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Lehtemme lukijoilta ei varmasti 
keneltäkään ole jäänyt huomaa-
matta, että marraskuun alusta as-
tuivat voimaan rintamaveteraa-
nien kuntoutuslain muutokset, 
millä taattiin sotiemme veteraa-
neille maksuttomat kotipalvelut, 
hoito ja hoiva. Vaikka laki ei tuo-
nut varsinaisiin palveluihin suu-
ria muutoksia, takaa se nyt kun-
nille rahoituksen veteraaneille 
järjestettävään kotihoitoon.

Veteraanijärjestöillä on ollut 
hyvin tiedossa se, että palvelui-
ta järjestetään kunnissa hyvin eri 
tavoin ja eritasoisesti. Valitetta-
vasti näyttää siltä, että tämä epä-
tasa-arvo ei ole poistunut uusien 
säädösten myötä. Ainakin Valtio-
konttorille esitettyjen rahoitusar-
vioiden valossa näyttää siltä, että 

palveluiden järjestämisessä on 
edelleenkin suuria eroja.

Arviot tämän vuoden mar-
ras-joulukuun veteraanipalve-
luihin käytettävistä varoista tuli 
toimittaa Valtiokonttorille syys-
kuun loppuun mennessä. Kaikis-
ta kunnista arvioita ei määräai-
kaan mennessä tullut. Tulleissa 
kustannusarvioissa alin oli 195 
euroa ja korkein hilkun yli 17 000 
euroa paikkakunnalla asuvaa ve-
teraania kohden. Täytyy ihmetel-
lä, miten jossain saadaan hoiva 
järjestettyä vajaalla kahdella sa-
dalla, kun jo veteraanin päivittäi-
set ateriat kustantavat merkittä-
västi enemmän.

Suurempi arvio on helpommin 
selitettävissä; tehostetun palvelu-
asumisen hoiva on kallista. Ve-

teraanien tehostetun palvelu-
asumisen hoiva on ollut jo tänä 
vuonna Valtiokonttorin korvauk-
sen piirissä ja nyt uusissa arviois-
sa on se uskoakseni osattu ottaa 
hyvin huomioon. Se nostaa kus-
tannusten keskiarvoa veteraania 
kohden.

Erityisen huolestuttavaa ovat 
olleet maakunnista kantautuneet 
tiedot, että lakimuutosten tultua 
voimaan ovat eräät hoivalaitokset 
ja palveluntuottajat alkaneet ko-
rottaa veteraanien maksettavaksi 
tulevia vuokria tai hoivapalvelu-
jen hintoja. Vuokrien korotuk-
set saattavat syödä veteraanille 
tulevan hoivan maksuttomuu-
den kertaheitolla tai korotus jää 
KELAn maksettavaksi asumistu-
en muodossa. Hoivapalveluiden 

maksuissa mennään kohtuutto-
muuksiin, jos vessapaperirullan 
vaihtaminen maksaa kymmeniä 
euroja. Emme voi hyväksyä edel-
lä mainitun kaltaista toimintaa.

Jälleen kerran vetoan kenttä-
väkeemme, että seuraisitte mi-
ten palvelut omalla alueellanne 
toteutuvat ja ollaanko palvelui-
den tuottamisessa noudatettu lain 
henkeä vai onko alettu veteraani-
en tai kunnan rahastaminen uusi-
en säädösten varjolla. Jos tällais-
ta tapahtuu, liittojen toimistoissa 
olisi siitä hyvä tietää.

Sotiemme veteraanien eläkkei-
den rintamalisään saadaan vih-
doin tuntuva korotus, tosin vas-
ta ensi vuoden huhtikuun alusta. 
Veteraanijärjestöt ajoivat yksituu-
maisesti uudista, jossa rintamali-

sä olisi korotettu 200 euroon. Ta-
voite toteutui puoliksi; korotus on 
75 euroa eli lisä nousee 125 eu-
roon. Parempi sekin kuin ei mi-
tään.
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Joukossamme on vielä noin 8 500 tammenlehvätunnuksen 
omaavaa sotien 1939 – 1945 veteraania. Luku antaa ymmär-
tää, että on korkea aika valmistella konkreettiset toimet sota-
sukupolven perinteiden vaalimiseksi. 

Samalla, kun keskitämme voimavarojamme perinnetyön val-
misteluihin, on kuitenkin varmistettava, että huolenpito ve-
teraaneista säilyy toimintamme keskiössä viimeiseen vete-
raaniin saakka puolisoita ja leskiä unohtamatta. Perinneaika 
valmistellaan ja toteutetaan veteraanien ehdoilla.

Perinneaikana tavoite on, ei enempää eikä vähempää, kuin 
huolehtia veteraanisukupolvemme arvojen ja tekojen muis-
tamisesta ja vaalimisesta osana Suomen kansan tarinaa.

Suomessa on tunnistettu ja tunnustettu sotiemme veteraa-
nien merkitys jo pitkään. Jopa 1960 – ja 1970 luvuilla radi-
kalismin ollessa elävimmillään jaksettiin kuitenkin muistaa 
varsinkin sodissa kaatuneita sekä vammautuneita sotavete-
raaneja. Vammautumattomat veteraanitkin alkoivat saada 
huomiota 1970-luvun loppupuolella, ja tänä päivänä koko 
kansa tunnustaa kunniakansalaistemme aseman. Tätä todis-
taa vaikkapa marraskuussa eduskuntaryhmien tekemä pää-
tös rintamalisän merkittävästä korottamisesta.

Olemme kuitenkin tulossa vedenjakajalle, kun fyysinen kos-
ketus sodan läpikäyneeseen sukupolveen ja heidän oma-
kohtaisiin sota-ajan ja maamme jälleenrakennuksen ko-
kemuksiinsa alkaa heiketä. Siksi veteraaniliitoissa yhdessä 
Tammenlehvän Perinneliiton kanssa valmistellaan sotasu-
kupolven perinteen vaalimista.

Kyseessä on todellisen elämän selviytymistarinasta, jossa pie-
nestä ja köyhästä kansakunnastamme on muodostunut osa 
maailman eliittiä lähes kaikilla mittareilla. Pienemmistäkin 
tarinoista on tehty komeita hittielokuvia ja kirjoitettu myyn-
timenestyskirjoja. 

Kenraali ja sotaveteraani Jaakko Valtanen on todennut vii-
sasti, että jokainen sukupolvi muodostaa oman tapansa vaa-
lia aiempien sukupolvien perinnettä. Sitä ei voi mallintaa 
valmiiksi. Tehtävämme on sen sijaan luoda vankka pohja pe-
rinnetyölle ja tukea tätä toimintaa tulevina vuosina. 

Näin tulemme jatkaneeksi myös perinneaikana veteraanijär-
jestöille sopivaa roolia ja tehtävää pitää huolta sotasukupol-
vemme asiasta. Veteraanijärjestöille tämä on luonnollinen 
ydintehtävä, mutta ilman kiinteää yhteistoimintaa vaikka-
pa reserviläisjärjestöjen, rauhanturvaajien ja Kotiseutuliiton 
kanssa perinnetyö uhkaa näivettyä. Perinteen vaaliminen 
on jokamiehen oikeus, sillä juuri sotasukupolvi on mahdol-
listanut nykyisen hyvinvointimme. Se ansaitsee muiston-
sa vaalimisen.

Kohti perinneaikaa veteraanien ehdoilla

 Svensk resume sidan 15

Laki voimaan – toteutuvatko veteraanin palvelut?
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Heinäkuussa 2018 Taipaleenjoelta löytyneen 
sippolalaisen sankarivainajan Kalervo Val-
demar Törhösen jäänteet laskettiin itsenäi-
syyspäivänä viimeiseen lepoon Inkeroisten 
Karhunkankaan hautausmaalle Kouvolassa.

Sankarihautajaisten järjestelyistä vastasi 
Karjalan prikaati, jonka kenttärovasti Sanna 
Timonen suoritti Taipaleenjoella 20.2.1940 
kuolleen 28-vuotiaan sotamiehen siunauksen.

Narvan Marssiin päättyneessä tilaisuudessa 
kuultiin myös Veteraanin iltahuuto.

Törhösen jäänteet löysivät Taipaleenjoen 
taistelupaikoilla etsintöjä suorittavat käki-
salmelaiset Inga Dubovtseva sekä Vladislav 
Dubovtsev. Pelkästään viime vuonna 18 suo-
malaista sankarivainajaa löytänyt pariskunta 
on palkittu työstään Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksen mitalilla. Rantalomien 
sijaan he käyttävät vapaa-aikansa sanojen-
sa mukaan Karjalan soilla etsintöjä viikot-
tain tehden.

”Haluamme tehdä osamme, jotta mahdol-
lisimman moni suomalaispojista pääsisi vielä 

kotiin”, he totesivat liikuttuneina mitalin vas-
taanottaessaan lokakuussa 2018.

Heinäkuussa 2018 löytyneet jäänteet luo-
vutettiin Sotavainajien muiston vaalimisyh-
distykselle saman vuoden syksyllä ja tuotiin 
Suomeen, missä hänen henkilöllisyytensä 
varmistui terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sella suoritetuin DNA-testein.

Talin sankarivainaja

Hirvensalmella siunattiin puolestaan viimei-
seen lepoonsa Jatkosodan viimeisen kesän 
suurhyökkäyksessä 27.6. 1944 Talissa kaatu-
nut ja kentälle jäänyt sotamies Pauli Johan-
nes Ripatti. Hän oli kuollessaan 20-vuotias.

