty. Sodan 
”turvallisuuspoliittisetkin” taustat 
löytyvät paljon kauempaa. 

Neuvostoliitto oli imperialistisen 
tsaarin Venäjän perillinen. Se näki 
tehtäväkseen palauttaa vähintään 
ne rajat, jotka Venäjällä oli ollut sen 
ollessa suurimmillaan. Itämeri oli 
saatava takaisin, mielellään omaksi 
sisämereksi! Onkin esitetty ajatus, 
että Neuvostoliitto, ja miksei myös 
nykyinen Venäjä, voi olla uskottava 
maailmanvalta vain, jos se ulottuu 
merestä mereen, lännestä itään, ku-
ten Amerikan Yhdysvallat.

 Neuvostoliitto oli varmistanut 
itselleen toimintavapauden ja pe-
likentän haluamallaan suunnalla 
23.8.1939 solmitulla Molotov-Rib-
bentrop -sopimuksella ja sen salai-
sella lisäpöytäkirjalla. Saksa puo-
lestaan halusi pelata itselleen aikaa 
voidakseen toimia lännessä ja saa-
dakseen siellä aikaan tilanteen, jos-
sa voitaisiin vakauttaa tilanne sillä 
suunnalla. Niinpä se suostui sii-
hen, että Baltian maat, osa Puolaa 
ja Suomi kuuluivat Neuvostoliiton 
valtapiiriin. 

Sopimuksella Neuvostoliitto on-
nistui hillitsemään Saksan valtapyr-
kimyksiä ja pelaamaan aikaa, kun 
väistämätön yhteenotto oli mo-
lempien osapuolten suunnitelmis-
sa. Rajaa Saksaa vastaan pystyttiin 
näin siirtämään merkittävästi län-
teen.

Strategisesti tärkeä 
merilinnoitus
Ei Leningradin turvallisuuskysy-
mystä tietenkään sovi vähätellä. 
Kyseessä oli maan toiseksi suurin 

Sotilas asemissa Suistamolla
 talvisodan kolmantena päivänä.

talvisodasta
80 vuotta

tenkin pahimmanlaatuista jälki-
viisastelua, sillä me jälkiviisaathan 
tiedämme, että veljeskansamme 
Viron ja muiden Baltian maiden 
myöntyväisyys vastaavan painos-
tuksen alla johti tunnettuihin tu-
loksiin. Kun antaa ”Pahalle” sor-
men, se vie koko käden!

Ratkaisevaksi muodostui koko 
kansan ja sitä edustavan eduskun-
nan ja eduskunnan valitseman 
hallituksen mielipide. Uskottiin 
yleisesti, että kyllä Neuvostoliitto 
varmaan taipuisi uskomaan Suo-
men haluun ylläpitää rauhaa alu-
eellaan. Periksi ei siis tullut antaa! 
Niinpä diplomaattiset neuvotte-
lut sitten päättyivät tuloksettomi-
na, ja Neuvostoliiton ulkoministe-
ri Vjatšeslav Molotovia siteeraten 
oli ”sotilaiden vuoro toimia”.

Talvisodan kahta ensimmäistä 
kuukautta leimasivat maassamme 
usko omiin voimiin, joka osoittau-
tuikin aluksi realistiseksi. Syntyi us-
komaton talvisodan henki, jollais-
ta emme ole sen jälkeen kokeneet. 
Kansa taisteli yhtenäisenä hyökkää-
jää vastaan. Voitot Suomussalmella, 
Tolvajärvellä, vihollisen pysäyttä-
minen Sallassa, Kuhmossa ja Kol-
laalla sekä menestykselliset motti-
taistelut Laatokan Karjalassa loivat 
uskoa selviytymisen mahdollisuuk-
siin. Suomi ei ollutkaan vain suupa-
la puna-armeijalle!

Iso vaihde päälle

Sodan katastrofaalisesta alusta her-
mostunut Neuvostoliitto muutti 
helmikuun puolenvälin tienoilla 
1940 strategiaansa Karjalankan-
naksella ja käänsi ison vaihteen 
päälle. Kolmannes koko mahtavan 
Neuvostoliiton sotavoimasta valjas-
tettiin pienen Suomen valloittami-
seen. Talvisodasta oli tullut suur-
vallalle kunniakysymys.

Leningradin sotilaspiirin ”ra-
jaselkkauksena” alkanut talvisota 
vaati panemaan peliin kolmannek-
sen koko Neuvostoliiton asevoimis-
ta pientä Suomea vastaan. Puna-
armeijan uusi strategia johtikin 
tuloksiin. Suunnattoman voiman 
keskittäminen kapealle murtoalu-
eelle Summassa Lähteen lohkolla 
johti siihen, että kaksi kuukautta 
kestäneestä Mannerheim-linjasta 
oli luovuttava. 

Seuraavien viikkojen aikana rin-
tama siirtyi Viipurinlahdelle, joka 
oli niin vahvassa jäässä, että viholli-
nen kykeni ylittämään sen raskaalla 
kalustollaan. Se oli Suomen puolus-
tukselle täydellinen yllätys.

Kun pääpuolustuslinjasta oli ollut 
pakko luopua, maaliskuun ensim-
mäisten kymmenen päivän aikana 
tilanne kehittyi Viipurinlahdella ja 
osin läntisellä Kannaksellakin vä-
hitellen puolustuksemme kannalta 
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kaupunki, tsaarin Venäjän pääkau-
punki ja bolsevistivallankumouk-
sen kehto.

Saksan uhka oli pakottanut tsaa-
rin Venäjän rakentamaan osin en-
nen ensimmäistä maailmansotaa, 
osin sen alussa massiivisen Pieta-
ri Suuren merilinnoituksen nimeä 
kantaneen puolustusjärjestelmän 
nimenomaan Pietarin kaupungin 
suojaksi Suomenlahdelle. Eikä tuo 
Saksan pelko ollut mitenkään ai-
heeton.

Huhtikuussa 1918 Hangossa 
nousi maihin saksalainen Itämeren 
divisioona, joka osallistui Suomen 
vapaussotaan. Se jäi sodan jälkeen 
joksikin aikaa Suomeen ja osallistui 
itsenäistyneen Suomen puolustus-
voimien rakentamiseen ja koulut-
tamiseen. Se muodosti usean kuu-
kauden ajan potentiaalisen uhan 
silloiselle Petrogradille.

Vallankumouksen ja sisällisso-
dan heikentämä Neuvosto-Venäjä 
menetti Saksan kanssa solmitussa 
Brest-Litovskin rauhansopimukses-
sa suurella vaivalla rakentamansa 
Pietari Suuren merilinnoituksen, 
jonka merkittävimmistä osista tuli 
osa itsenäistyneiden Suomen ja Vi-
ron vahvaa rannikkopuolustusta.

Läheisessä yhteistyössä toimivat 
Suomi ja Viro kykenivät halutes-
saan sulkemaan Suomenlahden ja 
siten vangitsemaan tulevan Neu-
vostoliiton Itämeren laivaston sen 
pohjukkaan. Se oli varmaan bolse-
vikeille pelottava jo ajatuksenakin! 
Näistä itsenäisten valtioiden, Suo-
men ja Viron suunnitelmista yhtei-
sen puolustuksen rakentamiseksi ei 
ole juuri kirjoiteltu. 

Strategiana oli Suomenlahden 
sulkeminen Neuvostoliiton uhan 
takia. Suunnitellut järeät rannikko-
tykit Suomenlahden molemmilla 
puolilla sekä yhteiskäytössä olevat 

sukellusveneet olisivat olleet Neu-
vostoliiton punalipun laivastolle 
kohtalokkaita. Nyt tiedämme, että 
Suomenlahden sulkemista oli har-
joiteltu ennen talvisotaa yhdessä. 
Sotapeliin olivat osallistuneet Suo-
men ja Viron merivoimien ylim-
mät johtoelimet.

Eikä tässä vielä kaikki! Kun sak-
salaisuhka vuonna 1918 Itämeren 
suunnalla oli poistunut Saksan hä-
vittyä sodan ja keisarikunnan ro-
mahdettua, Leningradia, silloista 
bolsevikkien Petrogradia, uhkasi-
vat vuorostaan englantilaiset. Ke-
sän ja syksyn 1919 aikana Viroon 
tukeutuva vahva brittilaivasto pe-
rusti itsenäisen Suomen alueelle ja 
luvallamme Koivistolle tukikohdan. 

Sieltä käsin se hyökkäsi sekä il-
mavoimilla että moottoritorpedo-
veneillä Kronstadtin sotasatamaan 
ja Krasnaja Gorkan (Yhinmäki) 
rannikkotykistölinnakkeeseen saa-
vuttaen näyttäviäkin tuloksia. Siinä 
oli taas Neuvostoliitolle yksi lisäsyy 
toimia Suomen suunnasta mahdol-
lisesti tapahtuvien hyökkäysten eh-
käisemiseksi.

Sotatalouskin 
taustalla
Talous on aina näytellyt tärkeää 
osaa, kun on päätetty sodasta ja 
rauhasta. Talvisodassa Neuvosto-
liitto pyrki tyydyttämään Leningra-
din raskaan sotateollisuuden tar-
peita.

Se tarvitsi kipeästi sähkövoimaa, 
jota Suomen kosket tuottivat. Ja se 
tarvitsi selluloosaa ruudin valmis-
tukseen. Nämä taustatekijät kävi-

vät selviksi viimeistään silloin, kun 
Moskovan rauhan rajoja piirrettiin. 

Voittajan elkein Neuvostoliitto 
päätti, missä raja kulkee niin, että 
se saa haluamansa. Talvisodan rau-
han jälkeiset toimet luovutetussa 
Karjalassa kertovat kiireestä, jolla 
alueen teollisuus ja voimantuotan-
to tuli saada käyttöön.

Rauha tuli molemmille 
pakkorauhana
Kansainväliselle yhteisölle Neuvos-
toliitto toisaalta vähätteli talvisodan 
tapahtumia esittämällä ne vain ra-
jakahakointina ja se perusti Teri-
joen hallituksen, jota se piti talvi-
sodan alussa ehkä kuukauden ajan 
Suomen virallisena hallituksena. 
Tämä hallitus kutsui puna-armei-
jan ”vapauttamaan Suomen kan-
san rahanvallan ja valkobandiittien 
ikeen alta”.

Tästä peitetarinasta se kuitenkin 
luopui vähin äänin varsin nopeasti, 
kun Helsinkiin ei päästykään kol-
messa viikossa. Maailmalla tuskin 
kukaan uskoi tuohon peitetarinaan, 
ja Kansainliitto erottikin Neuvosto-
liiton jäsenyydestään.

Moskovan rauha oli pakkorau-
ha myös Neuvostoliiton kannalta. 
Se ei uskaltanut jatkaa sotaa, vaik-
ka hyökkäyksen jatkaminen toden-
näköisesti olisi johtanut Suomen 
puolustuksen murtumiseen muuta-
massa viikossa, ehkä päivissä. Mos-
kovassa oltiin hyvin tietoisia Rans-
kan ja Englannin suunnitelmista 
lähettää retkikunta Suomen avuksi.

Neuvostoliitto ei missään tapa-
uksessa halunnut joutua vastakkain 
näiden valtioiden kanssa, jotka se 
todennäköisesti jo silloin näki tu-
levina liittolaisinaan sodassa todel-
lista vihollistaan eli Saksaa vastaan. 
Huonosti mennyt talvisota oli sik-
si saatava loppumaan mahdollisim-
man nopeasti, jo arvovaltasyistäkin. 
Kun Suomi sitten ennen muuta Vii-
purinlahdella kriittiseksi muodos-
tuneessa sotilaallisessa tilanteessa 
taipui Neuvostoliiton rauhanehtoi-
hin, molemmat osapuolet pääsivät 
hengähtämään ja nuolemaan haa-
vojaan. Alkoi välirauhan aika. Ker-
tomus ”välirauhasta”, miten käsite 
syntyi ja kenen lausumana, onkin 
oman artikkelinsa arvoinen.

Talvisota oli Neuvostoliiton ai-
kana pitkään vaiettu asia. Se oli 
monella tavalla liian kipeä aihe 
myönnettäväksi ja käsiteltäväksi 
julkisesti. Neuvostoliiton jälkeinen 
Venäjä on sittemmin ensimmäisen 
presidenttinsä Boris Jeltsinin aika-
na myöntänyt aloittaneensa sodan 
ja pyytänyt sitä anteeksikin.

Nyt eletään kuitenkin taas uut-
ta vaihetta. Josif Stalinin hirmu-
teot kyllä myönnetään, mutta niitä 
ei ole sopivaa liioitella, koska hän 
teki myös paljon hyvää. Olihan hän 
suuren isänmaallisen sodan 1941-
45 johtaja ja ”fasistien lyöjä”.

Presidentti Vladimir Putinin 
julkisesti esittämä selitys talviso-
dalle on hätkähdyttävä: siinähän oli 
vain kysymys niiden virheiden kor-
jaamisesta, jotka tapahtuivat, kun 
myönnettiin Suomelle itsenäisyys 
1917 ja kun maan rajoiksi tulivat 
autonomisen Suomen Suuriruh-
tinaskunnan rajat. Tarton rauhas-
sa 1920 nämä virheet vahvistettiin 
kun silloinen bolsevistinen Venäjä 
oli heikkouden tilassa, verinen si-
sällissota raivosi, ja Suomen suun-
ta haluttiin rauhoittaa.

TEKSTI: GöRAN LINdGREN
Kirjoittaja on KTM ja sotahistorian 
harrastajatutkija

Lue lisää esimerkiksi 
näistä lähteistä:
Ahto, Sampo: Talvisodan henki, 
Mielialoja Suomessa talvella 1939-1940, WSOY, 1989

Irincheev, Bair: Talvisota venäläisin silmin, 
Minerva Kustannus Oy, 2012

Jakobson, Max: Diplomaattien talvisota, WSOY, 2002

Manninen Ohto, Rumpunen Kauko (toim.): 
Murhenäytelmän vuorosanat, Talvisodan 
hallituksen keskustelut, Edita Prima Oy, 2003

Pakaslahti, Aaro: Talvisodan poliittinen näytelmä, 
WSOY, 1970

Petrov, Pavel: Venäläinen talvisotakirjallisuus, 
Renvall Institute Publications 31, Docendo 2013
Seppinen, Jukka: Hitler, Stalin ja Suomi, 
Isänmaa totalitarismin puristuksessa 1935-1944, 
Minerva Kustannus Oy, 2009

Vihavainen Timo, Saharov Andrei (toim.): 
Tuntematon talvisota, Edita Publishing Oy 2009

Kenttäkanuunan yhdellä suorasuun-
tauslaukauksella tuhoama viholli-
sen hyökkäysvaunu Syskyjärvellä 
tammikuussa 1940.
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Neuvostoliiton hyök-
käys 30.11.1939 pit-
källä itärajalla yllät-
ti sittenkin Suomen 
poliittisen johdon. 

Venäläisten vaatimuksesta neu-
votteluja uudesta itärajasta oli kyllä 
käyty syksyn mittaan, mutta ne oli-
vat rauenneet Neuvostoliiton koh-
tuuttomiin vaatimuksiin. Ne olisi-
vat johtaneet muun ohella siihen, 
että Kannaksen linnoitetut, jos-
kin vielä keskeneräiset puolustus-
asemat, ns. Mannerheim-linja oli-
si siirtynyt itänaapurin haltuun ja 
Suomesta olisi tullut hyökkääjälle 
entistä haavoittuvampi.

Marraskuun 29. päivänä oli kyl-
läkin ihmetelty esimerkiksi Sallassa 
rajan takaa kuuluvia paraatimars-
siharjoituksen ääniä. Sittemmin 
selvisi, että neuvostoarmeija luu-
li marssivansa rajan yli torvisoit-
tokunnan tahdittamana ja marssi-
harjoitukset olivat johtuneet tästä.

Mannerheim ylipäälliköksi

Marraskuun 30. päivän aamu alkoi 
valtioneuvoston jäsenten kohdalla 
puhelimen pärinällä. Neuvostojou-
kot olivat aamun tunteina ylittäneet 
rajan monessa paikassa - vaikka oli-
vat saaneetkin vastaansa kivääritul-
ta - ja hallituksen jäseniä kutsut-
tiin kiireesti koolle tarkastelemaan 
tilannetta ja päättämään vastatoi-
menpiteistä.

Talvisodan 
ensimmäiset 

48 tuntia
Neuvostoliiton hyökkäystä 30.11.1939 seurasi kaksi valtiojohdon uusiksi laittanutta päivää. 

Päivän kuluessa käytiin monen-
laisia neuvotteluja ja tehtiin päätök-
siä, joista tärkeimmät olivat maan 
julistaminen sotatilaan ja marsalk-
ka Mannerheimin nimittäminen 
ylipäälliköksi. Hänen suostumi-
sensa ylivoimaisen vaativaan teh-
tävään ei ollut itsestäänselvyys. 
Mannerheim oli viestittänyt po-
liittiselle johdolle moneen kertaan, 
että myönnytyksiä neuvotteluissa 
on tehtävä, koska kovin pitkään ei 
Suomi pystyisi käymään sotaa Neu-
vostoliittoa vastaan. Hän oli tehos-
tanut sanojaan toteamalla, että 
maanpuolustuksessa on tehty pal-
jon laiminlyöntejä, joista hän ei voi 
kantaa vastuuta, vaikka hänet oli-
kin 17.10.1939 nimitetty puolustus-
voimien komentajaksi “toimimaan 
korkeimpana sotilaallisena viran-
omaisena”. Uuden toimen tehtävän-
kuva ja valtuudet jäivät epäselväk-

si ja sotatapauksessa Mannerheim 
uhkasi muuttaa jopa ulkomaille.

Sitä Mannerheim ei sentään teh-
nyt, vaan otti presidentti Kyösti 
Kallion suostuttelemana ylipääl-
likkyyden vastaan. Muistelmissaan 
hän kirjoittaa suostuneensa otta-
maan tehtävän vastaan venäläisten 
hyökättyä maahan. Ihan näin suo-
raviivainen hänen suostumuksen-
sa ei ollut, vaan Mannerheim halu-
si päättää ylimmän sotilasjohdon 
nimityksistä, jotka lain mukaan 
kuuluivat presidentille. Kallio an-
toi uudelle ylipäällikölle tarvittavan 
valtakirjan ja asia saatiin näin rat-
kaistuksi.

Toinen tärkeä ensimmäisen so-
tapäivän kysymys oli saada maa-
han uusi hallitus. Uskottiin, että 
kun A.K. Cajanderin johtama mi-
nisteristö ei ollut syksyn neuvotte-
luissa onnistunut saavuttamaan 
yhteisymmärrystä rajansiirrosta ve-
näläisten kanssa, nämä tuskin teki-
sivät rauhaakaan Cajanderin halli-
tuksen kanssa. 

Ryti pääministeriksi

Pääministeriksi sopivia ja tehtävään 
halukkaita kandidaatteja ei tahto-
nut kuitenkaan heti löytyä. Turval-

Helsinki tulessa Talvisodan ensimmäisenä aamuna. Kuva Abrahaminkadun ja Loothinkadun kulmasta. (SA-kuva)

talvisodasta
80 vuotta

Helsingin Sanomien 
joulukuun 1. päivän 
järkyttävä etusivu.

Artikkeli perustuu kirjoittajan kevääl-
lä julkaistuun kirjaan “J.O. Söderhjel-
min kirjava elämä, Presidenttien sala-
peräinen luottomies”
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Mies, joka tiesi 
sodasta ennen 

Mannerheimiakin
Talvisodan syttymispäivä on jäänyt ikuisesti sen kokeneiden mie-
liin. Reservin majuri, sosiaalineuvos Torsti Juhavaara eli nuo het-
ket aivan niiden polttopisteessä.

”Olin nuorena reservinvänrikkinä saanut yllättävän komennuk-
sen Päämajan Operatiiviselle osastolle. Melko pian yleistilanteen 
kiristyessä sain vuorollani määräyksen osaston päivystäväksi up-
seeriksi. Päivystysvuoroni alkoi 29.11.1939 klo 16:00 ja päättyi 
30.11. klo 09.00”, hän muisteli jälkeenpäin. 

Tuon yön jälkeen mikään ei olisi ennallaan. 
Juhavaaran vuoro oli edennyt jo viimeisiin tunteihinsa, kun 

muutama minuutti yli seitsemän puhelinkeskuksesta tuli ilmoitus.
”Teille tulee puhelu-hätäsanoma! Laskekaa kuuloke puhelimel-

le ja odottakaa; puhelun tilaajaa etsitään!” 
Noiden hetkien Juhavaara kertoi tuntuneen ikuisuudelta.
”Kun toinen soitto sitten kuului, nostin kuulokkeen ja kuunte-

lin, miten puhelinlinjalla räiskyivät hätäiset salamointia muistut-
tavat äänet. Eetterissä todella kiehui ja tilanne kehittyi vakavaksi. 
Näin koin minäkin sen. ”

Kaiken muuttava viesti
Yhteyksien toimivuuden osoittaneen toisen soiton jälkeen puhe-
lun tilaaja, eversti Antero Svensson, käski asiallisesti, mutta ”erit-
täin huolestuneena” yhdistämään puhelun heti Marsalkalle. 

”Kerroin, ettei hän ollut esikunnassa tavattavissa ja että turval-
lisuussyistä en voinut myöskään antaa vastausta siihen, missä hän 
oli. Seuraavaksi puhelu käskettiin yhdistämään kenraali Lennart 
Oeschille, joka hänkään ei ollut paikalla. Pienen sanailun jälkeen 
eversti Svensson olisi ollut valmis kertomaan asiansa eversti Ak-
sel Airolle tai everstiluutnantti Valo Nihtilälle, mutta kun hekään 
eivät olleet paikalla, kysyin voinko tehtävieni mukaisesti välittää 
sanoman. ”

Vaihtoehtoja ei enää ollut - niin tiukasta paikasta oli kyse, ku-
ten päivystäjälle pian selvisi, Svenssonin vielä erikseen painotta-
essa asian kiireellisyyttä ja tärkeyttä. Vuosikymmeniä myöhem-
minkin Juhavaara muisti viestin, joka muutti kaiken. 

”Hätäsanoma. Neuvostoliiton joukot ovat ylittäneet tänään kel-
lo 7.00 valtakunnan rajan. Omat etuvartiot ovat vetäytyneet ase-
mistaan. Suojajoukkomme ovat parhaillaan ankarissa taisteluissa 
vihollista vastaan. Taistelut jatkuvat.”

ARIELA SäKKINEN
KUVA: RISTO LUNdéN

lisuussyistä Vallilan työväentalolla 
illalla viimeisen Helsingissä pidetyn 
eduskunnan istunnon jälkeen ko-
koontui myös Cajanderin hallitus, 
joka oli juuri saanut eduskunnalta 
luottamuslauseen. Siitä huolimat-
ta käydyissä keskusteluissa todet-
tiin, että hallitusta on vaihdettava ja 
pääministerikin suostui tähän hä-
nelle vähän yllätyksenä tulleeseen 
ehdotukseen. 

Voimakkaimmin uutena päämi-
nisterinä nousi esille Suomen Pan-
kin pääjohtajan Risto Rytin nimi. 
Edessä olevasta hallituksen vaih-
doksesta ilmoitettiin vielä samana 
iltana presidentti Kalliolle, joka lu-
pasi hoitaa vaihdoksen heti seuraa-
vana päivänä. 

Seuraavan eli joulukuun 1. päi-
vän “marssijärjestyksestä” ei ole his-
toriantutkijoiden keskuudessa täyt-
tä yksimielisyyttä. Todennäköisin 
tapahtumien kulku oli se, että heti 
aamulla oli sosiaalidemokraattien 
johtaja Väinö Tanner mennyt Suo-
men Pankkiin Rytin puheille saa-
dakseen häneltä suostumuksen uu-
deksi pääministeriksi. Pian sinne 
oli saapunut myös Kallio ja yhdes-
sä he yrittivät suostutella jyrkästi 
tehtävästä kieltäytyvän Rytin pää-
ministeriksi. 

Väinö Tanner kiirehti heti ensimmäisenä talvisodan aamuna 
Suomen Pankkiin pyytämään Risto Rytiä pääministeriksi.

Risto Ryti tuli Suomen 
Pankista pääministe-
rin tehtäviin talvisodan 
toisena päivänä. Jatko-
sodan vuodet hän toi-
mi Tasavallan presi-
denttinä.

Tanner poistui paikalta jo aikai-
semmin, mutta Kallio oli jatkanut 
Rytin suostuttelua vielä myöhem-
min tämän kotona Kaivopuistos-
sa. Presidentti oli pyytänyt Rytiä 
uuden hallituksen pääministeriksi 
jo päiviä ennen venäläisten hyök-
käystä, mutta nyt velvollisuuden-
tuntoisen Rytin vastarinta murtui 
ja hän suostui kokoamaan uuden 
hallituksen.

Eikä asiassa enää vitkasteltu. 
Viimeiset neuvottelut ja keskuste-
lut ministerisalkkujen jaosta käy-

Torsti Juhavaara (toinen oik.) Kolmen kannaksen 
koukkaajien kokoontumisessa

tiin vielä samana päivänä Rytin 
virkapaikalla Suomen Pankissa ja 
uusi hallitus nimitettiin saman tien. 
Suuria muutoksia hallituksen ko-
koonpanossa ei tapahtunut. Pää-
ministeri Cajander ja ulkoministeri 
Eljas Erkko saivat väistyä ja halli-
tuspohjaa laajennettiin kokoomuk-
sen edustajilla. 

Merkittävää tulevaisuuden kan-
nalta oli Rytin tahdosta tapahtu-
nut sisäministeri Urho Kekko-
sen syrjäyttäminen. Kekkonen ei 
enää Rytin valta-aikana noussut 
merkittäviin tehtäviin, millä oli-
si myöhemmin seurauksensa. En-
simmäisen istuntonsa uusi hallitus 
piti seuraavana päivänä eli joulu-
kuun 2. päivänä.

Salailua ja sekavuutta 

Talvisodan ensimmäisten 48 tun-
nin poliittiset tapahtumat olivat sen 
verran monimutkaiset, ettei niistä 
tyhjentävästi kertomiseen lehtiar-
tikkeli riitä. Sekavuutta syntyi sii-
tä huolimatta, että eräiden tutki-
joiden mukaan oli pienessä piirissä 
- ilmeisesti vain Ryti, Mannerheim 
ja Tanner - laadittu suunnitelma sii-
tä, miten valta sotatapauksessa uus-
jaetaan. 

