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Sota koskettaa kaikkia. Jokaisen 
sodan raunioilla itkee lapsi. 
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Lapset kokivat sotavuodet monin 
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evakkotielle, toinen lähetettiin 
vieraalle maalle sotalapseksi, kolmas 
koki kotirintaman pommitukset. 
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Sota Euroopassa on ajanut niin 
yksittäiset valtiot, EU:n kuin Na-
tonkin kääntämään turvallisuus-
ajatteluaan uuteen suuntaan. Suo-
mi on harvoin näin merkittävästi 
kansainvälisen päätöksenteon 
keskiössä.

Nato päivitti kesällä strategian-
sa, jossa päällimmäiseksi uhak-
si palasi Venäjä. Natossa on jo 
jonkin aikaa tehostaettu sodan-
käynnin johtamiskykyä. On Suo-
menkin etu, että Nato on mahdol-
lisimman tehokas puolustusliitto.

Naton 30 jäsenmaan yhteis-
ymmärrys on toistaiseksi pitänyt, 
sillä Venäjän toimet Ukrainassa 
sekä hybridioperaatiot länttä vas-
taan ovat herättäneet lähes kaik-

ki Ruususen unestaan. Nato on 
kuitenkin poliittinen liitto, ja ym-
märrettävästi Euroopan eteläisis-
sä ja läntisissä jäsenmaissa tilan-
nekuvaa maalataan hieman eri 
värin kuin itäisissä ja pohjoisissa 
jäsen- ja kumppanimaissa.

Suomen ja Ruotsin tuleva Na-
to-jäsenyys muuttaa väistämättä 
puolustusliiton perusteita. Itäme-
ren ja arktisen suunnan puolus-
tuksen suunnittelu on Natossa 
aiempaa tehokkaampaa. Naton 
pohjoisen suunnan komentosuh-
teet ja -rakenne ovatkin tulevina 
kuukausina keskiössä ja Suomen 
kantaa kuunnellaan tarkoin.

Molemmat tulevat jäsenmaat 
ovat aitoja turvallisuuden tuot-

tajia Natolle. Erityisesti Suomi on 
pitänyt hyvää huolta niin puolus-
tus- kuin kokonaisturvallisuudes-
taan. Kumppanimaana olemme 
integroineet järjestelmiämme 
Nato-yhteensopiviksi.

Suomen jäsenyyden myötä Na-
ton yhteinen raja Venäjän kans-
sa lähes tuplaantuu. Sama koskee 
Suomea osana puolustusliittoa. 
Meillä on oltava valmius ja kyky 
tukea liittolaismaita rajojemme 
ulkopuolella. Tuki voi olla ra-
haa ja materiaalia tai esimerkik-
si asiantuntijuutta ja joukkojen 
käyttöä. Tämä on kuitenkin aina 
jäsenmaan poliittisen päätöksen-
teon takana, joten mistään tuki-
automaatista ei ole kysymys.

Natossa kuulee ylistäviä kom-
mentteja tulevaa jäsenyyteemme 
kohtaan, mille konkretiaa antaa 
mm. USA:n poikkeuksellinen 
päätös myydä huippuasejärjes-
telmiä puolustusvoimillemme. 
Suomeen luotetaan.

Ukrainan sankarillista taiste-
lua on aiheestakin verrattu Talvi-
sotaamme. On hämmästyttävää, 
kuinka veteraanisukupolvem-
me teot heijastuvat yli 80 vuo-
den jälkeenkin eurooppalaiseen 
turvallisuusajatteluun. Meille tuo 
sukupolvi takasi vapauden ja an-
toi eväät itsenäiseen päätöksente-
koon. Viime kevään päätös hakea 
Nato-jäsenyyttä on tuon arvok-
kaan perinteen kirkas tähti.

SAKARI MARTIMO
Kirjoittaja on Sotaveteraani-
liiton toiminnanjohtajan 
tehtävästä virkavapaalla Nato-
joukkojen Euroopan 
komentokeskuksen (SHAPE)
erikoistehtävissä

Omin voimin

Suomen ääni kuuluu Natossa jo nyt

 Svensk resume sidan 20

Tämän lehden aikakauslehden muotoisessa rinnakkais-
numerossa on teemana lapset sodassa. Asiaa voi käsi-
tellä monipuolisesti ja perusteellisesti, aina kuitenkin 
lopputoteamus on syvästi murheellinen. Kärsimys ta-
voittaa eniten niitä, jotka ovat kaikkein viattomimpia. 
Monia heistä traumat jäävät vaivaamaan elinajaksi. 

Viime vuosikymmenien rauhan aikana meillä Suomes-
sa lasten osa sodassa tuntui aika kaukaiselta. Maailmal-
ta kantautuneet tiedot lapsisotilaista olivat kauhukerto-
muksia vieraista oloista. Myös sotaan osallistumattomat 
lapset olivat ikään kuin asiaan kuuluvia vakivallan uh-
reja. Kansalaisjärjestöjen kampanjat ja keräykset olivat 
monissa tapauksissa konkreettisin tapa saada kosketus 
lapsiin kohdistuneesta kärsimyksestä. Meneillään ole-
va sota Ukrainassa on nyt tuonut sodan hirveydet ra-
joillemme. Sota koskee kaikkia, kärsimykset koettele-
vat eniten heikoimpia. 

Monet eurooppalaiset maat olivat tuudittautuneet ”py-
syvän rauhan” oloihin ja alkaneet purkaa aikaisemmin 
tarpeellisina pitämiään turvajärjestelmiä. Natoa myö-
ten otettiin uutta asentoa ja muunnettiin liiton tehtäviä 
puolustuksesta rauhanturvatöihin. Aikaisemmin käy-
tyjen sotien veteraaneja kyllä arvostettiin, mutta heidän 
sosiaalisesta hyvinvoinnistaan huolehtiminen nähtiin 
vähitellen poistuvana sosiaalitehtävänä. Suomessa on 
rauhankin aikana pidetty kiinni vanhasta puolustau-
tumisen asenteesta. Omin voimin oman maan puoles-
ta, ei ketään vastaan. 

Nyt on tullut jälleen uuden arvioinnin paikka. On syy-
tä paneutua veteraanien jättämän perinnön ytimeen, 
itsenäisyyteen, vapauteen ja turvallisuuteen. Niitä ar-
voja eivät vieraat turvaa, vastuu asioista on kannetta-
va itse. Kansakunnan hyvinvointi ja tulevaisuus, en-
nen muuta lasten ja nuorten, riippuu nykyisessäkin 
maailmassa tahdosta pitää kiinni veteraanien jättä-
män perinnön materiaalisesta sisällöstä. Meille ajatus 
ei ole vieras. Siksi veteraanijärjestöjen voiman hiipu-
essa olemme muuntamassa toimintaamme sosiaalis-
taloudellisten etujen valvonnasta veteraaniperinteen 
vaalimiseen ja veteraaniarvojen ylläpitoon.  

Siinä työssä päävastuuta eivät enää kanna veteraanijär-
jestöt. Vastuu siirtyy vahvemmille, uudistuville jouk-
kojärjestöille, joilla on voimaa saada kansalaiset tuke-
maan tarvittavaa yhteistyötä valtion ja muiden julkisten 
viranomaistahojen kanssa.  



KENTTÄPOSTIA 4/2022   3 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, maamme kunniakansalaiset
Sukupolvenne uhrasi paljon. Nauttimamme rauha ja turval-

lisuus ovat olleet teidän ansiotanne. Jättämänne perintö on pi-
tänyt yllä poikkeuksellisen korkeaa maanpuolustustahtoa. Me 
pidimme kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja huolehdimme 
puolustusvoimiemme resursseista aikana, jolloin niin monet 
muut maat kevensivät vartiotaan. 

Elämme poikkeuksellisia aikoja, kun sota on jälleen Euroo-
passa. Moni suomalainen joutuu tinkimään arjessaan. Niin lä-
himmäisten kohtaamisesta kuin huoneen lämmöstä. Tulevat 
talvikuukaudet testaavat meitä jokaista. 

Viime aikojen koettelemuksemme eivät ole kuitenkaan mitään 
verrattuna siihen mitä ukrainalaiset käyvät läpi tällä hetkellä: 
pommitettuja koteja, menetettyjä läheisiä ja hajonneita unelmia. 

Kaiken pahan keskellä voi kuitenkin olla ylpeä, miten suoma-
laiset ovat valmiita auttamaan hädässä olevia. Karjalan evakot 
ovat olleet mielissämme, kun olemme asettuneet ukrainalais-
ten puolelle. Monet ovat lähettäneet apua ja toiset ovat toivot-
taneet pakolaiset tervetulleiksi kotikyläänsä.  

Muistomme sodasta eivät ole ainoastaan lisänneet auttamisen 
halua. Päätimme maksimoida turvallisuutemme osana puolus-

tusliittoa tulevaisuudessa. Keväinen kansan tahto oli selkeä –ei 
koskaan enää yksin. 

Näinä aikoina voimme olla kiitollisia siitä, että Suomi on yksi 
vakaimpia valtioita maailmassa. Tulevien sukupolvien tehtävä-
nä on viedä rakentamaanne perintöä eteenpäin. Näin muiston-
ne ei himmene koskaan. 

Toivotan teille kaikille mitä rauhallisinta joulun aikaa sekä ter-
veyttä tulevaan vuoteen.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

Ärade krigsveteraner, hedersmedborgare i vårt land
Er generation offrade mycket. Den fred och säkerhet som vi åtnjuter är er för-

tjänst. Det arv ni lämnade harhjälpt oss att hållaförsvarsviljan på en exceptionellt 
hög nivå. Vi höll fast vid den allmänna värnplikten och sörjde för försvarsmaktens 
resurserockså när många andra länder minskade sin bevakning.

Vi lever i en exceptionell tid, då det åter är krig i Europa. Många finländare är 
tvungna att göra avkall på sådant de är vana vid i sin vardag. Det kan gälla möjlig-
hetenatt träffa sina närstående eller att hålla innetemperaturen på samma nivå som 
förr. De föreståendevintermånaderna kommer att sätta oss alla på prov. 

Våra prövningar den senaste tiden är dock inget jämfört med det som ukrainar-
na för närvarande måste uthärda: bombade hem, förlorade anhöriga och krossa-
de drömmar.

Mitt i allt det onda kan vi dock vara stolta över finländarnas beredskap att hjäl-
pa dem som är i nöd. De evakuerade från Karelen har varit i våra tankar när vi har 
ställtupposs påukrainarnas sida. Många har skickat hjälp och en del har hälsat flyk-
tingar välkomna i sina hem.

Våra minnen av kriget har inte baraökatvårviljaatt hjälpa. Vi har beslutatatt maxi-
mera vår säkerhet som en del av en försvarsallians i framtiden. Folkets vilja var tyd-
lig i våras–aldrig meraensam. 

I dessa tider kan vi vara tacksamma över att Finland ären av världens mest sta-
bila stater. De kommande generationerna har i uppgift att föra vidare det arv nihar 
byggt. På så sätt kommerminnet av er aldrigatt blekna. 

Jag önskar er alla en fridfull jultidoch god hälsa under det kommande året.

Sauli Niinistö
Republikens president

Esteemed veterans of our wars, our country's citizens of honour,
Your generation made great sacrifices. We have you to thank for the peace and se-

curity we now enjoy. Your legacy has sustained an exceptionally high willingness to 
defend our country. We held on to the conscription system and looked after our De-
fence Forces’ resources in a time when so many other countries let their guard down. 

We are living in exceptional times now that war has returned to Europe. Many Finn-
ish people are forced to do with less in their daily lives. This applies to both meeting 
our loved ones and heating our homes. The winter months to come will test each and 
every one of us. 

However, our recent setbacks are nothing compared to what the Ukrainian peo-
ple is going through right now: bombed homes, lost loved ones and broken dreams. 

In the midst of all the terrible things, however, one can be proud of how Finns are pre-
pared to help those in need. The evacuees from Karelia have been in our minds, while 
we have stood by the Ukrainians. Many people have sent help, and others have wel-
comed refugees to their home. 

Our memories of the war have not only increased our willingness to help. We 
have also decided to maximise our future security by joining a defence alliance. Last 
spring, Finnish people made it clear –never again alone. 

In the times we live in, we can be thankful for the fact that Finland is one of the 
most stable countries in the world. It is up to the future generations to carry on the 
legacy you have built. Thisguarantees that your memory will never be forgotten. 

I wish you a very peaceful Christmas period and good health for the new year.

Sauli Niinistö
President of the Republic of Finland 

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 

REPUBLIKENS PRESIDENTS 
HÄLSNING

MESSAGE FROM THE 
PRESIDENT OF FINLAND
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PUOLUSTUSVOIMAIN 
KOMENTAJAN TERVEHDYS

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, hyvät sodan ajan suku-
polvien edustajat ja Kenttäpostia-lehden lukijat 

Maailman turvallisuustilanne on murroksessa. Sota on käynnissä 
Euroopassa. Ukrainan sitkeä vastarinta maahantunkeutujaa vastaan 
palauttaa mieliimme veteraanisukupolvemme Suomen puolesta te-
kemän työn arvon ja merkityksen. Turvallisuus ja kansakunnan it-
senäisyys eivät ole itsestäänselvyyksiä. 

Veteraanisukupolven osana oli taistella Suomen itsenäisyyden puo-
lesta. Sotien jälkeen luotiin perusta sille hyvinvoinnille, josta me 
nuoremmat olemme saaneet nauttia. Suomi on ollut vapaa maa 
päättämään ja tekemään ratkaisuja, jotka ovat meidän suomalais-
ten parhaaksi. Niin nytkin vuonna 2022, kun maamme on hakenut 
sotilasliitto Naton jäsenyyttä ja meidät on hyväksytty liittokunnan 
tarkkailijajäseneksi.  

Sotilasliiton jäsenyys vahvistaa maamme ja Pohjois-Euroopan tur-
vallisuutta. Liittokunnan mukanaan tuoma voima ennaltaehkäisee 
omalta osaltaan Suomen joutumista sotaan. Nato-jäsenyydestä huo-
limatta ensisijainen vastuu Suomen puolustamisesta säilyy meillä 
suomalaisilla.  

Sotiemme veteraanit, lotat, sodan ajan sukupolven miehet ja nai-
set, suuri joukko keskuudestanne on jo kutsuttu viimeisen iltahuu-
toon. Me emme unohda niitä tekoja, mitä veteraanit, lotat ja kotirin-
tamalla palvelleet ovat Suomen hyväksi tehneet. Kiitän teitä omasta 
sekä Puolustusvoimien henkilöstön puolesta työstänne ja uhrauksis-
tanne Suomen hyväksi. Me nykyiset maanpuolustajat teemme par-
haamme, jotta suomalaiset voivat jatkossakin elää ja varttua turval-
lisessa Suomessa. 

Toivotan teille, sotiemme veteraanit, lotat ja omaisenne, sekä kaikil-
le Kenttäpostia-lehden lukijoille rauhaisaa joulua ja terveyttä tule-
valle vuodelle. 

Timo Kivinen 
Kenraali

Puolustusvoimain 
komentaja 

 

PUOLUSTUSMINISTERIN 
TERVEHDYS 

Hyvät Kenttäpostia- lehden lukijat

Talvisota yhdisti Suomen kansan ylivoimaiselta näyttänyttä vihollis-
ta vastaan. Suomalaiset kaikista yhteiskunnan eri kerroksista astui-
vat palvelukseen torjuakseen maahan kohdistuvan hyökkäyksen ja 
lunastaakseen taistellen maamme itsenäisyyden. Syntyi ”Talvisodan 
henki”, joka vielä tänä päivänäkin on vahvan maanpuolustustahtom-
me perusta. Tätä henkeä meidän on syytä vaalia. Samankaltainen 
henki on syntynyt myös Ukrainassa, Venäjän hyökkäyksen johdosta.

Korona-pandemian ja Ukrainan sodan myötä moni on joutunut 
punnitsemaan aikaisemmin itsestään selvinä pidettyjä asioita, joi-
ta sotiemme veteraanit ja koko sotasukupolvi ovat olleet aikanaan 
turvaamassa eli turvallisuutta ja toimivaa yhteiskuntaa. Valtiovallan 
tehtävänä on tehdä parhaansa turvallisuuden tunteen säilyttämisek-
si ja vahvistamiseksi oli kyse sitten arjen turvallisuudesta taikka soti-
laallisesta turvallisuudesta – viimeksi mainitusta esimerkkinä toimii 
Nato-liittokuntaan liittyminen suomalaisten suuren yksituumaisuu-
den seurauksena.

Sunnuntaina 15.5.2022 valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi selon-
teon Suomen liittymisestä Natoon. Tehty päätös hakea Naton jäse-
nyyttä, ei tule vähentämään kansallisen puolustuskykymme merki-
tystä, joten yleinen asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan 
puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto säilyvät puolustuksen 
perustana jatkossakin. Mutta, kun jäsenyytemme hyväksymisproses-
si tulevina kuukausina saatetaan päätökseen, kuuluisa lausahdus ”Ei 
koskaan enää yksin” saa niin vahvan selkänojan, kuin tässä maailma-
najassa mahdollista on.

Suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokyky on edelleen maailman 
kärkiluokkaa. Kriisinsietokyvyn perustana on suomalainen maan-
puolustustahto. Maanpuolustustahto luo pohjaa kokonaismaanpuo-
lustukselle ja kokonaisturvallisuudelle sekä vahvistaa yhteiskuntam-
me kriisinsietokykyä. Suomessa maanpuolustustahto on aina ollut 
korkealla tasolla, ollen tällä hetkellä jopa Euroopan korkein. Tätä ei 
kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen on jatku-
vasti tehtävä aktiivista maanpuolustustyötä. 

Sodan kokeneet veteraanit ja lotat, ja koko sotasukupolvi, kantoivat 
vastuuta ja puolustivat yhdessä vapautta. He rakensivat vahvan pe-
rustan tämän päivän yhteiskunnallemme. Olemme heille ikuisesti 
kiitollisia. Pidän omalta osaltani huolen siitä, että puolustushallin-
non ja veteraanien ja muiden sodan ajan sukupolven toimintaa tuke-
vien, ja perintöä sekä perinteitä vaalivien tahojen tiivis yhteys säilyy 
sekä arvostus vanhempia sukupolvia kohtaan osoitetaan käytännön 
toimenpitein. Toivotan teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää ja jou-
lua sekä kaikkea hyvää ja terveyttä. 

Antti Kaikkonen
Puolustusministeri

 PUOLUSTUSMINISTERI ANTTI KAIKKONEN  
  
 Kenttäpostia- lehti 
 Puolustusministerin tervehdys  
 23.11.2022 
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maan päälle, kuulen ruumiittomien voimien nyt veisaavan Betlehemissä: Kunnia olkoon Jumalalle 
korkeuksissa! Neitsyt on nyt taivaita avarampi, sillä pimeydessä oleville on koittanut Valkeus, joka 
ylentää alhaiset. Enkelten kanssa veisatkaamme mekin: Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa!” 
 
Toivotan kaikille Kenttäpostia-lehden lukijoille siunattua ja rauhallista Kristuksen 
syntymän juhlaa pelastuksen vuonna 2020. 
 