Hänen siunaamisensa toimitti Maavoimien 
kenttärovasti Vesa Aurén, joka painotti siu-
nauspuheessaan nuorempien sukupolvien 
osoittamaa syvää kiitollisuutta veteraani-
sukupolvia ja heidän tekojaan kohtaan. Sa-
malla hän kertasi Baltian maiden kohtaloa 
toisessa maailmansodassa, mikä olisi voinut 
olla myös Suomen tie.

Siunauksen lopuksi kuultiin Pete Nikulai-
sen esittämä Veteraanin iltahuuto, joka vii-
meistään sai yli 200-päisen saattajajoukon 
kyyneliin. Kunnialaukausten saattelemana 
hänet haudattiin omaisten toiveesta sanka-
rihautaan no 98; siihen samaan, mihin hä-
net aikanaan kentälle jääneenäkin siunattiin.

TekSTi: arieLa Säkkinen Ja 
JuHani Manninen

Kahdet sankarihautajaiset itsenäisyyspäivänä

Sotamiehet Törhönen ja Ripatti 
vihdoin kotimaan multiin

Kouvolassa laskettiin haudan 
lepoon Talvisodassa kaatunut 
sotamies Kalervo Valdemar 
Törhönen, Hirvensalmella 
Jatkosodassa menetetty 
sotamies Pauli Johannes 

Ripatti.

Veljeä ei jätetä
Vuosien 1939-1945 sodissa pojistamme 
katosi tai jäi kaatuneina kentälle yli 
10 000.Vuonna 1993 Suomen ja Venäjän 
välille solmittiin valtiosopimus, joka mah-
dollisti rajan taakse jääneiden etsinnät. 

Sen jälkeen Suomeen on päästy tuo-
maan yli 1300 sankarivainajan jäänteet. 
Näistä 385 on kyetty tähän mennessä 
luotettavasti tunnistamaan ja toimitta-
maan omaisilleen.  

Joka syksy Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistys tuo sen kesän etsinnöissä 
löytyneet kotiin. Jäänteiden henkilölli-
syys varmennetaan Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen THL:n suorittamilla 
DNA-testeillä. Tunnistamatta jääneet 
haudataan joka toinen vuosi järjestet-
tävissä sankarihautajaisissa Lappeen-
rantaan.  

Etsinnät jatkuvat yhä.

Sotamies kalervo Törhösen 
siunauksen suoritti kent-
tärovasti Sanna Timonen 

(kuva: karjalan Prikaati)

Sotamies Pauli ripatti laskettiin lepoon Hirvensalmella (kuva: Juhani Manninen)
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, maamme kunniakansalaiset,

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 80 vuotta talvisodan alkamisesta ja Suomen joutumi-
sesta osaksi toista maailmansotaa. Talvisodassa suomalaiset puolustivat maatam-
me 105 päivää yhtenä rintamana. Vain kahta vuosikymmentä aiemmin jyrkästi 
jakautunut kansa kävi yhdessä taisteluun suunnattoman uhan edessä. Talvisodan 
tapahtumiin palaaminen muistuttaa meitä sodan kokeneen sukupolven viestistä. 
Yhdessä toimien ja toisiimme luottaen voimme voittaa mahdottoman.

Suomi selvisi itsenäisenä, demokraattisena maana toisen maailmansodan koette-
lemuksista. Tästä olemme ikuisesti kiitollisia veteraanisukupolvelle. Sodan jälkeen 
te raivasitte sodan tuhot, maksoitte sotakorvaukset ja teitte perustaa hyvinvoin-
tiyhteiskunnallemme. Sodanajan sukupolvet turvasivat suomalaisille vapauden, 
josta emme voi koskaan kylliksi kiittää.

Joulun aika rauhoittaa ja tuo mieleen muistoja. Muistamme läheisiämme ja eri-
tyisellä lämmöllä heitä, jotka eivät ole enää kanssamme. Toivotan sotiemme ve-
teraaneille ja heidän läheisilleen rauhaisaa ja tunnelmallista joulua sekä terveyt-
tä ja voimia tulevalle vuodelle.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING 

Ärade krigsveteraner, hedersmedborgare!

I år har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut och Finland hamnade med i 
andra världskriget. I vinterkriget som pågick i 105 dagar försvarade finländarna 
sitt eget land i en enad front. Ett folk som bara två årtionden tidigare varit kraf-
tigt tudelatinledde en gemensam kamp inför ett enormt hot. Vinterkrigets hän-
delser påminner oss om vad den generation som utsatts för krig lärt oss: genom 
att samarbeta och lita på varandra kan vi vinna över det omöjliga.

Finland genomlevdeandra världskriget somett självständigt och demokratiskt land. 
För detta är vi evigt tacksamma. Efter kriget röjde veterangenerationen undan kri-
gets skador, betalade krigsersättningar och lade grunden till vårt nuvarande väl-
färdssamhälle. Krigstidens generationer tryggade finländarnas frihet och det kan 
vi aldrig tacka demtillräckligt för.

Jultiden lugnar sinnet och lockar fram minnen. Vi minns våra närstående och 
med särskild värme dem som inte längre är med oss. Jag önskar våra krigsvetera-
ner och deras anhöriga en fridfull och stämningsfull jul samt god hälsa och lycka 
för det kommande året.

Sauli Niinistö
Republikens president

PUHEMIEHEN TERVEHDYS

Joulun alla on kiitoksen hetki. Arvoisat sotiemme 
veteraanit. Tämä tervehdys on Teille mutta samalla 
kaikille, jotka sotien pitkinä vuosina osallistuitte rin-
tamalla ja rintaman takana siihen valtavaan ponnis-
tukseen, jolla maamme ja kansamme selvisi.

Tästä aikanne yhteisestä ponnistuksesta voisi myös 
nykyaikana ottaa oppia. Henkinen perintönne on-
kin valtava. Osoititte mitä on tahdonvoima ja roh-
keus. Näytitte mitä on sitkeys. Kerroitte mitä on ku-
rinalainen yhteistoiminta. Jo läsnäolonne muistuttaa, 
että on olemassa isänmaa. Seesteinen katseenne ker-
too, että sodan kautta saimme rauhan, josta on pi-
dettävä kiinni.

Talvisota alkoi 80 vuotta sitten. Sain toimia joitakin 
vuosia sitten Talvisotamuistomerkin rahoittamista 
tukevan kansalaisvaltuuskunnan puheenjohtajana. 
Sitä työtä tehtiin nöyrän hiljaisena tuntiessamme, että 
osallistumistanne sotaan ei saa koskaan unohtaa.

Joulun alla toivon, että saatte tavata läheisiänne ja tun-
tea, että lähimmäiset, lähiyhteisönne ja koko Suomi 
on kanssanne.

Joulukuussa 2019
Matti Vanhanen, 

eduskunnan puhemies
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KRISTUS SYNTYY, KIITTÄKÄÄ!

Joulu on rauhan juhla. Profeetta Jesaja ennusti tulevan messiaan, Kristuksen, elä-
män ja tehtävän seuraavasti: ”Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille, 
hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on suuri neuvontuoja, iankaikkinen 
isä, väkevä jumala, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon 
Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.”

Rauhan ruhtinas syntyy jouluyönä maan päälle. Tuolloin valo koittaa pimeyden 
keskelle ja tuo elämäämme lohtua ja toivoa paremmasta. Jouluna syntynyt Kris-
tus on suuri neuvontuoja. Hän se väkevä Jumala, joka tuo myös pelastuksen maan 
päälle. Hän kantaa valtaa harteillaan, todellista valtaa, joka kuuluu vain oikealle 
hallitsijalle, koska juuri hän on iankaikkisuuden Isä.

Vapahtajamme on myös Rauhan ruhtinas. Ruhtinas -sanan pohjalla on kuningasta 
alempi titteli, joka voi olla kuka tahansa kuningasta vähäisempi johtaja. Ruhtinaan 
titteli viittaa niiden luonteeseen kuninkaan vastapainona ja uhkana, sillä voima-
kas ruhtinas voi käydä kuningasta vastaan ja syrjäyttää tämän. Tätä pelkäsi He-
rodes, ”juutalaisten kuningas.” Mutta ruhtinas, eli Kristus, josta Jesaja profetoi, ei 
käy asevoimin ketään vastaan, eikä hajota kansakuntaa kahtia aloittamalla sotaa.

Me emme katso Jumalaa enää valtasuuruutena, kuninkaana tai hallitsijana, vaan 
kanssakulkijanamme ja lohduttajanamme. Joulun juhla antaa meille mahdolli-
suuden pysähtyä arkisten kiireiden keskellä. Silloin me voimme aivan erityises-
ti kantaa sisimmässämme Kristuksen rauhaa ja välittää tuota rauhaa, rakkautta 
ja sovintoa ympärillemme. Voimme olla paimenten kanssa kedolla ja kuunnella 
enkeleiden julistusta: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmi-
sillä, joita hän rakastaa.”

Kristuksen syntymästä alkanutta uutta maailmaa rakennetaan tekemällä Betlehe-
min seimestä paikka, joka on valmis vastaanottamaan kaikki. Seimi on kohtaus-
paikka. Sinne syntyi Vapahtaja, joka haluaa syntyä sydämiimme tänäkin jouluna. 
Seimi on myös turvapaikka, jonne otamme vastaan ne, joille ei aina löydy lämpi-
mää majataloa tässä kylmässä maailmassa.