Jos näin oli, ei kaikki sujunut 
ihan suunnitellulla tavalla, vaikka 
lopputulos olikin hyvä. Todennä-
köisesti ainakin Ryti tiesi syksyn 
1939 ja talven 1940 tapahtumista 
enemmän kuin on halunnut myö-
hemmin kertoa. Näin voisi päätel-
lä hänen muistelmiensa talvisotaa 
koskevan osuuden niukkuudesta.

Joka tapauksessa jo kolmantena 
sotapäivänä Suomessa toimi uusi 
hallitus ja sodanjohto, joiden tär-
kein tavoite oli saada aikaan rau-
ha maahan valloitustarkoituksessa 
hyökänneen itänaapurinsa kanssa. 
Se onnistui runsaan sadan päivän 
kuluttua - raskaiden torjuntatais-
telujen ja onnistuneen diplomati-
an jälkeen.

ESKO VUORISJäRVI 
VTT, sotahistorioitsija
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talvisodasta
80 vuotta

Syksyllä 1939 ylimääräis-
ten harjoitusten aikana 
Uomaalla suojajoukok-
si koottu Erillinen Pa-
taljoona 9 siirrettiin 

Salmin pitäjän rajakylään Käsnäsel-
kään, jossa pataljoona rakensi puo-
lustusasemia ja ryhmittyi taistelu-
valmiuteen Petroskoihin johtavan 
tien varteen. Marraskuun viimei-
senä päivänä klo 6.45 taivas repe-
si uinuvan kylän yllä. Tykistökeski-
tys jauhoi valkoisen kylämaiseman 
mustalle mullalle.

Vihollisen 18. Divisioonan kär-
kirykmentti ylitti rajan ja ete-
ni kolmen kilometrin päässä ole-
vaan kylään. ErP 9 viivytti vihollista 
Uuksunjoelle, jonka lähellä olevas-
sa Uomaan kylässä pataljoona pan-
tiin 4. joulukuuta kuorma-autoihin 
ja siirrettiin Tolvajärvelle. Sinne oli 
muodostunut uhkaava tilanne vi-
hollisen edettyä nopeasti Suojär-
veltä Tolvajärven maastoon.

Vilho Marttinen oli jo ruumispinossa

Takaisin 
vihollislinjojen takaa… 

ja kuolleista
Vihollisen puolelle jääneen Vilho Marttisen hengen pelasti ensin vihollisen huolimattomuus 

ja sitten omien tarkkaavaisuus.

Koska autoja oli vähän, joutuivat 
sotilaat seisomaan keikkuvien auto-
jen lavoilla toisistaan kiinni pitäen. 
Pakkasessa ja viimassa suoritettu 
matka Uomaalta Tolvajärvelle oli 
noin 120 kilometriä. Pataljoonassa 
taistelivat myös isäni Aleksi Mart-
tinen sekä setäni Vilho Marttinen.

 
Tolvajärveltä Aittojoelle

Everstiluutnantti Aaro Pajarin ko-
mennuksessa olleet Jalkaväkiryk-
mentti 16:n joukot mursivat rajulla 
vastaiskulla vihollisen hyökkäysha-
lut 12. joulukuuta käydyssä Tolva-
järven taistelussa. Tämä talvisodan 
ensimmäinen suurvoitto valoi us-

koa ja taistelutahtoa muillakin rin-
tamaosilla taisteleviin joukko-osas-
toihin. 

Voittoisan taistelun jälkeen nyt 
everstiksi kohonneen Pajarin jou-
kot hyökkäsivät kohti Suojärveä, 
nyt kärkipataljoonanaan ErP 9. 
Monien vaiheiden jälkeen rinta-
ma vakiintui Aittojoelle Suojärven 
tuntumaan.

Isäni kaatui Tolvajärven taistelus-
sa. Hänen vanhempi veljensä Vilho 
jatkoi ErP 9:n mukana Ägläjärven 
taistelujen kautta Aittojoelle. Joki-
linjan pohjoisella sivustalla sijaitse-
vasta taktisesti tärkeästä Viitavaa-
rasta muodostui kova kiistakapula 
suomalaisten ja neuvostojoukko-

jen välille. Vaaran alue vaihtoi val-
taajaa vähän väliä.

Kohtalokas taistelu

Viitavaaran rintamavastuu annet-
tiin ErP 9:lle tammikuun alussa 
1940. Vihollinen yritti useana päi-
vänä vallata menettämänsä ase-
mat takaisin, siinä kuitenkaan on-
nistumatta. Lopulta tammikuun 7. 
päivänä kovan tykistökeskityksen 
jälkeen neuvostojoukot saivat tun-
gettua ErP 9:n Vegarusjoen länsi-
puolelle. Tämä taistelu oli koitua 
myös setäni Vilhon kohtaloksi.

Vilho jäi taistelussa vaikeasti haa-
voittuneena vihollisen puolelle. Se-

yhdeksännen erillispataljoonan 
talvisota alkoi Käsnäselästä, 

kunnes miehet siirrettiin torju-
maan vihollisen ryntäystä Tol-
vajärvelle. Vihollinen työnnet-

tiin takaisin Aittojoelle asti.

Vilho Marttinen.
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täni kertoi tuosta kohtalokkaasta 
tapahtumasta ollessani vielä pojan-
vesseli. Vaikka tapahtumasta on ku-
lunut jo seitsemän vuosikymmentä, 
setäni kertomus on säilynyt muis-
tissani. 

Iltapäivän hämärtyessä alkoi an-
kara tykistökeskitys Viitavaaran 
asemiin. Puut pirstoutuivat poik-
ki kranaattien osuessa niihin ja lat-
vaosat humahtivat maahan. Taiste-
luhautojen ympäristöön jauhautui 
syviä kranaattikuoppia ja ilma tum-
mui räjähdyssavun sekä leijuvan 
maapölyn myötä. Sitten tulipeite 
siirtyi asemien takamaastoon ja sa-
doista kurkuista lähtenyt uraa-huu-
to tavoitti puolustusasemat.

Vilho nousi poteronsa pohjal-
ta ja suuntasi kiväärinsä kohti kol-
men sadan metrin päässä lähesty-
vää tummaa vihollismassaa. Kiivas 
ammunta täytti ilmatilan. Koneki-
väärien papatus sekoittui kivääritu-
len jatkuvaan paukkeeseen. Kohta 
siihen liittyivät myös konepistooli-
en rätisevät äänet.

Omat kranaatinheittimet haaru-
koivat etumaastoa. Ajan kuluessa 
painostus kasvoi sietämättömäk-
si vihollisosastojen työntyessä kaa-
tuneitten vihollisten tilalle. Tilanne 
alkoi olla toivoton. Vilho tempasi 
pystykorvan penkalta, nousi ampu-
mahaudan reunalle ja lähti juokse-
maan länteen päin.

Hän ehti juosta pikkusen matkaa, 
kun etuviistossa vasemmalla räjähti 
kranaatti. Sokaiseva valo sammut-
ti tajunnan ja raju ilmanpaine pais-
kasi Vilhon korpikuusen juurelle.

Vihollislinjojen takana

Tajunta palasi aamuyöllä ja haavoit-
tunut sotilas alkoi aistia ympäristö-
ään. Pilvetön tähtitaivas kaareutui 

holvina kranaattien repimän tante-
reen yllä. Ilmassa leijaili palaneen 
ruudin haju ja kiristyvä pakka-
nen napsahteli katkenneissa puis-
sa. Vasen jalka oli tunnoton, rin-
nassa tuntui vihlova kipu.

Läheltä kuului vieraita ääniä. Se-
lällään makaava Vilho käänsi vai-
valloisesti päätään. Lähistöllä paloi 
pieni nuotio, jonka ympärillä kym-
menkunta sotilasta lämmitteli käsi-
ään posmottaen äänekkäästi. Vil-
ho tajusi jääneensä haavoittuneena 
ryssän puolelle. Äkkiä yksi sotilais-
ta nousi lähestyen haavoittunutta.

Vilho hivutti taskusta käsikra-
naatin käteensä jäykistyen liikku-
mattomaksi. Vihollissotilas sei-
sahtui kymmenen metrin päähän 
tarpeilleen tarkkaillen samalla Vil-
hoa. Pelon ja jännityksen sekaisen 

tunteen vaikutuksesta rautavaippai-
nen jääkylmä kranaatti tuntui läm-
pimältä Vilhon kädessä. 

Vihollinen katsoi suomalaisen 
sotilaan kaatuneeksi, koska kään-
nähti toimituksen jälkeen ja palasi 
nuotiolle. Helpotuksen myötä sor-
met irtosivat kranaatin ympäriltä 
ja Vilho vaipui jälleen syvään ta-
juttomuuteen.

Seuraavana aamuna Er.P 9 ja Er.P 
10 valtasivat yhdessä tykistökeskityk-
sen jälkeen takaisin Viitavaaran me-
netetyt asemat. Huoltoryhmä kokosi 
kentälle jääneitä kaatuneita kuorma-
auton lavalle. Sinne nostettiin myös 
Vilho. Lääkintäalikersantti havahtui 
kuitenkin kesken tupakanpolton ja 
vilkaisi vielä lavalle miesten alkaes-
sa nostaa perälautaa paikalleen, huo-
maten yhden ruumiin käden liikah-

tavan. Yksi heistä olikin vielä elossa.
Joukkosidontapaikan kautta Vil-

ho kuljetettiin sotasairaalaan, jossa 
hänen tajuntansa vasta selkiintyi.

Ihmeen kaupalla hengissä

Sotasairaalassa todettiin ihmeen ta-
pahtuneen.  Pakkasilma oli hidas-
tanut verenkiertoa ja tyrehdyttänyt 
vuodot, mikä ilmeisesti pelasti haa-
voittuneen. Tutkimuksessa kranaa-
tinsirpaleita löydettiin vasemman 
jalan lisäksi vielä keuhkoistakin. 
sirpaleet saatiin poistettua, mutta 
keuhkon sirpaleita hän kantoi kuo-
lemaansa asti.

Setä toipui kohtalaisen hyvin ja 
osallistui eläinlääkintäjoukkuees-
sa vielä jatkosotaankin, kunnes hä-
net kotiutettiin vammojensa takia. 

Elämänkumppaninsa Annin Vilho 
oli löytänyt synnyinkylästään jo en-
nen sotia ja sai viettää tämän kanssa 
kolmen vuosikymmenen ajan sees-
teistä perhe-elämää, ennen kuin so-
dan vaikea haavoittuminen uuvutti 
sotainvalidin. 

Vilho kutsuttiin viimeiseen il-
tahuutoonsa 69-vuotiaana, mut-
ta elää niin hänen kahdeksan lap-
sen, heidän lastensa kuin meidän 
muiden perheenjäsenten muistois-
sa vielä pitkään. 

TEKSTI JA KUVAT: 
PERTTI MARTTINEN, 
Muhoksen Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja 

Suomalaiset sotilaat tutkivat 
Tolvajärvellä sotasaaliina 

saatua liekinheittimellä 
varustettua tankkia.

Kirjoittajan isä kaatui Tolvajärven taistelussa. Kuvassa suomalaiset sotilaat  
lähdössä vastahyökkäykseen. Eversti Aaro Pajari Aittojoella.
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Pitkän linjan näytteli-
jä Taneli Mäkelä luon-
nehtii 30 vuoden ta-
kaista sotamies Martti 
Hakalan roolia unel-

marooliksi monestakin syystä.
”Rahoitus oli tuolloin tiukalla, 

joten leffoja tehtiin silloin ylipää-
tään vähemmän kuin nyt ja minul-
la oli haave päästä tekemään leffoja 
kaiken muun näyttelijätyön lisäksi. 
Pohjanmaa-elokuvan kautta minul-
la oli jo yhteistyökokemusta Pekka 
Parikan kanssa ja Antti Tuurin kä-
sikirjoitushan on erinomainen, eikä 
vähiten siksi, että se on historialli-
sesti tarkka.”

Asevelihenkeä kulisseissa

Mäkelä myöntää, että roolista tuli 
enemmän kuin ”pelkkä duuni”.

”Ohjaajan kanssa käytiin paljon 
keskusteluja etukäteen ja meillä oli 

mahdollisuus tavata kauhavalaisia 
sotaveteraaneja, jotka olivat olleet 
tässä kyseisessä joukko-osastos-
sa. Lisäksi treenattiin mm. asetek-
niikkaa. Oli siinä selkeästi suurempi 
valmistautuminen kuin mihin ta-
hansa leffaan. ”

Pentti Saaren roolin näytelleen 
Timo Torikan kanssa Mäkelä ha-
lusi hahmonsa ulkomuotonsakin 
heijastavan tuolloisia oloja mahdol-
lisimman autenttisesti ja 100 päivää 
kestäneiden kuvausten aikana hän 
laihtui huomattavasti.

”Nuorena, innokkaana näyttelijä-
nä halusin leikkiä Robert de Niron 
metodinäyttelemistä ja kun valmis-
tautumisvaiheessa yritin mahdol-
lisimman tarkkaan kartoittaa, 
minkälaisiin oloihin miehet siellä 
joutuivat, kuulin, että välillä men-
tiin pitkän aikaa ilman sapuskaa. 
Mutta eihän se laihtuminen kaikki-
en varusteiden ja kypärien alla lo-

Pääosan näytellyt Taneli Mäkelä:

”Talvisota oli 
minulle enemmän 

kuin pelkkä elokuva” 
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Pekka Parikan suurelokuvasta

Taneli Mäkelä on yksi Suomen 
suosituimmista näyttelijöistä

Pääosaa näytellyt Mäkelä (kuvassa oik.) pitää Talvisotaa realistisena kuvauksena sodasta.
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pullisessa elokuvassa edes näkynyt”, 
hän hymähtää nyt.

”Tiesimme Timon kanssa, ettem-
me pääsisi lähellekään sitä kurjuut-
ta, missä ne sotilaat oikeasti olivat, 
mutta ajatus siitä, että eläisimme as-
keettisesti ja joutuisimme edes sil-
lä lailla vähän kärsimään, toisi elo-
kuvaan jotain lisää. Loppumetreillä 
jopa paastosimme- kyllä siinä aika 
hapoilla oltiin.”

Mäkelä kertoo kuvauksissa val-
linneen tietynlaisen ”asevelihen-
gen.”

”Leffanteko on ylipäätään hyvin 
yhteisöllistä. Siellä on yleensä aina 
hyvä henki, jota ilman lopputulos 
ei olisi sitä, mitä se on. Kyllä tuossa 
oli ihan erityinen henki - varmasti 
johtuen siitä, että oltiin aika karuis-
sa olosuhteissa ja oltiin niin pitkään. 
Kuvauspäiviltäänhän se oli helpos-
ti kolminkertainen määrä kuin kes-
kivertoelokuvassa. Pitkät päivät ja 
erittäin raskas tuotanto toivat siihen 
varmasti ihan erityisen latauksen. 
Porukka, joka ei näy kuvissa, on vä-
hintään yhtä tärkeä kuin näyttelijä-
porukka ja se yhteisöllisyys koski 
myös heitä. ”

Sodan mielettömyys

Valmistautumista elokuvaan Mä-
kelä kuvaa poikkeuksellisen haas-
tavaksi jo sen aiheen vuoksi.

”Yleensä näyttelijällä on aina 
omassa elämässä joku vastaava 
asia, jota hän voi käyttää referens-
sinä elokuvassa, mutta sota on sen 
kokoinen asia ja pelko, että oivalsin 
silloin hyvin nopeasti, että meidän, 
jotka olemme saaneet rauhan aika-
na elää, on aivan mahdoton löytää 
mitään sen kaltaista. Siinä tunsi it-
sensä aika pieneksi ja nöyräksi, kun 
yritti saada kiinni siitä, millaista se 
on mahtanut olla.”

Mäkelä muistuttaa, ettei eloku-
vissa olekaan kyse todellisuudesta. 

”Leffan teko on illuusion raken-
tamista. Sitä se Parikan Pekka pai-
notti aina Talvisotaa tehtäessä, että 
jos tuntuu, että tästä ei saa tarpeeksi 
kiinni, tai että me emme kärsi tar-
peeksi, niin ei se ole tarkoituskaan. 
Tarkoitus on luoda illuusio, jonka 
katsoja pystyy uskomaan. Ja siinä 
me minusta onnistuttiin erittäin 
hyvin.”

Jonkin verran elokuva tosin hi-
paisee Mäkelän omaa elämää: hä-
nen hahmonsa sodassa kaatuvaa 
Paavo-veljeä näytteli elokuvassa hä-
nen oma veljensä. Rintaman kauhut 
kokeneita sotaveteraaneja ei Mäke-
län suvusta sitä vastoin löydy. 

”Isä oli sitä sukupolvea, joka oli 
sodan loppuessa juuri asepalveluk-
sessa, eli ei ehtinyt rintamalle.”

Mäkelä ei usko Talvisodan muut-
taneen kovinkaan dramaattisesti 
hänen näkemystään sodasta tai so-
tasukupolvesta.

”Mutta kyllä se vahvasti syvensi 
ymmärrystä siitä mielettömyydes-
tä ja mielivaltaisuudesta; siitä, mi-
ten laajaa joukkoa se on koskettanut 
ja miten kauaskantoiset seuraukset 

sillä on ollut. Menetykset eivät ra-
joitu pelkästään sodan aikaan, vaan 
vaikutukset yltävät jopa seuraaviin 
sukupolviin – niin paljon niitä trau-
matisoituneita ihmisiä on. Ketju on 
käytännössä loputon. Ei niiltä ihmi-
siltä kysytty, että ovatko he valmii-
ta näihin uhrauksiin.”

Elokuvan rooli 
perinneaikana
Perinneaikaa, tarinamme elossa pi-
tämistä ja sodasta puhumista Mä-
kelä pitää oikeutettuna. 

”Ymmärrän, että niiden mieles-
tä, jotka sen kaiken ovat kokeneet, 
näistä pitää kertoa. En näe sitä mis-
sään nimessä sodan glorifioimise-
na. Asioiden tallentaminen ja to-
dentaminen on nykytekniikalla 
niin paljon vahvempaa kuin mui-
noin. Voihan se olla, että sota jon-
kin verran painuu taka-alalle ja 
ehkä niin kuuluukin olla, mutta 
kyllä se historiaan jää. Sillä on val-
tava vaikutus mm. meidän kansal-
liseen identiteettiin, enkä usko, että 
sen merkitys koskaan häviää”, hän 
pohtii.  

Mäkelä näkee, että elokuvilla, ku-
ten taiteella ja viihdeteollisuudella 
ylipäätään, on tehtävänsä perinteen 
ylläpitämisessä ja eteenpäin siirtä-
misessä. 

”Sillähän on hyvin suuret mah-
dollisuudet. On hyvä asia, että täl-
laisia historiallisia teoksia tehdään. 
Mielestäni taitelijoilla on siinä mie-
lessä etuoikeutettu ammatti, että 
heillä on aika hyvät välineet ottaa 
kantaa ja kertoa asioista; herätellä 
ihmisiä, esittää kysymyksiä ja ky-
seenalaistaa. Jossain määrin jopa 
velvollisuus. Kyllä se on yksi taiteen 
tehtävistä. Vaikka hieman nyt omaa 
häntää nostankin, on Talvisota mie-
lestäni siitä hyvä esimerkki. Minus-
ta se kertoo hyvin kaunistelematta, 
millaista se oli. Siinä on hyvin pal-
jon kuultu sen ajan ihmisiä. Se on 
hyvin realistinen kuvaus, ehdotto-
masti pasifistinen teos.”

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVAT: ARIELA SäKKINEN JA 
fINNKINO  

”Raskaasti kattohirteen,
kuolema kolkuttaa;
veljet, yhdymme virteen,
koska jo huojuu maa”

Näillä sanoilla alkaa Yrjö Jylhän 
runo Viimeinen virsi, joka löytyy 
talvisodassa komppanianpäällik-
könä JR 30:ssa palvelleen runoilijan 
tunnetuimmasta runokokoelmas-
ta, välirauhan aikana julkaistusta 
Kiirastulesta.

Runon kattohirsi kuului korsulle, 
joka löysi tiensä myös Antti Tuu-
rin romaaniin perustuvaan Talvi-
sota-elokuvaan, jossa Jalkaväkiryk-
mentti 23:n 4. komppanian miehet 
viettävät joulua keskellä tulitusta. 
Joululomista on turha haaveilla-
kaan, miksi joulun tunnelmaa on 
yritetty luoda rintaman kaikkien 
kauheuksien keskelle. Enkeli tai-
vaan- virttä seisaaltaan veisaavi-
en miesten joulu on tosin muuttu-
nut juuri entistäkin kauheammaksi: 
komppanian päällikkö, luutnantti 
Yrjö Haavisto on kaatunut.

Jylhän kanssa samalla lohkolla 
taistellut Haavisto on yksi Talviso-
dan tosielämän tragedioista; yksi 
25 904 liian varhain menetetystä 
miehestä. 

Esimies ja esikuva

Haavisto oli Vaasassa syntynyt va-
paussodan veteraani, joka oli ol-
lut mukana suojeluskuntatoimin-
nassa alusta asti. Kauhavalle hän 
oli muuttanut tultuaan nimitetyk-
si suojelukunnan aluepäälliköksi.

Velvollisuudentuntoinen komp-
panian päällikkö on alaistensa suu-
resti arvostama ja monen esikuva.

”Luutnantti Yrjö Haavisto oli erit-
täin kylmäverinen, rauhallinen ja ur-
hoollinen komppanianpäällikkö, jota 
hänen alaisensa miehet suorastaan 
jumaloivat hänen johtajaominai-
suuksiensa vuoksi.  Kun Taipaleen 
Terenttilän kohdalla olevaa puolus-
tuslinjaa kaivettiin ankarassa tykistö-
tulessa jäiseen maahan, oli luutnant-
ti Haaviston peloton ja rauhallinen 
johtajantahto se voima, joka teki nä-
ennäisesti mahdottomasta mahdolli-
sen”, luonnehti häntä yksi aseveljistä.

Haaviston kerrotaan ”itseään 
säästämättä viettäneen miestensä 
luona etulinjassa kymmenen tais-
telupäivää ja –yötä torjuen lukuisat 
vihollisen läpimurtoyritykset.” Eri-
tyisesti paine kohdistuu Haaviston 
komppaniaan, jonka JR 19:n on tar-
koitus vapauttaa etulinjavuorosta.

Vaihdon on tarkoitus tapahtua 
jouluaattona. 

Ensimmäinen tragedia 

Haavistoa odottaa kotiin Kauha-
valle vaimon lisäksi neljä lasta, joil-
le hän oli ollut juuri kirjoittamassa 
kirjettä astuessaan tulituksen tauot-
tua ulos komentokorsustaan. Kir-
je jää kesken. Seuraava kirje, jonka 
Haaviston perhe saa, on ilmoitus 
hänen kaatumisestaan: komppani-
an päällikkö on saanut osuman vi-
hollisen kranaattitulesta ja kuollut 
ampumahautaan.  

Hänen komppanian päälliköille 
rakennettu korsu nimetään Haavis-
ton korsuksi. Vieläkin hirveämpi 
tragedia on kuitenkin edessä. 

Vuoden vaihtuessa Jalkaväkiryk-
mentti 30:n nimi muuttuu Jalka-
väenrykmentti 21:ksi. Maaliskuun 
1. päivä on luutnantti Jorma Ran-
nan johtaman rykmentin 8. komp-
panian vuoro ottaa rintamavastuu 
alueesta. Viisi päivää aikaisemmin 
28-vuotispäiväänsä viettäneellä 
Rannalla on Kouvolassa odottavan 
vaimonsa ja kaksivuotiaan poikan-
sa lisäksi mielessään jotain muuta-
kin: paha aavistus tulevasta. 

Komppania on ollut edelliset päi-
vät levossa Vernitsassa Laatokan 
rannalla. Jo siellä ollessaan Ranta 
on lähettänyt kotiin paketin, johon 
on laittanut arvoesineensä.

”Laitetaan pojalle paketti isäs-
tään”, hänen kerrotaan sanoneen. 
Lähtiessään hän vielä hyvästeli vää-
pelin ja kirjurin kädestä pitäen. 

”Vihkot kasaan, nyt lähdetään 
sinne josta jyty kuuluu ja josta pa-
luuta ei ole.”

Helmikuun viimeinen päivä 
komppania saapuu päällikkönsä 
johdolla Terenttilään. Siellä Ranta 
tapaa samassa rykmentissä komp-
panianpäällikkönä toimivan Jylhän.

Haaviston korsun tuplatragedia
Niin Pekka Parikan Talvisota-elokuvaan kuin Yrjö Jylhän runoon

ikuistettu korsu todisti Talvisodassa kaksi murhenäytelmää.

talvisodasta
80 vuotta

”Kestääkö korsun katto?”, kysyy 
Ranta Jylhältä uutta majapaikkaan-
sa silmäillen.

”On se kestänyt ainakin tähän 
asti – monta kertaa on kranaatti 
pudonnut katolle, muttei kertaa-
kaan ole tullut läpi”, tämä vastaa.

Asettuessaan komentokorsuun 
valmistaumaan aamulla koittavaan 
vuoronvaihtoon ei Ranta enää edes 
pura tavaroitaan. 

”Samahan se on missä sitä kuo-
lee, sillä viimeinen korsu tämä mi-
nulle on”, hän toteaa.

Ranta on oikeassa, mutta loppu 
on lähempänä kuin hänkään osaa 
aavistaa.

Toinen tragedia iskee

Aamuyhdeksältä on vuoronvaihto. 
Vain tuntia myöhemmin korsu saa 
ensimmäisen kranaatinosuman. 
Toisen kranaatin osuessa korsun 
takaosaan Ranta komentaa kaik-
ki miehet ulos, mutta aika loppuu 
kesken. Rykmentin sotapäiväkir-
ja kertoo myöhemmin vain kah-
den miehen ehtineen ulos. Kolmas 
kranaatti on täysosuma. Katon läpi 
tullut kranaatti räjäyttää korsussa 
olleen kasapanoksetkin ja korsu 
sortuu, haudaten alleen kaikkiaan 
13 miestä. 

Jylhä ikuistaa aseveljien murheen 
Viimeinen virsi- runoonsa. 