 
 
 
 
 

Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

 
 
 

KRISTUS SYNTYY, KIITTÄKÄÄ!

Kulunut vuosi on ollut maailmalla sodan, levottomuuksien, nälän-
hädän ja monenlaisen epävarmuuden aikaa. Se on tullut konkreetti-
sesti hyvin lähelle myös meitä, jotka asumme rauhalliseksi tunnetus-
sa Suomessa.Olemme kuitenkin kasvokkain kaiken sen kanssa, mille 
elämämme rakentuu ja miten sitä maailmassa tänä päivänä tuhotaan.

Kuten Kristuksen edelläkävijä Johannes Kastaja pyysi kerran valmis-
tamaan tietä Jumalalle, haluaa joulun ruhtinas antaa meille ja maail-
malleen rauhan, rakkauden, anteeksiantamuksen, sovun, elämisenoi-
keudet ja hyvän tahdon ihmisille ihmisten kesken.

Joulu on rauhan juhla, sillä Kristus, rauhan ruhtinas syntyy jouluyönä 
maan päälle. Herramme ja Vapahtajamme syntymän myötävalo tulee 
pimeyden keskelle ja tuo elämäämme lohtua ja toivoa paremmasta. 
Hän on avannut taivasten valtakunnan oven aivan meidän ulottuvil-
lemme. Kristuksen seimen ääreltä, Golgatan ristiltä ja tyhjältä hau-
dalta avautuu kaikkien saavutettavissa oleva tie.Tämä tie kulkee ma-
talalla, mutta sev ie meidät taivaan korkeuksiin saakka. Maa ja taivas 
kohtaavat. Tässä on jouluilon ja ylistyksen lähde.

Maailma, jossa me elämme, pysyy kaikesta huolimatta pelon ja huol-
ten maailmana. Seimen rauha ja jouluyön riemu värjäytyy viattomien 
vereen. Siksi Kristuksen lupaus on mitä tarpeellisin ja ajankohtaisin 
tänä jouluna. Hän tahtoo antaa turvan turvattomille, koota kaikki sii-
piensä suojaan. Tähän turvaan me puolestaan saamme kaikki jäädä 
ja välittää tuota rauhaa, rakkautta ja sovintoa ympärillemme. Voim-
me olla paimenten kanssa kedolla ja kuunnella enkeleiden julistusta: 
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joi-
ta hän rakastaa” (Luuk.2:14). Siihen me tahdomme uskoa ja sitä me 
tahdomme tunnustaa.

Toivotan Kenttäpostia -lehden lukijoille siunattua ja rauhallista 
Kristuksen syntymän juhlaa.

Leo
Helsingin ja 

koko Suomen 
arkkipiispa

TOIVON MERKKEJÄ 

Levottomassa maailmassa ihminen etsii toivon merkkejä. Ilman nii-
tä tulevaisuuteen on vaikea suunnistaa, kun mieli täyttyy vain kiel-
teisistä ja masentavista asioista. Kuluneen vuoden aikana monet ikä-
vät uutiset maailmalta ovatkin varjostaneet tulevaisuudennäkymiä. 
Myös omassa elämässä on voinut sattua sellaista, mikä koettelee toi-
veikkuutta. 

Joulun sanoma on tällaisena aikana erityisen ajankohtainen. Jou-
luevankeliumin tapahtumat kannustavat näkemään toivon merkke-
jä myös omassa ajassamme. Marian ja Joosefin matkaan kohti Bet-
lehemiä kuului paljon jännitystä ja epävarmuutta jo sen vuoksi, että 
Maria oli viimeisillään raskaana. Ennätettäisiinkö ajoissa perille? 
Löytyykö kunnollinen majapaikka, jossa olisi turvallista synnyttää? 

Majapaikka kyllä löytyi, mutta aivan odotusten mukainen se ei var-
maankaan ollut. Silti vaatimattomissakin oloissa uusi elämä alkoi ja 
ilo vastasyntyneestä syrjäytti aiemman huolen ja levottomuuden. Lap-
sen syntymä tuo mukanaan erityisen näkökulman tulevaisuuteen. 
Pienokaisen rinnalla on kuljettava ja hänet on saateltava kohti huo-
mispäivää. Uusi elämä kannustaa katsomaan eteenpäin toiveikkaasti. 

Kertomuksessa Jeesuksen syntymästä voi havaita toisenkin tärkeän 
toivon merkin. Jumala on läsnä ihmisen elämässä, hänen arjessaan-
kin. Sen saattoivat Betlehemin liepeillä yövuorossa työskennelleet pai-
menet kokea. ”Älkää pelätkö!” oli enkelin ensimmäinen viesti heil-
le. Paimenet saivat kuulla Jumalan Pojan syntyneen heitäkin varten. 
Enkelit vakuuttivat, että Jumala välittää ihmisistä ja tahtoo, että he 
saisivat elää rauhan ja rakkauden sävyttämässä maailmassa. 

Joulun sanoma on, että toivo tulee ihmisten maailmaan Jeesuksessa. 
Siksi joulu itsessään on toivon merkki. Ikävät uutiset ja levottomuut-
ta aiheuttavat asiat eivät ole koko totuus maailmastamme. Jokainen 
uuden elämän alku avaa tien tulevaisuuteen ja Jeesuksen syntymä Ju-
malan sitoutuneeseen läsnäoloon luomakunnassaan. 

Toivon merkkejä tarvitaan. Joulu on niiden osoittajana verraton. 

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon 
koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 

Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: 
te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.» 

Tapio Luoma
Arkkipiispa

Suomen 
evankelis-luterilainen 

kirkko

 

 

Arkkipiispa Leon joulutervehdys veteraaniliittojen Kenttäpostia-
lehteen 20. marraskuuta 2020 
 
 
Kristus syntyy, kiittäkää! 
 
Joulu on rauhan juhla, sillä Kristus, Rauhan ruhtinas syntyy jouluyönä maan päälle. 
Tuolloin valo koittaa pimeyden keskelle ja tuo elämäämme lohtua ja toivoa paremmasta.  
 
Eräässä ortodoksisessa juhlan kirkkoveisussa muistelemme tätä tapahtumaa seuraavasti: 
”Taivas ja maa profeettain tavoin tänään iloitkoot, enkelit ja ihmiset viettäkööt hengellistä juhlaa, sillä 
Neitseestä syntynyt Jumala ilmestyi ihmisenä niille, jotka pimeydessä ja kuoleman varjossa istuivat. 
Luola ja seimi antoivat Hänelle suojan. Paimenet ovat ihmeen julistajina, tietäjät tuovat idästä 
lahjansa Betlehemiin. Mekin kelvottomin huulin kiittäkäämme Jumalaa enkelten tavoin: Kunnia 
olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha. Sillä luoksemme on tullut kansojen odottama, joka 
on vapahtanut meidät vihollisen orjuudesta.” 
 
Kirkon varhaiset opettajat ja isät, kuten muun muassa Justinus Marttyyri ja Origenes, 
viittaavat kirjoituksissaan vanhaan perinteeseen, että Jeesuksen syntymäpaikka oli 
Betlehemin kaupungin ulkopuolella sijainnut luola. Selvää kuitenkin on, että 
vastasyntyneeltä Jumalan Pojalta puuttuu majapaikka. Elämänsä ensi hetkistä alkaen hän 
on tilaton, osaton, syrjitty. 
 
Kristuksen syntyminen on juhla, joka kertoo meille jotakin hyvin tärkeää ihmisenä 
olemisesta. Tänäkin jouluna Kristus tulee eläinsuojaan, luolaan, talliin, 
vastaanottokeskukseen, seimeen. Kristinuskon suurimpia mysteereitä on se, että 
Kristuksen kunnia tulee ilmi hänen kunniattomuudessansa. Hänen merkityksensä tulee 
ilmi hänen mitättömyydessänsä. Hänen herruutensa näyttäytyy heinäpatjojen keskellä. 
 
Jos jaksamme vaikka vähäisilläkin voimillamme kohottaa Jumalan puoleen kiitoksen, 
saamme nähdä omasta elämästämme aivan uuden ulottuvuuden. Jos kykenemme 
osoittamaan rakkautta ja laupeutta Jumalan luomakunnassa kärsiville, tulemme näkemään 
aivan uudenlaisen ilon. Ihmisen oman kutsumuksen löytyminen on nimenomaan 
kiittämisen ja ylistämisen takana. 
 
Jouluna kaikuukin kirkoissamme ylistys: ”Hänelle, joka näki hyväksi tulla rauhaksi  
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Veteraanien perintö kuuluu kai-
kille, uskoo Jyväskylän yliopiston 
opiskelija Ville-Veikko Tarkkanen.

”Veteraanityön sisältö ei muutu, 
mutta mielestäni keinojen pitää uu-
distua”, Tarkkanen sanoo.

Tarkkanen osallistui lokakuun
puolivälissä Peurungassa järjes-
tettyyn seminaariin, jossa suun-
niteltiin keskisuomalaisen vete-
raanityön tulevaisuutta.

”Veteraanien perinnön pitäisi 
olla saavutettavampaa, se kuuluu 
kaikille. Yhteisön jakaminen ei ole 
enää nykyaikaa.”

Yhteisen lipun alle  

Veteraanityössä on nyt alkamassa 
uusi aika. Sota-ajan perinnettä yl-
läpitävät järjestöt luovuttavat par-
haillaan viestikapulaa seuraaville.

Valtakunnallisesti perinnetyö ko-
koontuu vähitellen Tammenlehvän 
Perinneliiton alle. Sen seurauksena 
työtä ollaan nyt organisoimassa uu-
delleen paikallisella, alueellisella ja 
valtakunnallisella tasolla.

”Keski-Suomeen on syntymässä 
yksi yhteinen maakunnallinen yh-
distys”, kertoo Jyväskylän sotavete-
raanien puheenjohtaja Matti Krats.

Tammenlehvän Keski-Suomen 
perinneyhdistys perustetaan viralli-
sesti ensi keväänä, veteraanipäivänä 
2023. Samalla vanhat veteraanijär-
jestöt valmistautuvat lakkautta-
maan toimintaansa.

Reserviläiset mukana
Keski-Suomessa elää vielä noin 
140 sotiemme veteraania, suurin 
osa heistä naisia. Uusi järjestö huo-
lehtii veteraanien huoltotyöstä. Kun 
veteraanien rivit harvenevat, koros-
tuu perinnetyön merkitys.

Siihen kutsutaan mukaan toi-
mijoita laajalla rintamalla. Lau-
kaan Peurungassa järjestetyssä 
seminaaritilaisuudessa oli mukana 
muun muassa järjestöjen, kuntien 
ja seurakuntien edustajia.

Uuden maakunnallisen veteraa-
niperinneyhdistyksen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi tullaan va-
litsemaan Jukka Kentala.

”Tässä ajassa itsenäisyyden arvos-
taminen ja sen puolustaminen on eri-
tyisen merkityksellistä. Uuden yhdis-
tyksen äärimmäisen tärkeä tehtävä 
on veteraanisukupolven perinnön 
siirtäminen tulevien sukupolvien 
elämänviisaudeksi”, Kentala sanoo.

Hallituksen varapuheenjohta-
jat valitaan olemassa olevista vete-
raanijärjestöistä. Samalla varmiste-
taan, että elossa olevien veteraanien 
asioiden hoitaminen saadaan vietyä 
kunnialla loppuun. 

Reserviläisjärjestöillä on hallituk-
sessa kaksi paikkaa.

”Kun veteraanijärjestöt lakkaut-
tavat toimintansa, reserviläisjärjes-
töillä on vahva rooli kokonaisuuden 
eteenpäin viemisessä”, Keski-Suo-
men Reserviupseeripiirin puheen-
johtaja Mika Pakkanen kertoo.

Hallitukseen nimetään jäseniä eri 
puolilta Keski-Suomea. Paikallista-
son työstä vastaavat kuntiin perus-
tettavat toimikunnat. Uuden yhdis-
tyksen toimipisteitä ovat Jyväskylän 
veteraanitalo ja Laukaan Peurunka.

Työtä kahteen suuntaan

Seminaarissa Tammenlehvän Perin-
neliiton puheenvuoron käytti hal-
lituksen jäsen Teppo Ylitalo. Hän 
summasi, että perinnetyöllä halu-
taan edistää kansallista yhtenäisyyt-
tä ja vaalia maanpuolustustahtoa.  

”Siitä meillä on Tammenlehvän 
sukupolven esimerkki.”

Ylitalo allekirjoittaa opiskelija 
Ville-Veikko Tarkkasen näkemyk-
sen siitä, että veteraaniperinnetyö-
tä pitää jatkossa tehdä myös uusilla 
tavoilla. Hän uskoo, että työssä pi-
tää katsoa kahteen suuntaan.

”Muuttuvissa rakenteissakin en-
simmäinen tehtävä on huolehtia 
kunniakansalaistemme hoivasta 
viimeiseen iltahuutoon saakka.

Tärkeää on kuitenkin katsoa 
myös tulevaisuuteen. Siihen, mi-
ten veteraanisukupolven perinne 
arvoineen saadaan siirrettyä tule-
ville sukupolville.

”Työ suuntautuu sekä taakse että 
eteen. Pitää muistaa ja muistella. 
Mutta vielä enemmän katsoa eteen-
päin.”

PAULIINA YLITALO

Veteraanien viestikapula siirtyy
eteenpäin myös Keski-Suomessa 

”Sisältö säilyy, mutta keinojen pitää uudistua”

Keskisuomalaisen veteraaniperinnetyön tulevaisuutta suunniteltiin Peurungassa. Kuvassa Matti Krats, Ville-Veikko 
Tarkkanen ja Jukka Kentala.

Muovilami Oy
Ähtäri

Sähkö Niskanen Oy
Äänekoski

MINISTERIN TERVEHDYS

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät sodan ajan 
sukupolvien edustajat 

Joulu on tulossa maailmantilanteessa, jossa sota on 
lähellä meitä Euroopassa, Ukrainassa. Päivittäin uu-
tisissa kuulemme Ukrainan tilanteesta. Teille arvoisat 
veteraanit, Ukrainan sota on ehkä tuonut mieleen so-
takokemuksenne ja myös joulun sodan aikana. Jou-
lu rintamalla kaukana läheisistä, ympärillä aseveljet 
ja sodan maisemat, ne olivat erilaisia jouluja. Viholli-
sen kanssa oltiin varuillaan, korsu koristeltiin ja kaik-
ki saivat paketin. Kotirintamalla yksityiset henkilöt ja 
järjestöt valmistivat paketteja tuntemattomalle soti-
laalle ja näin varmistettiin jouluntuntua kaikille. 

Joulun sanomassa ja joulun vietossa on aina vaikeina-
kin aikoina ollut toivoa, lämpöä, läheisyyttä ja riemua. 
Joulunaika on juhlan hetki keskellä arkea, jolloin on 
mahdollisuus rauhoittua läheisten kanssa viettämään 
yhteistä hetkeä. Hetki voi olla pienikin, puhelinsoit-
to, hyvän joulun toivotus, kirje tai kortti, joka kertoo 
välittämisen viestiä ystävältä.  

Jouluna voimme kiittää toisiamme ja kaikkia niitä 
henkilöitä, yhteisöjä, yhdistyksiä ja veteraanijärjestö-
jä, jotka ilahduttavat muita ihmisiä jouluisilla teoil-
la. Eino Leinon joululaulun sanoin, toivotan teille ar-
voisat veteraanit sekä teidän läheisillenne, joulun iloa 
ja rauhaisaa juhlan aikaa sekä hyvää tulevaa vuotta. 

Joutuos jouluni lapsuuden, 
juhlani rauhan ja rakkauden, 
tulkosi keskehen tuiskusään, 

joutuos joukkohon hallan ja jään – 
lämpöä, lempeä, armoa tuo 

paljon Suomeni maille! 
(Eino Leino 1896)

Krista Kiuru
Suomen perhe- ja 

peruspalveluministeri
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VNK:n aiheesta 1. marraskuuta 
järjestämä seminaari keräsi Sää-
tytalon salin liki täyteen vieraita, 
joiden joukossa nähtiin kattava 
edustus veteraani- ja maanpuo-
lustuskentän toimijoita sekä mm. 
emeritus puhemies Paavo Lippo-
nen. Lisäksi seminaari lähetettiin 
suorana lähetyksenä Valtioneu-
voston Youtube-kanavan kaut-
ta, missä se on yhtä katsottavissa. 

Työryhmä asetettiin selvittä-
mään ja laatimaan ehdotusta sii-
tä, miten Suomen 1939-1945 käy-
mien sotien ja niiden veteraanien 
perinnettä tulevaisuudessa säily-
tetään, hoidetaan ja vaalitaan kes-
keisenä osana suomalaista yhteis-
kuntaa.  

Mikä on veteraanien perintö? 
Miten sitä tulee vaalia siinä vai-
heessa, kun veteraanit eivät enää 
ole keskuudessamme? Miten ve-
teraanien hengellään meille puo-
lustamia arvoja ylläpidetään ja 
välitetään eteenpäin uusille su-
kupolville? Ja mikä ovat valtion 
roolit ja velvollisuudet tässä?  

Nämä ovat muutamia kysy-
myksiä, joita eri alojen asiantunti-
joista koostuva työryhmä samoin 
kuin Säätytalolle kerääntynyt se-
minaariyleisö nyt pohtii.  

Nyt on oikea aika 

Sotasukupolven perintö on olen-
nainen osa Suomen kulttuuripe-
rintöä ja kansallista identiteettiä, 
työryhmä arvioi. 

”Veteraanien asia on yhteinen 
asia – siitä kertoo jo se, että aloite 
tämän työryhmän työlle tuli kai-
kilta eduskuntaryhmiltä”, huo-
mautti työryhmän johtaja, Val-

tiokonttorin pääjohtaja Timo 
Laitinen avajaissanoissaan.  

 ”Erittäin harvalla meistä on 
lähipiirissämme ketään sellais-
ta, joka voisi millään tavalla ja-
kaa omakohtaisia kokemuksia so-
dasta. Tänään syntyvillä lapsilla 
ei oikeastaan yhdelläkään”, poh-
ti valtiovarainministeri Annika 
Saarikko omassa puheenvuoros-
saan. Juuri siksi hänen mielestään 
on nyt oikea aika miettiä, miten 
sotasukupolven perintö pidetään 
elossa, mihin ministeri perään-
kuulutti ”raikkaita, ajassa eläviä 
uusia tapoja” ja muistutti valtion 
roolin olevan rajallinen. 

Veteraaniliitot, paikalliset pe-
rinneyhdistykset ja digitaalisuus 
ovat perinteenvaalintatyössä kes-
keisessä roolissa, näkee seminaa-
rissa alustuksen pitänyt Euroopan 
historian professori Laura Kolbe. 

Veteraanien kokemuksesta voi-
si löytyä työkaluja tämän päivän 
nuorten kokemaan, eri kriisi-
en heikentämään tulevaisuusus-
koon, ehdotti tulevaisuustutkija 
Otto Tähkäpää. 

”Näen, että on olemassa valtava 
tilaus ylisukupolviselle dialogille; 
että nuoret voisivat oppia aiem-
milta sukupolvilta niistä aiemmis-
ta kriiseistä mitä me ollaan koh-
dattu ja miten niistäkin on sitten 
loppujen lopuksi ei vain selviy-
dytty, vaan luotu menestystarina.”  