Toivotan kaikille Kenttäpostia-lehden lukijoille siunattua ja rauhallista Kristuk-
sen syntymän juhlaa pelastuksen vuonna 2019.

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

IHMISYYDEN JUHLA

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

kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Luukas 2:10–11

Joulun tapahtumat sijoittuvat kauas menneisyyteen, 
vieraalle maalle kaukana täältä. Mikä tekee niistä niin 
erityisiä,että niitä muistetaan joka vuosi suurin juhlalli-
suuksin eri puolilla maailmaa?

Joulu on erityinen juhla ainakin kahdesta syystä. Ensin-
näkin se kertoo Jumalasta, joka syntyi ihmiseksi jaka-
maan kanssamme ihmisen elämän. Jumala ei olehah-
moton eikä etäällävaan juuri tässä, vierellämme,pienenä 
lapsena, ihmisenä ja Jumalana. Jumala tietää, mitä on 
olla ihminen.

Joulun erityislaatuisuus ilmenee myös siinä, miten yksit-
täinen tapahtuma tavallisten ihmisten elämässä saa suu-
ren historiallisen merkityksen. Pienetkin asiat ovat tär-
keitä. Kenenkään elämä ei ole niin vähäpätöinen, ettei 
Jumala olisi siitä kiinnostunut. 

Jouluna juhlitaan ihmisyyttä, joka on Jumalan silmis-
sä niin arvokasta, että hän haluaa jakaa sen kanssamme.

Hyvää ja Jumalan siunaamaa joulujuhlaa toivottaen

Tapio Luoma
Arkkipiispa
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Joulun taika

kolumni 

Eletään joulua 1914. Ensimmäinen maailmansota on jämähtä-
nyt asemasotavaiheeseen. Länsirintamalla lämpötila on laske-
nut pakkasen puolelle, sotilaat - britit ja saksalaiset - makaavat 
liejuisissa juoksuhaudoissa. Ei-kenenkään maalla on ruumiita, 
joita kukaan ei uskalla hakea pois.

Siitä, mitä sitten tapahtui, on olemassa monta versiota. Tunne-
tuimman mukaan saksalaissotilaat alkoivat laulaa joululauluja. 
Britit kuuntelivat Stille Nachtia, (eng. Silent night, suom. Joulu-
yö, juhlayö) ensin hämmentyneinä, mutta vastasivat siihen taput-
tamalla. Sitten lauloivat britit, ja nyt puolestaan saksalaiset taput-
tivat. Rohkeimmat alkoivat kurkkia juoksuhaudoista ja 
huikkailla vastapuolelle joulutervehdyksiä. Lopulta tunnelma oli 
niin luottavainen, että kummankin puolen sotilaat uskaltautui-
vat juoksuhaudoistaan ei-kenenkään-maalle.

Kirjeistä ja silminnäkijäkertomuksista on selvinnyt, että soti-
laat kättelivät, tarjosivat toisilleen tupakkaa ja ehkä ryyppyjäkin, 
vaihtoivat pieniä muistolahjoja, toivottelivat hyvää joulua. Ruu-
miit kerättiin pois ja haudattiin. Erään brittiupseerin mukaan sak-
salaiset kerääntyivät haudan toiselle ja brittiläiset toiselle puo-
lelle. Luettiin psalmi 23, jonka jälkeen rukoiltiin sekä englanniksi 
että saksaksi.

Kotirintamalle lähetetyissä kirjeissä on kerrottu myös ei-kenen-
kään-maalla pelatuista jalkapallo-otteluista.

Aselepoa ei tapahtunut kaikkialla, mutta sotahistorioitsija Max 
Hastingsin mukaan myös joissain paikoin itärintamalla sotilaat 
tapasivat jouluna ei-kenenkään-maalla. ”Itävaltalaista tupakkaa 
ja snapseja vaihdettiin venäläiseen leipään ja lihaan”.

Usein joulun alla mietin tätä tapahtumaa. Kuvittelen kaksi soti-
lasta, britin ja saksalaisen, jotka istuvat vierekkäin maassa, tupa-
koivat, katsovat jalkapallo-ottelua. Pelipohjana oli jäätynyt muta-
pelto, maalit on merkitty päähineillä. Yhteistä kieltä ei ole, mutta 
miehet ovat näyttäneet toisilleen tyttöystäviensä kuvia. Ehkä he 
ovat ottaneet muutaman ryypyn samasta pullosta, ja kun oma 
maa tekee maalin, kaverikin hymyilee leveästi siinä vieressä.

Ehkä britillä on rikkinäinen rukkanen, ja saksalainen antaa omis-
ta varastoistaan uudet rukkaset.

Aselepo kesti jouluaaton ja joulupäivän. Kenraalit lopettivat 
sen.

Miltä miehistä tuntui palata takaisin omalle puolelle juoksu-
hautaan? Kättelivätkö he viimeisen kerran, vaihtoivat pitkän, 
surullisen ja väsyneen katseen keskenään, käänsivät sitten toisil-
leen selän sanomatta mitään. Miltä tuntui nostaa kivääri ja täh-
dätä, kun britin sormia ei palellut, olihan vihollinen antanut ehjät 
rukkaset. Ja ajatteliko saksalainen, että valokuvan perusteella bri-
tin tyttöystävä oli ihan nätti, mutta kyllä se oma tyttöystävä on 
paljon kauniimpi.

Tätä vuorokautta kutsutaan Joulun Ihmeeksi. Ihmiset haluavat 
olla toisilleen kilttejä jouluna.

Tiedän, että maailmantilanne oli mikä oli, mutta naivisti ajatel-
len se vasta olisikin ollut ihme, jos sovun olisi annettu jatkua, se 
olisi levinnyt kulovalkean tavoin ja lopulta lopettanut koko sodan. 
Sotaa ei voi olla, jos sotilaat kieltäytyvät sotimasta.

Kuvittelen, että saksalainen meni naimisiin tyttöystävänsä kans-
sa ja sai monta pellavapäistä lasta. Britti otti sodasta mukaansa 
rukkaset, kaivoi ne välillä lipaston laatikosta esille ja huomasi toi-
vovansa, että saksalainen olisi selvinnyt elossa. Mutta jos totta 
puhutaan, kyllä britin mielestä oma tyttöystävä oli paljon kau-
niimpi kuin sen saksalaisen tyttöystävä…

Hyvää ja rauhallista joulua 
Teille kaikille.

EVE HIETAMIES
kirjailija,
Apu-lehden toimittaja

Korkean tason perinnetyötä 
Talvisodan syttymisen 80-vuotispäivänä

Tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tö laski 30.11.2019 järjestetyssä Tal-
visodan 80-vuotismuistotilaisuu-
dessa seppeleen ja yhden 105:stä 
kynttilästä Talvisotapatsaalle Hel-
singissä Kasarmintorilla. Karun ar-
vokas tilaisuus keräsi kutsuvierai-
den lisäksi suuren joukon seuraajia.

Myöhemmin iltapäivällä Talviso-
tayhdistys isännöi Säätytalolla se-
minaarin ”Talvisodan opit ja vies-
tit nykypäivälle”. Dosentti Thomas 
Riesin mukaan Suomi oppi Talvi-
sodassa läksynsä. Koko sodan jäl-
keisen ajan Suomi on pitänyt huol-
ta puolustusvoimien materiaalista 

sekä sen käyttötaidosta. Tämä on 
taas perustunut kovaan maan-
puolustustahtoon. Sodan oppien 
merkitystä korostavat yhtäläisyy-
det vuoden 1939 tilanteessa ja täs-
sä päivässä.

Ressun lukion historian ja yh-
teiskuntaopin lehtori Antti Kohi 
toi omassa puheenvuorossaan mu-
kanaan kannustavia terveisiä kou-
lumaailmasta. Talvisodan perintö 
puhuttelee hänen mukaan nyky-
koululaisia ja tarjoaa innostavia 
lähtökohtia jopa medialukutaidon 
opetukseen.

Sotaveteraaniliiton puheenjohta-

ja Erkki Heikkinen piti tilaisuuden 
päätöspuheen. Hän totesi Talviso-
dan muistopäivän olevan luonte-
va hetki ”miettiä sitä, voisimmeko 
tehdä vielä enemmän lähimmäis-
temme parhaaksi. Erityisesti vete-
raanien, mutta myös muiden ikäih-
misten, lasten ja nuorten. Heidän 
hyvinvointinsa on isämaamme tu-
levan menestyksen perusta.”

Sakari MarTiMO
kuVa: VaLTiOneuVOSTOn 
kanSLia

Tasavallan presidentti Sauli niinistö oli laskemassa patsaan juurelle 105 kynttilää; 
yhtä sodan jokaiselle päivälle

Aaro Mäkelä Suomen 
Reserviupseeriliiton 

puheenjohtajaksi

Suomen Reserviupseeriliiton uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin 
marraskuussa Turussa pidetyssä 
liittokokouksessa Aaro Mäkelä.

36-vuotias Mäkelä on aiemmin 
toiminut liiton ensimmäisenä va-
rapuheenjohtajana ja on vuodesta 
2016 ollut myös Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen hallituksen 
jäsenenä sekä talousvaliokunnan 
puheenjohtajana. Puheenjohtaja-
kisaan häntä esitti Kanta-Helsin-
gin Reserviupseerit, puoltajana toi-
mi Helsingin Reserviupseeripiiri.

Toimikaudellaan hän toivoo 
saavansa aikaan vastuiden ja liiton 

keskeisten hankkeiden ja tehtävi-
en entistä laajempaa jakamista, lii-
ton kokous- ja työskentelymallien 
ajantasaistamista sekä työtä liiton 
tarjoamien palveluiden terävöittä-
miseksi.