”- Mestari, myrsky on suuri
aallot korkeina käy,
purtemme uppoo juuri,
missään ei apua näy.

”Jollemme nimeäs muista
harvoin jos lausuimme sen,
meit’ älä silti suista
nieluun pimeyden.”

18.6.2018 paikalla paljastettiin uusi 
risti Haavistolle kunnianosoituk-
sena esimerkillään johtaneelle ja 
kaikkensa antaneelle suomalaisso-
tilaalle. Ristin vieressä sijaitsee Lot-
taperinneyhdistyksen vuonna 2011 
hankkima Haaviston korsun muis-
tolaatta. 

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: TERTTU RAVI

Taipaleesta löyty-
vän Haaviston kor-
sun vaatimaton laat-
ta kätkee taakseen 
kaksi tragediaa.
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Vuosina 1930-39 Suomi 
ja Viro päättivät suo-
jautua Suomenlahdel-
la yhdessä idän uhkaa 
vastaan. Niin Suomen 

kuin Vironkin intresseissä oli idäs-
tä, voimaantuneesta Neuvostolii-
tosta kohdistuvan uhan eliminoi-
minen. 

Tsaarin aikana ennen ensim-
mäistä maailmansotaa synnytetyn 
Pietari Suuren merilinnoituksen 
idea lämmitettiin yhdessä uudel-
leen. Merkittävä osa rakenteista, 
laitteista ja aseistakin oli vielä jäl-
jellä tai ainakin korjattavissa. Yhtei-
set erittäin hyvässä hengessä tehdyt 
suunnitelmat saivat kaikessa hil-
jaisuudessa molempien valtioiden 
johdon siunauksen, ja sotilaat sai-
vat vihreätä valoa työlleen.

Yhteinen tulenjohto

Puolustuksen uloimman kehän tu-
livat muodostamaan Utön, Örön, 
Osmussaarten ja Paldiskin ran-
nikkolinnakkeet, joiden kunnos-
tus- ja varustelutyöt alkoivat vauh-
dilla. Sisemmän, ratkaisevan kehän 

muodostivat jälleen Suomen puo-
lella Porkkalan Mäkiluodon ja Vi-
ron puolella Naissaaren ja Aegnan 
järeät linnakkeet. Yhteisen tulen-
johdon mahdollisuus varmistettiin 
Suomenlahden poikki kulkevalla 
merikaapelilla.

Ensimmäisessä maailmansodas-
sa käytettyä merikaapelia Mäkiluo-
dosta Tallinnaan ei löydetty, joten 
aluksi jouduttiin käyttämään Pos-
ti- ja lennätinlaitoksen sivukaapelia 
ja varmistamaan yhteys Helsingin 
kautta kulkevalla sotilaskaapelilla 
sekä radioyhteyksillä. Jatkosodas-
sa välille laskettiin uusi sotilaskaa-
peli, ja vanhakin kaapeli löytyi jos-
sakin vaiheessa.

Rannikkotykistön aseiden järeän 
rungon muodostivat molemmilla 
puolilla olevissa linnakkeissa kun-
nostettavissa olleet järeät 12 tuu-
man (305 mm) rannikkotykit, joi-
ta saatiin toimintakuntoon Suomen 
puolella Örössä, Mäkiluodossa sekä 
Helsingin edustalla Kuivasaaressa. 
Russarössä tätä täydensivät lisäksi 
9 tuuman tykit.

 Viron puolella järeät rannikko-
tykistöpatterit oli rakennettu  

Tallinnanlahdella Naissaarelle ja 
Aegnaan. Ydessä näiden järeiden 
tykkien noin 40 kilometrin kanta-
ma takasi Suomenlahden sulun yh-
teisellä ristitulella. Itsenäiset Suomi 
ja Viro saattoivat siten luottaa sii-
hen, ettei idästä olisi odotettavissa 
laivastohyökkäyksiä.

Yhteinen sukellusvene-
projekti
Merkittävä osa yhteisissä suunni-
telmissa oli yhteinen sukellusve-
neprojekti. Oli tärkeätä varmistaa 
Suomenlahden sulku sukellusvene-
aseella, joka oli osoittanut voiman-
sa jo I. maailmansodassa. Suomi 
hankki pienen sukellusvenelaivas-
tonsa rakennuttamalla sen saksa-
laisten opastuksella ja lisensseillä 
Crichton Vulkanin telakalla Turus-
sa. Yhteistyön tuloksena Saksa sai 
myös oman, salaisen sukellusvene-
laivastonsa prototyypin.

Suomen laivaston käyttöön su-
kellusveneet tulivat ensimmäisen 
kerran vuonna 1930, ja niiden ni-
met olivat Vetehinen, Vesihiisi ja 
Saukko.1931 valmistui neljäs su-

kellusvene nimeltään Iku-Turso. 
Telakan prototyyppi lunastettiin 
valtiolle, ja siitä tuli viides sukel-
lusveneemme. Nykyisin Suomen-
linnassa museokäytössä oleva Ve-
sikko on näistä ainoa jäljellä oleva.

Virolaiset halusivat kuitenkin toi-
mia toisin, sillä saksalaisiin ei siellä 
historiallisista syistä oikein luotettu. 
He tilasivat 1933 kaksi sukellusve-
nettään Englannista Vickers-Arm-
strongilta. Lembit ja Kalev lasket-
tiin vesille 1936 ja 1937. Yhdessä 
suomalaisten kanssa kuitenkin var-
mistettiin sukellusveneiden ase- ja 
muiden järjestelmien yhteensopi-
vuus. Lembit on nykyään suoma-
laisen Vesikon tavoin museoituna 
ja tutustuttavissa Tallinnan Lento-
sataman museossa.

Hyvin suunniteltu, 
mutta ...
Me jälkiviisaat tiedämme, miten sii-
nä Suomenlahden puolustuksessa 
lopulta kävi. Saksa ja Neuvostoliit-
to sopivat keskenään etupiirijaosta 
Molotov-Ribbentrop sopimuksel-
la 23.8.1939. 

Kun Neuvostoliitto sitten alkoi 
sopimuksen antamin valtuuksin 
laajentaa reviiriään entisille tsaa-
rin Venäjän rajoille Itämerellä, ja 
se sai nopeasti kaikki kolme Balti-
an maata suostumaan sotilastuki-
kohtien perustamiseen niiden alu-
eille. Ikävä Suomi ei näissä syksyn 
1939 neuvotteluissa antanut perik-
si, ja niin syttyi talvisota, tunnetuin 
seurauksin.

On varmaa, että Suomen ja Viron 
salaiset sotilaalliset suunnitelmat 
vuosivat jo 1930-luvulla Neuvos-
toliittoon, jonka tiedustelu toi-
mi erinomaisesti. Tässä voidaan-
kin ehkä nähdä yksi Neuvostoliiton 
syy varmistaa Leningradin turval-
lisuus ja Neuvostoliiton vapaa pää-
sy Itämerelle. Suomen ja Viron kal-
taisille pikkuvaltioille ei tullut sallia 
mahdollisuutta rajoittaa Suuren ja 
Mahtavan Neuvostoliiton toimin-
taa Itämerellä. Ja, kuten me jälki-
viisaat tiedämme, seurauksena oli 
talvisota.

GöRAN LINdGREN
Kirjoittaja on sotahistorian 
harrastajatutkija

Suomen ja Viron 
salaisuudeksi jäänyt 

sotilaallinen yhteistyö

örön rannikkolinnake oli yksi 
Suomenlahden puolustuksen 
tukipilari.

Peräkkäisinä vuosina itsenäistyneet veljesvaltiot herättivät ennen sotia henkiin 
tsaarin Venäjän ajatuksen Suomenlahden sulkemisesta. 

Mutta nyt rintamasuunta kääntyikin itään.
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Sotaveteraaniliiton, Rintamavete-
raaniliiton sekä Sotainvalidien Vel-
jesliiton yhteistyön ja edunvalvon-
nan toimielin Veteraaniasioiden 
Valtuuskunta (VeVa) tapasi loka-
kuussa eduskuntaryhmien puheen-
johtajistoa. Tapaamisen yhteydes-
sä se teki esityksen edunvalvonnan 
uusista tavoitteista.

”Rintamaveteraanien kuntoutus-
ta koskeva laki muuttuu 1.11.2019 
lukien niin, että valtion varoista taa-
taan sotiemme veteraaneille koti- ja 
hoivapalvelut. Monet muut elämi-
seen liittyvät maksut jäävät edelleen 
veteraanin itsensä maksettavaksi”, 
VeVa muistuttaa. 

Tällaisia ovat esimerkiksi lai-
toshoidosta tai tehostetusta pal-
veluasumisesta perittävät vuokrat, 

silmälasit, lääkekustannusten oma-
vastuu ja ne lääkkeet, joita Kela ei 
korvaa. Veteraanijärjestöjen tiedos-
sa on, että joidenkin veteraanien on 
tehtävä valintoja ruoan ja lääkkei-
den välillä.

Veteraanijärjestöissä on käyty 
keskustelua siitä, miten veteraanien 
taloudellista asemaa voitaisiin yk-
sinkertaisimmin helpottaa, ja näin 
päädytty esittämään rintamalisän 
korotusta nykyisestä 50,19 euros-
ta 200 euroon. 

”Rintamalisää saavat kaikki tun-
nuksen omaavat veteraanit, myös 
sotainvalidit. Lisä ei ole verotet-
tavaa tuloa, eikä vaikuta muihin 
etuuksiin.”

Toinen tapaamisessa tuotu edun-
valvonnallinen tavoite liittyy vai-

keavammaisten sotainvalidien puo-
lisoiden kuntoutusoikeuteen.

”Tänä vuonna on vähimmäis-
vaatimus sotainvalidin haitta-as-
teelle lesken kohdalla 30 prosent-
tia, mutta aviopuolison kohdalla 
50 prosenttia. Tarkoitukseen va-
ratun määrärahan puitteissa olisi 
mahdollisuus vuonna 2020 alen-
taa sotainvalidilta vaadittava haitta-
asteraja 30 prosenttiin myös avio-
puolison kohdalla”, VeVa esittää.

Eduskuntaryhmille luovutettu 
esitys käsitellään syksyn aikana. 

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: MARJA KIVILOMPOLO

Tukitehtävä Suomen Sotaveteraaniliiton 
toimintasuunnitelmassa

Sotaveteraaniliiton 
painopistealueet 

2020
• Varmistetaan rintamaveteraanien nykyisten tukien saata-
vuus ja toteutus

• Jatketaan veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja les-
kiensä etuuksien kehittämistä yhteistyössä muiden veteraa-
niliittojen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiokontto-
rin kanssa

• Valmistaudutaan veteraanikentän rakennemuutokseen 
suunnittelemalla Sotaveteraaniliiton toiminta perinneajan 
valmisteluille ja toteutukselle

• Kehitetään veteraanikentän järjestöjen yhteistoimintaa

Joissain keskusteluissa on tullut esiin, että 1.11.2019 voimaan 
astuneen päivitetyn ”Veteraanilain” myötä tukityö on saavut-
tanut tavoitteensa, ja voimme todeta työmme tullen tehdyksi. 
Ei näin! Veteraanijärjestöt jatkavat edelleen edunvalvontatyö-
tään, mikä näkyy selvästi Suomen Sotaveteraaniliiton toimin-
tasuunnitelmassa 2020: kaksi ensimmäistä painopistealuetta 
koskee pelkästään päätehtäväämme, tukityötä.

Päivitetty ja 1.11.2019 voimaan astunut ”Veteraanilaki” on 
erittäin tärkeä saavutus. Se on kuitenkin vain sanoja paperilla, 
ellei sitä jalkauteta siten, että sotiemme veteraanit saavat tar-
vitsemansa tuen ja avun tasapuolisesti ympäri Suomea. Vas-
tuu toimista on kunnilla ja kuntayhtymillä, joita veteraanijär-
jestöt tukevat. Tietoa on jaettava myös veteraaneille itselleen 
sekä heidän omaisilleen.

Päivitetty laki ei kuitenkaan poistanut kaikkia veteraani-
en puutealueita. Toisena painopistealueenaan Veteraaniliitot 
edistävätkin uusia etuuksia, kuten tavoitteeksi asetettu rinta-
malisän korotus. Veteraanien puolisoiden ja leskien asema ja 
heidän hyvinvointinsa nousee yhä keskeisemmäksi edunval-
vontatavoitteeksi.

Myös kaksi viimeistä painopistealuetta palvelevat hieman toi-
sesta näkökulmasta tukitehtävien toteuttamista. Kaiken kaik-
kiaan Toimintasuunnitelma 2020 jatkaakin aiemmalla linjalla, 
jossa veteraani on kaiken keskiössä.

SAKARI MARTIMO
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja

Veteraaniliittojen Valtuuskunnan edustajat yhteiskuvassa eduskuntaryhmien edustajien kanssa. Vasemmalta Markku 
Honkasalo (SIVL), Seppo Savolainen (SIVL), Antti Simola (RVL), Erkki Heikkinen (SVL), Sari Tanus (kd), Marja-Liisa Taipale 
(SIVL), Antti Kurvinen (kesk), Antti Lindtman (sd), Matti Louekoski (RVL), Jukka Kopra, (kok), Jani Mäkelä (ps) Juho Kautto 
(vas) sekä Kimmo Kiljunen (sd).

Veteraaniliittojen valtuuskunta 
vieraili eduskunnassa

Marraskuun alussa tulee voimaan ve-
teraaniliittojen aikaansaama, rintama-
veteraanien kuntoutuksesta annettu 
lain (1184/1988) muutos (54/2019). 
Kyseessä on yksi veteraaniliittojen yh-
teisen edunvalvonnan suurimpia saa-
vutuksia,  jolla kunnat velvoitetaan 
järjestämään veteraaneille maksut-

tomasti heidän tarvitsemansa kotona 
asumista tukevat palvelut. Kunnat las-
kuttavat kustannukset Valtiokontto-
rilta vastaavasti kuten sotainvalidien-
kin osalta.   

Valtiokonttori myöntää vuosittain kun-
nille palveluiden järjestämisen edellyt-

tämän rahamäärän, jota voidaan tarvit-
taessa täydentää myöhemmin samana 
vuonna. Kunnan arvion tulee perustua 
jokaiselle sen alueella asuvalle veteraa-
nille tehtävään yksilölliseen palvelutar-
peen kartoitukseen.  

Koska palveluntarve on yksilöllinen, 
ovat sitä myös myönnettävä palvelut, 
joihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mu-

kaiset hoiva-, ateria- ja siivouspalvelut. 
Lisäksi tuetaan veteraanien virkistystä 
ja asiointia ja omaishoidon tukea.  

Kenttäpostia käsittelee lakimuutosta 
jokaisessa tämän vuoden numerossaan 
eri toimijoiden näkökulmasta. 

Lisää seuraavalla aukemalla.    

Uusi laki voimaan 1.11.2019
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Vielä liki 75-vuotiaanakin Tenho 
Tikkanen luonnehtii veteraanin 
omaisen roolia ”opettavaiseksi ja 
kasvattavaksi”. Hänen isänsä, tal-
visodan ja jatkosodan veteraani on 
nyt jo 103-vuotias.

”Erityisen haastava se on, kun 
veteraanilla on kotona asuva iäkäs 
puoliso. Näin oli vuoden 2017 lo-
pulle saakka. Kotona tutussa ym-
päristössä äitini pystyi melkein so-
keanakin vielä liikkumaan omin 
voimin. Sairastuttuaan ja vuode-
osastolle jouduttuaan menetti hän 
liikuntakykynsä kahdessa viikossa. 
Tämän vuoden alussa hän lopulta 
menehtyi, mikä oli kova isku isäl-
le 76 avioliittovuoden jälkeen”, Tik-
kanen kertoo.

”Silti sanoisin, että ulkopuoliset 
asettavat lähiomaiselle suurimmat 
haasteet. He ovat yrittäneet laittaa 
veteraania holhoukseen ja siirtää 
hänet myös hoitolaitokseen. Ovat 
tehneet näitä ehdotuksiaan aivan 
isän kuullen. Siitä hän ei ole pitä-
nyt.”

Halu asua kotonaan

Tikkasen isä asuu edelleen omas-
sa kodissaan ja haluaa tehdä näin 
myös vastaisuudessa.  

”Hän kokee olonsa turvalliseksi 
kodissaan, jonka on itse rakentanut 
ja jonka tilan pellot raivannut. Li-
säksi hän haluaa hoitaa itse asian-
sa ja päättää niistä.”

Aina ei kunnissakaan ymmärre-
tä veteraanien tarvetta pysyä itse-
näisinä toimijoina.

”Ulkopuolinen katsoo tätä eri 
tavoin: pitäisi passata kaikki val-
miiksi, mutta juuri sillä sotketaan 
normaalirutiinit ja tehdään toimeli-
aastakin miehestä avuton ja tarpee-
ton. Sellainen kasvatusmenetelmä 
ei sovellu edes lapselle ja eikä tie-
tenkään vanhukselle. Omatoimi-

suus on kaikessa A ja O”, hän uskoo.
Kotiin tuotavat palvelut ovat iäk-

kään väestön selviytymisen kannal-
ta ratkaisevassa roolissa. Tikkasen 
mukaan ei saisi myöskään unoh-
taa niiden sosiaalista ulottuvuutta. 

”Vieraiden käynti on tärkeä. Sel-
laiset ovat veteraanin parhaita kes-
kustelukumppaneita, jotka ovat 
myös kiinnostuneita kuulemaan 
juttuja ja heille isällä riittää kyl-
lä aina uutta tuoretta kerrottavaa!”

Paikallisia eroja

Ennen 1. marraskuuta voimaan tul-
lutta lakimuutosta on kuntien ve-
teraaneilleen tarjoamissa palve-
luissa ollut huimia eroja kunnasta 
toiseen. Tikkasen mukaan Kiuru-
vedellä palvelut ovat toimineet koh-
talaisesti.

”Siivousta on ollut mielestäni 
riittävästi. Jalkahoito olisi tärkein, 
mutta siinä on puutteita, vaikka se 
olisi välttämätön isäni kohdalla ja 
halvin hänen kuntoutustaan ajatel-
len. Nykyisellään olemme paikan-
neet hoidon puutteita omin varoin”.

Kritiikkiä saa myös se, että mo-
nin verroin halvemmaksi tulevaa 
oman auton käyttöä ei veteraaneil-

le tai heidän omaisilleen korvata.
“Aina tulisi asioinnissa käyt-

tää taksia, mikä korvataan, vaikka 
kaikille apteekki- ja kauppareissul-
le ei veteraania olisikaan tarpeen 
vaivata.”

Kunnalta kuntayhtymälle

Tikkanen kuitenkin kertoo palve-
luorganisaation siirtymisen isän 
asuinkunnalta kuntayhtymälle hei-
kentäneen asioiden hoidon tasoa. 

”Isän täyttäessä 100 vuotta hänet 
poistettiin veteraanikuntoutuksen 
piiristä yli vuodeksi. Kuntoutus pa-
lautui tälle kaudelle. Selvittäessä-
ni asiaa Sotaveteraaniliiton kanssa 
paljastui, että Ylä-Savon sosiaali- ja 
terveysyhtymän veteraanikuntou-
tukseen varatut rahat olivat loppu-
neet, mutta Valtiokonttorilta saata-
vissa olevia lisämäärärahojakaan ei 
oltu haettu.”

Omaisten aktiivisuutta on vete-
raanien puolia pidettäessä vaadittu. 
Pärjäämään ja sinnittelyyn tottunut 
veteraanisukupolvi ei myöskään ole 
itse ensimmäisenä vaatimassa oi-
keuksiaan, tietää Tikkanenkin. 

”Uuden kuntoutuspäätöksen 
liitteenä tuli kirjeessä kuntoutuk-

sen hintaa osoittava lasku. Tämän 
nähtyään isä kieltäytyi lähtemästä 
kuntoutukseen todeten, ettei ’yh-
teisiä varoja näin saa tuhlata.’ Tänä 
vuonna isäni ei ole suostunut läh-
temään tarjotulle kuntoutusjaksol-
le, joten olen ilmoittanut, että siitä 
luovutaan.”

 
Odotukset uuden  
lain suhteen
Uuden lain aikana veteraanien 
avuksi kotiin tuotavien palvelui-
den perusteena on kullekin vete-
raanille tehtävä henkilökohtainen 
palvelunkartoitus. Tikkanen ei kui-
tenkaan ole täysin vakuuttunut, että 
siinä tultaisiin onnistumaan.

”Palvelusuunnittelua tekevistä 
henkilöistä on selvästi vajetta. Hy-
vää halua uskon kyllä olevan riit-
tävästi.”

Kiteytettynä hän odottaa uuden 
lain tuovan mukanaan ”järjen käyt-
töä”. 

”Uusi laki näyttäisi antavan mah-
dollisuuksia selvästi aikaisempaa 
parempaan veteraanien hoidon jär-
jestämiseen. Siitä on nyt selvä yhteis-
kunnan tahto. Miten tähän tavoit-
teeseen päästään, on jo toinen asia.”

Tiedottaminen tärkeää

Tikkanen myös peräänkuuluttaa 
kunnilta aktiivisempaa tiedottamis-
ta asioista, ja kertoo tähän saakka 
olleensa veteraaniasioissa yleisen 
tiedonvälityksen, sotahistoriahar-
rastuksesta tuttujen ystävien va-
rassa. Tätä haastattelua tehdessä 
on marraskuun alkuun aikaa alle 
kuukausi, mutta mitään yhteyden-
ottoa ei kunnasta ole veteraaneille 
tai heidän omaisilleen tullut. 

”Uuden veteraanien hoitoa kos-
kevan järjestelmän osalta olisi mie-
lestäni paikallaan järjestää yleisiä 
koulutustilaisuuksia. Sellaisesta ei 
vielä näillä selkosilla ole kuultu.”

Paikallisten erikoislääkärei-
den palveluja Tikkanen kiittelee ja 
muistuttaa pienen kunnan eduista: 
jos joku asia ei toimi, niin vastuu-
henkilöt ovat selvillä. 

”He ovat tuttuja ja kunnon ihmi-
siä. Kävivät keväällä heti äidin kuo-
leman jälkeen selvittämässä asioita 
ja pistin heidät lujille!”

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: JAANA SELANdER/ 
KIURUVESI-LEHTI

1   2   3   4   5   6
Kenttäpostia -lehti seuraa 
veteraanipalvelujen lakiuudistusta 
neljässä lehdessä.

Tenho Tikkanen hoitaa 103-vuotiasta veteraani-isäänsä

”Omatoimisuus on veteraanille 
kaikessa A ja O”

Tähän saakka luovimi-
nen veteraanipalvelu-
jen viidakossa on ollut 
omaisellekin haasta-
vaa, tietää kiuruveti-
nen Tenho Tikkanen

Tauno Tikkanen seuraa 
103-vuotiaanakin aktii-
visesti maailmanmenoa 
- tässä poikansa Tenhon 
kanssa äänestämässä
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Marraskuun alussa voi-
maan tulevan lain myötä 
kaikista veteraanien koto-
na asumista edesauttavis-
ta palveluista tulee heille 
maksuttomia. Leskiin ja 
puolisoihin se ei kuiten-
kaan vaikuta.

”Joistakin, kuten siivous- ja pyyk-
kipalveluista hyötyy toki veteraanin 
kanssa samassa taloudessa asuva 
puolisokin”, Rintamaveteraanilii-
ton toiminnanjohtaja Heikki Kar-
hu huomauttaa. 

”Veteraanin puoliso pääsee osak-
si myös veteraanille myönnettävää 
tuettua kotikuntoutusta. Myöskään 
laitoskuntoutuksen suhteen ei tule 
muutoksia”, muistuttaa puolestaan 
Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri 
Leena Seppälä. 

Yhteisellä kuntoutusjaksolla tue-
taan myös veteraania hoitavan puo-
lison jaksamista. Aviopuolisolla on 
oikeus osallistua veteraanin kanssa 
samanaikaisesti veteraanin kans-
sa laitos- tai päiväkuntoutukseen, 
mutta ei avokuntoutukseen.

Oikeus palvelutarpeen 
arviointiin
Veteraanien kotiin saatavien pal-
velujen perustana on hänelle tehty 
henkilökohtainen palvelutarpeen 
arviointi.

”Kunnissa huonosti tunnetun ja 
valitettavan vähän hyödynnetyn 
vanhuspalvelulain puitteissa myös 
leskillä ja puolisoilla on oikeus pal-
velutarpeen arviointiin ja kunnan 

sen perusteella tarjoamiin palve-
luihin. Heidän tapauksessaan pal-
velut eivät kuitenkaan ole maksut-
tomia”, Seppälä pahoittelee. 

Veteraaniliitot eivät ole unohta-
neet edunvalvonnassaan  myöskään 
puolisoita ja leskiä. Sotaveteraa-
niliiton toiminnanjohtajan Sakari 
Martimon mukaan edunvalvonnan 
painopiste tulee epäilemättä tule-
vaisuudessa olemaan enenevässä 
määrin heissä.

Veteraaniliittojen  
avustukset
Veteraaniliitot myöntävät taloudel-
lista avustusta myös niihin kuulu-
ville veteraanien puolisoille ja les-
kille. Nimenomaan taloudellisesti 
heikoimmassa asemassa oleville 
suunnattujen avustusten tuloraja 
on noin 1 200 euroa kuukaudessa.

”Hakemukseen on liitettävä ve-
rotodistus sekä kuitit niistä kuluis-
ta, joihin avustusta haetaan. Avus-
tuksia myönnetään esimerkiksi 
lääke- ja hoitokulujen omavastuu-
osuuksiin, apuvälineisiin ja kotona 
asumista helpottaviin kodin muu-
tostöihin. Avustuksen suuruus on 
keskimäärin noin 100-700 euroa 
riippuen aiheutuneista kustannuk-
sista”, Seppälä kertoo.

Avustusta haetaan oman sotavete-
raaniyhdistyksen tai -piirin kautta. 

”Veteraaniliittojen yhteiseen va-
rainhankintaan perustetun Sotiem-
me Veteraanit- keräyksen tuotosta 
myönnetään avustuksia myös ve-
teraaniliittoihin kuuluville puoli-
soille ja leskille. Liittoihin kuulu-
mattomia veteraanien puolisoita 

ja leskiä pyritään auttamaan, jos 
henkilö voi osoittaa olevansa so-
tiemme veteraanin puoliso tai les-
ki. Heidät pyritään myös saamaan 
veteraaniliittojen piiriin, että he sai-
sivat jatkossakin tietoa juuri heille 
suunnatuista tukimuodoista,” kerä-
yksen varainhankintapäällikkö Pia 
Mikkonen muistuttaa. 