Elävä perinne puhutti 

Seminaarin paneelikeskustelus-
sa yhdeksi veteraanien perinnös-
tä innostavaksi lähestymistavaksi 
nostettiin mm. oman suvun so-
tahistoriaan sukeltaminen, mikä 

voisi päätoimittaja Ulla Appelsi-
nin mukaan olla avain nuorem-
man polven mukaan saamiseen. 

”Miten jotkut asiat, jotka tun-
tuu tosi kaukaisilta, saadaan tuo-
tua lähelle? Miten Suomi voisi 
kannustaa siihen, että nuoret oli-
sivat kiinnostuneita oman sukun-
sa tarinasta? Voisiko tässä olla esi-
merkiksi kilpailuja?” 

Myös maanpuolustuskentän 
aktiivi Eleonoora Hilska koros-
ti henkilökohtaisen siteen mer-
kitystä minkä tahansa asian tär-
keäksi kokemisessa ja pohti pelien 
potentiaalia. 

”Toiminallisuus on päivän sana, 
joka voisi kantaa myös tulevaisuu-
dessa- ja herättää mielenkiintoa”, 
hän arveli. 

Perinnön elävyys ja ajassa elä-
minen nousi esiin myös panee-
lin mietteissä. 

”Mikä on oikeasti relevantti 
tapa kommunikoida kouluissa? 

Mikä on relevantti tapa syventää 
indoktrinaatiota Puolustusvoimi-
en palveluksessa? Mikä on luonte-
va tapa arjessa osallistua vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön?” 
haastoi toimittaja ja sotahisto-
rianharrastaja Jone Nikula. 

”Jos halutaan aloittaa perinne-
työ ala-asteelta, niin lyödään sii-
hen KP-31 pöydälle ja annetaan 
jokaisen purkaa ja koota. Se kiin-
nostaa aivan saletisti enemmän 
kuin kuunnella joku viitekehyk-
setön hörinä, joka ei kerro niille 
yhtään mitään.” 

Kertomisen arvoinen 

Käytännön perinnetyön käytän-
nöllistä näkökulmaa paneeliin toi 
johtava rehtori, Pohjois-Karjalan 
perinneyhdistyksen puheenjoh-
taja Jyrki Huusko. 

”Omakohtainen kokemus ja 
paikallisella tasolla tapahtuva, 

ihan arjessa oleva juttu ja sii-
hen osallistaminen, siinä on se 
avainasia. Itse miellän perinne-
työn aivan uskomattomana tari-
nana, että 100 vuotta sitten Suomi 
oli kehitysmaa, jonka vapauden 
se sodankäynyt sukupolvi ensin 
pelastaa ja sitten rakentaa monil-
la mittareilla maailman onnelli-
simman ja menestyksekkäimmän 
maan. Se on kertomisen arvoinen 
tarina ja väitän sen olevan myös 
uusille suomalaisille kytkevä ta-
rina.” 

Valtioneuvosto haluaa lisäksi 
kuulla kansalaisten näkemyksiä 
asiasta, mitä varten on otakantaa.
fi- sivustolle luotu kysely, johon 
kuka tahansa voi käydä jättämäs-
sä mielipiteensä asiasta. Verkko-
kysely on auki 12.12.2022 saakka. 

ARIELA SÄKKINEN 

Veteraaniperinneseminaari keräsi 
salin täyteen Säätytalolla 
Valtioneuvoston kanslian Kansallisena 
veteraanipäivänä asettama työryhmä pohtii, 
mikä on valtion rooli veteraanien perinnön 
vaalimisessa. 

Kirsi Heikelin (vas.) moderoimassa paneelikeskustelussa istuivat Eleonoora Hilska, Jone Nikula, Ulla Appelsin sekä 
Jyrki Huusko. (Kuva: VNK) 
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Luonto. Rauha. Rakkaus.

Askolan
kunta

Juupajoen 
kunta

Euran 
kunta

Kempeleen
kunta

Hämeenkyrön
kunta

Kirkkonummen kunta
Kyrklätts kommun

Leppävirran
kunta

Kuntien 
Joulutervehdys 

Sotiemme Veteraaneille
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Tervon
kunta

Taivalkosken 
kunta

Sipoon kunta
Sibbo kommun

Hieno kädenojennus veteraanityölle
Veteraanijärjestöt saivat iloisen uutisen: OP Uusimaa on päättänyt olla perimättä veteraanijärjestöiltä 

pankin palvelumaksuja seuraavan kolmen vuoden aikana. Päätös koskee niin liittoja, piirejä kuin yhdistyksiä. 
Päätös on hieno tuki taloudellisesti, mutta erityisesti se kuvaa veteraanityön kantavuutta ja 

merkitystä yhteiskunnassamme laajemminkin. Lämmin kiitos OP Uusimaalle!

Veteraanijärjestöt
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Kaupunkien Joulutervehdys 
Sotiemme Veteraaneille

Forssan 
kaupunki

Veteraaniliittojen 
edunvalvontatyö jatkuu 
Veteraaniliittojen edunvalvonta-
työn ansiosta rintamalisään saatiin 
huhtikuussa 2020 voimaan histori-
allinen korotus 50,19 eurosta 125 
euroon. Tuo jäi kutenkin veteraa-
niliittojen alkuperäisestä tavoittees-
ta saada se nostettua 200 euroon, 
ja työ niin tämän kuin veteraanien 
leskien ja puolisoiden aseman pa-
rantamisen eteen on jatkunut.

Tuoreimmat kokoukset edus-

kunnan edustajien kanssa käytiin 
marraskuun puolivälissä, jolloin 
Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri 
Leena Seppälä ja Rintamaveteraa-
niliiton toiminnanjohtaja Heikki 
Karhu esittelivät veteraanijärjestö-
jen tavoitteet valtion 2023 tulo- ja 
menoarvioon.   

Rintamaveteraaniasian neuvotte-
lukunta on kokouksessaan 17.2.2022 
kannattanut näitä esityksiä ja käsi-

tellyt uudelleen esityksiä kokoukses-
saan 19.10.2022 ja edelleen kannat-
tanut esityksiä. Neuvottelukunta on 
lähettänyt esitykset eduskuntaryh-
mille, jotta ne edistäisivät tavoittei-
den toteutumista valtion 2023 tulo- 
ja menoarvioon. 

ARIELA SÄKKINEN

Veteraaniliittojen edustajat tapaamassa puhemies Matti Vanhasta 
23. marraskuuta eduskunnassa.
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1. Rintamalisä 
Rintamalisän korottaminen 200 eu-
roon, kustannusvaikutus 2,3 mil-
joonaa euroa nykyiseen, yhteensä 
6,5 miljoonaa (Kela) Talousarvio-
esitys 2023, 5,5 miljoonaa 

2. Sotainvalidien puolisoiden ja
leskien kuntoutus
perusteena olevan sotainvalidin 
haitta-asteen alentaminen ja määrä-
rahan palauttaminen vuoden 2021 
tasolle 2.08 miljoonaan euroon 

3. Rintamaveteraanien 
aviopuolisoiden kuntoutus: 
poistetaan sidonnaisuus veteraanin 
kuntoutusjaksoon, lakimuutos Rin-
tamaveteraanien kuntoutuslakiin 

4. Rintamaveteraanien leskille
kuntoutusmääräraha: 
leskiä n. 10 000, määräraha 5 mil-
joonaa, jolla kuntoutus sitä eniten 
tarvitseville 

Viitasaaren
kaupunki

Veteraanijärjestöjen tavoitteet valtion vuoden 2023 tulo- ja menoarvioon 

Toimistomme ovat 
kiinni joulunajan 

23.12.2022-8.1.2023.

Veteraanijärjestöt
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Eurajoen seurakunta ja 
Luvian kappeliseurakunta Euran seurakunta

Hangon
seurakuntayhtymä

Hankasalmen
seurakunta

Herttoniemen seurakunta,
Helsinki

Hämeenkyrön seurakunta Iin seurakunta

 Jokioisten seurakunta

Jyväskylän seurakunta Kajaanin seurakunta Kangasalan seurakunta

Kangasniemen
seurakunta

Kauniaisten suomalainen
seurakunta

Kihniön seurakunta

Kärsämäen seurakunta Laitilan seurakunta

LAPINLAHDEN¤
SEURAKUNTA

Limingan seurakunta Liperin seurakunta

Mynämäen seurakunta

Mäntsälän seurakunta

Siunattua Joulunaikaa 2022 ja
Uutta Vuotta 2023 toivottaen

HARJAVALLAN 
SEURAKUNTA
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Orimattilan seurakunta Oriveden seurakunta ja 
Juupajoen kappeliseurakunta

Oulaisten seurakunta Paavalin seurakunta,
Helsinki

Pakilan seurakunta,
Helsinki

Parikkalan
seurakunta

Perhon seurakunta

Posion seurakunta PUDASJÄRVEN
SEURAKUNTA

Pyhäjoen seurakunta Ranuan seurakunta

Riihimäen seurakunta
www.riihimaenseurakunta.fi

Ruokolahden seurakunta
Saarijärven seurakunta, Kannonkosken, 

Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja 
Pylkönmäen kappeliseurakunnat

Siikalatvan 
seurakunta

Sipoon seurakuntayhtymä
Sibbo kyrkliga samfällighet Sulkavan seurakunta

Tainionvirran seurakunta Tammelan seurakunta

Tervolan seurakunta

Tohmajärven seurakunta

Tyrnävän seurakunta Urjalan seurakunta

Rauhallista joulua ja siunausta vuodelle 2023

Varkauden seurakunta

Vähänkyrön seurakunta Ähtärin seurakunta Äänekosken seurakunta

RAUMAN
SEURAKUNTA

Rauhallista joulua ja 
siunausta vuodelle 2015 
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Mariehamns
församling

Vörå församling
Vöyrin seurakunta

VASA SVENSKA¤
FÖRSAMLING

Med Tack för gott samarbete.
En Välsignad Julhögtid och Ett Gott Nytt År 2023

Kristus syntyy - kiittäkää 
Riemullista Joulunaikaa ja Jumalan Siunaamaa Vuotta 2023

Jyväskylän
ortodoksinen seurakunta

Taipaleen
ortodoksinen seurakunta

Turun
ortodoksinen seurakunta

 KIMITOÖNS FÖRSAMLING 
  KEMIÖNSAAREN SEURAKUNTA 
  

 

_______________________________________________________________________________________ 
ADRESS: TELEFON:  E-POST: 
Kapellbacksvägen 6 02-425990   kimitoon@evl.fi  
25870  DRAGSFJÄRD   fornamn.efternamn@evl.fi 
  

 

 

 

 

Talvisodan 
karjalainen 
pataljoona

 

Keljan taistelun 
83-vuotismuistopäivänä 

tiistaina 27.12.2022 klo 13.00
Lempäälän Kotokampuksella,

Katepalintie 9, Lempäälä

Arvokas ja juhlava ohjelma, mm. 
Keljan taistelu • 

Sotakamreeri Veijo Rintakoski
Keljan patsashanke •  

Kotiseutuneuvos Hannu Turkkinen
Juhlapuhe • Kommodori Teuvo Kuparinen

Yrjö Jylhän runoja
Narvan soittokunta

Juontaa Mervi Äikäs

Käsiohjelma 20 € (sis. ruokailun).
Tilaisuus on avoin kaikille.

Tumma puku ja kunniamerkit.

Lämpimästi tervetuloa.
Er.P 6:n Perinneyhdistys

Talvisodan  
Er.P 6  

muistojuhla

Kitinkuja 2, 69100 Kannus  •  Puh. 044 5754 523  •  info@kitinkannus.fi 

www.kitinkannus.fi 

LAITOSKUNTOUTUS, AVOKUNTOUTUS JA ASUMISPALVELUT – MYÖS OMAKUSTANTEISET JAKSOT

PANTONEC 716
CMYK 0,61,99,0

PANTONE C 3529
CMYK 69,0,100,0

Vaikuttavaa kuntoutusta ja yksilöllistä hoitoa

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2023!

KRUUNU HERKKU
Suomen Juvalla 

käsintehtyä kotiruokaa
•  WWW.KRUUNUHERKKU.FI  •

"sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut" 

Room.10:9
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YHDESSÄ PAREMPI JA  TURVALLINEN TULEVAISUUS
Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat Ukrainan hyväksi.

WWW.MILLOG.FI

Kesän etsinnöissä löytyi 32 sankarivainajaa  

Pojat haettiin kotiin  
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys kävi 
marraskuun alussa mm. veteraaniliitoista 
koostuvien yhteistyökumppaneidensa kanssa 
jokasyksyisellä sankarivainajien hakumatkalla 
Viipurissa.   
Tällä kertaa Suomeen päästiin tuo-
maan 24 pientä valkoista arkkua, 
joissa lepää 32 tämän kesän etsin-
nöissä löydettyä suomalaissotilasta.

”Heistä 17 on Talvisodan ja 15 
Jatkosodan sankarivainajia. Näis-
tä kaatuneista 17 maallinen taival 
päättyi Laatokan Karjalassa ja 15 

Karjalan kannaksella”, kertoo rajan-
takaisille taistelupaikoille jääneiden 
etsintää Suomessa koordinoivan 
Sotavainajien muiston vaalimis-
yhdistyksen puheenjohtaja Pertti 
Suominen. 

Kuluneet vuodet ovat olleet haas-
teellisia. Nyt päättynyt tämän kesän 

Hannu Niskanen ja Vladimir Dorodni.

etsintäkausi oli kolmas perättäinen, 
jolloin suomalaiset etsintäryhmät 
eivät ole päässeet matkustamaan 
itärajan taakse. Niinpä työtä teh-
dään tällä hetkellä täysin venäläis-
etsijöiden voimin.  

”Elämme edelleen itsestämme 
riippumattomista syistä poikkeuk-
sellisia aikoja. Pääsemmekö ensi ke-
sänä etsintöihin? Toimiiko yhteis-
työmme venäläisetsijöiden kanssa 
yhtä hyvin kuin ennenkin? Nämä 
ovat vielä avoimia kysymyksiä, joi-
hin aikaa myöten toivomme myön-
teisiä vastauksia. Suunnitelmat on 
kuitenkin laadittava parhaan vaih-
toehdon mukaan”, pohti Suominen 
Viipurissa pitämässään muistopu-
heessa. 

Toivo kuitenkin elää – niin tär-
keäksi kaikki mukana olevat tahot 
toiminnan kokevat. 

”Sankarivainajien kotiuttaminen 
on kunniatehtävämme. Se on tänä 
päivänä vähintäänkin yhtä tärkeä-
tä kuin sotavuosina. Kokemus on 
osoittanut, että jokaisen tunniste-
tun hautaan saattamisella on yksit-
täistä tapausta laajempaa yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta. Työmme on 
veteraaniperinteen vaalimista par-
haimmillaan.” 

ARIELA SÄKKINEN 

Suistamon sankari palasi kotiin 
Alikersantti Onni Hilakivi haudat-
tiin 17.11.2022 sotilaallisin kunni-
anosoituksin sankarihautaan Siika-
joella Paavolan kirkossa. Laatokan 
Karjalassa sijainneen Suistamon 
Pyörittäjän kylässä 1.8.1921 synty-
nyt Hilakivi itse ei koskaan ehtinyt 
käydä Pohjois-Pohjanmaalla, missä 
hänen kauppiasperheensä oli aloit-
tanut uuden elämän rauhan tulon 
jälkeen 1944 Suomen jälleen me-
netettyä Karjalan.  

Ortodoksinen siunaustilaisuus 
pidettiin paikallisessa luterilai-
sessa kirkossa. Hilakivi laskettiin 
sankarihautaan,jonne hänet oli jo 
siunattu ”kentälle jääneenä tai pois-
saolevana” vuonna 1948. Hän kaa-
tui 22-vuotiaana 28.6.1944 Tali-
Ihantalan taisteluissa. Kaatuneita 
ei voitu evakuoida kiivaista taiste-
luista johtuen, vaan he jäivät taiste-

lukentälle. Se oli vaikeiden olosuh-
teiden sanelema katkera ratkaisu.  

Varsinkin Hilakiven Niina-äidil-
le pojan katoaminen oli raskas isku: 
hänen veljistään neljä oli jo kaatu-
nut ja nyt meni vielä oma poikakin. 
Vanhemmat ja sisarukset yrittivät 
turhaan vielä 1990-luvulla selvittää, 
mitä hänelle oli tapahtunut.  

Hilakiven jäänteet löydettiin 
vuonna 2020 rajantakaisille tais-
telukentille jääneitä sankarivaina-
jia etsivän venäläisvapaaehtoisista 
koostuvan etsintäryhmän toimes-
ta Viipurin koillispuolelta, Aniska-
lan kylän lähettyviltä. Sankarivaina-
jan henkilöllisyys varmistui vuonna 
2022, minkä jlkeen hänet päästiin 
luovuttamaan omaisilleen.  

RISTO PARTTIMAA 

Sankarivainajan siunauksen toimitti Pohjois-Suomen ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra Marko Patronen.
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Taimi Mäenpää 100 år

Annikki Korhonen 100 vuotta Kaarina Salonen 100 vuotta 

Sirkka Kajanne 99 vuotta 

Taimi Mäenpää, den sista lottan i Oravais 
fyllde 100 år 24 oktober. Hon är född i La-
kaniemi i Storkyro och flyttade på 1930-ta-
let till Kimo i Oravais med sin familj. Hon 
var tvilling med Pauli och hade ytterliga-
re tre bröder. 

Redan under sin uppväxt i Storkyro hörde 
Taimi till smålottorna. I Oravais anslöt hon 
sig till Lottarörelsen. Under Fortsättnings-
kriget verkade hon som sanitetslotta i Vasa. 
Hon hade utbildats för uppdraget i en kurs. 

En folkskola på Rådhusgatan i Vasa var 
inredd till krigssjukhus och här skötte Tai-
mi sårade soldater. 

”Det var en mycket lärorik tid”, säger hon 
nu. 

Taimi kom tillbaka till Oravais innan kri-
get var slut för att sköta sin sjuka far. 

Efter kriget gifte hon sig med Jukka Mä-

enpää och fick sonen Harry som är bosatt 
i Vasa. Hon har tre barnbarn.  Maken gick 
bort som 62-åring och Taimi har levt som 
änka i fyrtio år. 

Taimi jobbade som affärsbiträde och de-
jourerande elverksskötare vid Kimo bruks 
kraftverk. Hon var helt finskspråkig från 
början, men lärde sig svenska fullständigt. 

År 2015, vid 93 års ålder, flyttade Taimi till 
serviceboendet Gullvivan på Tallåsen i Ora-
vais. Där trivs hon bra, säger hon. 

En hobby som Taimi började med i vux-
en ålder var målning av tavlor. Hennes rum 
på Gullvivan pryds av flera av hennes tavlor 
med landskapsmotiv. 

MONICA JAKOBSSON 
Sekreterare, Maxmo-Oravais 
krigsveteraner r.f.  

Signe Annikki Korhonen vietti 22.9.2022 
100-vuotispäiväänsä. Hän syntyi Kauhajo-
en Päntäneellä Keto-Keturin perheeseen. 