”Meillä on hyvää tarjontaa nuo-
rille jäsenille kuten senioritoimin-
taakin. Viestinnässä ja kohdentami-
sessa on kuitenkin parannettavaa”, 
hän arvioi kampanjansa aikana.

Koulutukseltaan Mäkelä on 
kauppatieteiden maisteri sekä 
luonnontieteiden kandidaatti. 
Hän toimii ALM Partners Oy:n 
toimitusjohtajana ja on yksi sen 

osakasyrittäjistä. Sotilasarvoltaan 
hän on yliluutnantti.

Kenttäpostia-lehti onnittelee uut-
ta puheenjohtajaa!

arieLa Säkkinen
kuVa: SuOMen 
reSerViuPSeeriLiiTTO
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Kesäkuussa tehtäväänsä nimitetty 
Kivinen hymähtää kysymykselle 
siitä, onko hän nyt unelmatyössään.

”Jos tämä sotilas- ja upseeriura 
nyt näin päättyy, niin ei tämä sitten 
ole ihan huonosti mennyt!”

Sotilasura oli hänelle aina enem-
män tai vähemmän selvä valinta.

”Äitini puheiden mukaan olen 
kuulemma jo kansakouluikäise-
nä ensimmäistä kertaa niin sano-
nut. Kotitalo on Lappeenrannassa 
lentokentän pohjoispuolella, mistä 
mentiin lähellä sijaitsevalle varus-
kunnan laukkaradalla olleelle lähi-
harjoitusalueelle. Melkein päivit-
täin siellä pikkupoikana pyörittiin. 
Joskus tehtiin vähän pahojakin ja 
sotilaat tulivat hakemaan pois näh-
dessään, ettei kaikki ole ihan niin 
kuin pitää. Siinä oli ensitutustu-
minen Karjalan tykistörykmentin 
kanssa!” hän virnistää.

Tukea uravalinnalleen hän on 
saanut mm. sukunsa veteraaneilta.

”Enoni ja äitini toisen siskon 
mies, jota kummisedäksi kutsuim-
me, olivat molemmat veteraaneja. 
Heidän kanssaan tuli aikoinaan ol-
tua kanssakäymisissä, mutta ei heis-
täkään kumpikaan oikein sodasta 
puhunut. Kummisetä jäi sotien jäl-
keen vielä aktiivipalvelukseenkin. 
Kadettikouluun mennessäni ja siel-
tä valmistuessani he kyllä kovasti 
kannustivat.”

Talvisodan opit elävät

Kivinen arveleekin, että asevelvol-
lisuusaika tarjoaa jokaiselle suo-
malaismiehelle luontaisen kos-
ketuspinnan veteraaniasiaan ja 
-perinteeseen.

”Täytyy kuitenkin muistaa, että 
veteraanienkin asioista on vasta 
puhuttu tässä yhteiskunnassa aika 
myöhään. Silloinkin kun minä 
olin nuori, ei näistä asioista pu-
huttu. Taisi mennä niin, että laa-
jemmin ruvettiin puhumaan vasta 
siinä Neuvostoliiton lopun lähes-
tyessä ja veteraanien arvostus lähti 
pikkuhiljaa nousemaan.”

Hän kiittelee, kuinka hienoa on 
ollut nähdä ymmärryksen asiasta 
lisääntyneen viime vuosikymme-
ninä.

”Puolustusvoimissa arvostus on 
toki aina ollut olemassa”, hän muis-
tuttaa.

Puolustusvoimissa sotaveteraani-
en ja heidän kokemustensa perintö 
elää yhä varsin konkreettisesti mm. 
uusia polvia koulutettaessa. Suo-
men armeija oli vielä varsin nuo-
ri, kun sen taidot joutuivat tosielä-
män testiin.

”Sotien tapahtumia on matkan 
varrella tutkittu ja hyödynnetty 
sotien jälkeen kaikki ns. taistelu-
tekniset asiat, mitä sodissa sitten 
vaikeimman kautta opittiin. Tais-
telutekninen puoli on toki pitkässä 
juoksussa muuttunut, mutta kyllä 
edelleenkin on joitain sotataidol-
lisia ja operaatiotaidollisia asioita, 
joita hyödynnetään – ei pelkästään 
meillä vaan myös muualla maail-
malla. Esimerkiksi Talvisodan me-
nestyksekkäitä taisteluita pohjoi-
sessa ja Tolvajärvellä tarkastellaan 
yhä operaatiotaidon opetuksessa”, 
hän paljastaa.

Veteraanien arvostus  
tulee säilymään
Veteraanien ja Puolustusvoimien 
yhteyttä ylläpidetään myös muu-
ten. Veteraanit ovat tuttu näky niin 
paraateissa kuin kutsunta- ja valati-
laisuuksissa. Veteraanien vähetessä 
on väistämättä kiinnitetty huomio-
ta myös edessä siintävään perinne-
aikaan.

”Veteraanien perintöä pitää oi-
kealla lailla ajassa elättää. Veteraa-
nijärjestöt ovatkin jo tietysti poh-
tineet seuraavaa vaihetta ja miten 
sitä perintöä viedään eteenpäin. 
Puolustusvoimat tulee vaalimaan 
veteraanien perinteitä tulevai-
suudessakin, siitä ei ole epäilystä. 
Hoidamme kyllä osuutemme, että 
heidän arvostuksensa tulee seuraa-
vassakin vaiheessa säilymään kor-
kealla. ”

Myös suurelle yleisölle näkyvin 
tapa, jolla Puolustusvoimat tukee 
veteraaniasiaa, ovat jokaisesta saa-
pumiserästä Sotiemme Veteraa-
nit- keräyksen avuksi jalkautuvat 
varusmiehet. Niissä tullaan Kivi-
sen mukaan jatkamaan niin pit-
kään, kuin keräyksiä järjestetään. 
Pitkän uransa saatossa hän on ol-
lut keräyksen lisäksi mukana myös 
muissa tempauksissa.

”Varusmiehenä ollessa 70-luvun 
lopulla esimerkiksi kerättiin marjo-
ja jollekin veteraanille. Kerran olin 
johtamassa nuorena upseerina ve-
teraanin vesakonraivauksessa ol-
lutta joukkoa. Veteraanityötä on 
puolustusvoimissa tehty eri mene-
telmin ennen sen virallista alkamis-
takin - eri paikkakunnilla se on ve-
teraanien tarpeesta riippuen saanut 
erilaisia muotoja.”

Vaikuttavia   
veteraanikohtaamisia
Vuosien varrelle on mahtunut lukui-
sia vaikuttavia veteraanikohtaamisia.

”Kun olin Utissa komentajana 
(Utin Jääkärirykmentti 2001-2004) 
niin tuli paljon oltua ERP 4:n vete-
raanien kanssa. Silloin heitä oli vie-
lä koko joukko ja hyvässä kunnos-
sa. Heidän tilaisuuksissaan oli aika 
paljonkin osallistujia ja on jäänyt 
mieleenkin eräskin kesäpäivä. Oli 
värikästä ja mielenkiintoista pääs-
tä kuuntelemaan heidän keskuste-
lujaan”, hän naurahtaa.

Kivinen on hyvillään, että vete-
raanisukupolven merkitys ymmär-
retään Suomessa jo Puolustusvoi-
mien ja järjestöjen ulkopuolellakin 
ja veteraaniasia saa näkyvyyttä me-
diassakin. 

”Veteraanien palvelus tälle yh-
teiskunnallehan ei rajoitu sotaan”, 
hän muistuttaa.

”Ensin sen sukupolven piti taa-
ta maahan itsenäisyys ja sitten piti 
sotien jälkeen vielä jälleenrakentaa 
maa. Se on ollut merkittävä vaihe 
Suomen historiassa ja paljon yh-
delle sukupolvelle. Joukossahan 
oli vielä niitäkin, jotka olivat olleet 
mukana jo vuoden 1918 tapahtu-
missa”, hän huomauttaa.

Kivisen äänestä kuultaa aito ihai-
lu hänen puhuessaan tapaamistaan 
veteraaneista.

”Se on se vaatimattomuus: he 
eivät tee itsestään numeroa, ja se 
henkinen tasapainoisuus ja rauhal-
lisuus. Vaikka he ovat olleet muka-
na hurjissa asioissa, niin he osaavat 
arvostaa elämää, jota nyt elävät – 
ehkä eri tavalla kuin me muut, joita 
vaivaa pienetkin asiat”, hän pohtii.

Sotavuosien hinta ja menetykset 
ovat Kiviselle tuttuja myös hänen 
lähipiiristään.

”Anoppi on Karjalan kannaksen 
evakkoja. Hänen veljensä kävi siel-
lä aikanaan, kun oli elossa, mutta 
itse hän ei ole suostunut sinne läh-
temään. Olisi liian raskasta – kaksi 
kertaa on sieltä joutunut evakkoon 
lähtemään.”

Hän kunnioittaakin pyrkimyksiä 
vaalia myös tätä perintöä.