Hakemus ja täyttöohjeet löytyvät 
keräyksen sivulta osoitteesta  
www.veteraanit.fi/ukk

Virkistäytymistä ja  
vertaistukea
Sotaveteraaniliitto järjestää yhdessä 
Kaatuneiden Muistosäätiön kans-
sa kesäisin 4-5 vuorokauden mit-
taisia kunto- ja virkistyslomia pie-
nituloisille veteraanien leskille sekä 
veteraanien omaishoitajana toimi-
ville puolisoille, joilla ei muuten 
ole kuntoutusoikeutta tai mahdol-
lisuutta siihen. 

Hakijoiden tulee olla joko So-
taveteraaniliiton tai Rintamavete-
raaniliiton puoliso- tai leskijäseniä. 
Lomien hakumahdollisuudesta tie-
dotetaan vuoden ensimmäisessä 
Kenttäpostia-lehdessä.

”Lomaa haetaan vapaamuotoisel-
la hakemuksella, joissa selvitetään 
hakijan elämäntilanne sekä halu-
amansa lomajakso. Lomat sisältävät 
täysihoidon, majoituksen ja moni-
puolisen ohjelman”, Seppälä kertoo. 

ARIELA SäKKINEN

Mitkä ovat sotaveteraanin 
leskien ja puolisoiden etuudet?
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Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi

puh. 06-557 2249

Haminan Keskusapteekki
Satamakatu 9, 49400 Hamina

puh. 05-344 0172

Runebergin Apteekki
Runeberginkatu 32, 00100 Helsinki 

puh. 09 - 436 6560

Munkkiniemen Puistoapteekki
Munkkiniemen puistotie 15,

00330 Helsinki
www.munkkiniemenpuistoapteekki.net

Alajärvi

Hamina

Karis Apotek

Karjaan Apteekki
Kauppiaankatu 9,

10300 Karjaa, puh. 019-230 018

Karjaa/Karis

Kontio Apteekki
Karhulantie 30, 48600 Kotka

puh. 05-220 0440

Kotka

Helsinki

Salon Vanha Apteekki
Kauppakeskus Plaza, 24100 Salo 

puh. 02-777 6400

Salo

Simpeleen Apteekki
Roihankatu 1, 56800 Simpele

puh. 05- 437 1129

Simpele

Vaasan Vanha Apteekki

Gamla Apotek i Vasa
Vaasanpuistikko 13,

Vasaesplanaden
puh. 06-357 5300

VaasaNaantalin Apteekki
Luostarinkatu 25, 21100 Naantali

puh. 02-431 2720

Naantali

APTEEKKIPALVELUA SOTAVETERAANEILLE

Lappeenranta

Joutsan Apteekki
Länsitie 8, 19650 Joutsa

Puh. 0207 342 300

Joutsa

Kutsu

Turvallista seniorielämää kaikilla mukavuuksilla
Saga-palvelutalot tarjoavat turvallista, viihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista pal-
veluiden kera ikäihmisille Turussa, Raumalla, Helsingissä, Vantaalla, Lappeenrannassa 
ja Seinäjoella. 

Kaikissa Saga-palvelutaloissa järjestetään esittelykierros joka keskiviikko klo 13. 
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Sagan korkeatasoisiin palveluihin!

Syksyllä 2020 valmistuu uusi Saga-palvelutalo Lahden ydinkeskustaan.

Kiinnostuitko Saga-palvelutaloista?
Tilaa esitteet, varaa oma esittely tai kysy tilapäisistä asunnoista
maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 9-17) 
myynti.saga@sagacare.fi | www.sagacare.fi

Hammaslääkäri Hannu Cederberg
Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus

Mustalahdentie 10, 00960 Helsinki, puh. 050-553 7877

P. Tyllilä Linja Oy
Espoo

puh. 09-888 1269, tilausajot@tyllila.com

Häijään Apteekki
Kauppakeskus Häijään Äijä 

Sastamala
puh. 03 - 518 1135

Suodenniemen sivuapteekki
puh. 03-517 113

Sastamala
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Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Joensuu

K-Market Juuka
KIITOKSET SOTIEMME 

VETERAANEILLE 
JUUPAJOELTA!

Suomen CNC-Koneistus Oy
Jyväskylä

Rakennusliike Seiska Oy
Jyväskylä

Topiron Ky
Laukaa

Erikoispurku Oy
Jyväskylä

Kaivinkoneyhtymä 
Hokkanen & Hokkanen

Piispanristi

Euromaski Oy
Kaarina

Osuuskunta 
Kainuun Kanerva

Kajaani

ADS-Group Oy
Kalajoki

NurMetal
Kalakoski

Maanrakennus 
Mikko Sallinen Oy

Kangasala

Ramin Remonttipalvelu
Kangasniemi

Vestom Oy
Kemi

Thinkflow Oy
Kerava

Kuljetus Leppänen Oy
Kittilä

Insinööritoimisto 
H.Eskelinen Oy 

Kotka, www.heske.fi

Logcoy Oy
Myllykoski

KUOPION WOODI OY Manor Oy
Kuortane 

Yli-Kaatiala Forest Oy
Kuortane

PÖLKKY OY 
Kuusamo 

Palosaaren Sähkö Oy
Kuusamo

Isännöinti Duo Oy 
Lahti

www.karirakenne.fi MT Betoniteräs Oy
Nastola

Nastolan Forest Huolto Oy
Lahti

Lahden 
Kamppailulajikeskus Oy

Nikko Oy
Jakkula 

Finn Lamex Safety Glass Oy
Laitila

AgriVaraosat ja 
Konehuolto Oy 

Lappeenranta 

KIITOKSET SOTIEMME 
VETERAANEILLE 

LAPPEENRANNASTA!

FINN-VALVE OY
Joutseno 

LVI-Toivanen Oy
Lappeenranta 

Niemi Energy Oy 
Lappeenranta 

lasku Kiinteistö-Vesasto Oy LKV
Lempäälä 

Putkiasennus Virtanen Oy
Lieto 
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Minä etsin heidän 
joukostansa mies-
tä, joka korjaisi 
muurin ja seisoi-
si muurinaukos-

sa minun edessäni maan puolesta 
(Hes.22:30)

Sodan uhan alkaessa 1930-lu-
vun lopulla näyttää yhä todennä-
köisemmältä sai se myös Suomen 
papiston valmistautumaan ”seiso-
maan muurinaukossa maansa puo-
lesta.”

Suomen puolustusvoimissa ei 
varsinaisesti suoritettu sotilaspa-
piston koulutusta, mutta Suoje-
luskuntien päällystökoululla Tuu-
sulassa pidettiin suojeluskuntien 
kenttäpappikursseja, joille osallis-
tui huomattava osa vapaaehtoises-
sa maanpuolustustyössä toimivas-
ta kirkkomme papistosta.

Heidän joukossaan oli myös isä-
ni, Salmin rajavartioston pastori 
Jouko Karanko. Keuhkovian vuoksi 
hän oli ns. ”nostomies”, mutta hän 
ilmoittautui sotaan vapaaehtoisena 
ja tuli määrätyksi Karjalan ryhmän 
pastoriksi. Sodan koettelemukset 
hän tallensi päiväkirjaansa. 

Pelosta tulee totta

Lähes kaksi kuukautta isä kier-
si ryhmän eri yksiköissä aina Sal-
missa, Suojärvellä ja Tolvajärvellä 
saakka. Vielä loka-marraskuun ju-
malanpalvelukset hän piti Pitkäran-
nan kirkossa. Sitten pelosta tuli tot-
ta. Talvisota oli syttynyt.

”Olin silloin Mustaojan varrella 
Hopunvaaran tienoilla pioneereja 
tervehtimässä. Riensin paluukul-
jetuksessa divisioonan esikuntaan 
ja pyysin lupaa saada evakuoida 
perheeni Pitkärannasta. Junat oli-
vat kuitenkin täynnä salmilaisia, 
sillä rajakylät roihusivat punerta-
vina tummaa taivasta vasten. Vas-
ta adventtina 3.12. evakuoitiin Pit-
käranta. Sain työnnetyksi vaimoni 
ja kaksi pikku tyttöstäni muuta-
mine matkavarusteineen konduk-
töörivaunuun. Itse hyppäsin siel-
tä kinokseen Sumerian mäessä, ja 
riensin esikuntaan”, isä kirjoitti päi-
väkirjaansa.

Kirkon evakuointi

Pitkärantaa oli tuossa vaiheessa 
pommitettu jo parina päivänä, jo-

”Siunattuani hautaan oman veljeni tiesin olevani valmis mihin tahansa”

Rintamapastorin
raskas työkenttä 
Laatokan Karjalan ryhmän rintamapastori Jouko Karanko tallensi 

Talvisodan kokemuksensa koskettavaksi päiväkirjaksi.

talvisodasta
80 vuotta

ten oli kiire saada kaikki tyhjäksi. 
Hän sai luvan käydä antamassa oh-
jeet kirkkonsa evakuoinnista. 

”Ahdoin reppuuni parisenkym-
mentä virsikirjaa ja sulloin pääl-
limmäiseksi kirkon viinikannun, 
ehtoollismaljan ja öylättilautasen. 
Ehtoollisvälineet sain lähetetyksi 
esikunnasta Haapajärvelle, jonne 
perheenikin monivaiheisen matkan 
jälkeen päätyi.  Näin katkesi yhteys 
siviilielämään ja – toimeeni.”

Pian isä sai tulikasteen tuleviin 
tehtäviinsä.

”Meidän veljessarjastamme oli 
elossa kuusi ja kaikki rintamapal-
veluksessa eri puolilla itärajaa Sal-
lasta Kannakselle. Tuli salamana 
viesti, että veljeni Tauno Karan-
ko, jääkärikapteeni, oli kaatunut 
17.12. Kuhmon Rastivaarassa. Sain 

komennuksen toimittamaan ruu-
miin siunauksen Valtimolla, mis-
sä laskimme hänet sukuhautaan. 
Olin saanut hyvin läheisen ja ki-
peän muistutuksen työstäni soti-
laspappina. Nyt olin valmis mihin 
tehtävään tahansa.”

Joulun sanoma rintamalla

Ennen hyökkäystä Lemettiin, isän 
joukot olivat puolustusasemissa, 
joissa ollessa tuli joulu.

”Jouluaatto kului aamusta il-
taan ahkeraan kiertämiseen ’so-
tapesän’ tuliaisten kanssa teltas-
ta telttaan, majapaikasta toiseen. 
Veisuu oli voimakasta ja harrasta. 
Se oli melkein kaikille ensimmäi-
nen sotajoulu. Joulun evankeliumi 
Rauhan ruhtinaasta, Vapahtajasta 

ja suuresta ilosta kaikille kansoille 
tuntui sodan raa´an ja jyrkän vas-
takohtaisuuden tähden niin kaukai-
selta, mutta samalla niin kiihkeäs-
ti toivotulta ja kipeän tarpeelliselta, 
että aseveikot tajusivat puolesta sa-
nasta, jopa sanoittakin, uuden elä-
män välttämättömyyden ja mah-
dollisuuden.”

Isä sanoi taistelutoiminnankin 
aikana koettaneensa noudattaa 
tunnollisesti sotilaspapin tärkein-
tä sääntöä: mennä miesten luo vai-
keimpiinkin paikkoihin olemaan 
lähellä, auttamaan kaikessa missä 
osaa sekä pelastamaan elämää. 

”Pysyttelin vetäytymisvaiheen 
aikana etulinjan mukana ja autoin 
myös haavoittuneiden kuljetukses-
sa, joka oli useimmiten varsin ras-
kasta työtä. Hyökkäysvaiheessa tuli 

vielä vaikeammaksi kuljettaa haa-
voittuneita sairasajoneuvoasemalle, 
vain poikkeustapauksissa oli mah-
dollista saattaa heidät joukkosidon-
tapaikalle asti.”

Kun aikaa ei ole

Kiivaimpien taistelujen aikana isä 
kertoi varsinaisen sielunhoitotyön 
jääneen henkilökohtaisten keskus-
telujen varaan asemissa olevien 
miesten kanssa tai haavoittuneiden 
kera joukkosidontapaikalla. 

”Päivän rasitusten jälkeen pää-
si tappioiden tähden yhä pienem-
pi osa vaihtoon taakse ja painui heti 
uneen. Vihollisen tykistö-ja lento-
toiminta vilkastui yhä, kun päivät 
pitenivät. Ilmat olivat aurinkoisia 
ja helmikuun lopun yöt kuutamoi-
sia. Öisin yritin pitää tappiolistoja 
ja täydennysluetteloita kunnossa.”

Eräänä iltamyöhänä isä löysi 
Nietjärveltä etelään oleville kuk-
kuloille saatujen nuorten täyden-
nysmiesten joukosta tutun nimen: 
Pekka Aron, isän serkunpojan Vii-
purista. 

”Päätin mennä katsomaan häntä 
vasta aamulla, kun niin väsytti. Olin 
varhain suksillani, mutta aikainen 
oli vihollinenkin. Kukkuloilta ve-
dettiin jo ahkiossa haavoittuneita ja 
kaatuneita. Kysyin heti ensimmäi-
sestä korsusta Pekka Aroa. Pari täy-
dennysmiestä oli äsken vaihdettu 
asemista ensimmäiseltä vartiopai-
kaltaan. He sanoivat: ’Pekka kaatui 

Kenttäpastori Jouko Karanko (kuvattuna Jatkosodassa Kiestingissä) kirjoittamassa omaisille, mikä oli hänelle 
kenttäpapiston tehtävistä kaikista vaikein
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heti. Veivät hänet juuri pois’. Kä-
sitin järkyttyneenä, että aikaa oli 
vähän.”

Isä alkoi kiertää majapaikoissa 
aamusta iltaan ehtoollisvälineet 
mukanaan.

”En enää seurannut edes tais-
telutoimia, vaan kuljin ja kul-
jin. Olinhan jo kerran tullut liian 
myöhään. Jokainen kaatunutkin 
oli minusta uudella tavalla lähei-
nen. Oioin heidän koukistuneita 
jäseniään. Otin tuntolevyn puo-
likkaan kaulasta. Puristin kädes-
tä. Puhelinkin heille. Huomasin, 
että miehet katselevat minua ou-
dosti. Vähitellen palasin tavalliseen 
toimintavireeseeni. Uupumuskin 
pakotti siihen. Nyt sain vuorostani 
rauhoitella toisia, sillä jotkut olivat 
katkeamisen partaalla. Ymmärsin 
heitä kipeän läheisesti.”

Rauha maassa ja 
sydämessä
Isä kertoi saaneensa olla monessa 
mukana: edellä mainittujen tehtä-

vien lisäksi hän oli miinoittamas-
sa pioneerien kanssa teitä Lemetin 
Koirinojan risteyksestä sekä Sysky-
järvelle että Lemettiin päin, katkai-
semassa Lemetin motin puhelin-
yhteyksiä sekä mm. evakuoimassa 
Lemetin tielle juuttuneista vihol-
lisen panssarivaunuista syötävää, 
juotavaa ja muuta tarpeellista. Yksi 
oli kuitenkin yli muiden. 

”Kaikkein vaikeinta minulle oli 
kuolinsanoman ilmoittaminen ja 
osanottokirjeen kirjoittaminen 
omaisille. En oikein tajua, mitä pi-
täisi ensisijaisesti sanoa”, hän mu-
rehti päiväkirjassaan. 

Helmikuun lopulle tultaessa hän 
tiesi katselevansa tuttuja ja rakkai-
ta Pitkärannan-seutujaan viimeisiä 
kertoja. Isän kirkko oli aivan hei-
dän silmiensä edessä, sodan täysin 
runtelemana.  

”Ennen vetäytymistämme kier-
sin vielä kertaalleen kaikki ase-
mamme. Luin jonkun Raamatun 
kohdan ja sanoin siitä johtoajatuk-
sen. Veisasimme hiljaa ja keskus-
telimme. Puolipaastosunnuntaina 

menin heti aamulla eteentyönnet-
tyyn konekivääripesäkkeeseemme. 
Se oli peltoaukeaman reunassa 
vastapäätä kirkkoani. Yöllä sata-
nut lumi oli peittänyt sodan saas-
tuttaman luonnon, pommikuopat, 
murskaantuneet puut, kaatuneiden 
ruumiit. Kevätaurinko sai kaiken 
sädehtimään häikäisevän kirk-
kaana. Juhlallinen hiljaisuus val-
litsi kaikkialla. Oli maaliskuun kol-
mas päivä. Pyhäaamun rauha.”

Tuon silloin sisällään kokeman-
sa sisäisen rauhan isä kertoi kestä-
neen koko sen kymmenen päivää, 
mitä sota vielä jatkui. 

”Kerroin miehille olleeni tuon 
kirkon pappi. Hyräilimme hiljaa 
jotain virttä. Silloin jostain tuli kai 
harhaluoti ja kirkonkello helähti, 
kutsuen meitä jumalanpalveluk-
seen. Luin epistolan. Miehet kuun-
telivat ja nauttivat Herran ehtool-
lisen.”

TEKSTI: OUTI KARANKO

Pojat haettiin 
takaisin kotiin

Sotavainajien muiston vaalimisyh-
distys kävi lokakuun puolivälissä 
mm. veteraaniliitoista koostuvien 
yhteistyökumppaneidensa kanssa 
jokasyksyisellä sankarivainajien ha-
kumatkalla Viipurissa. 

Tällä kertaa Suomeen päästiin 
tuomaan 21 pientä valkoista ark-
kua, joissa lepäävät 22 tämän kesän 
etsinnöissä löydettyä suomalais-
sotilasta. Heistä 20 kaatui Karja-
lan Kannaksella ja kaksi Laatokan 
pohjoispuolella. Löytötietojen pe-
rusteella kahdeksan jäi kentälle tal-
visodassa ja 14 jatkosodan torjun-
tataisteluiden kesänä 1944.

”Tänään täällä Pietari Paava-
lin kirkossa edessämme alttari-
tasanteella on 21 pientä valkoista 
arkkua muistuttamassa meitä sii-
tä, että työmme jatkuu”, muistut-
ti Sotavainajien muiston vaalimis-
yhdistyksen puheenjohtaja Pertti 
Suominen muistopalveluksessa pi-
tämässään puheessa.

”Vaikka sotiemme päättymisestä 
on kulunut jo pitkälti yli 70 vuot-
ta ja löydettyjen määrä väistämättä 
vähenee, työtämme tarvitaan edel-
leen. Toki tiedämme, että toiveet 
kaikkien löytämisestä ovat hyvin 
vähäiset, jopa mahdottomat, mut-
ta jokainen löytö ja jokainen tun-
nistus on aina vaivansa arvoinen.”

Yhteydenottoja luvassa

Tähän mennessä on tänä vuonna 
päästy omaisilleen luovuttamaan 
kuuden sankarivainajan jäänteet. 
Viime vuonna luku oli 18. Tunto-
levytietojen perusteella Suominen 
arvioi, että seuraavan kahden vuo-

den aikana 18 nyt Suomeen tuo-
dun sotilaan omaiset saavat kauan 
odottamansa yhteydenoton ja var-
muuden siitä, mitä heidän rakkaal-
leen tapahtui.

”Kun edessämme alttarilla olevia 
arkkuja katselee, ei voi olla ajattele-
matta, miten sodan koettelemukset 
tuntuvat joskus kovin epäoikeuden-
mukaisilta. Näin ovat varmasti ai-
kanaan ajatelleet myös kesäkuus-
sa 1944 Tali-Ihantalan taisteluissa 
Aniskalassa 19-vuotiaina kaatu-
neiden Jääkäripataljoona 5:n jää-
käreiden omaiset, jotka nyt vuosi-
kymmenten jälkeen saattavat saada 
läheisensä kotiin.”

Kirkkoon saattomatkalle ko-
koontuneiden kuulijoiden oli 
helppo yhtyä Suomisen esiin nos-
tamaan kiitollisuuteen siitä, että 
kansakuntamme kamppaillessa ole-
massaolostaan, meillä oli sankari-
vainajiemme kaltaisia miehiä, jotka 
eivät ylivoimankaan edessä väisty-
neet vartiopaikaltaan, vaan täytti-
vät sotilasvalansa sen viimeistä kir-
jainta myöten.

”Meidän velvollisuutemme on 
tehdä jatkuvasti parhaamme nii-
den sotilaittemme kohtalon selvit-
tämiseksi, joiden osaksi tuli sodan 
melskeissä jäädä tavoittamattomiin. 
Teemme sen kunnioittaaksemme 
veteraanisukupolven uhrauksia ja 
vaaliaksemme muiden perinnetyön 
tekijöiden rinnalla meille jätettyä 
itsenäisen isänmaamme arvokas-
ta perintöä.”

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: SAKARI MARTIMO

Jääkäripataljoona 4 jumalanpalveluksessa kolme päivää 
talvisodan päättymisen jälkeen Harlussa. (SA-kuva)

Talvisodan hartaushetki siellä jossakin. (SA-kuva)
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”Katsoessani 
riihessä ta-
pahtuvaa 
toimintaa 
näin siinä 

työhönsä vakavasti antautuneen 
joukon, joka äänettömästi ja hie-
novaraisesti suoritti palvelutehtä-
vänsä koko elämänsä menettäneille 
sotureille. Siinä solui käsien lomit-
se vasta mieheksi varttuva nuo-
rukainen, tuskin kahtakymmentä 
ikävuotta. Siinä siirrettiin arkkuun 
puolisoa ja isää parhaissa miehuu-
den voimissa.” 

Näin kuvaa kaatuneiden evaku-
oimiskeskuksessa talvisodan aika-
na henkilökohtaisesti työskennellyt 
pappi Lauri Palva kirjassaan San-
karivainajien tie kotiin. 

Toisen maailmansodan aikana 
suomalaisilla oli kova tarve ja halu 
evakuoida kaatuneiden sotilaiden 
ruumiit kotiseudulle. Kaatuneiden 
aseveljille sekä muille läheisille oli 
äärimmäisen tärkeää, että kaatunut 
pääsi kotimaan multiin. 

Suomi toi ainoana maana sodas-
sa kaatuneet omalle kotiseudulle. 
Kaatuneiden huollon tarkoituksena 
oli osoittaa kunniaa vainajille sekä 
suorittaa heille viimeinen palve-
lus hautaamalla heidät omaan ko-

timaahan, lähelle perhettä ja mui-
ta läheisiä.

Käytännön synty

Ennen talvisotaa ja talvisodan al-
kuvaiheessa kaatuneiden huol-
to ei ollut mitenkään selkeä asia 
puolustusvoimissa, eikä kaatunei-
ta tai heidän evakuoimistaan käsi-
telty tarkemmin missään ohjeissa. 
Kokonaisuus oli epäselvä ja haja-
nainen ja perustui enimmäkseen 
improvisoituun toimintaan.

Talvisodan edetessä kaatunei-
ta tuli koko ajan vain enemmän ja 
pikkuhiljaa huomattiin, ettei ny-
kyiset järjestelyt kaatuneiden huol-
toon liittyen olleet riittäviä. Tähän 
saakka kaatuneet oli lähinnä kent-
tähaudattu, eli vainajat sijoitettiin 
taistelukenttien läheisyyteen.  
Talvisodan ytimessä, tammikuus-
sa 1940 Päämajasta tuli käsky al-
kaa perustaa Kaatuneiden evaku-
oimiskeskuksia (KEK).

Päämaja määritteli myös kes-
kusten tehtävistä, kokoonpanos-
ta sekä käytännön työstä. Kaatu-
neet tuli kuljettaa mahdollisuuksien 
mukaan aina kotiseudun hautaan 
ja sotilaspapiston tuli vastata täs-
tä toiminnasta. Kaikki evakuoimis-

Kaatuneiden huolto 
talvisodassa

Talvisodassa syntyi Suomen ainutlaatuinen tapa tuoda sankarivainajat oman maan multiin. 

talvisodasta
80 vuotta

keskukset olivat kunkin armeija-
kunnan alaisia ja niitä määrättiin 
1-2 kutakin kuntaa kohden.

Keskusten tarve kuitenkin vaih-
teli sijainnin mukaan ja siksi nii-
tä syntyi etenkin talvisodan aika-
na lähinnä olosuhteiden mukaan. 

Viipurin Tammisuolle perustettiin 
ensimmäinen kaatuneiden eva-
kuoimiskeskus ja siitä hiljalleen 
toiminta laajeni muuallekin. Tal-
visodan päätyttyä kaatuneiden eva-
kuoimiskeskuksia oli yhteensä yk-
sitoista.

Sankarihautajaiset Kemiön kirkossa. 
Talvisodan komppaniat menivät paik-
kakunnittain.

Sankarivainajan matka 
Kaatuneiden 

evakuointikeskukseen, 
jossa ruumiit sulatettiin, 

pestiin ja puettiin.
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Tove Jansson, 
sotapropagandisti

Tove Janssonista on tullut muumiensa kautta koko maailman 
tuntema ja rakastama taitelija, mutta tiesitkö, että hän oli 

sotavuosina myös ärhäkkä poliittinen pilapiirtäjä?

Yleisradion Suuret Suomalaiset-äänestyksessä pe-
räti 19. sijoittunut Jansson on Suomen käännetyin 
kirjailija, jonka teoksia on saatavilla yli 45 eri kielel-
lä. Hänen poliittinen aktivisminsa on kuitenkin jää-
nyt käytännössä vain ruotsinkielisten tietoisuuteen. 

Taiteilijaperheessä kasvaneen Janssonin oma ura 
alkoi varhain. Hänen ollessaan vain 14 ruotsinkieli-
nen aikakausilehti julkaisi hänen sisällissodan päät-
tymisen 10-vuotisjuhlaparaatia esittävän ”Hej hurra 
för Mannerheim”-kuvasarjansa. Vain vuotta myö-
hemmin hän aloitti vakituisena avustajana ruotsin-
kielisessä Garm-lehdessä.