Jatkosodassa hän palveli maataan lottana. 
Ensin hän pakkasi patruunoita ammusteh-
taalla Hyypässä. Majapaikan hän sai Kos-
ken koulun keittiöhuoneessa. Oma peitto 
piti ottaa mukaan, hän kertoo. 

Sitten tuli siirto Tohmajärvelle Tikkalan 
koululle, jonne hän matkusti junalla. Sieltä 
hänet siirrettiin toimimaan upseerien muo-
nituslotaksi. Annikki muistaa yhä, kuinka 
upseerit penäsivät nättiä tyttöä ottamaan 
paljon sattumia keittoonsa.   

Sodan päätyttyä hän palasi synnyinky-
läänsä ja pääsi myyjäksi Osuuskauppaan, 
jossa kohta tapasi tulevan aviopuolison Vil-
jo Korhosen.  

Säästäminen oli koko ajan tarpeellista ja 
Annikkikin säästi pienestä palkastaan en-

siksi rahat omaan polkupyörään. Puolisonsa 
Viljon kanssa he hankkivat oman talon, 11 
hehtaaria peltoa sekä yhden lehmän. Myö-
hemmin perheeseen syntyi syntyi neljä las-
ta: kolme tytärtä ja poika. Alkuun heillä asui 
myös evakkoperhe. 

Annikki on koko elämänsä ollut hyvin 
aktiivinen osallistuen mm. lukuisiin emän-
täkilpailuhin. Hän kuului Päntäneen kan-
sakoulun johtokuntaan, kilpaili raviohjasta-
jana ja ajoi puolisonsa Viljon kanssa taksia 
maanviljelyksen, perheen ja karjankasva-
tuksen ohessa. 

Koululaiskuljetuksissa kyydissä olleet lap-
set muistavat kuljettajaansa lämmöllä: An-
nikki huolehti kaikki aina aamulla ajoissa 
kouluun ja päivän päätteeksi turvallisesti 
takaisin koteihinsa.  

Viljon kuoltua on Annikki ollut leskenä jo 
vuosikymmenen. Tyttäret asuvat vuorovii-
koin äitinsä luona, mikä mahdollistaa sen, 
että Annikki saa jatkaa turvallisesti asumis-
ta omassa kodissaan. Heikentynyt kuulo te-
kee seurustelun ja keskustelut tätä nykyä jo 
hieman haasteelliseksi, mutta paljon on saa-
tu Annikin lentäviä lausahduksia talteen. 

”En ole kuullut koskaan bensaa sanotta-
van ’iloliemeksi’, mutta mä en olekaan aja-
nut autoa kymmeneen vuoteen!” 

TARJA TAPANAINEN 
Kauhajoen Sotaveteraanit ry 

Jatkosodan aikana kotirintamalla lottana 
toiminut emäntä Kaarina Salonen Pornais-
ten Halkiasta täyttää 100 vuotta 4.12.2022. 

Lapsuudenkodissaan Laukkosken Niini-
koskella Kaarina oppi maatilan töihin jo pie-
nestä pitäen. Kahdeksanlapsisessa perheessä 
jokainen osallistui voimiensa mukaan aska-
reisiin navetalla, pellolla ja tuvassa. 

Sotavuosina Kaarina palveli maataan lot-
tana, osallistuen komennuksillaan muoni-
tus-, ilmavalvonta- ja toimistotehtäviin. 
Oman panoksensa antaminen isänmaan 
itsenäisyyden turvaamiseksi oli luonnollis-
ta - olihan perheestä jo muitakin sisaruksia 
puolustamassa Suomea. 

Myöhemmin hän työskenteli kansan-
huollossa ja Uudenmaan Sanomissa kun-
nes avioitui 1956 maanviljelijä Seppo Sa-
losen kanssa ja muutti emännäksi Ketolan 
tilalle Halkiaan. 

Kaarina Salonen on tehnyt työtä sotave-
teraanien hyväksi veteraaniyhdistyksen pe-
rustamisesta lähtien aina viime vuosikym-
menen puoliväliin asti, ensin paikallisessa 
yhdistyksessä ja myöhemmin myös piirita-
solla. Hänelle on myönnetty Suomen Lei-
jonan ansioristi (2002), Sotaveteraanien 
kultainen ansioristi (2004) ja Uudenmaan 
sotaveteraanipiirin pienoislippu vapauden-
ristin nauhoin (2005).  

Uudenmaan sotaveteraanipiirin kunnia-
jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 2009 ja 
vielä edelleenkin hän osallistuu kuukausit-
tain kokoontuvan veteraaniyhdistyksensä 
tapaamisiin.  

Kaarina tunnetaan aktiivisena ihmisenä, 
joka on vuosikymmenten ajan toiminut lu-
kuisissa luottamustehtävissä niin kunnalli-
sella kuin järjestötasolla.  

Nuorisoseuratoimintaan hän osallistui jo 
synnyinkylällään Laukkoskella ja myöhem-
min Halkiassa. Hän toimi niin Maatalous-
naisten paikallisen yhdistyksen kuin Maata-
loustuottajayhdistyksen sihteerinä. 

Edelleen Kaarina seuraa tiiviisti yhteis-
kunnallisia asioita hämmästyttäen meitä 
nuorempia tarkalla muistillaan sekä kiin-
nostuksellaan maailmanmenoa kohtaan. 

TERHI NIINIKOSKI 

Talvi- ja Jatkosodan lotta Sirkka Kajan-
ne o.s. Koistinen vietti 1.12.2022 Kemissä 
99-vuotissyntymäpäiväänsä. Sirkka syntyi 
Karjalassa, Ruskealan pitäjän Matkaselässä, 
joka Viipurin ja Joensuun ratojen risteysase-
mana oli tuolloin vilkas paikka.  

Talvisodan syttyessä Sirkka kävi Sortava-
lan tyttökoulua, mutta oli sodan ajan töissä 
lottakanttiinissa ja myöhemmin Matkaselän 
keskuksessa ilmavalvontatehtävissä. Rauhan 
tultua 1940 menetti hänen perheensä mui-
den karjalaisten lailla kotinsa sen jäätyä uu-
den rajan taakse ja perhe aloitti uuden elä-
män Joensuussa.  

17-vuotiaana 1941 Sirkka kävi lääkintä-
lottakurssin, joka järjestettiin hänen silloi-
sessa opinahjossaan Joensuun tyttökoulussa. 
Syksyllä 1941 koulu muutettiin sotasairaa-
laksi, missä Sirkkakin palveli. Sieltä hän sai 

komennuksen Matkaselän kenttäpostikont-
toriin sotasensuurin pariin.  Lottakomennus 
siellä kuitenkin päättyi Sirkan sairastuttua 
sydämen sisäkalvon tulehdukseen.  

1942 Sirkka pääsi jatkamaan koulunkäyn-
tiä Sortavalassa, mistä kirjoitti ylioppilaak-
si keväällä 1944. Hän oli viimeisiä ylioppi-
laita, jotka koulusta lakin saivat.  

Sodan päättyessä hänen Matkaselkään 
vuonna 1942 palannut perheensä joutui 
jälleen evakkoon. Tällä kertaa he muutti-
vat Kuopioon. Siellä Sirkka pääsi opiskele-
maan kauppaopistoon, missä myös tapasi 
tulevan miehensä Tapion. Häitä vietettiin 
helmikuussa 1946. Yhdessä nuoripari muut-
ti Tapion kotiseuduille Kemiin ja perusti 
perheen, johon syntyi kolme lasta. Nyt jäl-
keläisiä on jo kolmannessa polvessa kuu-
den lapsenlapsen ja 12 lapsenlapsenlapsen 
verran.  

Elämäntyönsä Sirkka teki opettajana ja 
kirjakaupassa. Hän on ollut myös aktiivi-
sesti mukana erilaisessa järjestötoiminnassa, 
mm. Karjalaseurassa, lottaperinneyhdistyk-
sessä, sotaveteraaniyhdistyksessä, martoissa 
ja Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyk-
sessä. Hänet on huomioitu lukuisin kun-
niamerkein. 

RIITTA HINTIKKA
tytär 
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Arvi Isonikkilä 100 vuotta Unto Hakuli 100 vuotta

Olavi Kataja-Rahko 100 vuotta Jukka Paarma 80 vuotta   

Kaakamolainen rintamaveteraani Arvi Iso-
nikkilä täytti sata vuotta 15.9.2022. Merkki-
päivää juhlistettiin Saarenvireen palvelutalossa 
ja myöhemmin lähiomaisten sekä naapuri-
en kanssa omassa kodissa Arvintien varrella. 

Isonikkilä kuuluu siihen sukupolveen, 
joka oli mukana itänaapuria vastaan käy-
dyssä Jatkosodassa sekä saksalaisia vastaan 
käydyssä Lapin sodassa. Hän oli kutsunnois-
sa 19-vuotiaana 1941 ja siirtyi muutaman 
päivän kuluttua Hämeenlinnaan panssarin-
torjuntakomppaniaan.  

Isonikkilä komennettiin aliupseerikou-
luun, missä hän toimi seuraavien ikäluok-
kien kouluttajana. Maaliskuussa 1942 Arvi 
Isonikkilä siirrettiin Jalkaväkirykmentti 8:n 
alaisuuteen, missä hän toimi tykinjohtajana 
Syvärillä.. Hän toimi tykinjohtajana Syväril-
lä. Hän haavoittui Yli-Muoniossa 1944, kun 
saksalaisia ajettiin pois Lapista. 

Sodassa aika meni eteenpäin vartiotehtä-
vissä ja levätessä sekä seuraavaa lomaa odo-
tellessa. Toverihenki oli rintamalla hyvä. Hä-
nelle ei jäänyt sota-ajasta traumoja. 

Arvi Isonikkilä on toiminut Tornion rin-
tamaveteraanien puheenjohtajana vuo-
desta 1995 alkaen. Rintamaveteraaniliiton 
liittovaltuustossa mies on ollut toisena va-
rapuheenjohtajana kahdeksan vuotta. Jär-
jestötoimintaan kuuluu myös Tornion Sai-
raskotisäätiö, jonka hallituksen jäsen hän 
on. Säätiö vastaa Saarenvireen, Saarenko-
din ja Saarenhelmen toiminnasta.   

Hän kiittelee, että veteraanien ja sotainva-
lidien asiat ovat nykyään hyvässä hoidossa. 
Kodinhoitaja käy kotona, ruokaa tuodaan, 
vaatehuolto toimii ja pihakin pidetään kun-
nossa. Kuntoutusta on tarjolla Saarenvirees-
sä. Lisäksi liikunta kuuluu hänen päiväoh-
jelmaansa edelleen. 

”Vanhemmatkin olivat pitkäikäisiä. Ehkä 
se on geeneissä”, arvelee Arvi Isonikkilä, su-
kunsa ensimmäinen satavuotias. 

JOUNI VALIKAINEN
toimittaja, Lounais-Lappi 

Jatkosodan veteraani ja sotainvalidi Unto 
Hakuli täyttää 21.12. Lemillä 100 vuotta. 
Hän on yksi kuntansa viimeisistä veteraa-
neista. 

Varusmiespalvelukseen hän astui syys-
kuussa 1941, sotilasvalansa hän antoi loka-
kuussa 1941. Helmikuussa 1942 edessä oli 
lähtö rintamalle Jalkaväkirykmentti 5:n ko-
nekiväärikomppaniassa. Hakulin taistelu-
paikkoihin lukeutuvat Maaselkä, Perkjär-
vi, Leipäsuo, Vääräkoski, Pilppula, Näätälä, 
Karissaari ja Pyörösaari. 

Hän haavoittui Lyykkylässä 28.6.1944 
saatuaan kranaatista polveensa. Miestä 
hoidettiin ensin Rauhan ja sitten Mikkelin 
sotasairaalassa ja hän ehti vielä takaisin rin-
tamallekin ennen aselevon tuloa 4.9.1944. 
Sirpaleet saatiin kuitenkin poistettua teko-
nivelleikkauksessa vasta 60 vuotta myöhem-
min.  

”Kipeä polvi on pieni hinta säilyneestä it-
senäisyydestä”, hän toteaa. 

Sodan jälkeen hän teki elämäntyönsä puu-
seppänä; ensin Lappeenrannan puuseppien 
tehtaalla ja myöhemmin omassa liikkees-
sään, minkä lisäksi hän on ollut mukana 
metsäsavotoissa. Sanna-puolisonsa kanssa 
hän avioitui 1957 ja sai tämän kanssa kak-
si lasta. Talon hän rakensi perheelleen 1957 
oman kotitalonsa pihapiiriin. Leskeksi hän 
jäi 2017.  

Koko elämänsä Hakuli on asunut Lemin 
Hakulin kylässä. Kun on oma auto ja ajo-
korttikin sai taas vuoden jatkoajan, kotita-
loa ei ole tarvinnut jättää. Osaltaan tämän 
ovat myös mahdollistaneet 50-prosenttisen 
invaliditeetin omaavan veteraanin kotiinsa 
saamat, siellä asumista helpottavat muutos-
työt. Talviksi hän on kuitenkin muuttanut 
kirkonkylän kerrostaloon, missä asuinkave-
rina on tätä nykyä Terhi-tytär. 

Hakuli on ollut aktiivisesti mukana pai-
kallisessa sotainvaliditoiminnassa, toimi-
en yhdistyksen puheenjohtajanakin. Hänet 
on palkittu mm. sotainvalidien ansioristillä. 

KAIJA LANKIA 
toimittaja 

Sotaveteraani, veturinkuljettaja Olavi Ka-
taja-Rahko täytti 100 vuotta Seinäjoella 
15.11.22. Olavi syntyi maanviljelijäperheen 
vanhimmaksi Ilmajoen Koskenkorvalla. Si-
saruksia syntyi sittemmin vielä kuusi lisää. 
Heistä on tänään elossa kolme.  

Lapsuus ja nuoruus kuluivat maatilan 
töissä. Jos vapaa-aikaa jäi, kulutettiin se ur-
heilukentällä eri lajeissa. Olavin muistoihin 
on selkeästi jäänyt 1920- ja 1930-luvuilla 
Suomessa vallinnut puute ja köyhyys. 

Olavin sotataival alkoi Vaasassa syys-
kuussa 1941 Raskas Patteristo 20:n viesti- 
ja tulenjohtopatterissa. Talvella 1942 hänet 
siirrettiin Kenttätykistörykmentti 3:een Sy-
värille Lotinapellon maastoon. Siellä kului 
Olavin loppusota aina kesään 1944, jolloin 
suomalaisjoukkojen vetäytyminen alkoi. Sa-
maan aikaan Olavin vuonna 1902 synty-

nyt isä palveli Karjalan kannaksella Laato-
kan toisella rannalla Kenttätykistörykmentti 
10:n ns. Aallon patterissa.  

Olavi kotiutui 20.11.1944, minkä jälkeen 
edessä oli työelämä ja perheen perustami-
nen. 8.9.1945, tasan neljä vuotta hänen so-
tatiensä alkamisen jälkeen, hänet vihittiin 
Railansa kanssa. Olavin työura alkoi liik-
kuvassa poliisissa, mutta nuori perheenisä 
halusi mieluummin pysyä kotipaikkakun-
nallaan. Uusi työ löytyi muutaman vuoden 
päästä Valtion Rautateiltä: ensin veturin 
lämmittäjänä ja myöhemmin sen kuljetta-
jana. Näissä tehtävissä hän toimi eläkkeelle 
siirtymiseensä saakka. 

Olavi on intohimoinen ampumaurheilun 
ystävä ja on 1950-luvulta asti ollut Seinäjoen 
Ampujien kantavia voimia. Kaikki pistooli-
lajit ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi ja 
hän myös kilpaili aktiivisesti 85-vuotiaaksi 
saakka. Toinen sydäntä lähellä oleva harras-
tus on ollut reserviläistoiminta.  

Vuosi sitten, 76 vuotta kestäneen aviolii-
ton jälkeen Olavi jäi leskeksi. Pitkän elämän 
salaisuus lienee Olavinkin kohdalla rauhalli-
sessa luonteessa, hyvässä fyysisessä kunnos-
sa ja sopivassa määrässä harrastuksia työn 
vastapainoksi.  

PERTTI KORTESNIEMI
toiminnanjohtaja, 
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri 

Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjoh-
taja, teologian tohtori, Suomen evankelislu-
terilaisen kirkon entinen arkkipiispa Jukka 
Paarma syntyi 1. joulukuuta 1942 Lappeen-
rannassa. 

Paarma valmistui Helsingin yliopistosta 
teologian kandidaatiksi 1967 ja lisensiaatiksi 
1970. Teologian tohtoriksi hän väitteli 1980.  

Hän teki elämäntyönsä kirkon palveluk-
sessa mm. Lahdessa ja Valkeakoskella. Tu-
run arkkihiippakunnan ja Suomen arkki-
piispana hän toimi vuodet 1998-2010. 

Hän harrastaa kirjoja ja historiaa. Urhei-
lu oli jo nuorena lähellä hänen sydäntään. 
Paarma on todennut että, ellei olisi pappi, 
hänellä olisi urheiluun liittyvä ammatti. 

Puheenjohtaja Jukka Paarma on moni-
puolisesti ansioitunut hallintomies. Hänellä 
on laaja kokemus johtotehtävistä ja yhteis-

kuntasuhteiden hoidosta kaikilla tasoilla. 
Näitä taitoja Sotaveteraaniliitto tarvitsee, 
kun edessä on veteraanien elämänehtoon 
etujen varmistaminen, perinnetyön käyn-
nistäminen sekä liiton rakenteen ja hallin-
non uudistaminen. 

Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjoh-
tajana Jukka Paarma toimii aktiivisesti liiton 
hallinnossa. Valtuuston lisäksi hän osallistuu 
liiton hallituksen ja Suomen Veteraaniliitto-
jen valtuuskunnan kokouksiin. Ennen val-
tuuston puheenjohtajuutta Paarma toimi 
liiton neuvottelukunnan puheenjohtajana.  

Isänmaanrakkaus, veteraanien arvostus ja 
perinnetyö ovat usein esillä Paarman esiin-
tymisissä. Hän on suosittu juhlapuhuja ve-
teraanitilaisuuksissa. 

Paarma toimii veteraaniliittojen yhteistä 
historiateosta valmistelevan neuvottelukun-
nan puheenjohtajana. Teoksesta tulee laaja 
kuvaus ja yhteenveto veteraanityön merki-
tyksestä Suomessa. 

Jukka Paarma valittiin toukokuussa Tam-
pereen liittokokouksessa yksimielisesti liiton 
valtuuston puheenjohtajaksi uudelle kaksi-
vuotiskaudelle 2022-2024. 

ERKKI HEIKKINEN 
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja 
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Viimeiseen iltahuutoon

Katarina Piha 1923–2022 Sakari Lahtinen 1923–2022  

Eeri Hyrkkö 1922–2022  Antti Luukkonen 1916–2022 

Jatkosodassa lottana toiminut ekonomi Ka-
tarina Piha (o.s. Nurmi) kuoli 8.7.2022 Tu-
russa 98 vuoden ikäisenä. Ylioppilaaksi hän 
kirjoitti välirauhan aikana ja opiskeli aluk-
si Turun Yliopistossa. Katarina jatkoi luku-
ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa, josta 
valmistui ekonomiksi 1947.  