”Minäkin tunnen ihmisiä, jot-
ka käyvät siellä säännönmukaises-
ti esimerkiksi vanhoja suomalaisia 
hautuumaita ylläpitämässä.”

arieLa Säkkinen

”Veteraanien arvostus 
tulee säilymään”

Puolustusvoimain uusi komentaja, kenraali Timo Kivinen ihailee 
veteraanisukupolven vaatimattomuutta ja kiitollisuutta.

elokuussa tehtävässään aloittanut 
kivinen on järjestyksessään Puo-

lustusvoimain 28. komentajaa

PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA
Tervehdys Sotaveteraani- ja Rintama-

veteraaniliiton Kenttäpostia-lehden lukijoille

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät sodan ajan 
sukupolvien edustajat

Puolustusvoimat vaalii veteraanien perintöä ylläpitämällä puo-
lustusjärjestelmämme valmiina ja suorituskykyisenä pahimman 
varalle. Sotilaallisella valmiudella ja suorituskyvyllä ennaltaeh-
käisemme kriisien syntymisen ja osoitamme kaikille osapuolil-
le, että Suomi on valmis ja kykenevä puolustamaan maataan.

Suomen puolustuskykyä kehitetään systemaattisesti, tasapai-
noisesti ja pitkäjänteisesti. Puolustuskyvyn kulmakivinä ovat 
asevelvollisuus, koko maan kattava puolustus ja sotilasliittoi-
hin kuulumattomuus. Kaiken taustalla on kansalaisten vahva 
maanpuolustustahto.

Vahva itsenäinen puolustuskyky turvaa valtionjohdon toi-
mintavapauden ja kansalaisten elinmahdollisuudet ja viime-
kädessä kansakunnan itsenäisyyden. Tämä on velvollisuutem-
me sotiemme veteraaneja kohtaan. Ilman veteraanien ja sodan 
ajan sukupolvien uhrauksia Suomea ei asetettaisi tällä hetkel-
lä eri mittareilla maailman huipulle. Meidän nykysukupolvien 
velvollisuutena on tehdä parhaamme taataksemme tuleville su-
kupolville turvallisen tulevaisuuden niin kuin aikoinaan meille 
tehtiin. Samalla haluan korostaa, että veteraaneja ei jätetä mis-
sään vaiheessa. Pidämme yhteiskuntana huolta siitä, että teillä 
on asiat kunnossa jatkossakin.

Tervehdin sotiemme veteraaneja ja sodan ajan sukupolvien 
edustajia Puolustusvoimien koko henkilöstön puolesta ja kii-
tän tekemästänne työstä ja uhrauksista Suomen hyväksi. Joulun 
lähestyessä muistamme kiitollisuudella myös poisnukkuneita.

Toivotan teille, sotaveteraanit ja omaisenne, sekä kaikille muil-
le tämän lehden lukijoille rauhaisaa joulua ja terveyttä tuleval-
le vuodelle.

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Timo Kivinen
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Veteraaniliittojen 
Valtuuskunta 
eduskunnassa
Valtuuskunta vieraili eduskunnas-
sa puheenmiehen Matti Vanhasen 
isännöimällä lounaalla. Vastaavia 
tapaamisia on järjestetty eri muo-
doissa jo vuosia.

Tällä kertaa Rintamaveteraanilii-
ton puheenjohtajan Matti Loue-
kosken kiitospuheelle oli tavallis-

takin enemmän aihetta: Eduskunta 
päivitti ”Veteraanilain” ja korotti 
tuntuvasti rintamalisää. Puhemies 
Vanhanen kiitti myös veteraanijär-
jestöjä sitkeästä ja tuloksekkaasta 
työstä isänmaan puolustajien eteen.

Sakari MarTiMO

VeVan vierailulla Markku Honkasalo (vas.), 
antti Simola, Matti Louekoski, Jukka Paarma, 
erkki Heikkinen, Matti Vanhanen, Marja-Liisa 
Taipale ja Seppo Savolainen

Talvisodan syttymisen 80-vuotismuistopäivän yllätys:

Karjalan Kannaksella löydettiin 
Talvisodan sankarivainaja

Karjalan Kannaksella etsintöjä suo-
rittava Karjalan Valli -ryhmä kertoi 
löydostään vain tunteja sen jälkeen. 
Vihjeen he kertoivat saaneensa ve-
näläisestä epäselvästä taistelupäi-
väkirjasta.

Ryhmän perustajajäseniin kuu-
luvan Vjatseslav ”Slava” Skokovin 
mukaan metsä on täynnä tyhjien 
patruunalaatikoiden jäännöksiä, 
minkä vuoksi metallinpaljastimet 
piippasivat tauotta. Alueelta löyty-
neiden hylsyjen määrä on jää kui-
tenkin vähäiseksi, mikä sai hänet 
epäilemään, ettei kyseessä olisikaan 
taistelupaikka, vaan esimerkiksi 
ampumatarvikkeiden jakopaikka.

”Kertomuksen mukaan siel-
lä kuitenkin taisteltiin kovasti, ja 
monta vainajaa jäi kentälle”, hän 
kertoo ryhmän tekemästä tausta-
työstä.

Etsintäpaikka ei ole heille tyypil-
linen, sillä tavanomaisesti ryhmä 
tutkii jatkosodan aikaisia, vuoden 
1944 taistelupaikkoja.

”Nyt lähdimme tiedustelemaan 
erästä entisen Viipurin maalais-
kunnan paikkaa, missä taisteltiin 
Talvisodan loppuvaiheella. Suoma-
laiset joukot olivat kamalan sekai-
sin, mutta siellä olivat jonkin verran 
’uudet’ pataljoonat 21. Divisioo-

nasta tai 23 .Divisioonasta. Otak-
sun, että olemme viimeksi maini-
tun divisioonan kaistalla, mutta 
asiaa on vielä tutkittava. Kyseessä 
voi olla myös Jalkaväkirykmentti 
62:n osakin.”

Harvinainen löytö

Iltapäivään tultaessa päivän saldo 
oli jäänyt vaatimattomaksi.

”Hylsyjä, öljypullo venäläisel-
le kiväärille, puukon tupen kärki, 
Viipurin oluttehtaan pullonkorkki. 
Melkein kaikki poterot olivat tyh-
jiä, mutta eräästä matalasta kuopas-
ta sain hyvän signaalin. Kun olin 
päässyt noin 60 sentin syvyyteen, 
tuli näkyviin suomalaista tai ruot-
salaista alkuperää oleva kulho”, Sko-
kov kertaa päivän tunnelmia.

Sitten lapio osui paljasjalkaisen 
ihmisen sääriluuhun.

”Vainaja makasi hiekalla täyte-
tyssä poterossa niin, että jalat oli-
vat sen pohjalla, mutta vasen käsi 
melkein poteron pinnalla. Niin-
pä eläimet olivat syöneet jo käm-
mentä. Sotilas oli saanut haavan 
päähänsä ja sen vierestä löysimme 
muodottoman kiväärin luodin. Ve-
näläiset olivat ottaneet melkein hä-
nen koko omaisuutensa: löysimme 

vainajan yhteydestä kulhon lisäksi 
vain Lahti-Saloranta-pikakiväärin 
tyhjän lippaan ja vyön.”

Suomalaisten tuntolevy

Vainajan kansallisuuden vahvisti 
viimeistään sen alta löytynyt Talvi-
sodan aikainen tuntolevy.

”Valitettavasti ohut levy on tosi 
huonossa kunnossa. Siitä on jäljellä 
vain neljännes ja luettavissa on vain 
kolme viimeistä numeroa.”

Tilanne ei kuitenkaan ryhmän 
mukaan ole toivoton.

”Noin 35-vuotiaaksi arvioimal-
lamme vainajalla oli tekohampaat. 
Kantakortin ja pataljoonan lääkä-
rin asiakirjat – mikäli ne ovat säi-
lyneet – voivat olla avuksi.”

Ryhmä jatkaa etsintöjä paikalla 
vielä lisää, sillä Skokovilla on epäi-
lyksensä.

”Luulen, että paikalta voi vielä 
löytyä noin viisi muutakin vaina-
jaa”, hän yllättää.

Vainaja luovutetaan muiden ensi 
kesän etsintäkauden aikana löydet-
tyjen sankarivainajien kanssa So-
tavainajien Muiston Vaalimisyh-
distyksen edustajille ja tuodaan 
Suomeen ensi syksynä.

TekSTi: arieLa Säkkinen
kuVa: karJaLan VaLLi

Tähän mennessä 30.11.2019 Säiniön alueelta 
löytyneen vainajan tiedetään olevan 

noin 35-vuotias, todennäköisesti 23. tai 21. 
Divisioonaan kuulunut mies.
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Joulun odotus ja 
adventin aika
Syksyn harmauden keskellä, haudoille tuodut kynttilät valaisevat. 
Syyspimeä hautausmaa loistaa kauniina. Sankarihautojen rivistöt 
kertovat meille itsenäisyystaistelujen vaatimista uhrauksista. Itse-
näisyyspäivänä sankaripaadet saavat havuseppeleensä, kunnian-
osoituksena itsenäisestä kansakunnasta. Monta rukousta vielä jäl-
jellä olevat aikalaiset ja uudet sukupolvet lähettävät elämän 
Herralle. Meille on annettu hyvä maa, asua ja elää.

Vakavat keskustelut koulujen joulujuhlien pitopaikoista ja juhlien 
sisällöstä ovat herättäneet kummastusta. Eikö meillä nyky-Suomes-
sa ole suurempia asioita kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi? 
Odotankin seurakuntien kirkkoherroilta kannanottoja Jumalan sa-
nan puolesta. Ikiaikaiset arvot uhkaavat nyt hukkua toisarvoisten 
kannanottojen alle. Sodan käynyt sukupolvi on Jumalaan luottaen 
selvinnyt pahimmasta ja antanut voimansa ja viisautensa yhteiseen 
käyttöön.