Vuonna 1923 perustettu Garm profiloitui kirjal-
lisuuteen ja kulttuuriin painottuvana satiirilehtenä. 
Se oli kuitenkin myös poliittisesti kantaaottava, jon-
ka painoarvoa lisäsi entisestään sen nimekäs avus-
tajakunta. Sen kritiikin kohteina olivat etenkin ääri-
liikkeet; ensin oikeisto, mutta 1930-luvulle tultaessa 
sen hampaisiin joutui myös vasemmisto. Lehti itse 
luonnehti linjaansa ”demokraattiskonservatiivisek-
si.” Garm jatkoi kuukausittaista ilmestymistään läpi 
sotavuosien ja Jansson pysyi lehden palveluksessa 
sen lopettamiseen saakka 1953.

1940-luvulle tultaessa hänestä tuli lehden pääasi-
allinen kuvittaja. Hänen terävästä kynästään lähtöi-
sin olevista, noin sadasta kansikuvasta kaksi nousi 
yli muiden. Ensimmäinen niistä irvaili Hitlerille, ja 
oli vähällä, ettei se tuonut lehdelle rangaistusta. Toi-
nen, Stalinia pilkkaava, oli sensuurille liikaa.  

Vuonna 1938 solmitussa Münichin sopimuksessa 
Saksalle luovutettiin Hitlerin Tsekkoslovakialta vaa-
tima, pääosin saksankielinen sudeettialue. Ensim-
mäisen maailmansodan nöyryytykseksi koettu tulos 
oli jättänyt Saksaan katkeruuden, jonka Euroopas-
sa pelättiin kasvaessaan purkautuvan uutena sota-
na. Sudeettialueiden kohdalla tehdyn myönnytyk-
sen toivottiin osaltaan lieventävän näitä jännitteitä. 

Lokakuun numerossa ennen sotia Euroopassa 
paljon matkustellut Jansson debytoi lehden kansi-
kuvittajana. Hänen johdollaan Garm otti sopimuk-
seen selkeän linjan: Hitler esitettiin kannessa kiu-
kuttelevana pikkupoikana, joka muun Euroopan 
johtajien tarjotessa toinen toisensa jälkeen kakku-
paloja (alueluovutuksia) vain huutaa haluavansa li-
sää kakkua (suuremman osuuden Euroopasta.). Ja 
oikeaan kuvaus osuikin: alle vuoden Hitler hyökkä-
si Puolaan ja Eurooppa löysi itsensä edellistäkin ve-
risemmästä sodasta. 

Myös Suomi ajautui Talvisodan myötä osaksi tois-
ta maailmansotaa. Pienen maan sisukas puolustau-
tuminen yllätti koko sitä seuraavan maailman, eikä 
vähiten Stalinin. Maaliskuussa 1940 olikin hänen 
vuoronsa päästä kansikuvapojaksi.

Juuri ennen Moskovan rauhaa ilmestyneen nu-
meron kansi irvaili sille, miten Stalinin mahtiponti-
nen kaikkivoipaisuus oli vaihtunut noloksi nöyryy-
tykseksi. Kuten arvata saattaa, sensuuri esti kannen 
julkaisun kokonaan. 

Vuonna 2007 Janssonista julkaistussa kirjas-
saan Boel Westin kertoo tämän nauttineen suures-
ti ajastaan Garmissa ja siitä, että sai ”sikailla Hitle-
rin ja Stalinin kustannuksella.”  Janssonin Hitleriin 
ja myöhemmin Suomen ja natsi-Saksan yhteistyö-
hön kohdistama arvostelu hiersi kuitenkin hänen 
välejään juutalaisvastaisen ja saksalaismielisen isän-
sä kanssa, mutta vanhempiensa itsenäiseksi kasvat-
tama Jansson piti päänsä. 

Ja siellä Garmin sivuilla teki yleisölle ensiesiinty-
misensä muuten se muumikin: Janssonin tuolloin 
vielä Snorkiksi kutsuma hahmo toimi Janssonin sig-
neerauksen ohella hänen piirrostensa tavaramerk-
kinä.   

ARIELA SäKKINEN

Jsp:ltä eteenpäin

Sotilaan kaaduttua ruumis siirret-
tiin lähelle joukkosidontapaikkaa. 
Joukkosidontapaikkojen läheisyy-
destä kaatunut siirrettiin huoltoajo-
neuvoilla tai muilla kuljetusvälineil-
lä paikkaan, jonne kaikki kaatuneet 
koottiin eli niin sanottuun kaatu-
neiden kokoamispaikkaan. Kulje-
tukset tapahtuivat useimmiten yö-
aikaan, sillä vihollisella oli ylivoima 
ilmavoimissa.

Kokoamispaikoissa kaatuneet 
otettiin vastaan, luetteloitiin ja kul-
jetettiin kaatuneiden evakuointi-
keskukseen varsinaista ruumiin 
huoltoa varten. Talvisodan aika-
na armeijan henkilökunta huoleh-
ti enimmäkseen kaatuneiden kul-
jetuksesta evakuoimiskeskuksiin.

Evakuoimiskeskukseen saavut-
tua vainajat pyrittiin tunnistamaan. 
Etenkin talvisodan alkuvaiheessa 
vainajien tunnistaminen oli haas-
tavaa kadonneiden ja keskenään 
sekaisin menneiden tuntolevyjen 
vuoksi. 

Tunnistusvaikeuksien vuoksi 
tunnistamattomat vainajat saattoi-
vat joskus viipyä evakuoimiskes-
kuksissa jopa kuukausia. Keskuk-
sissa miehet hoitivat vainajien 
kantamisen ja tarvikkeista huo-
lehtimisen. Lotat hoitivat vainaji-
en ruumiinhuollon. 

Sulatus ennen pesemistä

Talvisin varsinaista käsittelyä var-
ten vainajat tuli ensin sulattaa. Su-
latukseen käytettiin lämpimiä tiloja, 
kuten riihiä, saunaa, rautatievaunu-
ja tai siunauskappeleita. Sulatuksen 
jälkeen vainajan henkilökohtaiset 
tavarat kerättiin, vainaja nostettiin 
pöydälle ja oikaistiin. Vainaja tarkas-
tettiin ja hänen vaatteensa riisuttiin.

Kaikki taskut tyhjennettiin mah-
dollisista tavaroista ja arvotavarat 
sekä omat vaatteet otettiin riihi-
kirjurin huomaan, joka teki myös 
muistiinpanoja vainajasta. Tämän 
jälkeen vainaja pestiin hellästi. 
Kaikki näkyvät ruumiinosat pyy-
hittiin kostealla vaatteella ja mah-
dolliset pään alueen ruhjeet sidot-
tiin paperisilla siteillä.  Joskus pään 
vauriot olivat niin vakavia, että osa 
kallosta oli tuhoutunut kokonaan. 
Tällöin sitä korvattiin puuvanulla.

Pesemisen jälkeen vainaja ase-
tettiin arkkuun odottamaan jat-

kokuljetusta. Pääosin pyrittiin 
käyttämään perinteisiä ruumis-
arkkuliikkeeltä hankittuja valkoi-
sia ruumisarkkuja, joiden mukana 
tuli valkoinen paita, peite vainajan 
päälle ja kasvoille, sekä tyyny. 

Raskas tehtävä

Aina tällaisia valkoisia arkkuja ei 
kuitenkaan ollut saatavilla ja jou-
duttiin käyttämään yksinkertai-
sempia kuljetuslaatikoita ja ark-
kuja rakennettiin tarvittaessa itse; 
tarvittavia lautoja arkkuja varten 
saatiin muun muassa yhteistyössä 
poliisin kanssa lähiseutujen maa-
tilojen omistajilta. 

Tällöin vainajat puettiin esimer-
kiksi valkoiseen lumipukuun tai 
käärittiin valkeaan saatavilla ole-
vaan liinaan. Ruumiin ollessa pa-
hoin ruhjoutunut, laitettiin arkun 
päälle lappu, jossa kehotettiin, et-
tei arkkua enää kotipuolessa avat-
taisi. Tällä tavalla haluttiin suojata 
omaisia mahdolliselta järkytykseltä. 
Näissä tapauksissa käytettiin yleen-
sä sinkkiarkkua, sillä se oli kestä-
vämpi. 

Näin toimittiin päivästä toiseen, 
vainaja vainajalta. Pääkirjaan mer-
kittiin kaikki tiedot käsitellyistä 
vainajista; luettelot tunnistetuis-
ta, tuntemattomista, kentälle jää-
neistä ja kadonneista sotilaista. 
Kaikki keskuksissa huolletut soti-
laat merkittiin kirjaan mainiten sa-
malla ruumiin kohtalo sekä tiedot 
jäämistöistä. Tämä käytännön työ 
evakuoimiskeskuksissa oli rankkaa, 
niin fyysisesti kuin henkisesti. Näky 
saattoi olla vaikea käsitellä esimer-
kiksi siksi, että vainajat olivat usein 
pahoin jäätyneitä.

Talvisodassa menehtyi yhteensä 
noin 26 000 suomalaissotilasta. Se 
on noin 250 sankarivainajaa päivää 
kohti. Kaatuneiden evakuoimiskes-
kusten toiminnan ansiosta sekä 
myöhemmin suoritettujen kenttä-
etsintöjen johdosta suurin osa talvi-
sodassa menehtyneistä sotilaista on 
päässyt omaan kotimaahansa hau-
dattavaksi, joko tunnistettuna tai 
tunnistamattomana.

ANNIINA SILTALA
Kirjoittaja on kaatuneiden 
huollosta lopputyönsä tehnyt 
sairaanhoitaja-opiskelija

Sankarihautaus Savonlinnassa vuoden 
1939 viimeisenä päivänä.

Tove Jansson. (Kuva: Wikimedia)
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Talvisodan ohella Raat-
teen suunnalla oli suu-
ri merkitys jatkosodan 
alussa, kun III Armei-
jakunta pyrki kenraali 

Hjalmar Siilasvuon johdolla Raat-
teesta Uhtuan kautta Muurman-
nin radalle. Raatteen tien merkitys 
suomalaisen sivistyksen synnylle 
on sitä vastoin unohdettu ja lähes 
tuntematon asia.

Divisioona hyökkää

Talvisodan alkaessa marraskuun lo-
pussa 1939 venäläinen 163. Divisi-
oona hyökkäsi pääosillaan Kianta-
järven pohjoispäästä Juntusrannan 
kautta Suomussalmen kirkolle. Yksi 
rykmentti tuli Raatteen tien kautta 
ja joukot yhtyivät Suomussalmen 
kirkolla 8. joulukuuta 1939. Ylijoh-
to huomasi  vaarallisen tilanteen, 
koska oli odotettavissa hyökkäyk-
sen jatkuminen Ouluun  uusia tie-
linjoja pitkin.

Suomussalmelle lähetettiin täy-
dennysjoukkoja ja Siilasvuo mää-
rättiin niiden komentajaksi. Kuu-
samon suunnalle muodostettiin 
Ryhmä Susi, jota johti everstiluut-
nantti Paavo Susitaival.

Komentajat eivät kuitenkaan 
päässeet yhteistyöhön ja Juntusran-
taa ei valloitettu takaisin. Venäläi-
set lyötiin Suomussalmen kirkolla 
ja Kuusamon tiellä, mutta he pää-
sivät pakoon kirkolta Kiantajärven 
jäätä pitkin Juntusrantaan, jonne he 
asettuivat asemiin sodan loppuun 
asti. Suomalaisten komentajien eri-
pura pelasti näin 163. Divisioonan 
täydeltä tuholta.

Toinen tulee avuksi

Joulukuun puolivälissä 1939 havait-
tiin Raatteen suunnalla uusi divi-
sioona, joka oli tulossa auttamaan 
163. Divisioonaa. Tämän ukrai-
nalainen 44. Divisioonan kärki py-
säytettiin Kuomanjoen varteen 11 
kilometrin päähän kirkonkylästä. 
Talvisotaan tottumaton divisioona 
motitettiin ja tuhottiin pääosiltaan 
Raatteen tielle 1.-7. tammikuu-
ta 1940. Tästä mottitaistelusta on 

talvisodasta
80 vuotta

Raatteen tie – 
sivistyksen ja 

sodan tie
Suomessa ja ulkomailla Raatteen tie liitetään aina talvisotaan, mutta 

harva tuntee sen merkityksen kulttuurihistoriassamme. 

peräisin nimi ”Raaka Raatteen tie”. 
Kuomanjoki ansaitsisi oman muis-
tomerkkinsä, sillä puolustuksen 
kestäminen siellä pelasti Suomus-
salmen.

Suomussalmen ja Raatteen tien 
taisteluilla sekä koko Talvisodalla 
oli suuri merkitys Suomelle ja koko 
maailmansodan historialle. Sodan 
alku oli sujunut huonosti ja nyt tuli 
suuri voitto, mikä nosti puolustus-
tahtoa ja uskoa selviytymiseen. 
”Voittamaton puna-armeija” lyö-
tiin talvitaisteluissa eikä Suomen 
katkaisu kapeimmalta kohdalta on-
nistunut. Suomalainen ”motti” tuli 
tunnetuksi kaikkialla maailmassa.

Puna-armeija joutui opiskele-
maan mottitaktiikkaa kantapään 
kautta. Hyökkäysvaiheessa 1944 
he jo sen osasivat. Moteista Suo-
men armeija sai sotasaaliina run-

saasti sellaista kalustoa, jota meiltä 
puuttui aina panssareita ja ”piiska-
tykkejä” myöten. 

Jatkosodan aika

Saksa oli alussa tukenut Neuvosto-
liittoa, mutta sodan edetessä Sak-
sa huomasi Suomen taistelukyvyn 
ja tahdon. Se muutti suhtautumis-
taan ja alkoi tukea salaa Suomea, 
koska näki Suomessa liittolaisen, 
kun Saksa ennen pitkää hyökkäisi 
Neuvostoliittoon. 

Neuvostoliitto puolestaan herä-
si armeijansa huonoon kuntoon ja 
aloitti sodan jälkeen mittavan pu-
na-armeijan parantamisoperaation. 
Työ oli kesken, kun Saksa hyökkä-
si 22. kesäkuuta 1941, mutta vielä 
keskeneräinen puna-armeija kesti 
juuri ja juuri Saksan ensimmäisen 

rynnistyksen. Ilman Talvisodan he-
rätystä Neuvostoliitto olisi toden-
näköisesti sortunut kesällä 1941.

Jatkosodan alkaessa Suomus-
salmella ja Kuusamossa toimi Sii-
lasvuon johtama III Armeijakun-
ta, joka yhteistyössä saksalaisten 
kanssa pyrki Muurmannin radal-
le. Eversti Uno Fagernäsin johta-
ma pääjoukko hyökkäsi Raattees-
ta kohti Vuokkiniemeä ja Uhtuaa. 
Hyökkäys juuttui kiinni kymme-
nen kilometriä ennen Uhtuaa Kis-
kis-kukkuloille.

Vuoden 1942 aikana Uhtuan 
suunta luovutettiin saksalaisille. 
Raatteen tien merkitys katosi, kun 
Uhtuan huolto ohjattiin Juntusran-
nan kautta ja Juntusrannasta kasvoi 
todellinen huoltokeskus, johon tuli 
erilaisia varikkoja, makkaratehdas 
ja kenttäsairaala.

Jatkosodan lopussa saksalaiset 
vetivät osan joukkojaan rajan ta-
kaa pois Raatteen tietä pitkin. Tien 
varren asutusta ei poltettu, kuten ta-
pahtui Ämmänsaaressa ja Juntus-
rannassa. Siksi Raatteen tien pääs-
sä oleva vanha rajavartioasema on 
säilynyt ja toimii nyt museona.

Merkittävä kulttuuriväylä

Sodat ovat kuitenkin jättäneet Raat-
teen tien kulttuurimerkityksen ko-
konaan varjoonsa. Keisarikunnan 
aikana syntyi suomalaisuusliike, ja 
kansanperinteen tutkijat lähtivät 
etsimään suomalaisuuden ydin-
tä Vienan Karjalasta. Eri aikoina 
sekä Elias Lönnrot, J. F. Cajan, 
Matias Castrén, I. K. Inha että 
Samuli Paulaharju menivät kukin 
Raatteen tietä myöten Vienaan ja 

Kaatuneita ja sotasaalista Raatteen tien motin ensimmäiseltä päivältä, 1.1.1940
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ki on Raatteen tien alussa Raatteen 
Portissa.

Raatteen tie tänään 

Tänä päivänä Venäjän puolen Raat-
teentie on lähes olematon. Sen alku 
löytyy Vuokkiniemestä, mutta tie 
on kapea, pusikkoinen ja lähes 
käyttämätön.

Venäläisillä on rajavartijoita ra-
javyöhykkeellä, mutta Suomen 
puolella raja on enää etävartioin-
nissa. Suomen rajavartijoiden si-
joituspaikka on 40 km:n päässä 
Ämmänsaaressa. Vartijat kuiten-
kin kiertävät rajalla epäsäännöllisen 
säännöllisesti ja lisäksi rajavyöhyke 
on kameravalvonnassa.

Raatteen tie on ulkomailla Suo-
men tunnetuin tie. Kesäisin siellä 
käy ainakin 10 000 turistia, joille 
Raatteen ”kuoleman tien” ajami-
nen päästä päähän lukuisine muis-
tomerkkeineen on elämys. Raat-
teen sotahistoria on hyvin tutkittu 
ja selvitetty aihe, siitä tuskin löy-
tyy enää merkittävästi uutta tie-
toa. Kulttuurin kohdalla uutta tie-
toa olisi sitä vastoin löydettävänä 
vielä paljonkin.

TEKSTI: EERO PAAVOLA
FM, Raatteen tien 
museo-opas 2016-2018

tallensivat kansanperinnettä ja va-
lokuvia rajan takaa. 

Merkittävimmän työn teki Lönn-
rot kerätessään Vienasta suuren 
osan Kalevalan aineistoa. Hän teki 
11 runonkeruumatka Arkangelin 
ja Viron välille. Näistä tärkeim-
mät matkat tehtiin Raatteen kaut-
ta Vienaan. Viidennellä matkallaan 
vuonna 1834 hän laulatti Arhip-
pa Perttusta (Arhip Ivanov Pertu-
jev) kolme päivää Latvajärven ky-
lässä noin kymmenen kilometriä 
rajan takana.

Lönnrotin vuonna 1835 julkai-
seman Vanhan Kalevalan aineis-
tosta noin kolmasosa oli Perttusel-
ta saatua perinnetietoa. Lönnrot 
meni Raatteesta Uhtualle kolme 
kertaa vuosina 1934-36. Merkit-

tävin uhtualainen runonlaulaja oli 
Varahvontta Jamanen, jonka ta-
lossa Lönnrot yöpyi. Talo on säily-
nyt meidän päiviimme ja on hyvä 
kohde, kun vieraillaan Uhtualla eli 
nykyisessä Kalevalassa. Suomalai-
sen kulttuurin ydin runoineen ja 
kuvineen tuli näin Vienasta Raat-
teen kautta Suomeen.

Raatteen tie ja Raatteen eteläpuo-
lella Viiangin reitti olivat myös kaup-
pateitä Vienan ja Suomen välillä. 
Bolsevikkien noustua Venäjällä val-
taan kauppaa käytiin edelleen vuo-
teen 1928 asti, jolloin raja sulkeu-
tui ja säännöllinen liikenne lakkasi. 

Itsenäisyyden ajan alussa ns. hei-
mosoturit menivät vuosina 1918-

1922 mm. Raatteen kautta Vie-
naan liittämään Vienaa Suomeen. 
Ensimmäinen retkikunta oli evers-
tiluutnantti Carl Wilhelm Malmin 
retkikunta maalis-heinäkuussa 
1918. Retkikunta eteni Raattees-
ta Vienan Kemiin, mutta se kärsi 
siellä tappion ja vetäytyi Uhtualle. 
Malmin retkikunnan muistomerk-

Raatteen tietä pitkin marssittiin rajalle ja sen ylikin kesällä 1941.

Ulkomaillakin tunnettu Raatteen tie on suosittu matkailukohde

Vienan idyllisiä maisemia Raat-
teen tien toisessa päässä. Tie jat-

kui kaunista harjua pitkin pää-
tyen Vuokkiniemen kylään. 

Kuvattu elokuussa 1943.

Paljasjalkainen Elias Lönnrot kulki 
Raatteen tien kautta runonhakumat-
koillaan.
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Muurmannin suomalaisen 
yhteisön kansanmurha

”Suomi on provosoinut sodan Neu-
vostoliittoa vastaan. Suomi ampui 
Mainilan laukaukset ja hyökkä-
si Neuvostoliiton kimppuun”, jau-
hoi Neuvostoliiton propagandako-
neisto talvisodan alettua. Samalla se 
tiesi yhä ankarampia aikoja Muur-
mannin rantojen suomalaisyhtei-
sölle.

Enpä tiennyt aikoinaan minkä-
laisen murhenäytelmän keskel-
le joutuisin ryhtyessäni tutkimaan 
2000-luvun puolivälin jälkeen 
Muurmannin suomalaisia ja kir-
joittamaan heidän elämästään kir-
jaa. Vuosien varrella toiseksi kirjoit-
tajaksi tuli sotahistorian professori 
Martti Turtola, joka kirjoitti omas-
sa osuudessaan asialle laajemmat 
sotahistorialliset kehykset.

Mistä kaikki alkoi?
Kun suomalaisia lähti Venäjän puo-
leisille kalaisille Jäämeren rannoil-
le 1860-luvulta alkaen, elettiin vielä 
keisari Aleksanteri II aikaa. Hän piti 
ahkerista suomalaisista ja tuki ra-
hallisestikin, että suomalaiset pää-
sivät elämisen alkuun. Muurman-
nin ratatyöt toivat oman lisänsä ja 
vuoden 1918 jälkeen alueella saapui 
punakaartilaisia ja poliittisia pako-
laisia. Lopulta suomalaisasustusta 
oli yli 50 eri paikassa Muurman-
nin alueella.

Vielä 1930-luvun alkuvuosina 
kaikki oli kylissä kohtalaisen hy-
vin, mutta sitten alkoivat Josif Sta-
linin käynnistämät kauhistuttavat 
vainonvuodet, joissa suomalaisyh-

teisö tuhottiin niin perusteellises-
ti, että voidaan puhua kansanmur-
hasta.

Vuonna 1937 käynnistyneet vai-
not kohdistuivat ensi alkuun suo-
malaisyhteisöjen toimeliaimpiin 
ja etevimpiin miehiin. Vainoja 
varten kommunistisen puolueen 
Murmanskin aluekomitea oli saa-
nut avukseen Leningradissa ”me-
nestyksellisesti” toimineen Ezsovan 
teurastusryhmän. Troikat eli kol-
men miehen kenttäoikeudet tah-
kosivat kuolemantuomioita Muur-
mannin seutujen suomalaiskylissä 
yötä päivää. Oikeutta olivat jaka-
massa niin bolsevikit kuin NKVD:n 
edustajat. Kuulustelumenetelmät 
olivat niin karmeita, että jopa Adolf 
Hitlerin kuolemanleirien kuuluste-

lijat ottivat niistä oppia.
Stalinin ja hänen käskyläistensä 

Neuvostoliitossa suomalaisia ryh-
dyttiin pitämään järjestäytyneinä 
imperialismin vakoilijoina ja ter-
roristeina, jotka Suomen valtio oli 
lähettänyt ja joille oli annettu teh-
täväksi tuhota nuori Neuvostoliitto.

Benjami Ylilokan kohtalo

Päiväjärveläinen Benjami Ylilok-
ka, jota venäläiset pitivät punapa-
kolaisena, on yksi esimerkki siitä, 
mitä suomalaiset joutuivat kestä-
mään. Benjami saapui 22-vuotiaa-
na Venäjän puolelle Sompiosta, Lo-
kan kylästä Lapista 22. kesäkuuta 
1918. Hänen kotikylässään Lapissa 
oli kiertänyt huhu, että valkokaarti-

laiset värväävät miehiä joukkoihin-
sa, ja kuka uskaltaa kieltäytyä, saa 
vielä tuntea sen nahoissaan.

Vuonna 1938 kuulustelijat iskivät 
kyntensä rauhaa rakastavaan Ben-
jamiin ja veivät mennessään van-
kileirille Pietariin. Samalla tienoil-
la asuva Jauholan isäntä, joka selvisi 
Pietarin vankileiriltä, muistelee ai-
kaa seuraavasti:

”Siellä piestiin miehiä porukal-
la puolikuoliaaksi ja kuoliaaksi 
sekä ammuttiin hengiltä joka iki-
nen päivä.”

Benjami Yli-Lokan poika Sven 
Lokka on yksi kirjaani haastatte-
lemista Muurmannin suomalai-
sista. Jauhola yhytti Svenin noin 
viisitoistavuotiaana nuorukaisena 
hiihtämässä kyläänsä kohti, jolloin 

Kuolan niemimaan suomalaisyhteisö koki Stalinin vainot verisesti. 
Nyt heidän vaiettu tarinansa on saanut päivänvalon.

Suomalaisia asui Kuolan 
niemimaalla noin 440
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Jauhola alkoi kertoa Svenin isän 
kohtalosta tälle seuraavasti:

”Satuimme isäsi kanssa yhtä ai-
kaa kävelylle vankilan pihalle. Hän 
ryki verta. Hänen sisuksensa oli 
lyöty mäsäksi, maksa oli revennyt, 
kylkiluita poikki. Joku nuori mies 
auttoi isääsi, muuten hän ei olisi 
päässyt kävelemään… On hirvittä-
vää, mitä siellä tapahtuu. Hän ei ol-
lut mihinkään syyllinen. Seuraava-
na päivänä en enää häntä tavannut. 
Luultavasti hänet hakattiin kuoli-
aaksi tai ammuttiin kuularuiskulla.”

Saman kauheuden sai kokea mo-
nen suomalaisen ohella muutkin 
Stalinin vainon kohteet. Muurman-
nin rantojen suomalaisten vainot 
vain kiihtyivät sen jälkeen, kun tal-
visota alkoi.

Suomalaisten omaisuus 
ryöstettiin
Kesällä 1940, muutama kuukau-
si talvisodan päättymisen jälkeen, 
Stalin päätti häätää Muurman-
nin suomalaiset heidän kylistään. 
Suomalaisia oli silloin Kuolan nie-
mimaalla, etupäässä Muurman-
nin rannoilla arviolta noin 4 400 
henkeä. Kaiken kaikkiaan Kuolas-
ta siirrettiin pois yhteensä yli 7 000 
ulkomaalaista, joista suomalaiset 
muodostivat suurimman ryhmän. 