Vuotta aiemmin Katarina oli avioitunut 
kurssitoverinsa Kalevi Pihan kanssa. Kata-
rina valitsi kotiäidin uran ja arvosti aina tätä 
työtä. Sittemmin Katarina piti tärkeimpänä 
roolinaan ”osaansa sukupolvien välisen yh-
teyden säilyttäjänä, turvallisen laajennetun 
perheyhteyden tarjoajana ja perinteen siir-
täjänä”. Ansioistaan kasvattajana hän sai ke-
väällä 1999 äitienpäivämitalin (SVR M I kr). 

Katarina osallistui aktiivisesti monen 
yhdistyksen toimintaan, kuten Akateemi-
siin Naisiin ja Turun Seudun Lottaperin-
neyhdistykseen, jonka perustajajäseniin 

hän kuului ja missä hän hoiti sen sihtee-
rin ja taloudenhoitajan tehtäviä kymme-
nisen vuotta. Hän oli myös yhdistyksensä 
edustaja Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
perinneliiton valtuuskunnassa. Kiinnostus 
maanpuolustusasioihin säilyi vahvana lop-
puun saakka, mistä kertoo jäsenyys monis-
sa maanpuolustusjärjestöissä. 

Koti, perhe ja isänmaa olivat Katarinan 
elämän kivijalka. Sota-ajalla oli ratkaiseva 
merkitys herkässä iässä olevan nuoren ar-
vomaailmaan. Jatkosodan sytyttyä Katari-
na liittyi Turussa Lotta Svärd -järjestöön. 
Hän toimi lottien keräys- ja huoltojaostossa, 
jossa tehtäviin kuului merkkien ja arpojen 
myynti sotaorpojen, -invalidien ja lottien 
hyväksi. Myöhemmin Katarina oli muoni-
tuslottana Heikkilän kasarmilla sekä varus-
lottana hoitaen varusvaraston kirjanpitoa. 
Jatkosodan loppuvaiheessa hän pääsi toi-
mistotehtäviin Sotasairaala 5:een. 

Katarina Piha oli aktiivinen ja ajassa kiin-
ni. Hänen henkinen perintönsä elää päi-
väkirjoissa, kirjeissä ja haastattelumateri-
aalissa. 

TAPANI KUNTTU 
Katarina Pihan vävy  

SS-vapaaehtoisena palvelleen, Talvisodan 
veteraani Sakari Lahtisen elämänlanka 
sammui 12.10.2022 Haapamäellä, päättä-
en yhden aikakauden maamme historias-
sa. Hän oli maamme viimeinen elossa ol-
lut SS-vapaaehtoinen.  

Sakari syntyi Lehtimäellä Etelä-Pohjan-
maalla 29. päivä syyskuuta 1923. Hänen 
isänsä, suutari ja kengäntekijä, kuoli jo en-
nen kuin Sakari ehti kouluikään. Leskeksi 
jäänyt äiti jäi lasten kanssa asumaan Lehti-
mäen Peräkylään. Kun omaa maata ei ol-
lut, perhe sai elantonsa tekemällä kesäisin 
peltotöitä vieraille, sekä luonnonantimista, 
mm. marjoja poimien. 

Sakari kävi kansakoulun Lehtimäellä ja 
toimi koulun jälkeen maalaiskirjeenkanta-
jana. Kolme kertaa viikossa tehty 30 kilo-
metrin lenkki taittui kesäisin polkupyöräl-
lä ja talvisin suksilla. Hän toimi aktiivisesti 

myös Lehtimäen sotilaspojissa ja myöhem-
min suojeluskunnassa. Talvisodan aikana 
hän oli Ähtärissä vartiotehtävissä. 

Keväällä 1941 Sakari kuuli mahdollisuu-
desta lähteä vapaaehtoisena Saksaan saa-
maan sotilaskoulutusta. 17-vuotias nuo-
rukainen matkusti äidin allekirjoittaman 
lupalapun kanssa Helsinkiin, missä hän alle-
kirjoitti palvelussitoumuksen 9.5.1941. Tou-
kokuussa hän lähti toisessa kuljetuserässä 
kohti Saksaa. Siellä hänen yksikökseen tuli 
suomalaispataljoonan 2. komppania. Saka-
rin tehtäväksi tuli toimia joukkueensa tark-
ka-ampujana. Suomalaispataljoonan muka-
na Sakari oli aina Malgobekin taisteluihin 
saakka, jossa hän 10.10.1942 haavoittui vi-
hollisen kranaatinsirpaleen osuttua hyök-
käyksessä vasempaan reiteen.  

Kotiuduttuaan pataljoonan pääjoukon 
mukana palvelus jatkui Suomen armeijassa 
20. Tykkikomppaniassa, josta Sakari sai ko-
mennuksen Hämeenlinnaan kanta-aliupsee-
rikouluun. Rintamalle hän ei enää ehtinyt. 

Sodan jälkeisen uransa hän aloitti po-
liisina, mutta kun siitä tehtiin entisille SS-
miehille mahdotonta, löysi hän uuden työn 
VR:ltä, missä palveli eläkkeelle jääntiinsä 
asti. Hän oli aktiivisesti mukana SS-vapaa-
ehtoisten Veljesapu-Perinneyhdistys ry:ssä, 
missä hänet muistetaan ystävällisenä ja rau-
hallisena isänmaan miehenä. 

MIKA HAKANPÄÄ  
Veljesapu-Perinneyhdistys ry, 
Pohjanmaan kerho 

Suomen Sotaveteraaniliiton kunniajäsen 
ja Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin 
kunniapuheenjohtaja, maanviljelysneuvos 
Eeri Hyrkkö siirtyi ajan rajan tuolle puolen 
sunnuntaina 13.11.2022. Hän kuoli Mas-
kun terveyskeskuksessa sairauden mur-
tamana vain 17 päivää ennen 100-vuotis-
päiväänsä. 

Hyrkkö syntyi Nousiaisten Hyrkön ky-
lässä tilalla, joka on tiettävästi ollut suvun 
hallussa jo vuodesta 1551. Talvisodassa 
nuori suojeluskuntalainen toimi vartio-
tehtävissä Nousiaisissa ja Turun satamas-
sa. Jatkosotaan ensimmäinen kosketus tuli 
15.6.1941, jolloin tehtäväksi tuli palveluk-
seenastumismääräysten jako kotikulmien 
asevelvollisille. Oman sotatiensä Hyrkkö 
aloitti 13.9.1941 siirtyen jo viisi päivää myö-
hemmin Jalkaväen koulutuskeskukseen Ko-
kemäelle. Matka rintamalle alkoi 13.1.1942, 

viisi päivää myöhemmin oltiin Karhumäen 
asemalla.Hyrkkö palveli Jalkaväkirykmentti 
35:ssä panssarintorjuntaryhmän johtajana 
ja joukkueen varajohtajana. Taistelupaikko-
jen listaan seuraavien vuosien aikana liitet-
tiin Krivi, Poventsa, Vienan kanava, Maa-
selkä ja Ihantala, joista varsinkin Ihantalan 
ratkaisutaistelut kesällä 1944 olivat tapah-
tuma, johon hän muistoissaan usein palasi. 

Sodan jälkeen Hyrkkö otti hoitaakseen 
kotitilansa, mitä teki 1990-luvun lopulle 
saakka. Tämän lisäksi hän teki pituudes-
saan ja aktiivisuudessaan vaikuttavan uran 
erinäisissä luottamustoimissa niin elintar-
viketeollisuuden, politiikan, kunnallishal-
linnon kuin seurakunnan piirissä. Hänestä 
2000 tehtyä elämänkertaa lukiessa välittyy 
kuva miehenä, joka ei tarvittaessa kaihtanut 
koviakaan keinoja oikeudenmukaiseen lop-
putulokseen pääsemiseksi. Hänet on myös 
palkittu ansioistaan lukuisin tunnustuksin, 
mukaan lukien Sotaveteraaniliiton ja Varsi-
nais-Suomen Sotaveteraanipiirin korkeim-
mat huomionosoitukset. 1978 Tasavallan 
presidentti myönsi Hyrkölle maanviljelys-
neuvoksen arvon. 

Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin 
kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin 
2017 ja Sotaveteraaniliiton kunniajäsenek-
si 2020. 

OSMO SUOMINEN 
toiminnanjohtaja, 
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri  

Talvi- ja Jatkosodan veteraani Antti Luuk-
konen kuoli kotonaan 11.9.2022. Hän syn-
tyi Puumalassa, Suomen Suurruhtinaskun-
nassa 30. marraskuuta 1916. 

Lapsuudessa puutetta oli monenmoista. 
Nälässä ei kuitenkaan oltu, kertoi Antti. Per-
heen isä menehtyi sairauteen Antin olles-
sa 17-vuotias. Vanhempien poikien oli läh-
dettävä metsätöihin, jotta talon velat saatiin 
maksetuksi. 

Keväällä 1938 alkanut varusmiespalvelus 
johti lähes suoraan 1939 YH-harjoituksiin. 
Antin syntymä- ja nimipäivä 30.11. ei tuona 
vuonna antanut syytä juhlia, sillä sinä päi-
vänä syttyi Talvisota. Alikersantti Luukko-
sen joukko-osasto Jääkäripataljoona 3 oli Ki-
vennavan kunnantalolla. Lähtö rintamalle 
tuli välittömästi. 

Talvi oli kylmä ja varusteet kehnot. So-
dasta selvittiin, mutta kovilla miehet olivat, 

hän muisteli. Välirauhan jälkeen kesän alus-
sa 1941 tuli jälleen kutsu sotaan. Nyt sota-
tie vei Syvärille Tokariin 15. Erilliseen Pio-
neerikomppaniaan pioneerivarastoryhmän 
johtajaksi. Tunnollisena hän eteni varaston 
esimieheksi. Pioneerien tehtäviin kuuluivat 
rintamakaluston kunnossapito ja huoltotyöt. 
Sodan päätyttyä Antti kotiutettiin 25.11.1944. 
Ansioistaan hänelle myönnettiin VM 2 sekä 
Talvi- ja Jatkosodan muistomitalit. 

Paluu rauhanaikaisiin töihin alkoi kirves-
miestaitojen harjoittelulla. Kesät kuluivat 
rakennuksilla ja kenttäsahurina Puumalan 
Hurissalossa, jonne hän asettui puolisonsa 
kanssa rakentamaansa omakotitaloon. Vie-
lä 78 vuoden ikäisenä hän rakensi itselleen 
uuden omakotitalon. Tarvittavan puutava-
ran hän sahasi itse. 

Antin mieluisia harrastuksia olivat luon-
nossa liikkuminen, kalastus ja puutöiden te-
keminen. Vielä 99 vuoden ikäisenä hän keräsi 
mustikoita keppiinsä nojaten. Antin kotona 
vieraillessa tarinat kääntyivät usein sotavuo-
siin. Päätteeksi hän kuitenkin virkkoi: ” Rau-
ha maassa on suurin lahja.”  

EERO KONTINEN
sisarenpoika 
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Suomen ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo: 

”Hyvinvointialueuudistuksessa keskeistä se, 
miten veteraanien oikeudet toteutuvat” 
Tammikuussa maan ensimmäisenä vanhus-
asiavaltuutettuna aloittanut Päivi Topo pitää 
huolestuttavana sitä, ettei maan sosiaali- ja 
terveyspalveluissa tunneta veteraanilain-
säädäntöä.  

On selvää, että nyt perustetulle van-
husasiavaltuutetun toimistolle on 
ollut tarvetta jo pitkään, Päivi Topo 
sanoo.  

”Aloitteita mm. arkkiatri Ris-
to Pelkoselta sekä lukuisilta elä-
keläis- ja vanhustyön järjestöiltä 
on kansanedustajien ja ministerei-
den suuntaan tehty parinkymme-
nen vuoden ajan, ennen kuin se tuli 
Antti Rinteen hallitusohjelmaan ja 
lähti etenemään. Tehtävän perus-
tamista tukivat aika poikkeukselli-
sesti kaikki eduskuntapuolueet, eli 
aika oli kypsä.” 

Eri tahoilla oli erilaisia toiveita 
vanhusasiavaltuutetun toimiston 
mandaatin laajuudesta. Koettiin 
tarpeelliseksi, että siitä tulisi yhden-
vertaisvaltuutetun toimiston kal-
tainen valvova viranomainen, jolla 
olisi mahdollisuudet lähteä vie-
mään eteenpäin myös yksittäisten, 
huonoon kohteluun tai epäkohtiin 
törmänneiden ihmisten asiaa. Näin 
ei kuitenkaan käynyt. 

”Hyväksytyssä lainsäädännös-
sä ei ole lainkaan valvontaoikeuk-
sia, mutta lainsäätäjä päätyi siihen, 
että vanhusasiavaltuutetun itsenäi-
nen toimisto sijoitetaan yhdenver-
taisuusvaltuutetun toimiston yhtey-
teen. Tämä on hyvä asia, koska näin 
vuorovaikutus näiden kahden toi-
miston välillä on saumatonta.” 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toi-
miston alaisuuteen kuuluvat kaik-
ki yhdenvertaisuuslainsäädännön 
mukaiset asiat, mukaan lukien 
myös iän perusteella tapahtuva syr-
jintä, joka on Topon mukaan useis-
sa tutkimuksissa kaikkein yleisim-
mäksi todettu syrjinnän muoto. 

”Se ei ole niin näkyvää kuin joku 
muu syrjintä, mutta se on niin iso 
ilmiö, että me olemme kaikki taval-
laan siinä jollain lailla mukana. Sik-
si työssämme on tärkeää, että voim-
me konkretisoida, miten ikäsyrjintä 
päätöksenteossa näkyy ja mitä sil-
le pitää tehdä. Erityisesti kaikkein 
iäkkäimmät ihmiset ja heitä kos-
kevat vaikutukset jäävät helposti si-
vuun lainsäädännön valmistelussa-
kin, kun painopiste on työikäisissä 
ihmisissä”, hän pohtii. 

Huolenaiheena
hyvinvointialueet  
Veteraaniliitoissa huolta herättävät 
etenkin sosiaali- ja terveyspalvelu-

kentässä käynnissä olevat mittavat 
muutokset ja se, miten niissä käsi-
tellään veteraaniväestöä, joka on la-
kisääteinen erityisryhmä. 

”Hyvinvointialueisiin siirtymi-
sessä ei ole huomioitu ikäihmisiä. 
Digipalveluita ajetaan, mutta on 
unohdettu, ettei heillä, esimerkik-
si meidän satavuotiaillamme, ole 
edellytyksiä tai välineitä käyttää nii-
tä - he tarvitsevat henkilöitä, joiden 
kanssa asioida”, Sotaveteraaniliiton 
sosiaalisihteeri Leena Seppälä huo-
mauttaa eikä ole tässä yksin.  

”Missä tahansa liikun ja tapaan 
iäkkäiden ihmisten parissa toimi-
via järjestöjä tai iäkkäitä ihmisiä, 
niin ykkösasia on digitalisaatio ja 
se, että mitkä ovat iäkkäiden ihmis-
ten mahdollisuudet toimia tässä hy-
vin pitkälti digitalisoituneessa yh-
teiskunnassa. Toinen iso kysymys 
on palvelut: kokemus siitä, että pal-
veluita, nimenomaan sote-palve-
luita, ei saa vaikka niitä tarvitsee. 
Kolmas on kaikkia yhteydenottoja 
läpäisevä kokemus siitä, että kun 
ihminen on riittävän iäkäs, ei hän-
tä enää oteta vakavasti hänen pyr-
kiessään kertomaan asioistaan tai 
asioimaan itse; että siinä vaiheessa 
ikä alkaa peittää muiden silmissä 
ihmisen kaiken kyvykkyyden. Se on 
aika hurja juttu, koska sehän odot-
taa jossain vaiheessa ihan meistä jo-
kaista”, Topo toteaa.  

Tämä onkin aihe, johon hän on 
puheenvuoroissaan tarttunut aiem-
minkin.  

”Toimistomme on ehdottanut 
kolmea asiaa seuraavan hallitus-
kauden aikana toteutettavaksi. En-
simmäinen on, että kunnat koordi-
noisivat digiopastusta: tiedämme jo 
nyt, että yli 65-vuotiaista digipalve-
luita käyttävistä kolmasosa kertoo, 
että heillä on vaikeuksia käyttää di-
gilaitteita ja palveluita. Toinen on 
se, että meille tulisi kansallinen asi-
ointikanava niille, jotka eivät lain-
kaan käytä digipalveluita, mutta 
josta saisi oman elämän kannalta 
välttämättömän tiedon: esim. nyt 
hyvinvointialueiden tullessa siitä, 
että mistä pystyy varaamaan ajan 
vaikka terveyspalveluihin tai sosi-
aalitoimistoon.” 

Kolmas ehdotus koskee Suomes-
sa tällä hetkellä vallitsevia varsin 
kirjavia käytäntöä toisen puolesta 
asioinnista, mihin hän toivoo sel-
keyttä lainsäädännössä. 

Yli 90-vuotiaat ovat Suomessa suhteellisesti eniten kasvava väestönosa, 
mutta yhteiskuntaamme ei ole suunniteltu sellaiseksi, missä he voisivat 
toimia mahdollisimman itsenäisesti”, vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kritisoi. 
(Kuva: Markku Lempinen/ Brand Photo Oy)

kaan, että jos tämä olisi päässyt 
alkamaan vaikka vuosi tai kaksi 
aikaisemmin, niin silloin vanhu-
sasiavaltuutettu olisi päässyt ole-
maan mukana jo hyvinvointialue-
lainsäädännön kehittämistyössä ja 
antamassa omaa näkökulmaansa.” 

Veteraaniliitot ovat olleet aktii-
visesti osallisena Valtiokonttorin 
kanssa aiheesta käydyissä keskus-
teluissa. Ne ovat vain vahvistaneet 
Seppälän pelkoja mm. tulevien toi-
mihenkilöiden riittävästä osaami-
sesta. 

”Aivan liian moni ei tiedä Suo-
messa veteraaneja olevankaan! Li-
säksi lokakuun lopussa olleeseen 
määräaikaan mennessä seitse-
män aluetta ei ollut edes ilmoitta-
nut Valtiokonttorille yhteyshenki-
löään tai toimintojen edellyttämää 
tilinumeroa. Valtio maksaa hyvin-
vointialueiden kustannukset, mutta 
veteraanien lailla turvatut palvelut 
rahoitetaan Valtiokonttorin tahol-

ta. Osataanko näitä korvamerkitty-
jä rahojakaan käsitellä erillisinä?” 

Tämä on Topon mielestä todel-
la hälyttävää. 

”On todella hurja, jos edes mei-
dän koulutetut sosiaalityöntekijäm-
me eivät tunnista veteraanilainsää-
däntöä tai erityisasemaa.” 

Niin Seppälä kuin Topo pitä-
vät tärkeänä yhteistyötä veteraa-
nijärjestökentän ja vanhusasiaval-
tuutetun toimiston välillä ja Topo 
kertookin olleensa tyytyväinen syk-
syksi järjestyneeseen tapaamiseen 
veteraaniliittojen yhteisen sosiaa-
li- ja terveyspalvelutoimikunnan 
kanssa.  