Täyttyköön kirkot kauneimpien joululaulujen esittäjistä, nuorista 
ja ikääntyneistä.

Voimaa, yhteisymmärrystä ja hiljaisia rukouksia tarvitaan tässä ris-
tiriitojen aikakaudessa. Eriarvoisuuden lisääntyminen ja toisista vä-
littämisen väheneminen on nyt liikaa vallalla. Lapsiköyhyyden ha-
vaitseminen on meidän jokaisen tehtävä. Pitää uskaltaa olla 
heikomman puolella.

Tulevat pyhäiset päivät,
suuremmat kuin sunnuntaiset,
korkeammat kuin kirkontorni.

Tulevat suuret syntymäjuhlat,
isoille ja pienemmille,
tietäjille ja paimenille,
kaikelle kansalle.

Koska Joosefille ja Marialle
on lapsi annettu,
heinille kannettu.

Köyhässä kylmässä majassa,
paimenten ja enkelten suojassa.

Kaikille armorikasta Jeesuksen syntymäjuhlaa ja parhainta tulevaa 
vuotta!

irMa SuOnPää
kirjoittaja on raumalainen seurakuntaneuvos

Suomessa kuolleiden
neuvostosotilaiden
muistoa vaalitaan

Nangujärven hautapaikka oli yksi kohteista 
kesällä ja alkusyksystä tehdyillä matkoilla, 
joiden tarkoituksena oli saada Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistyksen ylläpidettävä-
nä olevaan neuvostosotilaiden hautapaikko-
jen luetteloon aiempaa tarkempia paikkatie-
toja ja ajantasaista kuvamateriaalia. 

Matkan aikana tavoitettiin yhtä lukuun ot-
tamatta kaikki Rovaniemellä, Sodankyläs-
sä, Inarissa, Utsjoella ja Kittilässä olevat 16 
hautapaikkaa. Yhteensä näihin on haudattu 
runsaat 800 neuvostosotilasta. Muistomer-
kin mukaan tänne Inarin Nangujärven hau-
tapaikkaan on haudattu 170 neuvostosotilas-
ta, joidenkin asiakirjatietojen mukaan tosin 
vain 70.

Hautapaikat on perustettu pääasiassa sak-
salaisten huostassa olleille vankileireillä ja 
työpisteissä menehtyneille neuvostosotavan-
geille. Nykyisen Lapin läänin alueella saksa-
laisilla oli yhteensä 65 vankileiriä, joista yk-
sistään Inarissa oli 27 sekä Sodankylässä 14 
ja Rovaniemen seudullakin 13. Tienraken-
nusta ja siltatöitä varten perustettuja leirejä 
sijaitsi pääasiassa Rovaniemeltä Inarin kautta 
Petsamoon johtaneen Jäämerentien varrella.

Syrjäisemmillä seuduilla, muun muassa 
Sodankylässä ja Inarissa, oli metsätyöleirejä, 
joista toimitettiin rakennustarpeita ja poltto-
puuta saksalaisille joukoille puuttomaan Pet-
samoon. Nangujärven hakkuuleireiltä puuta-
vara vedettiin muuleilla Jäämerentien varteen 
lastauspaikoille.

Inarin Hyljelahdessa saksalaisilla oli sota-
vankien rangaistusleiri, jossa vankien olot oli-
vat erittäin karut ja kurinpito kovaa. Täällä 

oli ainakin 1943 myös muista erillään jouk-
kueen verran juutalaistaustaisia sotavankeja. 
Hyljelahteen on 1948 haudattu 50 maastosta 
löytynyttä neuvostosotilasta.

Niinkin myöhään kuin toukokuussa 1944 
saksalaiset ryhtyivät rakentamaan Ina-
rin Kaamaseen lentokenttää, jota lopulta ei 
koskaan ehditty ottaa käyttöön. Saksalaisen 
ja suomalaisen työvoiman lisäksi kohteel-
la työskenteli joku määrä sotavankeja. Heis-
tä yksitoista on haudattu läheisen Aitajär-
ven rannalle.

Yksi vaikuttavimmista hautapaikoista on 
Inarin Nellimin ortodoksisella hautausmaal-
la, missä 16 neuvostosotavankia on saanut 
viimeisen leposijan kolttasaamelaisten hau-
tojen suojassa. Sulassa sovussa lepäävät myös 
Rovaniemen Viirinkankaan hautausmaal-
le haudatut 283 neuvostosotilasta viereiseen 
lohkoon haudattujen veteraanien kanssa.

Kittilän hautausmaalla on muistomerk-
ki 26 sinne haudatulle neuvostosotavangil-
le. Leiritietoja Kittilästä ei ole, joten vainajat 
lienevät perääntyvien saksalaisten syksyllä 
1944 mukanaan kuljettamia ja syystä tai toi-
sesta surmaamia.

Neuvostosotilaiden hautapaikat ovat oleel-
linen osa Lapin paikkakuntien poikkeukselli-
sen kansainvälistä sotavuosien historiaa. On 
tärkeätä, että nekin otetaan huomioon, kun 
veteraaniajan jälkeisen perinneajan suunni-
telmia ja toimenpideohjelmia tehdään.

PerTTi SuOMinen
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen 
puheenjohtaja

neuvostosotilaiden hautamuistomerkki 
nellimin ortodoksisella hautausmaalla.

Suomeen haudatut neuvostosotilaat
Suomessa olevat neuvostosotilaiden hau-
tapaikat ovat sotavuosista lähtien olleet 
pääsääntöisesti suomalaisten viranomais-
ten hoidossa. Sodan jälkeen maassa ollut 
valvontakomissio edellytti, että hautapai-
kat pidetään asianmukaisessa kunnossa. 

Aluksi tehtävä oli puolustusvoimien 
vastuulla ja siirtyi sittemmin 1949 sisä-
asiainministeriölle (poliisille). 2010 hau-
tojen hoitoon liittyvät tehtävät siirtyivät 

vasta perustetuille aluehallintovirastoille 
ja 2015 edelleen Itä-Suomen aluehallin-
tovirastolle, joka on tehnyt useiden yh-
teisöjen ja yksittäisten henkilöiden kans-
sa hoitosopimuksia. Näin myös Lapissa, 
missä vieraillut kohteet vaikuttivat enim-
mäkseen hyvin hoidetuilta. 

Yhteensä Suomeen on haudattu n. 14 
000 toisen maailmansodan neuvostosoti-
lasta 73 hautausmaalle.
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Antti Luukkonen 103 vuotta

Jaakko Vauhkonen 100 vuotta

Aili Tarkki 100 vuotta

Kalle Kuosmanen 100 vuotta

Alikersantti Antti Luukkonen muistaa yhä 
aamun 30.11.1939 Kivennavan kunnantu-
valla. 

”Oli Antin päivä ja 23. syntymäpäiväni. 
Mietin, mitä seuraava vuosi toisi tullessaan. 
Vastaus tuli pian. Kranaatit alkoivat ujeltaa: 
talvisota oli syttynyt. Aamusaikkaa hake-
massa ollut mies juoksi takaisin pakit tyh-
jinä.” 

Antti Luukkonen, sahuri ja kirvesmies, on 
asunut koko ikänsä Puumalan Hurissalossa. 
Tyyne-puolisonsa hän menetti 66 yhteisen 
vuoden jälkeen. Kahdelle tyttärelle huolen-
pito isästä on kunnia-asia, ja Marja-Leena-
tytär asuu isänsä kanssa punaisessa talossa 
Saimaan rannalla. 

Antti rakensi talon omin käsin täytettyään 

80 vuotta. Asiaa ei vaatimattoman miehen 
mielestä silti sovi hehkuttaa: olihan pohja-
valussa talkooapuakin! Myös putki- ja säh-
kömiestä tarvittiin. Taitavissa käsissä syntyy 
yhä katajaisia voiveitsiä ja pannunalusia lah-
jaksi ystäville. Käsien vapina tosin hidastaa 
työtä. Kuvion sommittelu puunappuloista 
käy aivojumpasta. 

”Työvuosina en pitänyt ollenkaan lomia 
mutta pyhänä lepäsin. Juopotella ei tarvin-
nut koskaan eikä riidellä vaimon kanssa.” 

Talvi- ja jatkosodan veteraani huokuu sa-
maa rauhaa kuin järvimaisema. Hän tekee 
luontohavaintoja niin joutsenparin liikkeis-
tä kuin puiden kasvusta. Myös uutiset kiin-
nostavat. 

”Rauha maassa on suurin lahja. Toivon 
Suomeen sovinnollisempaa mieltä. Kansan-
edustajat saisivat riidellä vähemmän ja kun-
nioituksen pitäisi säilyä, jotta päästään so-
pimuksiin.” 

Fyysisesti ja henkisesti hyväkuntoinen 
103-vuotias kiittää lapsuuskotinsa eväitä. 

”Isä oli kärsivällinen lapsia kohtaan ja luki 
meille pyhäisin Raamattua. Äidin iltarukous 
’Levolle lasken Luojani’ on kulkenut muka-
na tähän päivään asti.”

LiiSa SePPänen 
tietokirjailija, Mikkeli

Jaakko Vauhkonen syntyi 23.12.1919 Piek-
sämäellä kauppias Aleksanteri Vauhkosen 
nelilapsisen perheen nuorimpana.