Erikoista siirtomääräyksessä on, et-
tei siinä mainita suomalaisia lain-
kaan. Kuitenkin kaikista ankarim-
pana vainot kohdistuivat Kuolan 
niemimaalla juuri suomalaisyhtei-
söön, joka oli Stalinin taholta vi-
hatuin.

Pääosa Muurmannin suoma-
laisista siirrettiin Karjalaan ja pie-
ni osa Uralin taakse. Muut etniset 
ryhmät lähetettiin etupäässä Al-
tain vuoristoon, Siperiaan. Tämä 
oli suomalaisiin kohdistunut toinen 
vainoaalto, jossa heidän omaisuu-
tensa myös ryöstettiin. Se annettiin 
venäläisille, jotka sijoitettiin tyhjäk-
si jääneisiin taloihin.

Nälkään näännyttämistä 
Arkangelin metsissä
Jatkosodan sytyttyä kesällä 1941 
Neuvostoliiton ja Suomen välil-
lä, Karjalaan pakkosiirretyt suo-
malaiset määrättiin jo syksyllä uu-
delle evakkomatkalle Arkangelin 
metsiin. Tämä evakkomatka ja sa-
malla kolmas vainoaalto oli vielä-
kin tuhoisampi kuin ensimmäinen 
matka Muurmannin suomalaisky-
listä Karjalaan 1940.

Arkangeliin lähdettiin junilla 
syksyllä 1941. Junia seisotettiin tar-
koituksella asemilla, niin että eva-
kot joutuivat asumaan yhtäjaksoi-
sesti viikkoja tarkasti vartioiduilla 
rautatieasemilla, joissa köyhät ja 
kaikkensa menettäneet suomalai-
set saivat pärjätä omillaan. Nälis-
sään he kaivoivat maasta matoja 
ja mädäntyneitä perunoita, yritti-
vät hädissään pyydystää kissoja ja 
koiria ja söivät eläinten raatoja, joi-
ta polttivat nuotioissa. Arkangeliin 
evakkojunat saapuivat marraskuun 
10. päivänä 1940.

Täällä osa suomalaisista sijoitet-
tiin metsätyömaille ja meni kauan, 
ennen kuin he saivat ensimmäisen 
oikean leipäannoksensa. Toisinaan 
he saivat kauraleipää. Tässäkin oli 
koira haudattuna, sillä leipä oli teh-
ty puhdistamattomasta kaurasta, 
joka oli jauhettu jauhoksi kaikkine 

akanoineen. Okainen leipä repi vat-
san ja suoliston verille. Kuka söi sitä 
ankarassa nälässä, kuoli, kuka taju-
si olla syömättä jäi toistaiseksi hen-
kiin. Tällä evakkomatkalla nään-
nytettiin kuoliaaksi 75 prosenttia 
Muurmannin suomalaisista. Päi-
väjärven kyläläisten kohtalo oli an-
karin – heistä kuoli 90 prosenttia.

Maria Kennelin ja  
pienen Reinon tragedia
Arkangelin metsiin joutui myös 
Uuraan 1930-luvulla Suomesta saa-
punut Maria Kennel (aik. Mante-
re), Oiva ja Veikko Mantereen äiti, 
joka menehtyi Arkangelin Ples-
etskin rautatieasemalla. Viimeisi-
nä hetkinään ennen kuolemaansa 
vaikeasti sairas Maria kutsui luok-
seen vangittuja lapsiaan Oivaa ja 
Veikkoa, jotka oli ammuttu vuon-
na 1938. Äiti ei koskaan saanut edes 
tietää, mihin heidät oli haudattu.

Marian kuoleman jälkeen hänen 
miniänsä, Oivan puolison Tyynen, 
neljävuotias veli Reino sairastui 
kurkkumätään. Pojan henki kulki 
vaikeasti, ja Tyyne vei hänet Arkan-
gelissa lääkäriin.

Lääkäri Neveroskaja vastasi hä-
tääntyneelle Tyynelle kylmästi, et-
tei kansanvihollisten lapsiin uhrata 
lääkkeitä. ”Aiotte kumota neuvos-
tovallan ja valloittaa Kuolan niemi-
maan. Te ette tarvitse mitään!” pau-
hasi hän. Niine hyvineen Veikko 
kuoli siskonsa käsivarsille.

Veikon haudalle Tyyne hankki 
valkoisen ristin. Veikon ja Marian 
kohtalo ei ollut ainutlaatuinen. Sai-
raus, kylmyys ja nälkä niittivät sa-
toaan, ja juuri tämä oli Stalinin tar-
koituskin: näännyttää suomalaiset 
hengiltä.
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Tolvanen Oy
Hautaustoimisto ja Kukkakauppa

Kauppakatu 53, Lappeenranta • puh. 453 0568
kukkakauppa.tolvanen@kymp.net • hautaustoimistotolvanen.fi

Voit tilata myös verkkokaupassa www.e-kukka.fi.
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Tunnistatko tuntemattomat?
Kenttäpostia-lehden sarjassa julkaistaan kuvia rintamalta. 

Tunnistatko kuvissa olevia henkilöitä? 
Kerro siitä meille!

1 2

65

3 4

Nämä porukkakuvat ovat 
tietokirjailija Jukka Halosen 

kokoelmasta, ja niissä 
ei ole tietoja. Kuvista voi löytyä 

sinulle tuttuja henkilöitä. 
Henkilötiedot, porukkatiedot, ajat
 ja paikat ovat kaikki arvokasta 

sotahistoriallista tallennustietoa.

Ota yhteys: Kenttäpostia, 
PL 600, 0521 HELSINKI tai 
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.
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Juttusarja avaa 
veteraanien 
sotakokemuksia 
omaisten silmin

Jokaisessa Kenttäpostia-lehdessä 
yksi suomalainen kertoo veteraa-
nista elämässään. Tällä kertaa 
tarinansa jakaa marsalkka 
Mannerheimin Göteborgissa 
asuva veljenpojanpojantytär.

 Marsalkka oli iso-
isäni setä. Emme 
koskaan tavan-
neet, sillä minä 
synnyin 11 vuot-

ta hänen kuolemansa jälkeen. Isä-
ni tapasi hänet pari kertaa. 

Hän keskusteli sodasta sisarus-
tensa kanssa ja hänen kirjeitään 
löytyy Kansallisarkistostakin. Hän 
pohti paljon näitä asioita ja keskus-
teli etenkin vanhimman veljensä 
Carlin kanssa, joka oli minun iso-
isäni isä. Bobrikov oli karkottanut 
Carlin maanpakoon rangaistukse-
na hänen osallisuudestaan taistelus-
sa Suomen itsenäisyyden puolesta, 
joten hän muutti Ruotsiin, missä 
kuoli. Hän oli hyvin aktiivinen Suo-
men itsenäisyyden puolestapuhuja.

Ylipäällikkönä marsalkalla oli 
harteillaan suuri vastuu ja hän jou-
tui tekemään vaikeita päätöksiä vai-
keissa paikoissa. Hän mietti koko 
ajan, että olivatko tehdyt päätök-
set oikeita. Itsekriittinen hän oli. 
Olen saanut käsityksen, että mar-
salkka, niin kuin isäni ja isoisäni 
ja isoisoisäni olivat aika realisteja, 
jopa pessimistejä tilanteen suhteen: 
Suomen kohtalo vaikutti aika ajoin 
hyvinkin toivottomalta. 

Kokenut tasapainoilija
Uskon hänen suhtautumisensa so-
tien lopputulokseen olleen sama, 
kuin suomalaisilla yleensäkin: pal-
jon hävisimme, mutta jotain voi-
timmekin: itsenäisyys säilyi ja se-
hän oli se päämäärä. Mutta kova oli 
hinta. Eihän hän sitä koskaan tie-
tysti juhlia voinut: niin moni nuo-
ri sotilas ja heidän perheensä oli-
vat saaneet kärsiä. Hän oli paljon 
tekemisissä esimerkiksi sotaleski-
en kanssa.  

Hänestä tuli vielä presidentti-
kin, mikä on aika ainutlaatuista. 
Se oli hänelle varmasti vähän vas-
tenmielistä myös, mutta hän tiesi, 
että Suomen etu vaati sitä: hän osasi 
tasapainotella Venäjän kanssa, niin 
kuin siinä tehtävässä tarvittiin.

Marsalkka oli pessimistinen Suo-
men suhteen ja sanoi sukulaisilleen, 
että kannattaisi melkein lähteä, jos 
tahtoo olla ihan varma, että pää-
see elämää ja uraa rakentamaan. 
Hän oli jo hänen asemassaan ko-
kenut kaksi sotaa samaa vihollis-
ta vastaan ja varmasti odotti kol-
matta, ennemmin tai myöhemmin. 
Sitä en osaa sanoa, että paljon hän 
ajatteli Suomella aikaa olevan. Pes-
simismiähän oli tuolloin kaikkial-
la - Suomessa elettiin pelossa vielä 
monta vuosikymmentä. 

”Meillä on 
Mannerheimien silmät”

Historian suurin  
suomalainen

Ei lapsena osaa analysoida ympä-
ristöään, mutta näin jälkeenpäin 
katsoen olen ihan kauhuissani sii-
tä, millainen vaikutus nimelläm-
me on varmasti ollut esim. opet-
tajiin – pienestä saakka olen ollut 
ihan omassa laatikossani. Mielessä 
on käynyt, että ehkä isänkin olisi 
pitänyt muuttaa maasta, niin kuin 
hänen sisarensa tekivät. Mutta hän 
rakasti Suomea ja varmaan myös 
ajatteli, että jonkun pitää olla tääl-
läkin edustamassa perhettä. 

Sodan jälkeinen Suomihan oli 
vähän toivoton paikka olla Man-
nerheim. Itse kävin kouluni 
70-80-luvuilla ja vielä silloinkin jäi 
oppi Suomen sotahistoriasta vähäi-
seksi. Pahinta oli, miten veteraane-
ja kohdeltiin: pilkattiin suorastaan. 

Kun Mannerheim joitain vuosia 
sitten äänestettiin historian mer-
kittävimmäksi suomalaiseksi, niin 
kyllä sekin lämmitti sydäntä, mut-
ta minulle merkittävintä oli sen po-
liittinen ulottuvuus: että nyt voim-
me ja saamme vihdoinkin arvostaa 
ja kiittää veteraanisukupolveamme. 
Että nyt ollaan vihdoin poliittisesti 
puhtailla vesillä ja se Neuvostoliiton 
nöyristely ja suomettuminen saivat 
vihdoinkin nokkaansa. Moni vete-
raani ehti kuolla ennen tätä valon 
paluuta. Se taistolaisten propagan-
da oli sydäntä riipaisevaa ja esimer-
kiksi isäni kärsi siitä hyvin paljon. 
Häneltä meni kunnioitus suoma-
laisia poliitikkoja kohtaan. 

Raskaan nimen taakka

Nimi velvoittaa ihan joka hetki ja 
aina en ole ihan onnistunut ym-
märtämään, miten paljon. Paljon 
olisin varmaan voinut tehdä toisin 
siinä mielessä; ottaa huomioon, 
että miten raskas tai valovoimainen 
tämä nimi on. Siihen tottui, kun ei 
ollut koskaan muutakaan kokenut. 

Ei se kuitenkaan nosta minua 
omissa silmissäni mitenkään. En 
tunne olevani siitä syystä ”joku”. 
Mutta samaan aikaan olen nautti-
nut ulkomailla asumisesta juuri sik-
si, että siellä ei ole patsaita ja minun 
nimisiä katuja. Siellä saan olla ihan 
vapaa ja anonyymi, viihdyn tämän 
kanssa paremmin. 

Emme ole perheessämme mi-
tenkään suurihmisiä siinä mie-
lessä, että olisimme menestyneitä 
millään alalla, edes taitelijana, pu-
humattakaan akateemisesta maa-
ilmasta. Olemme kaikki aika ta-
vallisia. Se tietty lahjakkuus mikä 
hänessä ja monessa hänen sisaruk-
sessaan oli… emme me jälkipolvet 
ole päässeet samalle tasolle. 

Gustaf- setä
Meidän perheellemme hän oli 
farbror Gustaf. Hän oli voimakas 
hahmo ja paljon läsnä, vaikuttaen 
meidänkin kasvatukseen. Lapsel-
le hän oli kuin kuka tahansa julk-
kis. Se oli meidän arkeamme. En 
tiedä, ymmärsimmekö teini-ikäi-
sinäkään, mistä oli kyse: että hän 
oli maamme pelastaja.

Se farbror Gustaf, jonka sukum-
me tunsi, oli vakava. Hän oli ko-
kenut sotia, hän oli henkilökohtai-
sella tasolla kokenut surua oman 
perheensä sisäisten asioiden vuoksi. 
Yritti hän myöhemmin Kaivopuis-
ton-vuosinaan lähentyä tyttäriensä 
kanssa, mutta venäläisen yläluok-
kaisen äitinsä kasvattamina he oli-
vat kasvaneet hyvin erilaiseen elä-
mään kuin hän. 

Hänen Kaivopuiston talonsa toi-
mii nykyään Mannerheim-museo-
na. Olen käynyt siellä useita kerto-
ja ihan pienestä saakka ja museon 
tuoksu vie minut takaisin lapsuu-
teen. Se on minulle vähän sellai-
nen mummon mökki; lapsuuteen 
kuuluva koti. Rakastan historiaa ja 
aikamatkoja, joten jo siksikin mu-
seo puhuttelee. Sehän on melkein 
koskematon, aivan niin kuin se oli 
hänen vielä eläessään. Se on hyvin 
kiehtova paikka ja kyllä siitä tulee 
perheenomainen fiilis, koska siel-
lä on potretteja minunkin esi-isis-
täni. Kyllä se tietyllä tapaa kodil-
ta tuntuu. 

Syvä tunnetason yhteys
Häntä on tutkittu niin paljon, että 
perheen ulkopuoliset asiantuntijat 
varmaan tuntevat hänet paremmin 
kuin me! Hän oli hyvin pidättyväi-
nen ja muodollinen, myös perheen-
sä parissa. Se kuului toki myös sii-
hen aikaan: ei aatelismies levitellyt 
tunteitaan ja draamojaan Instagra-
miin. Yksityiselämä todellakin oli 
yksityinen asia. 

Kielitaito, kiinnostus muita kult-
tuureita kohtaan ja kyky sopeutua 
niihin yhdistävät meitä. Marsalk-
kahan oli myös tutkimusmatkaili-
ja ja tuon piirteen, tietyn rauhatto-
muuden ja uteliaisuuden tunnistan 
itsessäkin: Suomessa en ole asunut 
yhtäjaksoisesti kovinkaan pitkiä 
jaksoja. 

Meillä on molemmilla Manner-
heimin silmät, tummareunaiset 
ja siniset. Kun katson niihin, niin 
koen tunnetason ymmärrystä ja 
hyvin syvän yhteyden; että hän on 
minun perhettäni. Isäni kanssa tun-
sin sitä samaa.  Olen varma, että 
marsalkan, Carlin ja Sofien, mar-
salkan tyttären kanssa, olisimme 
samaa mieltä monesta asiasta. Jos 
tapaisimme, tai, sitten kun tapaam-
me toisella puolella, niin meillä tu-
lee olemaan paljon mielenkiintoi-
sia keskusteluja!

TEKSTI: MAGGIE MANNERHEIMIN 
HAASTATTELUSTA 
ARIELA SäKKINEN
KUVA: ARIELA SäKKINEN

Maggie Mannerheimin esittelemässä perhekuvassa marsalkan nähdään poikkeuksellisesti hymyilevän.
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Jaana Laamanen:
Äyräpään ärjy ja 
Äänisen Aleksandra
Omakustanne 2019, 214 s.

Sotaveteraanit ovat hyvin iäkästä ja vauh-
dilla harvenevaa väkeä, mutta vielä löytyy 
heitä, jotka kykenevät kertomaan sotako-
kemuksistaan. Tätä ainutlaatuista aineistoa 
kerää muistitiedosta kiinnostunut tutkija FT 
Jaana Laamanen. Äyräpään Ärjy ja Äänisen 
Aleksandra on kansatieteilijän neljäs muisti-
tietopohjainen tietokirja. Tällä kertaa lähtei-
nä ovat Armas Koivisto, 100-vuotias kolmen 
sodan veteraani Hämeenkyröstä sekä todel-
linen harvinaisuus: 94-vuotias naispuolinen 
heimoveteraani Tampereelta.

Köyhäintaloineen, huutolaisineen ja las-
tenkoteineen matka talvisodassa JR 23:ssa 
ja jatkosodassa sekä Lapin sodassa Laguk-
sen panssarirykmentissä muonittajana pal-
velleen Koiviston elämään on myös silmiä 
avaava sukellus suomalaisessa yhteiskunnas-
sa sen itsenäisyyden aikana tapahtuneisiin 
muutoksiin. 

Koiviston maanläheinen ja rehellinen 
katsantokanta kiteytyy hänen arviossa so-
tavuosistaan. ”Tavallista vaan, ei mitään in-
toa: loppuis, että päästäisiin täältä.” Yhdistet-
tynä hänen vaatimattomiin lähtökohtiinsa ja 
ylempiarvoisen sotilaan petoksen syntipu-
kiksi joutumiseen korostuu kirjassa herkul-
lisesti se, että nyt sotaa todella tarkastellaan 
historiaan jääneiden, juhlittujen suurmies-
ten sijaan ihan tavallisen rivimiehen arki-
sesta näkökulmasta.

Samalla lailla karusti omaa aikaansa pei-
laa myös Stalinin vainojen kohteeksi joutu-
neen isän tyttären Aleksandran osuus, jolla 
ei muuten ole mitään tekemistä kirjan toi-
sen päähenkilön kanssa. 

Runsas kuvitus ja niiden kuvateksteissä 
jatkuva taustoitus on ansioksi kirjalle, mutta 
hieman repaleinen kerronta sekä taustoitta-
vasta kertojan äänestä vähän turhankin sel-
keästi erottuvat, viimeistä sanaa myöten lit-
teroidut lainaukset hengästyttävän runsaine 
lähdeviittauksineen tuovat kuitenkin kirjaan 
opinnäytetyömäisen vivahteen.

Molemmat ovat omalla laillaan viimeis-
ten joukossa, minkä vuoksi heidän tarinan-
sa kerääminen talteen on arvostettava pe-
rinneteko. 

Kirja (32.90€ + postikulut) on ostettavissa 
verkkokirjakauppa Bookcoverista sekä tilat-
tavissa kirjakaupoista. 

ARIELA SäKKINEN
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Armotonta ajankuvaa

 Mari Högman ja 
Hilkka Kanervikko: 
Sotatarinoita Pornaisista, 
Sotilaiden ja lottien muisto-
ja 1939-1945. Pornainen-seura, 
Keuruu 2019, 448 s., 
runsas kuvitus

Veteraanimatrikkeleita ja laajempia kun-
takohtaisia sotavuosista kertovia kirjoja il-
mestyy harvenevaan tahtiin - veteraanienkin 
rivien harvetessa. Nyt on asialla ollut Pornai-
nen, vanha ja historiallinen Itä-Uudenmaan 
kunta. Teoksen julkaisemisesta on huolehti-
nut Pornainen-seura. Suurimman työn kir-
jan aineiston kokoamisessa ovat tehneet lotta 
Hilkka Kanervikko ja kunnan informaatik-
ko Mari Högman, joka on huolehtinut myös 
kirja toimittamisesta.

Kirja ei ole kuitenkaan varsinainen mat-
rikkeli, siis kirja, jossa olisi henkilö- ym. tie-
dot kaikista kunnan sotaveteraaneista. Sii-

nä on kuitenkin matrikkelinomaiset tiedot 
Pornaisten sankarivainajista - kaatuneita oli 
kaikkiaan 73 miestä - ja lotista. Kyllä monen 
sotaveteraanin taistelujen tie tulee kuvatuk-
si kuitenkin heidän kotiväelle lähettämiensä 
kirjeiden ja sotapäiväkirjojen kautta. Monet 
sotatehtävissä mukana olleet henkilöt olivat 
kirjoittaneet myös omakohtaisia kokemuksi-
aan sodasta. Näitä muistelmia oli Hilkka Ka-
nervikko alkanut tallentaa ja siitä oli lähtenyt 
ajatus tehdä Pornaisten miesten ja naisten so-
takokemuksista kokonainen kirja.

Teoksessa on yli 50 erilaista ja eri pituis-
takin sotapolun kuvausta ja muistelmaa ja 
sotilaiden ja lottien nimiä esiintyy tekstissä 
niin runsaasti, että aika monet pornaislaiset 
veteraanit esiintyvät nimillään kirjan sivuil-
la. Sijansa ovat saaneet myös pikkulotat ja 
sotilaspojat ja monen muunkin erikoisryh-
män tarinoita tulee kuvatuksi ja kerrotuksi. 
Myös sota-ajan valokuvat antavat tarinoille 
toden tuntua.

Harvinaislaatuinen on 1965 kuolleen Aimo 

Tannerin kuvaus olostaan Waffen SS:n toipi-
laskodissa Saksassa kesällä 1942. Suomalais-
ten haavoittuneiden hoidosta Kolmannessa 
valtakunnassa oli sovittu Gestapon päälli-
kön Heinrich Himmlerin vieraillessa Suo-
messa. Tanner oli sitten yksi 15:sta Saksaan 
Hohenlycheniin hoitoa saamaan siirretyistä 

haavoittuneista ja hänen sieltä lähettämistään 
kirjeistä kyllä ilmenee, että olo saksalaisessa 
sotasairaalassa oli jopa hyvin epämiellyttä-
vää. Korpraali Tannerin ajatus olikin pääs-
tä maasta pois niin pian kuin mahdollista.

Teoksen kokoajien ja kirjoittajien yhtenä 
tarkoituksena on ollut muistaa ja kunnioit-

taa veteraanisukupolven uhra-
uksia ja muistoa. Se täyttää täs-
sä muodossa hyvin tehtävänsä, 
mistä kiitos kaikille hankkeessa 
mukana olleille!

Kirjaa voi tiedustella julkaisi-
jan kotisivuilta www.pornainen-
seura.fi.

ESKO VUORISJäRVI
VTT. sotahistorioitsija

 Pasi Tuunainen: 
Talven soturit. Talvisotataito 
Suomessa 1918–1940. 
Gaudeamus Oy, 344 sivua.

Talvisodan taisteluista on vuosikymmenten 
saatossa julkaistu hyllymetreittäin kirjalli-
suutta. Laajempia tutkimuksia talvisodan so-
tataidosta on kuitenkin tehty yllättävänkin 
vähän. Kattavin esitys aiheesta on pitkään 
ollut ”Suomalainen ja venäläinen taktiikka 
talvisodassa”, joka julkaistiin jo vuonna 1948. 

Filosofian tohtori, dosentti, tietokirjaili-
ja ja reservin majuri Pasi Tuunainen on jo 
aiemmissa, kansainvälisestikin arvostetuis-
sa tutkimuksissaan tehnyt parhaansa puut-
teen korjaamiseksi. Viimeistään hänen uusin 
teoksensa Talven soturit on kunnianosoitus 
sekä sotia edeltäneen ajan suomalaisen so-
tataidon kehittäjille että sitä talvisodassa to-
teuttaneille veteraaneille.

Johdantoluvussa Tuunainen tarkastelee 
suomalaisen sotataidollisen ajattelun lähtö-
kohtia ja osaamisen kehittymistä itsenäis-
tymisen jälkeen. Taktisia oppeja oli aluksi 
haettava ulkomailta, samalla kuitenkin tie-
dostaen, etteivät ne sellaisinaan soveltuneet 
omaan käyttöön. Alivoimaisen oli opittava 
hyödyntämään meikäläisiä olosuhteita tai-
tavammin kuin vastustaja. Etenkin talviolo-
suhteiden katsottiin tarjoavan mahdollisuu-
den tasoittaa voimasuhteita määrällistä ja 
materiaalista ylivoimaa vastaan.

Se, miten talvitaistelukyky käytännössä 
luotiin, selviää kattavasti teoksen kolmesta 
sisältöluvusta. Aktiivisuuteen, saarrostami-

seen, yllätykseen ja improvisointiin perus-
tuva taistelutapa edellytti liikkumiskykyisiä 
joukkoja. Päämäärän saavuttamista edesaut-
toivat ratkaisevasti laajojen kokeilujen kaut-
ta kehitetyt hiihtovälineet, yleisahkio, kamii-
nalla lämmitettävä teltta. 

Keinot taistella ja selviytyä hengissä arkti-
sissa olosuhteissa kirjattiin ohjesääntöihin ja 
koulutettiin harjoituksissa henkilökunnalle 
ja asevelvollisille. Lopullisesti mottitaktiik-
ka testattiin ja hyväksi havaittiin talvisodan 
korpitaisteluissa.  

HANNU LIIMATTA
eversti (evp.), sotatieteiden tohtori 

Kunnianosoitus talvisodan 
veteraaneille

Pornaisten sotatien koskettavat kohtalot
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Pekka Visuri, Eino Murtorinne: 
Hitlerin ja Stalinin kaupankäyn-
ti Suomesta 1939 - 1940, Kiista 
Suomen asemasta Saksan ja Neu-
vostoliiton vaikutuspiirissä, Do-
cendo 2019, 286 s.

Professorit Pekka Visuri ja Eino Murtorin-
ne ovat kirjoittaneet kirjan pelistä, jota Neu-
vostoliitto ja Saksa kävivät elokuusta 1939 
kesäkuuhun 1941 saakka - panoksena Suo-
mi. Kamppailun huippukohdaksi osoittautui 
Neuvostoliiton ulkoasian kansankomissaarin 
Vjatseslav Molotovin vierailu Berliinissä 12.-
13.11.1940. Silloin oli kummallakin osapuo-
lella “kovat piipussa”.

Kirjassa selvitetään laveasti taustoja sil-
le, mikä johti ideologioiltaan tyystin erilais-
ten Saksan ja Neuvostoliiton väliseen hyök-
käämättömyyssopimukseen elokuussa 1939. 
Tärkein oli kuitenkin sopimuksen salainen li-
säpöytäkirja, missä osapuolten välissä olevat 
rajanaapurit jaettiin sopimuskumppaneiden 
etupiirivyöhykkeisiin. Sen perusteella Viro, 
Liettua ja Latvia liitettiin kesään 1940 men-
nessä Neuvostoliittoon.