”Tämän kaltainen yhteydenpito 
on todella arvokasta: siinä saadaan 
sitä ajantasaisista tietoa myös meil-
le. Mehän kuitenkin teemme sitä 
vaikuttamistyötä koko ajan.” 

ARIELA SÄKKINEN 

”Lainsäädännössäkin pitäisi ru-
veta tunnistamaan ne ihan tavalliset 
tilanteet: että ihminen on ihan ky-
kenevä hoitamaan omia asioitaan, 
muttei omaa niitä digitaitoja ja kui-
tenkin haluaisi hoitaa asiansa säh-
köisesti niin, että joku läheinen siitä 
auttaa. Tämmöistä tuettua asiointia 
ei meidän lainsäädäntömme tun-
nista ollenkaan.” 

Topo tunnistaa asiassa piilevät 
turvallisuusriskit, mutta nostaa 
esiin toisaalla kuulemansa ehdo-
tuksen hyvinvointialueille ja kun-
tiin tulevista digivirkamiehistä. 

”Heidän tehtävänsä olisi nimen-
omaan auttaa henkilöä, joka itse ei 
pysty digitaalisesti asioimaan niin, 
että virkamies hoitaisi ne asiat mut-
ta ihminen itse tekisi päätökset. 
Näitä konkreettisia ehdotuksia mei-
dän pitäisi myös mahdollisimman 
pian pystyä viemään eteenpäin.” 

Veteraanipalveluissa ei 
varaa heikkenemiseen 
Marraskuussa 2019 Suomessa as-
tui voimaan veteraaniliittojen aja-
ma lakimuutos, jolla kaikista vete-
raanien kotona asumista tukevista 
palveluista tuli heille maksuttomia. 
Lain toivottiin korjaavan kunnasta 
toiseen hyvinkin paljon vaihdellut 
tilanne palveluiden saatavuudessa 
ja laajuudessa, joka asetti veteraa-
nit eriarvoiseen asemaan. Tilanne ei 
vieläkään ole täysin toivotun kaltai-
nen ja veteraaniliitoissa pidetäänkin 
ensiarvoisen tärkeänä tulevien pal-
veluiden harmonisointia niin, ettei 
tilanne ainakaan heikkene.  

”Veteraanien palvelut on kirjatta-
va hyvinvointialueen suunnitelmiin 
siten, että veteraanien asema laki-
sääteisenä erityisryhmänä koros-
tuu, veteraanien asema on otettava 
huomioon hyvinvointialueen pää-
töksenteossa ja kaikissa alueen kun-
nissa tulisi säilyttää jo olemassa ole-
va vanhusneuvosto”, Seppälä linjaa. 

Topo on täysin samaa mieltä. 
”On ihan selvä, että hyvinvointi-

alueuudistuksessa pitää ehdottomas-
ti katsoa kaikkia hyvinvointialueita 
siitä näkökulmasta, miten veteraani-
en oikeudet toteutuvat. Siellä on niin 
iäkkäitä ihmisiä, että jos siellä tapah-
tuu joku notkahdus nyt, ei sitä ehdi-
tä korjaamaan ennen kuin aika heis-
tä jättää. Yleinen huoli minulla on jo 
nyt siitä, että jo nyt tiedämme, että 
ympärivuorokautisen hoidon pal-
velut eivät näytä riittävän iäkkäiden 
ihmisten tarpeisiin. Kuitenkin aina-
kin niistä alueista, joita me olemme 
katsoneet, useammalla on suunni-
telmana entisestään vähentää näitä 
paikkoja”, hän huomauttaa. 

”Vanhusasiavaltuutetun toimin-
ta alkoi siinä mielessä huonoon ai-
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Kriget i Europa har tvingat såväl 
enskilda stater. Europeiska Unio-
nen som Nato att ompröva det sä-
kerhetspolitiska tänkandet. Finland 
har sällan hamnat så centralt in i 
den internationella beslutsproces-
sen som just nu. 

Nato uppdaterade sin säkerhets-
politiska strategi våren 2022 var-
vid de tidigare hoten gällande terro-
rism och krishantering omprövades 
så att Ryssland nu framstår som 
främsta hotet. Nato har redan en 
tid prioriterat effektiviering av led-
arskap i krigssituation. Likaså har 
styrkornas och materielets kvalitet 
och omfång bättre anpassats för 
krigföring. Det är också till fördel 
för Finland att Nato fungerar möj-
ligast effektivt som försvarsorgan.  

Trettio Nato-länder har hål-
lit samman och alla har väckts ur 
törnrosasömnen i och med Ryss-
lands aktiviteter i Ukraina och 
medgivna hybridoperationer mot 
väst. Nato är fortfarande en politisk 
sammanslutning där alla medlems-
länder får framföra sina åsikter. Av 
förståeliga skäl målar nord och syd i 
lite annorlunda färger än medlems-
stater och partners i öst och väst.  

Finlands och Sveriges komman-
de Nato-medlemskap förändrar 
också försvarsalliansens grunder. 
Planeringen av Östersjöns och ark-
tiska områdenas försvar är för Nato 

enklare och effektivare. Området 
utgör en enhetlig operationsrikt-
ning även om talet om ”den nord-
liga fästningen” i viss mån är över-
driven. Natos nordliga strategi och 
försvarsuppbyggnad genomgår om-
prövning de kommande månader-
na. Finlands ståndpunkt beaktas 
därvid särskilt noggrant.  

Båda de blivande medlemslän-
derna utgör trygghetsfaktorer för 
Nato. Särskilt Finland har upprätt-
hållit sitt försvar och sitt trygghets-
tänkande. Som partner i försvar-
salliansen har vi försäkrat oss om 
att försvarssystemen är Nato-kom-
patibla. Som medlemsstat har Fin-
land alla möjligheter att göra den 
finländska modellen till en export-
produkt när Nato utvecklar sina 
system.  

Finlands medlemskap innebär 
också att Natos gemensamma gräns 
med Ryssland nästan fördubblas. 
Samma gäller för Finland som Na-
to-medlem. Vi måste ha beredskap 
och förmåga att stöda våra alliera-
de utanför våra egna gränser. Stö-
det kan utgöra pengar eller materiel 
som nu i fallet Ukraina, eller exem-
pelvis sakkunskap och användande 
av tupper. Detta är dock alltid för-
ankrat i medlemslandets politiska 
beslut. Det finns ingen automatik 
i stödåtgärder ens i ett fullskaligt 
medlemskap. 

I Natos korridorer hörs uppskat-
tande kommentarer med anledning 
av vårt blivande medlemskap. För-
väntningarna är höga och vackert 
tal konkretiseras nu. Exempelvis 
kan detta gälla Förenta staternas 
sällsynta beslut att sälja högtekno-
logiska system till vår försvarsmakt. 
Man litar på Finland.  

Ukrainas hjältemodiga kamp har 
ofta med orsak jämförts med vårt 
vinterkrig. Det är förvånansvärt hur 
våra veterangenerationers bragder 
återspeglas i europeiskt säkerhets-
tänkande ännu i våra dagar. 

För oss garanterade dessa insat-
ser vår frihet och vår rätt att själv-
ständigt agerande. Senaste vårs be-
slut om att söka Nato-medlemskap 
utgör den klarast lysande stjärnan i 
detta agerande.  

SAKARI MARTIMO
Skribenten är tjänstledig verksam-
hetsledare för Finlands Krigsveteran-
förbund för att handha uppdrag i 
Nato-trupernas kommandocentral 
i Europa (SHAPE) 

SVENSK ÖVERSÄTTNING
BERTEL WIDJESKOG

från verksamhetsledaren

ledare

Temat för detta parallellnummer 
av tidningen i tidsskriftsformat är 
Barnen i krig. Ämnet kan behand-
las mångsidigt och grundligt, men 
alltid blir slutintrycket lika tröstlöst. 
Lidandet drabbar mest dem som 
är de mest värnlösa och felfria. För 
många av dem kvarstår traumat un-
der hela livstiden.  

Under de senaste fredliga decen-
nierna här i vårt land känns temat 
ganska avlägset. De berättelser om 
barnsoldater som når oss från öv-
riga världen är skräckexempel från 
främmande förhållanden. Även 
barn som inte upplevt krig blir på 
sätt och vis offer som hör till saken.  

Medborgarorganisationers kam-
panjer och insamlingar är i flera 
avseenden de mest konkreta sät-
ten att erfara lidanden som drabb-
ar barnen. Det pågående kriget i 
Ukraina har nu tagit krigets fasor 
till våra gränsområden. Krig berör 
alla, lidandet drabbar de svagaste 
allra hårdast.  

Många europeiska länder hade in-
vaggats i tron på den ”bestående 
freden” och börjat bryta upp sä-
kerhetssystem som tidigare ansetts 
nödvändiga. Förhållandet till Nato 
omprövades och alliansens uppgift 
ändrades från försvar till fredsbe-
varande. Veteranerna från tidigare 
krig respekterades visserligen. Men 
omsorgen om deras sociala välfärd 
sågs i stället som en avtagande soci-
al angelägenhet. I Finland har man 
även i fredstid bibehållit den gam-
la inställningen till försvaret. Med 
egna krafter för landets bästa, inte 
emot någon.  

Nu är tid för omprövning. Det är 
dags att gå till kärnan med det arv 
veteranerna efterlämnat i form av 
självständighet, frihet och trygg-
het. Dessa värden tryggas inte av 
främlingar, ansvaret måste vi ta själ-
va. Landets välmående och fram-
tid, framför allt barnens och ungdo-
marnas, hänger även i dagens värld 
på viljan att slå vakt om det mate-
riella innehållet i arvet efter vetera-

nerna. För oss är denna tanke ing-
alunda främmande. Därför är vi, i 
vetskapen om veteranorganisation-
ernas tynande krafter, redo att om-
pröva vår verksamhet från värnan-
det om socialekonomiska fördelar 
till värnande om veterantraditio-
nerna och upprätthållande av ve-
teranernas värderingar.  

I detta arbete bärs inte ansvaret av 
veteranorganisationerna. Ansvaret 
överförs till starkare, växande folk-
rörelser med kraft att få medborg-
arna att stöda behövlig samverkan 
med staten och övriga offentliga 
myndigheter.

SVENSK ÖVERSÄTTNING
BERTEL WIDJESKOG

Med egna krafter

Finlands röst hörs redan nu i Nato 

VASTUULLISTA
TOIMINTAA

1920
2020



KENTTÄPOSTIA 4/2022   21 

Jumalan armo kantaa 

Herra tarjoaa jokaiselle meistä kaikkein parhainta. Rohkaisevaa on tarttua Jumalan sanan 
kehotukseen ja lupaukseen. ”Jätä taakkasi Herran käteen, Hän pitää sinusta huolen.”  Hän tar-
joaa kaikkein parasta evankeliumin ja ehtoollisen lahjana. Se saa sydämissä soimaan: ”Kiitos 
sulle Jumalani, armostasi kaikesta.”  

Jeesus edisti kansan ajallista menestystä. Samoin hän opasti iankaikkisten lahjojen omista-
miseen. Sen saadessaan sydän yhtyy psalmin kehotukseen. "Ylistä Herraa, minun sieluni, älä 
unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt." 

Elämä on opettanut, ettei kiitosmieli synny useinkaan myötäkäymisestä. Veteraanipolvi oppi 
sen vaivojen alla. He pitivät valan velvoittamina perusasioista. Ne kiteytyivät kotiin, isänmaa-
han ja pyhään uskoon. He oppivat kirjoittamaan elämän isoilla kirjaimilla. Oli kysymys ian-
kaikkisesta ja yltäkylläisestä ELÄMÄSTÄ, johon liittyi myös taivas. 

Eläkepappina olen saanut palvella Murmanskissa evankeliumin lahjaa välittäen. Eräällä mat-
kalla oli mukana rovasti Päivö Parviainen, Rukajärven rintamapappi ja Kiinan lähetti. Pysäh-
dyimme vanhalla Suomen rajalla. Syvästi mielessäni on säilynyt Päivön sauvan ojennus ja sii-
hen liittyvä huudahdus. ”Jumala, siunaa ja varjele Suomen kansaa!”. Hän kirkasti erityisellä 
lämmöllä ja rakkaudella vangeille Jumalan armoa ja Jeesuksen rakkautta.  

Itse lähdin Klinun, Reijo Loikkasen kanssa ensimmäiselle Murmanskin matkalle. Välillä ar-
velin sen olevan myös ainoa matka monien kommellusten vuoksi. Sain Murmanskissa näh-
dä, mitä evankeliumi Jumalan rauhana voi vaikuttaa. Sen seurauksena tunsin olevani Juma-
lan koukussa. 

Kerroin veteraanien tilaisuudessa matkastani Murmanskiin ja sen vaikutuksesta. ”Onko so-
piva, että luottamuspappi käy Venäjällä?” Itse olin sitä ennen vapautunut ns. ”ryssävihasta”, 
joka oli tullut pienen pojan sydämeen läheisten sankarivainajien johdosta. Olin uudistunut 
ja kokenut Jumalan valtavan rakkauden. Veteraanit rohkaisivat menemään. ”Me yritimme ki-
väärin kanssa, sinä saat mennä Raamatun kanssa.”  

Murmanskissa kohtasin monta miestä itsenäisyysjuhlassa ja muualla. He pitivät hienona ys-
tävyyden sillan rakentumista Kuolan ja Lapin välille. ”Olen itkenyt Rovaniemen sankarihau-
dalla, näin paljon maanmiehemme tappoivat”, on joku kertonut. 

Monet ovat kiittäneet veteraaneja aivan erityisestä syystä.  ”He pitivät Suomen vapaana, ja 
siellä on rukoiltu meidän puolestamme. Nyt mekin kuulemme evankeliumia.”  

”Kääntynyt pappi”, kirjoitti Lapin Kansa vuosikymmen sitten. Olin saanut kutsun Inkerin kir-
kon papiksi. Tunsin sen suurena asiana sekä itselleni että työlle vankien, orpojen ja etsivien 
parissa. ”Jumala on ihmeellisempi kuin arvasinkaan”, saatoin sanoa.     

Moni veteraani on palannut Jumalalle antamaan lupaukseensa. "Tässä on yksi lupauksen 
pettäjä", toistui. Kun vapauden puolustaja haavoittui, hän soperteli lupauksensa. ”Jos pää-
sen vielä kotiin vaimon ja lasten luo, kuljen ristin tiellä”. Maailman kunnia voitti. Mutta Juma-
la muistutti sodassa runneltua miestä lupauksesta. Ehti kulua 60 vuotta ennen kuin veteraa-
ni pääsi sisälle armovaltakuntaan.  

Suurten veteraanijuhlien aika on takana. Taakankantajia on yhä keskellämme. Seurakunnas-
sa on tämän päivän JSP, joukkosidontapaikka. Jokaiselle on tarjolla apu, joka kantaa ja an-
taa taivaallisen siunauksen. 

PAAVO KORTENIEMI 
Länsi-Lapin veteraanien luottamuspappi 

Jo  50 vuotta  hyvää arkea.
 halpahalli.fi 24/7
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Söderlångvik Gård
Dragsfjärd

TOIVOTETAAN HYVÄÄ 
JOULUA SOTIEMME 

VETERAANEILLE ESPOOSTA!

Hovila Oy
Espoo

KTA-Yhtiöt Oy
Espoo

Maanrakennusliike 
E.M.Pekkinen Oy

Espoo

Sonia Oy
Espoo

Traktorikonehuolto 
Liuska Ky
Haapajärvi

HAAPAJÄRVEN LÄMPÖ OY HAMINAN MAANSIIRTO OY

HAUHON MYLLÄRIT OY
Insinööritoimisto 

Makeplan Oy
Heinävesi

Rax Saner Oy
Helsinki

Maaseudun 
Työnantajaliitto ry

Helsinki

Korjaussuunnittelu 
T.Berg Oy

Helsinki
www.atplukkari.fi

Viking Kuivaustekniikka Oy
Helsinki

Kiviveistämö Levander Oy
Helsinki

YRJÖ PIRILÄ OY
Helsinki

Töölön Pianokeskus Oy
Helsinki, www.pianokeskus.fi

Karhupuiston Isännöinti Oy
Helsinki

TPH-Saneeraus Oy
www.tph.fi

Suomen Polioliitto ry
Helsinki

Tilipym Oy
Huittinen

Kytäjä Golf Oy
Hyvinkää

Patria-Rakennus Oy
Hämeenlinna

Kuljetusliike 
Matti Löflund Oy

Iittala

Sähkö-ja Automaatio-
suunnittelutoimisto SAUT Oy

Hämeenlinna

TOIVOTETAAN HYVÄÄ 
JOULUA SOTIEMME

 VETERAANEILLE IMATRALTA!

Maalausliike 
E.Heiskanen Oy

Imatra, www.e-heiskanen.fi

MITRA IMATRAN 
RAKENNUTTAJA OY

Rakennus ja Maalaus 
K. Tiippana

Imatra

Kuusitunturi Oy
Imatra

Hirvijärven Osuusmeijeri
Jalasjärvi

Rakennusentisöintiliike 
Ukri Oy

Janakkala

TOIVOTETAAN HYVÄÄ 
JOULUA SOTIEMME 

VETERAANEILLE JOENSUUSTA!