Kun talvisota alkoi 30.11.1939, oli pom-
mitusten kohteena myös Kouvola, jossa 
Vauhkonen oli tuolloin ratapihalla töissä. 
Pommien jysähdellessä hän juoksi suojaan 
työmaansa viereiseen maakellariin.

”Pommitusten räiskettä kuunnellessa 
minä pelkäsin niin kovasti, etten sellaista 
pelkoa kokenut koskaan koko sodan aikana.”

Varusmiespalveluksen Vauhkonen suorit-
ti ilmatorjuntajoukoissa Tampereella, Riihi-
mäellä ja Kouvolassa. Aliupseerikoulun hän 
kävi Santahaminassa 1940-41. Sen päätyttyä 
korpraali sai komennuksen jalkaväkeen ko-
nekiväärikomppaniaan.

Sotatoimissa Vauhkonen koki ensimmäi-

sen tosipaikan Nuijamaalla. Vaaran paikko-
ja sattui reissun varrelle monia. Viisi kertaa 
hän tunsi olleensa tarkka-ampujan tähtäi-
messä, kerran jopa oman vartiomiehen va-
hingossa ampumana. Onneksi osumia ei 
tullut. Keuhkokuume vei hänet kuitenkin 
sairaalahoitoon.

”Toipumisloman jälkeen onnistuin järjes-
tämään itselleni siirron IT-joukoista jalka-
väkeen, yksikkönä oli JR 5:n 9. komppania.

Juhannuksena 1944 Vauhkonen haavoit-
tui kranaatinheittimen ammuksesta olka-
päähän. ”Elettiin kesän 1944 ratkaisuvaihei-
ta. Tilanteen vakavuutta osoitti sekin, että 
tämä sotasairaala täyttyi haavoittuneista. 
Lievemmin haavoittuneita jouduttiin siir-
tämään lisäpaikoille.”

Vauhkonen oli valittu Niinisalon reser-
viupseerikurssille n:o 59. Toivuttuaan riit-
tävästi hän pääsi lähtemään Niinisaloon. 
Kurssin päätyttyä oli vuorossa kotiutus.

Siviiliuransa hän teki rautateillä, jääden 
eläkkeelle Pieksämäen konepajan kontto-
ripäällikön tehtävästä. Hänen näkemyksen-
sä on selvä.

”Kun maahan hyökätään, on isänmaata 
puolustettava.”

kaukO VOuTiLainen
Mikkelin Rintamaveteraanit

Jatkosodan veteraani Aili Tarkki, o.s. Yrjö-
lä, syntyi Kotkan Haapasaaressa 24.11.1919 
luotsin perheeseen. 1939 hän pääsi opiske-
lemaan Kotkan talouskouluun ja valmis-
tuttuaan toimi koulun emäntänä, kunnes 
se tuhoutui täydellisesti vuoden 1944 pom-
mituksissa.

Koulun ollessa lomien aikana suljettuna 
Aili Yrjölä palveli lottana mm. Kilpisaares-
sa 1941, Äänislinnassa Mannerheimin käs-
kyllä marras-joulukuussa 1941, Ulko-Tam-
miossa kesällä 1943 ja Kirkkomaalla 1944. 
Ulko-Tammiossa Aili menetti pommituk-
sessa kuulon toisesta korvastaan. Rintama-
tunnuksen arvoiset komennukset kestivät 
syksyyn 1944.

Kotkan talouskoulun tuhouduttua pom-

mituksissa Aili pääsi opiskelemaan SOK:n 
Ravintolaemäntien kouluun ja sai v. 1946 
emännän paikan Naantaliin valmistunees-
sa Ravintola Arlassa. Täällä hän tapasi myös 
tulevan puolisonsa Lauri Tarkin, juuri so-
dasta palanneen Luonnonmaalta olevan 
veteraanin. Heidät vihittiin Haapasaaren 
kirkossa v. 1948 ja he ehtivät olla avioliitos-
sa lähes 66 vuotta. Perheeseen syntyi nel-
jä poikaa.

Aili Tarkki toimi ensin eri ravintoloissa 
ja myöhemmin Naantalin kaupungin pal-
veluksessa Haijaisten vanhainkodin sekä 
terveyskeskuksen emäntänä. Lauri oli pit-
kään kaupunginvaltuustossa, Aili puoles-
taan kirkkovaltuuston jäsenenä.

Puolisot hoitivat Luonnonmaan kotiaan 
puutarhoineen ja osallistuivat aktiivisesti 
myös paikallisen Sotaveteraaniyhdistyksen 
toimintaan. Puolisot muuttivat Aurinkosää-
tiön palvelutaloon 2013, jossa Lauri meneh-
tyi jo vuoden kuluttua. Aili viihtyy kodis-
saan hyvin ja huumori on edelleen hersyvää. 
Merkkipäivää Aili Tarkki juhli läheisten-
sä seurassa.

SePPO JaakkOLa
Naantalin seudun Sotaveteraanit ry

Juuri 100 vuotta täyttänyt Kalle Kuosmanen 
on tuttu näky Iisalmen kaduilla kävelysauva-
lenkillä. Kahden sodan veteraani on säilyt-
tänyt sitkeytensä korkeasta iästä huolimatta.

Kalle syntyi Varpaisjärvellä 10.12.1919 
yhdeksänlapsiseen perheeseen. Perheen 
maatila oli pieni ja isän oli hankittava lisä-
särvintä rakennus- ja metsätöistä. Kallen-
kin oli jo 13-vuotiaana lähdettävä metsä-
töihin isänsä kanssa.

Ennen talvisotaa Kalle ehti oppia sota-
taitoja kaksi viikkoa ennen kuin tuli käsky 
taisteluihin Karjalan Kannakselle, missä hän 
toimi konekiväärimiehenä. Talvisodan pää-
tyttyä varusmiespalvelus jatkui koiranoh-
jaajakoulutuksessa Hämeenlinnassa. Koiria 
käytettiin sodan aikana erilaisissa partioin-
titehtävissä. Kallen ohjaama koira pelasti-

kin Jatkosodassa hiihtopartion vihollisväi-
jytykseltä.

Kalle pelkäsi koiran saaneen osuman, kun 
sitä ei heti löytynyt. Kun partio palasi ret-
keltään, makasi koira korsussa Kallen vuo-
teessa. Jälleennäkeminen oli muistorikas. 
Hyvänä hiihtäjänä Kalle avasi usein latua 
partiointimatkoilla. Mieleen onkin jäänyt 
kerta, kun väsyneet miehet olisivat halun-
neet palata takaisin valmiiksi avattua latua. 
Kalle aavisti, ettei kaikki ollut kunnossa ja 
lupasi avata latua umpihankeen. Tämä osoit-
tautui oikeaksi valinnaksi: kävi ilmi, että vi-
hollinen oli ollut odottamassa suomalaisia 
mäen töyräässä. Partiohiihtoa kertyi sota-
vuosina yli 4 000 km.

Sodan jälkeen Kallen hiihtoura jatkui ja 
hän menestyi kilpailuissa valtakunnallisel-
lakin tasolla. 1950 Kalle avioitui Eevansa 
kanssa. Perheeseen syntyi seitsemän lasta. 
Samana vuonna Kalle siirtyi puolustuslai-
toksen palvelukseen Iisalmessa sijaitsevan 
asevarikko 9 :n asehuoltomestariksi.

Hiihdon lisäksi Kalle menestyi myös am-
munnassa. Hänelle on myönnetty SVR 1 lk 
ansiomerkki.

eSa Laukkanen
Iisalmen Sotaveteraanit
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Veikko Peura 100 vuotta

Heikki Lirberg 100 år

Rintamaveteraani Veikko Peuran syntymä-
päivää vietettiin 29.9.2019 hoivakoti Uitto-
miehessä Keminmaassa. Hoivakotiin Veik-
ko siirtyi vaimon sairastuttua toukokuussa 
2019. Tilaisuus oli lämminhenkinen, ja pai-
kalla olivat lähiomaiset, kodin asukkaat ja 
veteraanijärjestön edustajat.

Veikko syntyi Rovaniemen maalaiskun-
nan Kontojärvellä. Nuorena hän teki met-
sä-, uitto- ja maatöitä. Urheilu takasi pe-
rustan hyvälle terveydelle, mikä mahdollisti 
menestyksellisen osallistumisen eri lajien 
kilpailuihin.

Sotapolku alkoi kutsunnoilla 13.9.1939, 
varusmiespalvelus 15.2.1940. Veikko sai il-
matorjuntakoulutuksen, pääasiassa tulen-
johtomiehenä. Asepalvelus jatkui it-piiri 

5:ssä 1.8.1942 saakka Mikkelin suojaukses-
sa. Tehtävät jatkuivat 39. kevyessä it-jaok-
sessa, Imatran kaupungin ja Immolan ken-
tän suojana.

Jaos siirtyi Antreaan helmikuussa 1943. 
Huhtikuussa seurasi siirto raskaaseen it-pat-
teri 82:een ja raskaan kaluston koulutuk-
seen. Veikko siirtyi 20.3.1944 takaisin so-
tatoimialueelle, nyt raskaan 105. it-patterin 
mukana Viipurin puolustukseen.

Veikko kävi myös Kotkan it-puolustuk-
sessa siirtyen pian Pulsaan, Kriville ja Sy-
värille. Hänet kotiutettiin 20.11.1944. Hän 
oli sodassakin innokas urheilun harrasta-
ja osallistuen joukko-osastojen ja yksiköi-
den välisiin talvi- ja kesäurheilukilpailuihin.