Suomessa kehitys oli toisenlainen. Syksyn 

1939 neuvottelut “rajantarkistuksista” eivät 
johtaneet yhteisymmärrykseen ja Neuvos-
toliitto hyökkäsi 30.11. Suomen kimppuun. 
Maamme onnistui voimavaransa äärimmil-
leen ponnistaen puolustautumaan ylivoi-
maista hyökkääjää vastaan ja rauha solmit-
tiin 13.3.1940.

Kirjassa esitetään, että Neuvostoliitto ja 
Stalin suhtautuivat eri lailla Suomeen kuin 
Baltian maihin ja venäläisten välittömänä 
tavoitteena ei olisi ollutkaan Suomen alista-
minen neuvostokomentoon, puhumattakaan 
maan valloittamisesta. Useat historiantutki-
jat ovat tästä eri mieltä. 

Neuvostoliitto oli aloittanut hyökkäysval-
mistelut jo vuotta aikaisemmin ja valmiste-
luja oli jatkettu syksyllä 1939. Jos Suomi olisi 
suostunut venäläisten vaatimuksiin “rajan-
tarkistuksista”, olisi seurauksena ollut maan 
ajautuminen neuvostokomentoon. Eli sota 
olisi ollut vältettävissä suuremmalla myön-
tyväisyydellä, mutta hintana olisi ollut itse-
näisyyden menetys; se on useimpien histo-
riantutkijoiden käsitys asiasta.

Kirjan parasta antia ovat täsmälliset kuva-
ukset ja johtopäätökset Molotovin ja Hitle-
rin neuvotteluista Berliinissä 12.-13.11.1940. 
Venäläiset kokivat Molotovin mukaan vel-

vollisuudekseen saattaa etupiirijaon määrä-
ykset voimaan myös Suomen osalta eli lik-
vidoida Suomi. Venäläisiä ärsytti erityisesti 
se, että saksalaiset olivat näkyvästi esillä suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja katukuvassa-
kin ja pahinta oli saksalaisten Suomen kautta 
aloittama kauttakulkuliikenne Norjan Kirk-
koniemeen. 

Hitler vakuutti, että etupiirijakosopimus 
on edelleen voimassa myös Suomen osalta, 
mutta Saksa tarvitsi täältä nikkeliä ja puuta 
eikä sallisi sotaa Itämeren piirissä. Venäläisiä 
hermostuttava kauttakulkuliikenne oli Hit-
lerin mukaan luonteeltaan tilapäistä ja tulisi 
jo lähipäivinä lakkaamaan. 

Kirja on hyvä yleisesitys siitä, miten vaikea 
oli Suomen asema kahden diktatuurin puris-
tuksessa. Teksti on todella juohevaa ja vaikka 
lukijalle on kerrottu esipuheessa, mitkä luvut 
ovat Visurin, mitkä Murtorinteen käsialaa, ei 
tyylissä ole huomattavissa mitään eroa. Kum-
mankin tekstiä on ilo lukea.

ESKO VUORISJäRVI
VTT, sotahistorioitsija 

Hitler huijasi Molotovia - Suomen eduksi
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kentän kuulumisia

Kantahämäläiset kiitosmatkalla Kannaksella

Oman kylän poikien hauta hiljensi
Veteraaneista ja ve-

teraanityössä mukana 
olevista koostunut 
joukko vietti neljä 
koskettavaa päivää 
luovutettua Karjalaa 

kiertäen.

”Tänään ja tässä muistamme heitä, 
poikiamme, kiitollisin ja siunaavin 
ajatuksin, suljemme sydämiimme 
myös kaikki veteraanit, sotainva-
lidit, lotat - kaikki sotaan osallis-
tuneet”, sanoi Summan maastossa 
Kalvolan miesten korsuhaudalla 
matkalaisille puhunut rovasti Ju-
hani Muilu.

Kalvolan miesten korsuhau-
ta metsän siimeksessä ja paikal-
le pystytetty muistokivi risteineen 
kertovat koruttomasti talvisodas-
sa vihollisen 21. joulukuuta teke-
män tykistökeskityksen osumasta, 
joka surmasi 19 miestä JR 15:n vii-
dennestä komppaniasta. Heistä 15 
oli kalvolalaisia.

Kanta-Hämeen Sotaveteraani-
piirin järjestämällä kiitosmatkalla 
puheensorina linja-autossa hiljeni 
jo lähestyttäessä Summan maastoa 
matkustajien tietäessä astuvansa lä-
hes pyhälle maalle.

Nelipäiväiselle matkalle halki 
luovutetun Karjalan oli yöpymis-
paikoiksi valittu Sortavala, Käkisal-
mi ja Viipuri. Suunnitelman mu-
kaisia, luontaisia pysähtymis- ja 
hiljentymispaikkoja olivat sodan 
aikaiset taistelupaikat kuten Kel-
ja ja Taipale, Äyräpää ja jo mainit-
tu Summa. Viimeksi mainituissa ja 
lisäksi Käkisalmessa joukko vietti 
hiljaisen hetken seppeleenlaskui-
neen.

Yhä mielessä

Kannaksen matkalla mukana ol-
leella veteraanilla Kaino Kaura-

sella, 96, muistot ”sieltä jostakin” 
ovat yhä mielessä ja tulevat uniin.

”Edelleen sitä kysyy, miksi toinen 
säästyi ja toinen ei. Asiat on täyty-
nyt pitää sisällään, ääneen ei näistä 
ole voinut puhua moniin vuosiin”, 
hän kertoo.

”Muistan tapahtumista monia 
ihan tunnilleen ja joukkueemme 
jäseniä nimiltä, jopa heidän syn-
tymäaikojaan. Öisin näitä tulee 
mietittyä, mitä varten ne sinne jäi-
vät. Kotiseutunsa siunattuun maa-
han he, kentälle jääneet, kuuluisi-
vat. He lunastivat sotilasvalansa sen 
viimeistä sanaa myöten.”

Käskyn käydessä tositoimiin 
ikää Kaino Kaurasella ja ikätove-
reillaan oli vajaat kaksikymmentä. 
Useimmat kalvolalaisista olivat vas-
ta 18-19-vuotiaita.

”Silloin ei tunteille ollut sijaa, 
ei edes kuolemanpelolle. Oli kuin 
olisi taivas repeillyt, kun vihollisen 
tykistökeskitys nostaessaan ilmaan 
savea ja pölyä pimensi auringon. 
Omakin tykistö jauhoi yhtä mittaa, 
vierustoverin puhetta ei kuullut”, 
veteraani muistelee Ilves-divisi-
oonaksi kutsutun, hämäläispojis-
ta kootun 5. Divisioonan tekemää 
vyörytystä Nietjärvellä 1944.

Matkaa hän pitää kallisarvoisena 
mukana olleiden veteraanien lisäksi 
muillekin. Hänelle itselleen vierai-
lu tapahtumapaikoilla nosti pintaan 
suuria tunteita; myös syvää kiitol-
lisuutta rakkaasta perheestä, puo-
lisosta ja yhtä lailla myös vuosiin 
mahtuneesta arkisesta työstä.

”Olen saanut elää pitkän, hyvän 
elämän.”

MARJA HINKKALA
Hattulan-Tyrvännön Sotaveteraani-
yhdistyksen hallituksen jäsen

Rovasti Juhani Muilun koskettavan 
puheen jälkeen vietettin hiljainen 

hetki Kalvolan miesten korsuhaudalla

Kalvolan korsuhaudan muisto elää 
Taistelujen yhä jatkuessa Summassa ei 21.12.1939 tuhou-
tuneeseen korsuun jääneitä ruumiita ollut mahdollista kai-
vaa ylös, vaan kaatuneet siunattiin paikan päällä viisi päi-
vää myöhemmin. Siunaustilaisuuden yhteydessä paikalle 
pystytettiin sotamies Kalle Laineen veistämä koivusta teh-
ty ns. Summan risti. Vasta jatkosodan sytyttyä ja saavutet-
tua asemasotavaiheen vuonna 1942 oli viimein mahdol-
lista kaivaa ruumiit ylös ja toimittaa haudattaviksi Kalvolan 
sankarihautausmaalle. Samalla Kalvolaan siirrettiin myös 
sotamies Laineen puuristi, joka löytyy nykyään Kalvolan 
seurakunnan hautausmaalta.
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Sosionomiopiskelijat ilahduttivat
Hyvinkään Veteraanitalossa

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat järjestivät 15. syys-
kuuta Hyvinkään Veteraanisäätiötalolla toimintaa osana opis-
kelujensa projektitehtäviä.

Veteraaneille tarjottiin musiikkiesityksen lisäksi myös mak-
karanpaistoa ja hierontaa. Mukana oli myös kaverikoira Ver-
neri, jota veteraanit innokkaasti rapsuttelivat. Päivän välitön 
tunnelma jäi lämmittämään veteraanien mieliä vielä pitkäksi 
aikaa: opiskelijat jakoivat heille myös lahjoituksena tehtyjä vil-
lasukkia, lapasia ja hartiahuiveja.

Tapaamisesta jäänyttä hyvää mieltä kiittelivät veteraanien 
lisäksi myös opiskelijat.

TEKSTI: SUSANNE PIRTTIVAARA

Opiskelijoiden mukanaan tuoma Verneri-koira vei kaikkien sydämet 
(Kuva: Olavi Kurko)

Kymenlaakson neuvottelupäivä
kartoitti perinneaikaa

Kokouksen alussa Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö eversti-
luutnantti Timo Hartikainen luovutti Erkki Vuoristolle myöntämänsä 
tammenlehvän tunnuksen käyttöoikeuden. (Kuva: Eero Mattila)

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin perinteinen neuvottelu-
päivä järjestettiin Kouvolassa Puhjonrannan kurssikeskukses-
sa 4.10.2019. Neuvottelupäivän aiheena oli perinnetyön kar-
toitus.

Eero Mattilan ja Vesa Kangasmäen esitykset toivat esille 
tämän hetkisen tilanteen. Ohjelmaan kuului myös ajankoh-
taiset aiheet ja vuoden 2020 toimintakalenterin esittely. Tilai-
suuteen osallistui myös Rintamaveteraanien Kymen piirin 
puheenjohtaja Pentti Hämäläinen Haminasta.

TEKSTI: TOIVO HARTIKAINEN

Muistojen konsertti Joensuussa 
jo 33. kerran

Sotaveteraani, musiikkikauppias Pentti Haantion 
aloittama perinne keräsi Joensuun Carelia-salin 

tänäkin vuonna täyteen.

Ensimmäiset 30 vuotta konsertin 
järjestäjänä toimi Joensuun Sota-
veteraaniyhdistys, viimeiset kolme 
vuotta perinnettä on jatkanut Poh-
jois-Karjalan Sotaveteraanipiiri.

”Konsertista on tullut vuosien 
saatossa erittäin suosittu. Myös 
esiintyjiä on ollut helppo saada 
mukaan ja kaikki ovat lahjoittaneet 
esiintymispalkkionsa sotaveteraa-
neille”, kiittelee konsertin järjeste-
lyistä alusta saakka mukana ollut 
piirin puheenjohtaja Jorma Mik-
konen, joka toimi myös 14.9. pide-
tyn konsertin juontajana.

Tänä vuonna saatiin muutaman 
vuoden tauon jälkeen esiintymään 
Rakuunasoittokunta Lappeenran-
nasta.

”Soittokunnan ympärille oli 
helppo laatia tasokas ohjelma, kun 
esiintyjät olivat niin maakunnalli-

sesti kuin valtakunnallisestikin pa-
rasta A-luokkaa!”

Marsalkan hopeatorvet

Perinteisesti konsertti on avat-
tu Marsalkan hopeatorvilla, mikä 
saa Mikkosen mukaan vuodesta 
toiseen yleisöltä runsaat suosion-
osoitukset. Tänä vuonna konsertin 
solisteina toimivat joensuulaissop-
raano Talvi-Maaria Turunen sekä 
Kansallisoopperasta kotiseudulleen 
Joensuuhun paluun tehnyt Jukka 
Romu, joka ensinumero ”Syysunel-
mia” sai tunteet pintaan. Eikä ihme.

”Erään historiatulkinnan mu-
kaan Titanicin orkesteri soitti tätä 
kaunista valssia upotessaan”, Mik-
konen kertoo.

Lisäksi konsertissa saatiin kuul-
la Joensuun Mieslaulajia, joka on 

108 vuoden mittaisella historiallaan 
yksi maamme vanhimmista mies-
kuoroista. Kuoroa on saatu kuulla 
kaikissa 33 Muistojen konsertissa.

Kaikkiaan konsertin pääsylip-
putulot ja esiintyjien lahjoittamat 
palkkiot tuottivat Pohjois-Karjalan 
sotaveteraanityöhön runsaat 4000 
euroa. Summa tullaan käyttämään 
tämän ja ensi vuoden aikana mm. 
veteraaniväestön kuntoutukseen, 
Mikkonen kertoo. Piirissä on vie-
lä noin 220 veteraania sekä reilu 
250 veteraanin leskeä tai puolisoa.

Konsertin tuoton lisäksi järjestä-
jiä lämmitti yleisöltä saatu palaute.

”Moni kuulija tuli konsertin jäl-
keen sanomaan, että se oli tähän-
astisista paras!”

TEKSTI: ARIELA SäKKINEN
KUVA: KALEVI LOHIRANTO

Muistojen konsertti keräsi Joensuussa taas tuvan täyteen

Muistojen konsertin juontaja Jorma Mikkonen (vas.), solistit Jukka Romu ja Talvi-Maaria-Turunen sekä tilaisuudessa 
palkittu Arto Tarkkanen.
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Nimikkotammi täydentämään
Paavolan veteraanipuistoa

Paavolan Veteraanipuiston isä Kalevi Roppola pääsi seuraa-
maan mieleistä kunnianosoitusta, kun järeistä panssariesteki-
vistä rakennettuun veteraanipuistoon istutettiin hänen 
mukaansa nimetty tammi.

Uhtuan korpi- ja laulumaille suuntautuneen Paavolan patal-
joonan sotapolkua sekä sen varrella menehtyneitä sankari-
vainajia kunnioittava puisto avattiin vuonna 2004.

Osoituksena paikkakunnalla sukupolvelta toiselle jatkuvas-
ta veteraani- ja muiston vaalimistyöstä kyläläiset kunnostivat 
hiljan talkootyönä Paavolan poikien pitkät sankarihautarivit. 

PENTTI SyRJäPALO
Paavolan Sotaveteraanit ry

Tammea olivat istuttamassa mm. Kalevi Roppola (vas.) sekä 
Paavolan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Risto Kangastalo

Maanpuolustuspäivä 
Uudellamaalla

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry ja Uudenmaan Reserviläis-
piiri ry ovat järjestäneet vuodesta 1983 lähtien Uudellamaal-
la yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa yleisölle avoimen vuo-
sittaisen maanpuolustustapahtuman. Tänä vuonna Lohjan 
isännöimä tapahtuma keräsi taas runsaan yleisön.

Päivän tarkoitus on tukea Suomen itsenäisyyttä, valtakunnan 
alueen puolustamista sekä kokonaisturvallisuutta edistävää 
toimintaa. Maanpuolustuspäivä ylläpitää ja kohottaa maan-
puolustustietoutta ja -tahtoa, edistää maanpuolustusedelly-
tysten ylläpitämistä ja kehittämistä.

Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua mm. Puolustusvoimien 
kalustoon, josta taistelupanssarivaunu Leopard 2A6 olikin var-
sinainen yleisömagneetti.

TEKSTI: KALERVO KAARRE

Myös veteraaniliitot olivat näkyvästi esillä. (Kuva: Mauri Hokajärvi)

Espoon Sotaveteraanit 
juhlivat 60-vuotista taivaltaan 

Juhlavuoden pääjuhla vietettiin 
Espoon Kulttuurikeskuksen Tapi-
olasalissa maanantaina 16. syys-
kuuta. Tilaisuus oli perinteisen 
isänmaallinen ja arvokas.  

Kaartin soittokunnan Marsalkan 
hopeatorvet käynnistivät tilaisuu-
den, joka oli kerännyt paikalle juh-
layleisöä liki 400 henkilöä. Espoon 
Sotaveteraanit ry:n puheenjohta-
ja Yrjö Viitasaari esitti avaussanat 
kiittäen kaikkia yhteistyökump-
paneita ja juhlatoimikuntaa. Eri-
tyisen kiitoksen hän antoi Espoon 
kaupungille, joka tuki ansiokkaas-
ti myös tämän juhlan toteutusta. 

Kenraali ja sotaveteraani Jaak-
ko Valtanen totesi juhlapuhees-
saan, että sotaveteraanitoimin-
ta on Espoossa edelleen aktiivista 
ja eloisaa. Espoon Sotaveteraanit 
ry:n aloitteesta perustettu Espoon 
Seudun Kulttuurisäätiö täyttää 
tänä vuonna 20 vuotta ja on so-

taveteraaniyhdistyksen läheinen 
yhteistyökumppani. Valtanen teki 
myös uuden avauksen perinnetoi-
minnan muodosta ja esitti Espoon 
Seudun Kulttuurisäätiön Kanna-
tusyhdistyksen perustamista.  

Tilaisuuden korkeatasoisessa ja 
musiikkipainotteisesta ohjelmas-
ta vastasivat Espoon Mieslaulajat 
ESMILA Helge Kõrvitsin johdol-
la, Tapiola Sinfoniettan jousikvar-
tetti, Dominante-kuoron ryhmä 
sekä Etelä-Tapiolan lukion opiske-
lijat Naomi Kaura ja Annika Sal-
linen. Sibeliuksen sävellyksiä esit-
tivät Johannes Elfving (sello) ja 
Kiku Kämäläinen (piano). Kaar-
tin Soittokuntaa johti musiikkima-
juri Tomi Väisänen, jonka johdol-
la ESMILA ja soittokunta esittivät 
yleisöä aina sykähdyttävän Vete-
raanin iltahuudon.  

Juhlivalle yhdistykselle terveh-
dyksiä tuli runsaasti: Suomen So-

taveteraaniliiton puheenjohtaja 
Erkki Heikkinen toi liiton ja So-
taveteraanipiirin tervehdykset ja 
kiitti Espoon Sotaveteraanit ry:n 
aktiivista toimintaa. Kaupungin-
johtaja Jukka Mäkelä esitti Espoon 
kaupungin tervehdyksen ja kiitti 
yhdistystä läheisestä yhteistyöstä 
vuosikymmenien saatossa.  

Myös Rannikkoprikaati, Kaar-
tin jääkärirykmentin Uudenmaan 
aluetoimisto, eri veteraani- ja re-
serviläisjärjestöt ja Espoon seura-
kuntayhtymä muistivat yhdistystä. 
Yhteistyölukio Kuninkaantien lu-
kio ojensi kukkia ja muistolahjan.  

 
TEKSTI: HANNU VIITANEN 
Espoon Sotaveteraanit ry:n   
2. varapuheenjohtaja 

KUVA: MATTI KALTOKARI

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
60-vuotisjuhlavuoteen liittyen 
julkaistiin syyskuussa myös 
yhdistyksen uusin historiikki, 
jonka on kirjoittanut VTM, kir-
jailija Uolevi Itkonen. Pitkän 
linjan toimittaja on Espoon 
Sotaveteraanien jäsen ja on toi-
minut yhdistyksen tiedostus-
vastaavanakin. 

Sujuvasti kirjoitettu historiik-
ki avaa yhdistyksen 60-vuotis-
taivalta mielenkiintoisella taval-
la, samalla kuvaten Espoon 
kehittymistä pienestä ja riitai-
sesta maalaiskunnasta Suomen 
väkiluvultaan toiseksi suurim-
maksi kaupungiksi.  

Kaksi historiikin osa-aluetta 
ansaitsee tulla nostetuksi esiin 

ihan erityisesti: yhdistyksen 
veteraani-identiteettiin liittyvät 
tutkimukset sekä yhdistyksen 
tekemä perinnetyö. Espoossa 
ymmärrettiin jo 1990-luvun 
alussa, miten tärkeää on siirtää 
veteraaniperinnettä nuorem-
mille ikäpolville. Työn tulokse-
na käynnistettiin veteraanien 
kouluvierailut, tuotettiin kou-
lulaisille suunnattuja kirjasia, 
jaettiin kouluihin kahdesti vuo-
dessa ilmestynyt Perinnevies-
ti-lehti sekä taltioitiin veteraa-
nien haastatteluja.  Molemmat 
kokonaisuudet antavat hyviä 
eväitä myös tulevaan perinne-
työhön. 

Historiikki palkitsee lukijan-
sa vielä kirjan loppupuolelle 

sijoitetuilla 
kuuden sotaveteraanin oma-
kohtaisilla kertomuksilla sota-
muistoistaan. 

 
RAUNO LOUKKOLA 
toiminnanjohtaja, Helsingin 
Seudun Sotaveteraanit ry

Tilaisuuden päätti Maamme-laulu
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Kirkkopyhät kokosivat 
veteraaneja yhteen

Yhteisesti vietetyillä kirkkopyhil-
lä on veteraanien hengellisessä toi-
minnassa keskeinen merkitys. Ne 
kokoavat paikallisesti veteraane-
ja, heidän omaisiaan ja ystäviään 
sanan ääreen saamaan siunausta, 
rohkaisua ja voimaa elämäänsä.

Kirkkopyhien tarkoituksena on 
myös siirtää sodan kokeneen su-
kupolven hengellistä perintöä nuo-
remmille sekä käsitellä kristillises-
sä hengessä sotiemme muistoon 
liittyviä asioita.

Kansankirkon rakentajat

Savonlinnassa sotiemme veteraa-
nien seutukunnallista kirkkopäi-
vää vietettiin Savonlinnan kristil-
lisellä opistolla syyskuun lopulla. 
Kirkkopäivää oli viettämässä va-
jaat sata henkeä, jotka koostuivat 
veteraaneista, heidän leskistään ja 
muista veteraanien läheisistä. 

Kirkkopäivä alkoi messulla, jos-
sa saarnan piti Savonlinnan seu-
rakunnan kirkkoherra Sammeli 
Juntunen. Ruokailun jälkeen al-
koi kirkkojuhla, missä pitämäs-
sään juhlapuheessa Mikkelin hiip-
pakunnan emerituspiispa Voitto 
Huotari huomautti veteraaneilla 
ja rintamalla toimineilla papeilla 
olleen vaikutusta kirkon uudistu-
miseen.  

”Nämä papit rakensivat kan-
sankirkkoa, joka on lähellä myös 

Perinteisiä yhteisesti vietettyjä kirkkopyhän juhlia 
vietettiin syyskuussa ympäri Suomea.

Kirkkoherra Jouni Heikkisen toimittamaan juhlamessuun kokoontui veteraaneja ja veteraanihenkistä väkeä lähes 400 
henkilöä. (Muhoksen teksti: Pentti Marttinen)

Kirkkopyhää vietettiin Kallaveden kirkossa nyt jo neljättä kertaa (Kuopion 
teksti ja kuva: Eija Iivarinen) 

Veteraanipappi Petri Määttä lähetti seppelpartion Narvan Marssin säestyk-
sellä. (Lahden teksti Pertti Vesenterä ja kuva Maj-Lis dahl) 

Jyväskyläläisveteraanit 
Hakalan saunan kunniavieraina 

Alpi Hakala perusti 1950 Jyväskylän Halssilaan yleisen sau-
nan, joita vielä sotien jälkeen oli kaikkialla. Myöhemmin taloi-
hin rakennettiin omat saunat, jolloin asiakkaat vähenivät eikä 
toiminta ollut enää kannattavaa. Hakalan sauna lopetti toi-
mintansa 1991. 

Korpilahtelainen Ari Rusanen osti kiinteistön ja perusti Ylä-
kaupungin saunaseuran. Sauna kunnostettiin vanhaa kunni-
oittaen. Elokuussa 2019 Hakalan sauna avattiin uudelleen. 
Rusanen otti yhteyttä Keski-Suomen veteraanien sosiaalineu-
vojaan Maria Kiviahoon ja kutsui sotiemme veteraanit sen 
ensimmäisiksi vieraiksi.  

TEKSTI JA KUVA: PEKKA TOIVONEN 
Rintamaveteraanien Keski-Suomen piirin puheenjohtaja 

Saunaillassa esiintyivät Laukaan Mieslaulajat.

Lotat kahvittelivat Nivalassa 

Pikkulottia pääsi paikalle kahdeksan. Heistä kuvassa Hanna-Liisa Liina-
maa (oik.) , Maija Muilu, Kaino Pajukoski, Hilja laitala, Maija Kivirinta ja 
Hilkka Junttila.

Nivalan veteraaniväen kuukausittaisilla päiväkahveilla halut-
tiin syyskuussa muistaa erityisesti lottia. Lottien lisäksi mukaan 
haluttiin kutsua myös pikkulotat, eli järjestön toiminnassa 
mukana olleet, 1920- ja 1930-luvuilla syntyneet jäsenet.  

Paikalle heitä pääsi kahdeksan, mutta kiinnostusta tilaisuus 
herätti sitä ennen saatujen soittojen perusteella useampaa-
kin. Päiväkahvien tämän kuukauden asiantuntijaluennon piti 
geronomi Elisa Elasvirta aiheenaan lottien edut tänään.  

ELSA LöyTyNOJA  
Nivalan Sotaveteraanit ry 
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Kymenlaaksossa vietettiin
aurinkoista virkistyspäivää

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin virkistyspäivää vietettiin 
16. elokuuta Kymenlaakson Opiston alueella aurinkoisessa 
kesäsäässä. Tulokahvien aikana kerrottiin kuulumiset ja viimei-
set sairaudet.

Piirin puheenjohtaja Arto Mikkosen tervetulotoivotuksien 
jälkeen kuultiin Kouvolan Soittokunnan konsertti, jonka jäl-
keen oli ohjelmassa ruokailu sekä luontopolkua, tikanheittoa 
ja petankkia. Ennen kotiin lähtöä piirin sosiaalineuvoja Eila 
Kohopää piti vielä tietoiskun veteraanien ja puolisoiden sekä 
leskien etuisuuksista.

TEKSTI: TOIVO HARTIKAINEN

Luontopolun tietovisan naisten sarjan voittajaksi selviytyi Maija Alata-
lo. (Kuva: Roope Nieminen)

suomalaisten arkea ja kirkkoa, 
joka kantaa vastuuta heikoista ja 
vähäosaisista ja huolehtii lapsista 
ja nuorista.”