Autokorjaamo 
Heikki Hyppönen

Joensuu

Maansiirto ja Soraliike 
M. Levy Oy

Joensuu

DJ-Team Entertainment Ky
Joensuu

TOIVOTETAAN HYVÄÄ 
JOULUA SOTIEMME 

VETERAANEILLE JUUPAJOELTA!
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Jyväs-Parkki Oy
Jyväskylä

www.maanrakennuslehtonen.fi MCT-Tech Oy
Jyväskylä

Erikoispurku Oy
Jyväskylä

Sähköurakointi Aho Oy
Säynätsalo

Suunnittelutoimisto 
Plaanari Oy

Jämsä

SUOMEN 
MAATUTKAPALVELU

Järvenpää

KAARINAN 
SUODATINTEKNIIKKA OY

Osuuskunta 
Kainuun Kanerva

Kajaani

Metallikoneistamo 
E. Moilanen Ky

Kajaani

Rahjan Huolinta Oy
Kalajoki

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala

Maanrakennus 
Mikko Sallinen Oy

Kangasala

LV-Keinoset Oy
Kangasala

Sähköinsinööritoimisto 
Seppo Räsänen Oy

Karkkila

H & J Paavola Oy
Kaustinen

www.tunturiauto.fi Pohjaset Oy
Keminmaa

Kemiön Puhelinosakeyhtiö T:mi Peter Villanen
Kemiö

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

ProfeCons Oy
Kerava, www.profecons.fi

Lautta-Sähkö Oy
Kirkkonummi

Kuljetus Leppänen Oy
Kittilä

Kuljetusliike 
E. Kärkkäinen Ky

Kiuruvesi

Koneurakointi 
Aimo Tikkanen

Kiuruvesi
www.asplundoy.fi

BEST-HALL
Kälviä

Kokkolan Pikahitsaus Oy KOKKOLAN TRAKTORI-
HUOLTO SILLANPÄÄ OY

Keski-Pohjanmaan 
Hoitopalvelu Oy

Kokkola, www.kphoi.fi

SAITOP OY
Koski

Kotekman Oy
Kotka

Insinööritoimisto 
H.Eskelinen Oy

Kotka, www.heske.fi

Rakennusliike 
PK-Insinööritoimisto Oy

Kouvola

Koneurakointi 
Hermunen Oy

Kouvola

www.peltikate.com Kymen Metallipalvelu Oy
Kouvola

Rakennuspalvelu 
Heikki Hiltunen Oy

Kuopio, -sillanrakennustyöt-
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Yli-Kaatiala Forest Oy
Kuortane

KL-Agri Oy
Kurikka

www.karirakenne.fi

Asianajotoimisto Lehti Oy
Lahti, www.aalehti.fi

Weststar Oy
Lahti

Ipa-Pesu Oy
Lahti

Isännöinti Duo Oy
Lahti

Kasit Oy
Laihia

Järviseudun Sanomat
Järviseutu Seura

www.jarviseudunsanomat.fi

Lappeen Rakennus Oy
Lappeenranta

PURADO OY
Joutseno

Kartiopuu Oy
Lappeenranta

Konetyö Hilska Oy
Lappeenranta

Kuljetus Pentti Ahola Ky
Ylämaa

LAPPEENRANNAN 
KULJETUSOSAKEYHTIÖ

LVI-Toivanen Oy
Lappeenranta

Asianajotoimisto 
Heikki Oikkonen Oy

Lappeenranta

JP Metsäkoneurakointi Oy
Lapua

www.metsakoneurakointi.fi

FEMSy Oy
Lempäälä

Kikaju Oy
Lieto

www.meriturva.fi

Oy Stockfors Ab
Loviisa

Mapromec Oy Ab
Mustasaari

Kalliokaivo Oy
Mynämäki

Temen-Rak Oy
Mäntsälä

T:mi Jimmy Granqvist
-rakennustöitä-

Nauvo

MH-Metalli Heikkonen Ky
Nokia

Minikonevuokraus 
J. Vänttinen Oy

Nokia

Masara Oy
Nousiainen

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Kiimingin Sora Oy
Oulu

Hammarin Sähkö Oy
Oulu

Peltisepänliike 
Peltec Oulu Oy

Oulu

Maakasi Oy
Oulu

Hakalan Metalli Oy
Panelia

Oy Potoj Trading Ab
Parainen

PERNIÖN SAUNAPALVI OY Leon Hallit Salo
Pertteli

PE LASER Oy
Pertunmaa
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Tiilimäen Romuliike Oy
Pori

Huoltopalvelu 
J. Holmberg Oy

Porvoo

TOIVOTETAAN HYVÄÄ 
JOULUA SOTIEMME 

VETERAANEILLE PORVOOSTA!

Kellosepänliike 
Naamaka Ky

Pudasjärvi

NC-Taso Oy
Pyhäsalmi

Raahen Energia Oy

Raahen seudun 
asuntosäätiö RSA

www.rsa.fi

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Napapiirin Residuum Oy

Rakennusliike T. Rauman Oy
Salo

Poltinhuolto Ahonen Oy
Salo

Dragon Mining Oy
Sastamala

Maanrakennus 
Lindqvist Oy

Sipoo

EHMP Engineering Oy
Sipoo

Kourla Oy
Somero

T:mi Ari Jortikka
Säkylä

Vossi Group Oy
Tampere

Lakiasiat Ojalehto
Tampere

Rakennus Jari Kupiainen Oy
Tampere

Tammer-Puhallin Oy
Tampere

NPE Kulconsult Oy
Tampere

DECOlight Oy
Tampere

Nikka Ky
Tornio

Histec Oy
Turenki

MK-Kassamasiina Oy
Turku

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Kiuljetus Kervinen Oy
Tuusula

www.parkettijuha.fi Pointcool Oy
Tuusula

Robecorp Oy
Ulvila

Kuljetus Leppälät Ay
Urjala

Geotrim Oy
Vantaa

J-PV Kuljetus
Varkaus

Arokivi Oy
Varkaus

Skog Racing Service Oy
Vihti

E.T.Listat Oy
Ylivieska

Jasper Oy
Ylöjärvi

AV-Palvelut Tykkimies Oy
Ylöjärvi

Campnou Oy
Ähtäri
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F Ä L T P O S T

Seuraava lehti 
ilmestyy 
9.3.2023 

Sotaveteraaniyhdistys 
purettiin Isossakyrössä 

Veteraanien määrän vähetessä sovitun määrän alle puretaan ku-
kin paikallinen sotaveteraaniyhdistys, piirin ottaessa vastuun sen 
jäsenistöstä. Tuoreimpana vuorossa oli Isonkyrön yhdistys, jossa 
veteraanijäseniä on enää kaksi, leski- ja puolisojäseniä viisitoista. 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen on tehtävä päätös purkautumi-
sestaan kahdessa hallituksen kokouksessa. Ensimmäinen kokouk-
sista pidettiin elokuussa ja viimeinen lokakuun lopulla. Yhdistys 
hyvästeltiin juhlavin menoin: hallituksen jäsenet olivat pukeutu-
neet parhaimpiinsa ja viimeisen, yhdistyksen historian päättä-
vän kokouksen puheenjohtajana toimi Isonkyrön kunnanjohta-
ja Tero Kankaanpää. 

TEKSTI: ESKO PETÄJÄ

Hallituksen jäsenet viimeisessä yhteiskuvassaan. Takarivissä vasemmal-
ta Veikko Ikola, Pentti Kalliomaa, Veli Alanne, Juhani Leskelä, Veikko Ha-
kala ja Raimo Suhonen, edessä vasemmalta puheenjohtaja Markku An-
tila, sihteeri-rahastonhoitaja Pirjo Hiipakka ja varapuheenjohtaja Esko 
Petäjä.

Kirkkopyhä keräsi Palokan kirkkoon ilahduttavasti yleisöä, josta kuvas-
sa vain osa. (Kuva: Matti Krats)

Jyväskylän kirkkopyhä 
juhlavissa tunnelmissa 
Tämän vuoden sotiemme veteraanien Jyväskylän kirkkopyhä jär-
jestettiin parin vuoden koronatauon jälkeen perinteisesti syyskuun 
toisena sunnuntaina 11.9. Palokan kirkossa. Jumalanpalveluksel-
la alkanut päivä jatkui kirkkolounaalla ja -kahveilla, jonka jälkeen 
oli pastori Seppo Hautalahden pohjalaisen lupsakasti juontaman 
päiväjuhlan vuoro. Veteraaniliittojen tervehdyksen toi Jyväskylän 
seudun Sotainvalidien puheenjohtaja Kyösti Tomperi. 

Eeva Saarenpään ja Jyväskylän Sotiemme Veteraanien perinne-
kuoron musiikkiesitysten ohessa kuultiin everstiluutnantti (evp), 
toimitusjohtaja Jukka Kentalan juhlapuhe. Hän kertoi tehtävän 
olleen vallitsevassa tilanteessa haastava, mutta muistutti, että ve-
teraanien kirkkopyhälle on tarvetta niin nyt kuin tulevaisuudessa. 

”Minun henkilökohtainen missioni on se, että muun muassa ve-
teraanien kirkkopyhä säilyy meillä yhtenä merkkipäivänä hamaan 
maailman tappiin saakka. Miksi näin? Meidän kaikkien tehtävänä 
on tehdä parhaamme sen eteen, että maahamme ei syntyisi kos-
kaan uusia sodan veteraaneja.” 

TEKSTI: HANNU PAALIMÄKI 

Sotaveteraaniyhdistys 
hyvästeltiin Salossa 

Salon Seudun Sotaveteraanit ry viettivät 
22.10. vuosijuhlaansa kiitollisin, mutta 
haikein mielin – kyseessä oli samalla 
yhdistyksen päätösjuhla. 

Vuonna 1966 perustetun Salon 
Seudun Sotaveteraanien toiminta 
lakkaa vuoden vaihteessa, ja vas-
tuu siirtyy jo perustetulle Sotiem-
me 1939-1945 Salon perinneyhdis-
tykselle. 

Salon Hermannin koulun juh-
lasaliin oli kokoontunut yli sadan 
henkilön yleisö, joista veteraanivä-
keäkin parikymmentä, kuten viih-
dytysjoukoissa jo 17-vuotiaana 

palvellut yhdistyksen Naisjaoston 
entinen puheenjohtaja Eila Hägert. 

Juhlaa vietettiin perinteikkäin ja 
arvokkain juhlamenoin lippusaat-
tuein ja emeritus arkkipiispa Juk-
ka Paarman matkaan lähettämin 
seppelpartioin. Musiikista vastasi-
vat puhallinorkesteri Piazza Brass 
johtajanaan Kaartin soittokunnan 
päällikkökapellimestari, musiikki-
majuri Timo Kotilainen ja Salon 

Koronakaan ei täysin tyrehdyttänyt viime vuosien toimintaa, vaikka 
toimintatapoja muuttikin: fyysiset tapaamiset esimerkiksi korvattiin 
puhelinkeskusteluin, kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Voitto Laine. 
(Kuvat: Salon Seudun Sanomat/Minna Määttänen) 

Seudun Veteraanilaulajat, joita joh-
ti Sanna Räisänen. Kuorossa laulaa 
vielä yksi veteraanikin: 104-vuotias 
Ilmari Koppinen. 

”Viisaus sotaa parempi” 

Euroopassa tällä hetkellä käytävä 
sota toi synkeämmän sävyn useaan 
juhlassa kuultuun puheeseen ja ter-
vehdykseen. 

”Viisaus on sota-aseita parem-
pi”, totesi kirkkoherra Timo Huk-
ka Saarnaajan kirjaa siteeraten. 

Sotaveteraaniliiton puheenjohta-
ja Erkki Heikkinen painotti juhla-
puheessaan veteraanien merkitys-
tä nykyisen yhteiskunnan perustan 
luomisessa. Heidän ansiotaan ei ole 
vain itsenäisyyden ja vapauden saa-
vuttaminen, vaan myös maan jäl-
leenrakentaminen. 

”Taisteluiden harventama ve-
teraanisukupolvi johti maatam-
me pitkälle 1980-luvulle ja loi ny-
kyisen yhteiskuntamme rakenteet. 
Harvan sukupolven osaksi on tul-
lut vastata koko aikuisikänsä näin 
merkittävistä asioista.” 

Varsinais-Suomen Sotaveteraani-
piirin puheenjohtaja Osmo Suomi-
nen korosti omassa puheessaan, että 
perinneyhdistysten vastuulla on nii-
den alkuvaiheessa myös veteraani-
en ja heidän puolisoidensa asioista 
huolehtiminen. Myöhemmin käy-
tännön asioista huolehtiminen vaih-
tuu henkisen perinnön vaalimiseksi. 

OSSI HELIN 
Salon Seudun Sotaveteraanit ry 
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Musiikillista virkistystä tarjonneen kokkolalaisen Ajomiehet-yhtyeen re-
pertuaarista löytyi paitsi sota-ajan lauluja niin myös hengellistä musiikkia.

Virikettä ja virkistystä 
keskipohjalaisveteraaneille 

Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin perinteiset hengelliset vir-
kistys- ja virikepäivät saivat elokuussa jatkoa parin vuoden koro-
natauon jälkeen. Lohtajan Ohtakarissa pidetty tapahtuma keräsi pai-
kalle monikymmenpäisen joukon veteraanisukupolven edustajia. 

Rovastit Tuomo Jukkola ja Heikki Hurskainen käsittelivät pu-
heissaan veteraanisukupolvea ja meitä nuorempiakin vaivaavia 
mietteitä maailman ja lähialueittemme traagisista tapahtumista. 
Vanhemmilla ihmisillä viime sotamme ovat vielä omakohtaises-
sa muistissa. 

Piirin toiminnanjohtajan Risto Poutun kutsumana puhumassa 
oli myös Sotaveteraaniliiton edellinen sosiaalisihteeri Anni Grund-
ström, joka muistutti veteraaniliittojen ajavan myös veteraaniensa 
leskien ja puolisoiden asiaa. 

”Heidän tarpeittensa ja määrän kartoittamisessa on iso haaste: 
toisin kuin rintamalisän saajia, ei heitä ole käsitelty minään erityis-
ryhmänä, minkä vuoksi heistä ei ole olemassa kattavaa rekisteriä. 
Tämä olisi kuitenkin edellytys lakisääteisille etuuksille.” 

JOUKO LIIKANEN 
sihteeri, Ylivieskan Sotaveteraanit ry 

Pohjois-Pohjanmaan 
veteraaneilla kirkkopäivä 

Sotiemme veteraanien Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivää vietettiin 
tänä vuonna Kiimingissä. Paikalle oli tullut noin 300 kirkkovieras-
ta, joiden joukossa ilahduttavasti veteraanisukupolven edustajiakin. 

”Veteraanit ovat toivoneet, että kirkkopäiväperinne jatkuisi, vaik-
ka siirrytäänkin perinneaikaan”, kertoi päätoimikunnan puheen-
johtaja Pentti Jouppila päiväjuhlan avajaissanoissaan ja vakuutti, 
että tämä toivomus myös toteutetaan. 

Kirkkopäivän sanoma oli nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, 
mikä näkyi myös Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaisen 
puheessa. 

”Viime kuukaudet ovat olleet muistuttamassa meitä siitä, että 
rauha ei ole itsestäänselvyys. Paha on tullut niin lähelle, että se on 
synnyttänyt ahdistusta ja toivottomuutta myös meissä, jotka emme 
ole kohdanneet sotaa konkreettisesti.” 

PAAVO KURTTILA 
Kirkkopäivän pääsihteeri 

Kiimingin vuonna 1760 valmistuneessa ristikirkossa vietetyn kirkkopäi-
vän teemana oli ”Rukoilkaa rauhaa koko maailmaan”.

Matkalle lähti 22 henkilöä. Mat-
kanjohtajana toimi yhdistyksen 
puheenjohtaja, eversti evp. Pertti 
Suominen ja oppaana tietokirjai-
lija Johanna Pakola. Kolmipäiväi-
sellä matkalla saatiin aimo annos 
tietoa Viron viime sotiin liittyväs-
tä historiasta.

Reissu alkoi muistokäynnillä 
suomalaislentäjien muistomerkil-
lä Valgussa, joka sijaitsee Tallin-
nasta 80 kilometriä etelään päin. 
Jatkosodassa 16.8.1941 yöllä ka-
tosi kaksipaikkainen taistelukone 
KO-130 Hangon vuokra-alueel-
la ohjaajan ja tähystäjän tehtävis-
sä toimineen mekaanikon saadessa 
surmansa. Kone lähti lentolehtis-
ten pudotuslennolle Vihdin Num-
melan lentokentältä iltayöstä. Kone 
katosi ja sen luultiin tuleen ilma-
torjunnan alasampumaksi. Myö-
hemmin saatiin tieto, että kone oli 
joutunut myrskyssä tekemään pak-
kolaskun Viroon.

Viro opetti ja pysäytti

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen 
teki elokuussa matkan Viroon, jonka aikana 
tutustuttiin maan sotahistoriaan. Se oli 
opettava ja pysäyttävä kokemus.

Virolaiset metsäveljet polttivat 
koneen ja hautasivat lentäjät Val-
gu-nimiseen paikkaan, mutta tänä 
päivänäkään ei sankarivainajien 
tarkka hautapaikka ole tiedossa. Suo-
men valtio on pystyttänyt heidän len-
tokoneensa putoamispaikalle Heikki 
Häiväojan suunnitteleman muisto-
merkin, jolle laskimme seppeleen.

Kunniaa Suomen-pojille

Seuraavana päivänä matkaa jatket-
tiin Naissaareen, jonka sotahistori-
allisia nähtävyyksiä voi ihailla ar-
meijan sotilasautolla sorapintaisella 
tiellä. Vuonna 1905 tsaari Nikolai II 
antoi käskyn perustaa Baltiaan ran-
nikkolinnoitus, jonka takia Nais-
saareen perustettiin Pietari Suuren 
merilinnoituksen tykkipatteristot. 

Naissaari on jo kaukaisessa men-
neisyydessä ollut Suomenlahden yli 
Tallinnaan kulkevien laivojen meri-
merkki. Neuvostoaikana tänne ra-

Muistomerkin yhteydestä löytyy myös kommunistisen hallinnon uhreiksi 
joutuneiden virolaisten upseerien muistomerkki. (Arkistokuva)

Virolaisia Suomen-poikia Viipurinlahdella 1944.

kennettiin 1950-luvulla merimiina-
varasto, jossa oli säilytyspaikat jopa 
6 000 merimiinalle. Luonnossa nä-
kyy vieläkin kymmeniä tyhjiä me-
rimiinoja. 

Matkan kolmantena päivänä kä-
vimme Piritan kaupunginosassa 
laskemassa seppeleen Metsäkalmis-
ton hautausmaalla. Sinne pystytet-
tiin kesäkuussa 1997 muistomerkki 
”ikuisuuteen menneille Suomen-
pojille” eli Suomen sodissa vapaa-
ehtoisina taistelleille ja myöhem-
min Viron puolustustaisteluihin 
liittyneille virolaissotilaille. Maarja-
mäellä sijaitsee lisäksi käytävämäi-
nen muistomerkki kommunismin 
uhreille, joka on omistettu kaikil-
le neuvostohallinnon aikana kärsi-
neille virolaisille. Siihen on kaiver-
rettu 22 000 uhrin nimet.

Viro menetti toisen maailman-
sodan aikana viidenneksen reilus-
ta miljoonasta asukkaastaan – yli 
75 000 kansalaista teloitettiin, van-
gittiin tai karkotettiin. Suurin osa 
uhreista on yhä nimettömissä hau-
doissa. Teoksen tarkoitus on muis-
tuttaa meitä siitä, miten hauras va-
paus ja ihmiselämä on. 

TOMMI SINKO
sihteeri, Pohjanmaan Sotaorvot ry
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Etelä-Pohjanmaalla 
neuvottelupäivä 

Neuvottelupäivän yhteydessä palkittiin pitkäaikaisia yhdistyksen toimi-
joita Sotaveteraanien kultaisella ansioristillä, jonka saivat Veikko Hallila 
(vas.), Tuulikki Luoma ja Erkki Välipakka.

Sotaveteraaniyhdistykset kautta maan ovat tulleet tilanteeseen, että 
edessä on tosiasia: veteraanit ovat häviämässä keskuudestamme. 
Siitä seuraa, ettei voi olla paikallisia veteraaniyhdistyksiä, jollei sii-
nä ole mukana veteraaneja. Tästä syystä Etelä-Pohjanmaan sota-
veteraanipiirin hallitus päätti kutsua piirinsä yhdistysten edustajat 
neuvottelupäivään 27. lokakuuta kuulemaan edessä olevasta yhdis-
tyksen purkamisesta aiheutuvista toimenpiteistä. 

Päivä oli todella tarpeen, koska jotkut yhdistykset eivät ole vielä 
tehneet asian eteen mitään. Koska lopetus vaatii kaksi eri kokous-
ta, joiden välissä on oltava vähintään kuukauden tauko, ei tuo pur-
ku tapahdukaan aivan käden käänteessä.  

Neuvottelupäivän aikana käytiin läpi mm. yhdistyksen lopetta-
mista Patentti- ja rekisterihallitukselle, tilinpäätöksen hyväksymi-
sestä sekä yhdistysten varojen käyttöä. 