Varsinaissuomalaiset 
Mellilässä
Mellilän kauniin puukirkon suojiin 
kerääntyi vajaat 250 sanan kuulijaa, 
kun Varsinais-Suomen veteraani-
järjestöt viettivät yhteistä kirkkopy-
häänsä sunnuntaina 1. syyskuuta. 
Päivä koostui messusta sekä lähei-
sessä Asemaseudun koulussa vie-
tetystä päiväjuhlasta maukkaine lo-
hikeitto- ja kahvitarjoiluineen. 

Messussa saarnasi emeritus 
kenttäpiispa Hannu Niskanen ja 
liturgina toimi Loimaan kirkko-
herra Riku Laukkanen. Musiikis-
ta vastasi kirkossa myös Mellilän 
naisten lauluryhmä ja kirkon pu-
huttelevan esittelyn suoritti evers-
tiluutnantti evp. Markku Lauri-
nen. 

Päiväjuhlassa kuultiin lisäk-
si Loimaan kaupungin ja seura-
kunnan tervehdykset, joista ensiksi 
mainitun toi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-
Ristanen ja jälkimmäisen kirkko-
herra Riku Laukkanen. 

Lähimmäisenrakkauden 
tärkeä merkitys
Kallaveden kirkossa vietetty tapah-
tuma kokosi Kuopion seudulta ja 
Sisä-Savosta sotiemme veteraaneja 
läheisineen sekä lottia, sotaorpoja 
ja reserviläisiä yli 200.  

Messun aluksi lähetettiin perin-
teiseen tapaan seppelpartiot sanka-
rihaudoille ja Karjalaan jääneiden 
muistomerkille. Saarnassa kenttä-
rovasti Kari Mannermaa painotti 
lähimmäisenrakkauden merkitys-
tä myös maanpuolustuksessa. Li-
turgian toimitti kirkkoherra Matti 
Pentikäinen ja musiikista vastasi-
vat kanttori Richard Nichollsin li-
säksi Kuopion Sotaveteraanien Pe-

rinnekuoro Miia Liukon johdolla.  
Liturgian jälkeen siirryttiin Kal-

laveden kirkon seurakuntasaliin 
ruokailemaan ja pieneen ohjelma-
tuokioon.  

Osoitus arvostuksesta

Sotiemme veteraanien Pohjois-
Pohjanmaan kirkkopäivää vie-
tettiin sunnuntaina 8. syyskuuta 
Muhoksella tunnuksen ”Minun 
isänmaani” alla. Messun päätyttyä 
vietiin lippuvartion johdolla havu-
seppeleet sankarihaudoille ja Kar-
jalaan jääneiden vainajien muisto-
merkille. 

Juhlamessun ja lounaan jälkeen 
kokoonnuttiin päiväjuhlaan Täh-
ti-areenalle, jossa kuultiin mm. 
Uuden puhallinorkesterin säestä-
mää Reserviläiskuoroa sekä Vete-
raanin iltahuudollaan tunnetuksi 
noussutta yhdeksänvuotiasta An-
ton Häkkistä.  

Päätoimikunnan puheenjohta-
ja, rintamaveteraani Onni Tolja-
mo kiitteli avaussanoissaan run-
sasta osanottoa.

”Jokaisen juhlaan osallistujan 
läsnäolo on osoitus arvostukses-

ta veteraanisukupolven työtä koh-
taan.”

Turvaa Jumalan sanasta

Lahden seudun veteraanien Sal-
pausselän kirkossa vietetty kirk-
kojuhla alkoi jumalanpalveluksel-
la. Musiikista vastasi Urho Hilkon 
johtama veteraanisoittokunta.  

Lahden Rintamaveteraanien 
kunniapuheenjohtaja Sulo Lei-
vo palautti mieleen sodan ajan ja 
kuinka ”perusturvattomuuden ti-
lanteessa turvauduttiin niihin Ju-
malan sanan tarjoamiin arvoihin, 
joiden tiedettiin kantavan”. 

Juhlapuheessaan Sotaveteraa-
nipiirin puheenjohtaja Hannu 
Rahkonen muistutti sotiemme 
veteraanien hengellisen työn pe-
riaatteista ja kertoi sodan sukupol-
ven antamasta uhrista ja tuen tar-
peesta. Hän nosti puheessaan esille 
myös sanat ”yksinäisyys” ja ”ystä-
vyys”. Edellisen torjumiseksi tarvi-
taan myös jälkimmäistä.   

Seppelpartiot lähetti matkaan rovasti Esko Laine (Mellilän teksti ja kuva: Osmo Soininen)

Savonlinnan seudun sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Lindell (vas.) lä-
hetti matkaan Rintamaveteraanien Veikko Toivasesta, Savonlinnan seu-
dun Sotaveteraanien kunniapuheenjohtajasta Martti Revosta sekä Sotainvali-
dien Eino Henttosesta koostuneen seppelpartion. (Savonlinnan teksti ja kuva: 
Kari Tegelberg, Savonmaa-lehti) 

Pirkanmaan virkistyspäivä
piristi vauhdikkaasti

Tupu Ahonen laittoi mukana olleiden veren kiertämään

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri järjesti elokuussa virkistyspäi-
vän veteraaneille, puolisoille ja leskille Varalan Urheiluopistol-
la Tampereella. 

Mukana oli 50 henkeä, jotka saivat nauttia mm. harvinaises-
ta lyhytelokuvasta, joka oli filmattu Varalassa 1940-luvulla. 
Ohjelmassa oli myös liikuntaa, tietoa ikäihmisten liikkumises-
ta liikenteessä ja musiikkia. 

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin onnistunut ja mukana 
ollut yleisö kiitteli vuolaasti sen järjestämisestä. 

 JOHANNA VUORI 
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja 
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Rokka astuu riviin
Kaatuneiden Muistosäätiön lahjoituksen 

turvin palkataan uusi työntekijä 
päätehtävänään veteraanikentän 

rakennemuutoksen suunnittelu ja valmistelu. 
Tehtävä palvelee kaikkia veteraaniliittoja ja 
Tammenlehvän Perinneliittoa. Tehtävään on 

valittu Petteri Rokka, joka aloitti 
työskentelyn Pasilassa 1.11.2019.   

Puolustusvoimissa uransa tehnyt 
eversti evp on ollut veteraaniasi-
alla jo pitkään. 

”Siirryin reserviin vuonna 2017 
ja halu olla mukana veteraanipe-
rinnetyössä vei minut Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiirin perin-
neyhteyshenkilöksi ja hallituksen 
jäseneksi. Oikeastaan sukunimeni 
ja se, että olen ’toisen polven’ evak-
ko, velvoittavat minut tekemään 
työtä veteraanien eteen”, Rokka 
kertoo. 

”Veteraanien asia on kaikkien 
asia. Mitä enemmän aikaa on vii-
me sodista, sitä enemmän meidän 
tulisi muistaa veteraaneja ja heidän 
saavutuksia. Veteraanisukupolvi 
on taannut meille nykyisen itse-

näisen hyvinvointiyhteiskunnan.” 
Rokka on pohtinut veteraanipe-

rinteen välittämiseen liittyviä ky-
symyksiä myös omassa elämäs-
sään. 

”Veteraanien harvetessa työ on 
entistä tärkeämpää. Lapsillani, jot-
ka ovat jo aikuisia, oli kosketus vie-
lä veteraaniin, sillä heidän ukkinsa 
oli nuorinta veteraani-ikäluokkaa. 
Lapsenlapsillani ei enää ole suoraa 
yhteyttä veteraaneihin. Kuinka siis 
kaikki perinteet, teot ja tarinat siir-
tyvät nuoremmille sukupolville?” 

Rokan tehtäviin kuuluu perin-
neaikaan siirtymisen rakenne-
muutoksen valmistelu ja hän suh-
tautuu uusiin tehtäviinsä innolla.  

”On hienoa ja motivoivaa pääs-

tä tekemään työtä koko veteraani-
järjestökentän hyväksi. Näen työn 
luontevana jatkumona palveluksel-
le puolustusvoimissa. Uskon, että 
osaamisellani ja kokemuksellani 
on käyttöä veteraaniperinteen tu-
levaisuuden luomisessa. Olen mu-
kana tekemässä kaikkea mitä vete-
raanijärjestökentän muutos vaatii.” 

 
TEKSTI: ARIELA SäKKINEN 
KUVA: MARJA KIVILOMPOLO 

Helsinkiläissyntyinen Petteri Rokka 
on sotaveteraanin poika

Riitta Kydölle Suomen lippu 

Kaakon Kuntohoidon perustaja ja omistaja Riitta Kytö jäi eläk-
keelle. Lähtöjuhlassa 2. lokakuuta Virolahden Sotaveteraani-
kerho muisti häntä lähes neljänkymmenen vuoden yhteis-
työstä luovuttamalla Suomen lipun.  

Kytö on aiemmin saanut vuonna 2006 Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin sekä Virolahden Sotaveteraanit ry:n pöytästan-
daarin. 

TEKSTI: MATTI LEIKKONEN 

Lipun luovuttivat Riitta Kydölle Timo Alo (vas.) ja Matti Leikkonen. 
(Kuva: Eila Leikkonen)

Lopen veljesmaja 40 vuotta 
Lopen sotaveteraaniyhdistyksen väki rakensi majan Kalaton-
lammen rannalle vuosina 1978 ja 1979. Veljesmaja on ollut 
vuosikymmenet säännöllisessä kesäkäytössä. Rakennus on 
alun perin niin hyvin tehty, että ylläpitävä työ on riittänyt. 

Everstiluutnantti Matti Savonjousi kertasi juhlapuhees-
saan vertaansa vailla olevaa suomalaisten tarinaa, muistutta-
en, että menestys voi jatkua vain yhteisvastuulla. Sotavete-
raaniliiton tervehdyksen esitti toiminnanjohtaja Sakari 
Martimo. 

”On tärkeää, että veteraanien vähetessä muistot eivät saa 
himmetä. Perinteiden vaalimisen aikaan siirtyminen on iso 
haaste.” 

Juhlan lauluista vastasi Lopen veteraanikuoro, jonka ensi-
esiintyminen tapahtui päivälleen 25 vuotta aikaisemmin täs-
sä samassa paikassa.  

 TEKSTI JA KUVA: ANTTI KOSKIMäKI 
Lopen Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja 

Lopen 120-neliöisen majan rakentamiseen kului 
yhteensä 3500 työtuntia.

Isojoella muisteltiin 
YH:n lähtöpäivää 

Isojoen Vanhankylän nuorisoseu-
ralla vietettiin 13. lokakuuta Talviso-
taa edeltäneisiin ylimääräisiin har-
joituksiin lähdön 80-vuotispäivää.  

Tältä paikalta lähti aikoinaan 
viitisensataa nuorta miestä mars-
sien Karijoen kautta Myrskyn ase-

malle, josta alkoi junamatka koh-
ti tuntematonta. Heistä 47 palasi 
arkussa. Kaikkiaan Suomen sodat 
1939-1945 veivät 170 isojokelais-
nuorukaisen hengen.  

Vuonna 1987 nuorisoseuran pi-
hamaalla paljastettiin kotiseutu-

neuvos Esko Hernesharjun suun-
nittelema muistopatsas. 

TEKSTI JA KUVA: 
MAUNO TyyNISMAA 
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Henrik Nikanderista 
RVL:n kunniajäsen 
Rintamaveteraanien Uudenmaan piirin puheenjohtaja Matti Lei-
vo ja sihteeri Juhani Ranta luovuttivat 18. syyskuuta 98-vuotiaalle 
lohjalaisveteraanille Henrik Nikanderille hänen kotonaan kun-
niakirjan liiton kunniajäsenyydestä.  

TEKSTI: TERO TUOMISTO 

Matti Leivo (toinen vas.) sekä Juhani Leivo ojensivat kunniakirjan uu-
delle kunniajäsenelle. Keskellä Lohjan Rintamaveteraanien puheenjoh-
taja Reijo Siltasaari. (Kuva: Marjatta Nikander)

Pohjois-Karjalassa muistettiin 
eläkkeellä jäävää ylijohtajaa 

Kuvassa vasemmalta Arja Tanskanen (Juuan Sotaveteraanikerho), Pia 
Hakkarainen (Aluehallintovirasto), Jorma Mikkonen (P-K:n Sotavete-
raanipiiri), Matti Majoinen (P-K:n Sotaveteraanipiiri), ylijohtaja Sirkka 
Jakonen, Ahti Karttunen (P-K:n Sotainvalidipiiri), Ulla Mikkola (P-K:n 
Lottaperinneyhdistys) ja Janne Myller (P-K:n aluetoimisto)

Pohjois-Karjalan Veteraaniasiain neuvottelukunta muisti 22. Loka-
kuuta pidetyssä kokouksessa kukkasin Aluehallintoviraston ylijoh-
tajaa Sirkka Jakosta hänen siirtyessä eläkkeelle vuodenvaihteessa.  

JORMA MIKKONEN 
toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri 

Lehden nro 6/19 ilmestyy 18.12.2019
Aineistopäivä 28.11.2019
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Sotaveteraaniliiton 
myyntitoimisto palvelee

1. Sotaveteraanimitali
Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

2. Jäsenmerkki
Hinta 15 euroa
Myös kannattajajäsenille

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

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

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

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

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

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

38. Yhdessä perille
Veteraanin hartauskirja, toimittanut Yrjö Knuutila, 
184 sivua.
Hinta 7 euroa

40. Sotahistoriakirja
Kirjassa on yli 20 arvostetun 
suomalaisen sotahistorioitsijan 
kirjoittamaa artikkelia.
Hinta 30 euroa

35. Sotaveteraani-
kalenteri vuodelle 2020
Kalenteri on tarpeellinen ja 
hyvä tietopaketti jokaisen 
jäsenen taskuun.
Hinta 6 euroa

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

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

4. Liiton 
standaari
Hinta 35 euroa

6. Suomen 
lippu
Hinta 30 euroa

YRT Rakennuttamis-
palvelut Oy 

Tampere 

Elementtiasennusliike 
H.Tourunen Oy 

Vantaa, www.h-tourunen.fi 
Varkauden Aluelämpö

www.alco.fi JT-Export Oy Ltd 
Varkaus 

Sorakuljetus 
Timo Torssonen

Vieremä 

Levytyö Kinnunen Oy 
Jokela 

Juvatec Oy 
Ylitornio 

E.T.Listat Oy 
Ylivieska 

Powernet Oy 
Vantaa 

Tärpäntikkeli Oy 
Ähtäri 

Varis Forest Oy 
Istunmäki 
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marraskuun RISTIKKO

1. Milloin talvisota alkoi?
2. Missä Kuusisen hallitus perustettiin?
3. Kuka ohjasi Talvisota-elokuvan?
4. Millä rintamalla taisteli ja kaatui 
 olympiamitalisti Make Uosikkinen?
5. Oliko Lotta Svärdin toiminnassa talvisodassa 
 mukana 24 000, 44 000 vai 84 000 naista?
6. Minkä paikkakunnan miehiä kaatui erityisen 
 paljon Äyräpään kirkonmäen taistelussa?
7. Kuka lausui Maamme-laulun 
 Tukholman stadionilla?
8. Missä syntyivät Rastin ja Luvelahden motit?
9. Missä tehtävässä Aleksandra Kollontai 
 työskenteli talvisodan aikana?
10. Kuka johti Suomen rauhanvaltuuskuntaa 
 Moskovassa?

 Vastaukset sivulla 55

TIEDÄTKÖ 50 vuotta sitten

Poimintoja Veteraani-lehdestä 50 vuotta sitten 

Rintamamiesasialle myötätuulta 
kaikissa puolueissa. 
Presidentin luona kävi lähetystö.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ilmaisi tyy-
tyväisyytensä ja arvonantonsa siihen tapaan, mil-
lä rintamamiehet ovat lähteneet liittonsa kautta 
asiaansa neuvotteluteitse ajamaan. Rintamamies-
veteraanien liiton luottamusmieslähetystön edus-
tajat saivat keskustella presidentti Kekkosen kans-
sa varsin perusteellisesti liiton tavoitteista ja 
niiden toteuttamismahdollisuuksista, kun lähe-
tystö kävi presidentinlinnassa maanantaina 20.10. 
liittovaltuuston puheenjohtaja Sakari Korhosen 
johdolla.

*  *  *  *  *  *  * 

Lokakuun 20-21. päivänä kävivät luottamusmies-
lähetystöt Helsingissä ”herrojenpäivillä” tapaa-
massa valtiaitaan. Nyt tultiin vapaina miehinä va-
paan maan pääkaupunkiin. Esitettiin asiat ja 
palattiin kotikonnuille. Esityksiin suhtauduttiin 
yleensä myönteisesti. Nyt onkin kysymys siitä, 
säilyykö luottamus. Voidaanko annettuihin lupa-
uksiin luottaa, tulevatko ne toteutumaan?  

Kohtuullisilla valtion kustannuksilla voitaisiin täl-
le ryhmälle järjestää ilmaiset terveystarkastukset 
ja sairaanhoito. Tulisihan valtion osaksi tällöin 
vain nykyisen sairausvakuutuslain ulkopuolella 
olevat 40% kokonaiskustannuksista. On koros-
tettava voimakkaasti tällaisen tukitoimeenpiteen 
merkitystä. Työkyky on alentunut suuresti mo-
nen rintamamiehen kohdalla. Koska monet heis-
tä jäivät pysyvästi koulutuksen puuttuessa sosi-
aalistaloudellisesti varsin heikkoon asemaan, 
työkyvyn heikkeneminen koskee tähän ryhmään 
erittäin suuresti.

*  *  *  *  *  *  * 

Rintamamiehiä tulisi käsitellä lakisääteisiä tukitoi-
menpiteitä järjestettäessä erillisryhmänä, koska 
tämä nopeasti harveneva vanhenevien miesten 
joukko on todella pikaisten tukitoimenpiteiden 
tarpeessa.

(Veteraani 9/11.11.1969)

Lähetystömme hieno saavutus
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lukijalta

Sotaveteraanipiirien 
myyntituotteet

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

Hinta 15 euroa

Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.

Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.

Hinta 150 euroa

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),

kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

Tilaukset: Solveig Hyöty, 09 612 7003,
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi

Toimisto on avoinna klo 10.00-14.00.

Henkselit
Kotimaiset, veteraani-

tunnuksella. Saatavana
on viininpunaista,
tummansinistä ja

mustaa.

Hinta 23 euroa

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kääntövyö,

nahkaa väri musta/viininpunainen.
Soljessa liiton tunnus, solkea

saatavana myös hopeanvärisenä.

Hinta 25 euroa

Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä

varustettu kävelykeppi. 
Sotaveteraanien perinne-

yhdistyksen jäsenten 
käsityönä valmistama.

Tilatessasi ilmoita pituutesi.

Hinta 60 euroa

Tilaukset:
Loimaan Seudun Sotaveteraanien
Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa,

puh. 050 566 0456,
risto.jaakkola@saunalahti.fi

Toimitus postiennakolla.

Mikä on tarina kuvan takana?

Lehdessä 4/2019 kerrotaan laajalti 
sodan naisista. Kirjoituksessa Kuka 
on ikonisen sotakuvan lotta? (si-
vulla 23) kysytään myös, mikä on 
tarina sen takana. Kyse on posti-
merkkiin vuonna 2005 päätynyt 
SA-kuva-arkiston kuva 36571.

Kuvan asetelma ei ole tavanomai-
nen. Lotalla on kädessään kuppi ja 
hän antaa lusikalla jotain makuu-
asennossa olevalle haavoittuneelle 
sotilaalle suuhun takaapäin. Lusi-
kassa näyttäisi olevan jokin valkoi-
nen kokkare, sokeripalako?

Herää muitakin kysymyksiä kuvan 
asetelmasta. Miksi lotta ei kohtaa po-
tilastaan edestäpäin kasvotusten? So-

tilaan oikea käsi näkyy toimivan, hän 
pitää sitä otsallaan. Kupissa lienee ol-
lut juotavaa. Haavoittuneilla on kova 
jano ja nesteen tarve suuri. Helpom-
pi olisi juoda itse.

Onko aidoksi väitetyn kuvan ti-
lannetta sittenkin vähän lavastet-
tu kaiken kiireen keskellä? Jos lot-
ta olisi kasvotusten haavoittuneen 
kanssa, olisi hän tuosta kuvakul-
masta siinä osittain selin.

Ehkä tässä samassa on usei-
ta haavoittuneita vieri vieressä ja 
sen takia kiireinen lotta työsken-
telee sotilaan takana. Ehkä sotilas 
on itse saanut juotua kahvin, mutta 
yhdellä toimivalla kädellä on ollut 

hankala saada sokeria kupin poh-
jalta suuhun. Tarina kuvan taustal-
ta jää arvailujen varaan.

EEVA TAMMI
erikoissairaanhoitaja, tietokirjailija

Suomen armeijan rinnalla taisteli talvisodassa kaikkiaan liki 
12 000 vapaaehtoista 18 eri maasta. Eniten (yli 8 000) 
vapaaehtoisia saapui Ruotsista. Sotaveteraaniliiton nettisi-
vulla nyt julkaistussa jutussa 20 heistä kertoo, miksi he 
olivat valmiita antamaan kaikkensa toisen maan kansan 
vapauden puolesta. www.sotaveteraaniliitto.fi
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RISTIKON ratkaisu

18.9. ilmestyneen Sotaveteraanilehden kilpailusana oli ”KENRAALI”. 
Hyväksyttyjä sanoja löytyi tällä kertaa  61 kpl, jotka on lueteltu alla 
olevassa luettelossa.

K kela  kaali kara kaari kaira kana kera kiri  
 kani kari keli kerni klaani kare klani kalina  
 kina kaneli kali kaarne kale
 
E elin eine

N naali nila neli

R renki riena ranka rike raani raki raina
 reaali raakile ranki rial

A aari arina aina ankea aine arka aika
 akne alin
A
L laari lieka laina laine lana lanka lika
 laki leka laaki laakeri lakea lata lari
I inka 

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme kirjapalkintoa. Arpaonni suosi seu-
raavia vastanneita: Jaana Tuominen Salosta, Kirsti Rautiainen Kiteeltä sekä Timo 
Rekilä Oulaisista. Onnittelut voittajille!

Seuraava kilpailusana on ”TALVISOTA”. 

Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 6.12.2019 mennessä osoitteeseen Sotavete-
raaniliitto, PL 600, 00521 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotave-
teraaniliitto.fi. 

Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen lähettäjän nimi ja osoite. 
Kuoreen merkintä ”sanakilpa”.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa. 

Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen vakiintuneet Kielitoimiston sanakirjan 
hyväksymät substantiivit perussijansa yksikössä (esim. koti, sukka), ellei sana ole 
monikollinen (sakset) sekä perusmuotoiset verbit, adjektiivit, pronominit, konjunk-
tiot ja adverbit. Emme hyväksy erisnimiä tai apusanoja. Sanassa on oltava vähintään 
neljä (4) kirjainta.

sanakilpaminne mennä

OIKEAT VASTAUKSET: 
1. Marraskuun 30. päivänä 1939 2) Terijoella 
3) Pekka Parikka 4. Kollaan rintamalla (JR 34) 
5) Noin 84 000 6) Nurmon 7) Taiteilija Ella Eronen 
8) Kuhmon rintamalla 9) Neuvostoliiton 
asiainhoitaja Tukholmassa 10) Pääministeri Risto Ryti.

Kuopion Veteraaniperinteen ja
Sotaveteraanien syyskokous
Syyskokous ja puurojuhla pidetään perjantaina 
29.11.2019 klo 11.00 Alavan seurakuntakodissa, Kei-
häskatu 5. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat.
Valtakirjojen tarkastus klo 10.30, kokous klo 11.00, 
kokouksen jälkeen joulupuuro, seurakunnan terveh-
dys, ansiomerkkien jako, yhteislaulua sekä joulukah-
vit. Ilmoittautumiset tarjoilun järjestämiseksi viimeis-
tään to 21.11 puhelinnumeroon 017-281 1130.
Kuopion Veteraaniperinne ry / 
Kuopion Sotaveteraanit ry hallitus

Rintamaveteraanien Pohjois-Karjalan 
piirin syyskokous
Rintamaveteraanien Pohjois-Karjalan piirin syyskoko-
us pidetään lauantaina 16.11.2019 klo 10.00 Joen-
suussa Vetrean auditoriossa. Kahvit klo 9.30 alkaen.

Keljan taistelun muistojuhla
järjestetään Kokemäellä
Talvisodan Erillinen Pataljoona 6:n muistojuhla Koke-
mäellä Keljan taistelun 80-vuotispäivänä 27.12.2019 
klo 13.00. Kokemäen Seuratalolla, Seuratalonrinne 7.

Sotaveteraaniliiton XXIX Liittopäivät 
kesäkuussa 2020
Suomen Sotaveteraaniliitto järjestää XXIX Liittopäi-
vät 1.–2.6.2020 Helsingissä Messukeskuksessa.
Tulevissa Kenttäpostia-lehden numeroissa kerrotaan 
tarkemmin tilaisuuden ohjelmasta ja muista yksityis-
kohdista.

®

www.comatec.fi



Lähetä lämmin joulutervehdys Suomen Sotaveteraaniliiton joulukorteilla

Nro .................... pkt .............

Nro .................... pkt .............

Nro .................... pkt .............

Nro .................... pkt .............

Nro .................... pkt .............

lajitelma ............ pkt .............

Jos tilaamanne kortti on loppunut, 
korvaamme kortin toisella 
mallilla. (rasti ruutuun)

Nimi (tekstaten):

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

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

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

Tiedustelut ja tilaukset: puh. 09 6126 2015
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: 
www.sotaveteraanit.fi

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

joulukorttitilaus

Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

Joulukortit 2019

116. Lyhde

117. Jouluyö

313. Korsukortti

Vaihtuva lajitelma

118. Ujo tonttu

219. Joulun odotus

318. Illan rauha

514. Kuuset

119. Jouluilta

216. Rekiretki
218. Ikkuna jouluun

414. Joulurauha

12€
/pakkaus

20€
/arkki

Kortit toimitetaan pakattuina:
10 kpl:n lajitelma (vaihtuva lajitelma)
10 kpl:n pakkaus (10 samaa korttia)

Toimintaamme voi tukea 
myös ostamalla kirjeen-
sulkijamerkkejä, arkissa 
20 merkkiä.