On huomioitava, että veteraanien leskiä jää vielä huomattava 
määrä perinneyhdistyksen ja paikallistoimikunnan vastuulle. Täs-
tä syystä jäljellä olevia varoja tulee käyttää harkiten ja näitä les-
kiä tukien. 

ESKO PETÄJÄ 
puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri 

Rauno Loukkolan kalvosarja kertoi, että paikallisuudessa on tulevan pe-
rinnetyön voima. 

Perinneaika puhutti Helsingin
Rintamaveteraaneja 

Helsingin Rintamaveteraanien syyskokous pidettiin lokakuun alus-
sa Folkhälsanin tiloissa. Itse kokousasiat sujuivat rutiinilla, sitäkin 
enemmän puhuttiin perinneaikaan siirtymisestä.  

”Kohta on veteraanien pitkä juoksu ohi ja loppusuora lähes-
tyy”, kuvaili yhdistyksen puheenjohtaja Kari T. Ahonen avaus-
sanoissaan.  

Perinneaikaan siirtymisen eri vaiheista oli kokouksessa kerto-
massa myös Helsingin seudun sotaveteraanipiirin toiminnanjoh-
taja Rauno Loukkola, Rintamaveteraaniliiton näkökulmasta ai-
hetta täydensi toiminnanjohtaja Heikki Karhu. 

TERO TUOMISTO 
hallituksen jäsen, Helsingin Rintamaveteraanit ry 

Paitsi että 24. lokakuuta on YK:n 
päivä, se on myös alkuperäisen Lot-
ta Svärdin työtä jatkavan (ja ny-
kyisen säätiön edeltäjän) Suomen 
Naisten Huoltosäätiön perustami-
sen vuosipäivä. Tänä vuonna siitä 
tuli kuluneeksi jo 78 vuotta, mut-

ta toiminnan sydämessä olleet ar-
vot ovat yhtä ajankohtaisia tänään 
kuin ne olivat silloin.

”Mitä lotat nyt tekisivät” onkin 
kysymys, joka toistui niin säätiön 
toiminnanjohtajan Anne Nurmi-
sen kuin hallituksen puheenjoh-

Lottien vuosipäivän seminaarissa kysyttiin:

”Mitä tämän päivän
lotat tekisivät?”

Lotta Svärd-seminaari 24. lokakuuta muistutti 
lotta-aatteen ajankohtaisuudesta.

Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtajan Anne Nurmisen (vas.) ja hallituksen pu-
heenjohtajan Pirjo Björkin puheenvuorot muistuttivat, että lotta-ajattelulle on 
tarvetta tänäkin päivänä. (Kuva: Kari Kylänpää)

Hyvinvointialueet sotainvalidien ja 
-veteraanien palveluiden järjestäjiksi 
Ensi vuoden alusta sotainvalidien ja rintama-
veteraanien lakisääteiset kotipalvelut sekä 
rintamaveteraanien kuntoutus siirtyvät kunnil-
ta hyvinvointialueille. Mitä tämä käytännössä 
tarkoittaa? 

Jatkossa Valtiokonttori maksaa mää-
rärahan niiden järjestämiseksi hy-
vinvointialueille ja ne raportoivat 
käytöstä Valtiokonttorille. Helsin-
ki ja Ahvenanmaa jäävät tämän jär-
jestelyn ulkopuolelle ja hoitavat asi-
at niin kuin ennenkin. 

Palvelut jatkuvat
ennallaan 
Valtiokonttori on pitänyt kolme 
infotilaisuutta hyvinvointialuei-
den vastuuhenkilöille. Tilaisuuk-
siin on osallistunut yli 120 henki-
löä. Mukana on ollut myös kaikkien 
veteraaniliittojen edustajat, joiden 

kanssa yhdessä haluamme varmis-
tua siitä, että sotainvalidien ja rinta-
maveteraanien kotipalvelut jatkuvat 
niin kuin ennenkin, eikä järjestäjä-
tahon muutos vaikuta palveluiden 
saamiseen.  

Hyvinvointialueet arvioi-
vat määrärahatarpeen  
Uusien alueiden on tammikuun al-
kuun mennessä ilmoitettava Valtio-
konttoriin, paljonko ne tarvitsevat 
rahaa vuonna 2023 sotainvalidi-
en ja rintamaveteraanien kotipal-
veluihin. Arvion pohjaksi Valtio-
konttori ilmoittaa alueille, paljonko 

rahaa on käytetty milläkin alueel-
la vuonna 2021. Veteraanikuntou-
tuksen osalta määräraha jaetaan 
suhteessa alueella olevien veteraa-
nien määrään. 

Koti voi olla myös 
palvelutalossa 
Sotainvalidi tai rintamaveteraa-
ni saa kotipalvelut paitsi kotiinsa, 
myös palveluasumiseen tai tehos-
tettuun palveluasumiseen. Palve-
lut sisältävät ateriapalvelut, siivo-
uksen ja kaikenlaisen hoivan sekä 
kotisairaanhoidon. Myös lääkinnäl-
listä kuntoutusta sairaalajakson jäl-
keen voidaan korvata.  

Uusia palvelumuotoja 

Pandemia-aika on tuonut mukaan 
uusia palveluja, jotka ovat tulleet 
jäädäkseen iäkkäille sotainvalideille 
ja veteraaneille. Heidän puolestaan 
asioivien henkilöiden matkakulut 

tajan Pirjo Björkin puheenvuo-
roissa.

”Yhteiskuntavastuun kantami-
nen ja toisten auttaminen on aina 
ollut lottien keskeinen teema ja ole-
massaolon syy. Me Lotta Svärd-sää-
tiössä kuljemme lottien viitoitta-
malla tiellä ja teemme osuutemme 
nyt, omalla vuorollamme, aivan 
niin kuin lotat ja pikkulotat teki-
vät omallaan”, Björk huomautti.

”Me haluamme vaikuttavilla 
lottateoilla olla suunnannäyttäji-
nä suomalaisen yhteiskunnan yti-
messä ja ylläpitää ajatusta yhteisis-
tä arvoista ja yhteiskunnasta, jossa 
ketään ei jätetä yksin.”

”Välittämisen kansanliike”

Osoituksena lotta-ajattelun ajassa 
elämisestä jaettiin tänä vuonna myös 
ensimmäinen, 10 000 euron Lotta-
stipendi, jonka jakoi ministeri, pik-
kulotta Elisabeth Rehn. Stipendillä 
palkittiin Siskot & Simot ry, jonka 
Björk kiitteli kantaneen esimerkilli-
sesti yhteiskuntavastuuta ja tehneen 
pyyteettömästi työtä toisten hyväksi.

Siskot ja Simot-toiminnan ide-
ana on järjestää tapaamisia, joissa 
nuoremmat sukupolvet kohtaavat 
tasavertaisesti ikääntyneitä ja kuin-
ka ollakaan…
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Isojoen sotilaspojat ja 
pikkulotat kokoontuivat 

Kuvassa vasemmalta sotilaspoika Unto Riihiluoma, pikkulotta Raili Kivi-
mäki, sotilaspoika Matti Ylikoski sekä pikkulotat Meeri Kuusimäki, Hel-
lin Savioja, Alli Jaakola sekä lottapukuiset avustajat Erja Heikinniemi, 
Taija Hakola ja Maria Uusitalo. 

Isojoki-Seura ja Isojoen Sotaveteraanit järjestivät heinäkuun lo-
pulla pikkulottien ja sotilaspoikien tapaamisen kotiseututalossa. 
Kahvitarjoilun lomassa nousikin esiin varsin laajasti erilaisia teh-
täviä, joihin pikkulotat ja sotilaspojat sotien aikana osallistuivat: 
mm. sankarihautajaisissa avustamista, lottakioskeissa auttamista, 
tähkien keräämistä pelloilta ja ilmavalvonnassa toimimista. 

Sotien alkaessa nämä isänmaan pikkuapurit olivat iältään kym-
menen vuoden molemmin puolin – varsin nuoria siis.  

Alueen lotilta tilaisuuteen toi tervehdyksen  Suupohjan lottape-
rinneyhdistyksen puheenjohtaja Taija Hakola, minkä lisäksi run-
saslukuisen yleisön joukossa oli myös sotien 1939–45 perinnetoi-
mikunnan jäseniä. Tapaaminen olikin mitä parhainta perinnetyötä 
tämän päivän ja tuleville sukupolville. 

MAUNO TYYNISMAA 
sihteeri, Isojoen Sotaveteraanit 

 

Kunniaristillä palkittiin Heikki Berg (vas.), Allan Granlund, 
Jari Kosonen, Ahti Luukkonen, Maili Hanski ja Mika Albertsson.

Kymen rintamaveteraanit 
viimeiseen toimintavuoteen 
Rintamaveteraanien Kymen piirin viimeinen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 12. marraskuuta Imatran Kylpylässä. Seuraa-
vaksi piirin hallitus laatii suunnitelman, jolla valmistaudutaan Rin-
tamaveteraaniliiton 30.10.2021 päätösten mukaisesti purkamaan 
piiri ja sen osastot vuoden 2023 aikana. 

Piiri ja sen osastot tulevat valvomaan ja varmistamaan, että ve-
teraaneille, puolisoille ja leskille järjestetään piirin purkautumisen 
jälkeenkin edelleen kaikki yhteiskunnan palvelut ja tuet siirryttäes-
sä sotien 1939–1945 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan perinneyh-
distysten jäseniksi viimeistään vuoden 2023 lopussa. 

Lisäksi syyskokouksessa huomioitiin veteraanityössä ansioitu-
neita Rintamaveteraaniliiton kunniaristein ja kultaisin ansiomer-
kein. Kultaisella ansiomerkillä palkittiin Marjatta Hukkanen Ee-
va-Liisa Launonen, Jukka Rantanen ja Arja Mönkäre.   

HEIKKI J. OKSANEN
Rintamaveteraanien Kymen piirin puheenjohtaja 

”Yhteisön esikuvana on ollut juu-
rikin lottien toiminta: välittäminen 
muista ihmisisistä ja toimiminen 
yhteiskunnan ja isänmaan yhteiseksi 
hyväksi ajan hengessä”, paljasti toi-
minnanjohtaja Eero Väisänen. 

Tällä hetkellä toimintaa on 23 
paikkakunnalla, mutta tavoitteena 
on Väisäsen mukaan ”välittämisen 
kansanliike”.

Työtä Suomen hyväksi

Lotta Svärd perustettiin 1920 tu-
kemaan suojeluskuntien työtä. 
Näin järjestö tarjosi myös naisil-
le mahdollisuuden antaa panok-
sensa vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön. Jatkosodan sytyttyä 
heinäkuussa 1941 järjestö liitettiin 
ylipäällikön päätöksellä osaksi Suo-
men puolustusvoimia sen hoitami-
en lukuisten maanpuolustustehtä-
vien vuoksi. Enimmillään lottiin 
kuului peräti 232 000 jäsentä, 
mikä teki siitä maailman suurim-
man naisten vapaaehtoisen maan-
puolustusjärjestön. 

Tällä hetkellä lottia on Suomes-
sa jäljellä alle tuhat, pikkulottiakin 
alle 4000, mutta heidän tahtonsa ja 
perintönsä ohjaa säätiön toimin-
taa vastaisuudessakin, Björk kertoi.

”Lotat ovat toivoneet, että sää-
tiö tekee jatkossakin työtä yhteis-
kuntamme hyväksi. Työn keskiössä 
ovat lottien jälkeen lapset ja nuoret, 
kriisin kohdanneet suomalaiset ih-
miset ja yhteisöt sekä naiset ja va-
paaehtoinen maanpuolustus.” 

TEKSTI: ARIELA SÄKKINEN

Lähiruokaa yli 30 vuoden kokemuksella.   
Siinä maistuu lähitilan maito.

JUUSTOLEIPÄ
Haapalan maalais-

voidaan korvata. Myös kaupasta 
kotiin tilattujen ostosten kuljetus 
korvataan, mutta ei itse ostoksia. 
Välipalakassi voi olla osa ateriapal-
velua. 

Valtiokonttorin rooli 
säilyy ennallaan 
Me Valtiokonttorissa ohjeistamme 
ja seuraamme edelleen palvelujen 
toteutumista. Julkaisemme netti-
sivuillamme ohjekirjeet hyvinvoin-
tialueille aina vuoden vaihteessa. 
Saamaamme palautteeseen rea-
goimme välittömästi. Muutos vä-
hentää ohjeistettavien alueiden 
lukumäärää ja lisää niiden tavoi-
tettavuutta meidän näkökulmas-
tamme. 

TIINA KYTTÄLÄ 
Palvelupäällikkö, Valtiokonttori/ 
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat 

Hovioikeudenpuistikko 7 C  
Hovrättsesplanaden 7 C, 65100 Vaasa / Vasa

06-320 2700

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi

Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala
puh. 0207 411 420

fysikaalista hoitoa

hammaslääkäreitä

FYSIOTERAPEUTTI 
AULI SUORANTA / FYSIKA

Haarlantie 2, 25500 Perniö
puh. 040-500 6797 ja 040-563 8269

www.fysika.fi

HYVINVOINTI SAMPO
Väinämöinen 2,
88900 Kuhmo

Puh. 08-655 7111
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21.9. ilmestyneen Kenttäpostia-lehden kilpailusana oli ”MERIVOIMAT”. Yllätitte meidät 
jälleen osaamisellanne, sillä hyväksyttyjä sanoja löytyi tälläkin kertaa 119 kpl. Sanat on lue-
teltu alla olevassa luettelossa

M meri mari meirami miero mato merta moite marto 
 mieto maito maiti metri martio metro mate mitra 
 mamero maori motari

E erota etoa

R raivo rima rivo reima remmi reivit rita rommi
 reivi rami roti roima ravi rove riite rivi
 riita roteva raito raivio reti ravet ritva roimia

I irti

V voima vimma veri viima vati vaiti vari vaimo
 virota viro veto vire vero virta viite viira
 viita virota vita viti varte vartio vieri viime
 viri verta verto vieroa vitoa

O omia oire oiva oieta omerta

I

M

A aivot amme aimo armo aito airo arvio aromi
 atomi avio aivo aitio avomeri

T tammi tavi tarve toive tovi toimia toimi trio
 torvi tori timmi toveri terva tiera tarmo taimi
 termi taive tiira tomera tora taivo teoria tiima
 toimiva trivia toimari

sanakilpa

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme 
kalenteripalkintoa. Arpaonni suosi seuraavia 
vastanneita: Jarno Hirva Lohjalta, Ella Erkkilä 
Karheesta ja Ritva Ahlgren Tampereelta.

Onnittelumme voittajille!

Seuraava kilpailusana on ”SOTAORPO”. 
Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 10.2.2023 
mennessä osoitteeseen Sotaveteraaniliitto, 
PL 600, 00521 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. 

Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen lähettäjän
nimi ja osoite. Kuoreen merkintä ”sanakilpa”. 
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme 
kirjapalkintoa. 

Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen vakiin-
tuneet Kielitoimiston sanakirjan hyväksymät 
substantiivit perussijansa yksikössä (esim. koti, 
sukka), ellei sana ole monikollinen (sakset) sekä 
perusmuotoiset verbit, adjektiivit, pronominit, 
konjunktiot ja adverbit. Emme hyväksy erisnimiä 
tai apusanoja. Sanassa on oltava vähintään neljä (4) 
kirjainta.

Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 

2023!
Tehdään iästä numero - kansanliike 

haluaa vahvistaa myönteisiä 
ikäasenteita yhteiskunnassa ja tehdä 
Suomesta ikääntymisen mallimaan.

 

vanheneminen.fi

50 vuotta sitten

Veteraani-lehdessä 50 vuotta sitten  

Suomen hallituksen puolesta esitän sydämellisen 
joulutervehdyksen lehtenne lukijoille ja samalla kai-
kille maamme sotaveteraaneille.  

Tuntien sotaveteraanien eläketurvan puutteellisuu-
det, joihin mm. liittonne taholta on hiljattainkin 
kiinnitetty huomiota, saanen tässä yhteydessä vä-
littää tietoonne eräitä hallituksen viimeaikaisia toi-
menpiteitä. Alkusyksystä nykyisen hallituksen toi-
menpiteitä oli ns. eläkepaketin antaminen, jonka 
hyväksytyksi tuleminen sellaisenaan nostaisi rinta-
masotilaseläkettä n. 25 %. Tällä hetkellä rintama-
sotilaseläketoimikunnan mietinnän pohjalta sosi-
aali- ja terveysministeriön asettama työryhmä 
laatii ehdotukset rintamasotilaseläkkeistä annetus-
sa laissa olevien puutteellisuuksien korjaamiseksi. 
Hallitusohjelman mukaisesti ko. lain puutteellisuu-
det pyritään mahdollisimman ripeästi korjaamaan 
ja yleensä yksinkertaistamaan eläketurvajärjestel-
määmme ja tasoittamaan eläkkeissä vallitsevia ta-
soeroja. 

Yhteiskunnan eritystä vastuuta vaikeuksissa olevia 
sotaveteraaneja kohtaa ei ole koskaan pyritty kiis-
tämään. Valtiovallan toimenpiteet taloudellisen tur-
van toteuttamiseksi ovat epäilemättä toteutuneet 
verkkaisesti, joskin asteittain kouriintuntuvia pa-
rannuksia tuottaen. Uskon sotaveteraanien seuraa-
van ja arvostavan myös maan hallituksen yleistä 
politiikkaa kansainvälisen jännityksen lieventämi-
seksi ja rauhan turvaamiseksi. Suomen panosta 
maailmanpolitiikassa ei ole syytä yliarvioida, mut-
ta ymmärtääkseni Suomen aktiivinen rauhanpoli-
tiikka on viime vuosien aikana tuottanut arvokkai-
ta tuloksia. Siksi uskon, että Suomen kansa voi 
entistä perustellummin odottaa rauhan ja yhteis-
työn tulevaisuutta.  

Joulurauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta.  

Pääministeri Kalevi Sorsan joulutervehdys 
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Hyvää joulua
ja 

onnellista
uutta vuotta 

2023!

PERUSSUOMALAISET



hautaustoimistoja

ROVANIEMILAPPEENRANTA

Palvelua vuosikymmenten kokemuksella 
jo vuodesta 1928

Hautaustoimisto ja kukkakauppa

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.

Hautaustoimisto Ikäheimo Oy
Isokatu 11, 90100 Oulu

puh. 08-311 3354

OULU

Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi

puh. 06-557 2249

PARIKKALAN APTEEKKI
puh. 05-430 016

SAAREN SIVUAPTEEKKI
puh. 05-435 256

www.parikkalanapteekki.fi
Haminan Keskusapteekki
Satamakatu 9, 49400 Hamina

puh. 05-344 0172

Munkkiniemen Puistoapteekki
Munkkiniemen puistotie 15,

00330 Helsinki
www.munkkiniemenpuistoapteekki.net

VAASAN VANHA APTEEKKI,
GAMLA APOTEK i VASA

Vaasanpuistikko 13, Vasaesplanaden
puh. 06-357 5300

Alajärvi Parikkala

Hamina

Helsinki

Vaasa

APTEEKKIPALVELUA VETERAANEILLE

Joutsan Apteekki
Yhdystie 9, 19650 Joutsa

Puh. 0207 342 300

Joutsa