Veikko vihittiin Elma Sormusen kanssa 
avioliittoon 30.12.1956. Perheeseen syntyi 
kaksi tytärtä. Esikoisen aloitettua koulutien-
sä muutettiin vaimon kotitilalle Keminmaa-
han. Veikko pääsi Kemi-yhtiön kuorimoon, 
jossa työskenteli kolmivuorotyössä eläkkeel-
le pääsyyn saakka.

Pitkän iän ja hyvän terveyden pohja ra-
kennettiin jo varhain. Urheilun harrastami-
nen on kuljettanut Veikon nyt yli 100 vuo-
den ikään.

Pekka SuOPaJärVi
Kemin rintamaveteraanit ry

Läkaren och krigsveteranen Heikki Lirberg, 
Fagersta, Sverige, firade nyligen sin 100-åri-
ga födelsedag i närvaro av familj, vänner 
och representanter för de olika föreningar 
han varit verksam i. Jubilaren var glad och 
rörd över alla välgångsönskningar som kom 
honom till del. Det sedvanliga telegrammet 
från svenska kungahuset var bara ett i raden 
av hyllningar under eftermiddagen.

Lirberg (ursprungligen Liiri) föddes 1919 
i Savonlinna. Som ung läkarstudent i Helsin-
ki inkallades han som bataljonsläkare i Fort-
sättningskriget med placering bland annat 
på Karelska näset juli 1944. Under krigsåren 
drabbades han av hjärnhinneinflammation, 
vilken nästan kostade honom livet. När fre-
den kom fick han möjlighet att avsluta sina 
medicinstudier i Sverige. Han mötte kärle-

ken och beslutade sig för att stanna kvar i 
Sverige. Lirberg verkade som kirurg i Hapar-
anda, Oskarshamn, Sala och Ludvika innan 
han slutligen avslutade sitt yrkesverksamma 
liv som överläkare för Kirurgkliniken i Fa-
gersta. Han gick i pension 1985, men fort-
satte att driva en privat medicinsk mottag-
ning ända fram till 2016, då en stroke ledde 
till betydande synproblem.

Han var i de yngre åren en ivrig tennis-
spelare, skridskoåkare och utförsåkare med 
Schweiz som favoritresmål. Han har också 
varit verksam inom krigsveteranföreningen 
i Sverige sedan 1985, både på nationell och 
lokal nivå. Som ordförande för Sverigedi-
striktet av Finlands Krigsveteranförbund rf, 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry, har han mött 
både presidenter och kungar i ett oförtrött-
ligt arbete för systrar och bröder, osynligt 
märkta av kriget på olika sätt.

För sina insatser belönades han med med-
alj av 1:a graden Finlands Vita Ros. Så sent 
som 2016 var Lirberg fortfarande verksam 
som förespråkare för finska krigsveteraner 
boende i Sverige.

Idag har den höga åldern tagit ut sin rätt 
och Heikki Lirberg njuter av livet och god 
omvårdnad på Malmens vårdboende i Fa-
gersta. Han har tre döttrar, sex barnbarn och 
sex barnbarnsbarn.

CHarLOTTa LindbO
Heikki Lirbergs dotter

Muistokäynti 
sotavankihaudoilla 

Kazakstanissa
Neuvostoliitossa sotavankeudessa olleista noin 
4 400 suomalaissotilaasta yli 1 000 menehtyi 
eri syistä vankeusaikanaan sotavankileireillä 
ja -sairaaloissa. Heitä on haudattu noin 30 eri 

paikkakunnalle Venäjällä ja Kazakstanissa. 
Kymmenelle hautapaikalle on suomalaisten 

sotavankien muistoksi pystytetty muistomerkki.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen 
toteuttaman kansallisen sotavankiprojektin 
yhteydessä koottujen tietojen mukaan Ka-
zakstanissa sijainneilla sotavankileireillä ja 
-sairaaloissa menehtyi yhteensä 192 suo-
malaista sotavankia. Eniten menehtyneitä, 
169, oli Karagandan leirillä nro 99. Akte-
ben (Aktjubinsk) leirillä nro 76 menehty-
neitä oli 14 ja Martukin sotavankisairaalas-
sa nro 1035 yhdeksän. Joidenkin aiempien 
tietojen mukaa Karagandassa olisi ollut 258 
suomalaista sotavankia ja Kazakstanissa yh-
teensä noin 270.

Karagandan leirillä oli kaikkiaan jopa 67 
000 eri kansallisuuksia edustavaa sotavan-
kia. Muun muassa saksalaisia oli 29 000 ja 
japanilaisia 22 000. Leirillä olleet sotavan-
git työskentelivät pääasiassa alueen hiilikai-
voksilla. Työ oli raskasta, olosuhteet aroilla 
ankarat, ravinto puutteellista ja taudit rai-
vosivat. Kuolleisuusluvut olivat näistä syis-
tä korkeat.

Tolvajärvellä heinäkuussa 1941 vangik-
si jäänyt ja marraskuussa 1944 palautettu 
Unto Huttunen oli Karagandassa tammi-
kuun alkupäivistä heinäkuun 1942 puo-
leenväliin. Paluukuulustelussaan Hangos-
sa Huttunen kuvasi Karagandan olosuhteita 
epäinhimillisiksi. Pahinta oli kova kylmyys.

”Suomalaisilla vangeilla olivat hyvin hei-
kot vaatteet; asuntoparakit olivat kurjia ja 

niiden lämmitys mitätöntä. Kevätpuolel-
la 1942 aiheutti kuolemantapauksia hyvin 
heikoksi muuttunut ruoka. Melkein kaikki 
kuolivat siten, että ensin saivat ankaran vat-
sataudin ja sen jälkeen vesipöhön, joka ai-
heutti kuoleman. Vankileirin taholta ei tal-
ven aikana annettu minkäänlaisia vaatteita, 
jonka vuoksi vilustumistaudit olivat yleisiä.”

Suomen valtion muistomerkki Kara-
gandan sotavankihautausmaalla paljastet-
tiin marraskuussa 1994. Alueella on myös 
kymmeniä muita eri maiden sotavankien 
ja Stalinin vainojen uhrien muistomerkke-
jä. Karagandan sisäisen karkotuksen Kar-
lag- leirillä puolestaan oli enimmillään yli 
65 000 siviilihenkilöä, mukana myös suo-
malaistaustaisia.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyk-
sen hallitus teki syyskuussa 2019 muisto-
käynnin Karagandan sotavankimuistomer-
kille. Vuosittain eri kohteille suuntautuvilla 
matkoilla halutaan osoittaa, että kauaskaan 
kotimaastaan haudatuiksi tulleita sotilai-
tamme ei ole unohdettu.

PerTTi SuOMinen
Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja

Suomalaisten sotavankien muisto-
merkki kazakstanin karagandass
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Viimeiseen iltahuutoon

Oiva Kaijala 1922–2019

Olavi Lösönen 1926–2019 Rauno Riisalo 1925–2019

Albert Kirjanen 1936–2019

Pusulalainen jatkosodan veteraani Oiva 
Kaijala menehtyi elokuussa 97-vuotiaana. 
Lääkintäaliupseerina maataan palvelleen 
Kaijalan sotataival kesti hieman yli kolme 
vuotta. Hänen sodanaikaisiin sijoituspaik-
koihinsa kuului mm. Jaakkiman Huuhan-
mäki, jonka sijainti oli elintärkeä Laatokan 
suojelemisessa sen läheisen Rauhalan lai-
vastotukikohdan vuoksi. Siellä lääkintämies 
paikkaili myös italialaisia aseveljiä.

Myös kevyessä ilmatorjuntapatterissa 
koko sodan ajan taistellut nuorukainen ko-
tiutettiin vasta joulukuussa 1944. Hän oli 
tuolloin 22.

Sodan jälkeen hän ryhtyi hoitamaan ti-
laansa. Hän teki lisäksi mittavan rupeaman 
kunnallispolitiikassa, missä hän toimi nel-

jä vuotta kunnanhallituksen puheenjohtaja-
na ja 14 vuotta kunnanvaltuuston johdossa. 
Hänen ihmissuhdetaitonsa, tasapuolisuu-
tensa ja ystävällisyytensä tekivät hänestä pi-
detyn henkilön. Nummen ja Pusulan kun-
tien yhdistyttyä hänet valittiin edelleen nyt 
syntyneen Nummi-Pusulan kunnanvaltuus-
ton puheenjohtajaksi. Kuntaliitoksia ei lop-
puun saakka pusulalaiseksi itsensä koke-
nut puheenjohtaja kuitenkaan kannattanut.

Osallistuminen, mukana eläminen ja lä-
himmäisen huomioonottaminen olivat 
olennainen osa Oiva Kaijalan persoonaa. 
Eläkepäivänsä hän vietti Aili-vaimonsa aut-
tamana Pusulan kirkonkylässä. Jalat eivät 
enää loppuvuosina jaksaneet kantaa, mut-
ta hänen lempilausahdukseensa kiteytyvä 
perintö tulee kantamaan vielä seuraaviakin 
polvia. ”Kaikki hyvin. ”

OLaVi SkOG
Kirjoittaja on pusulalainen kotiseutukirjailija

Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin enti-
nen puheenjohtaja ja piirin kunniapuheen-
johtaja Olavi Lösönen kutsuttiin viimei-
seen iltahuutoon 19.11.2019, 93-vuotiaana.

Siviiliuransa Suistamolla syntynyt Lösö-
nen teki mm. Pohjois-Karjalan Osuusliik-
keen varastolla. Lisäksi hän ajoi taksia.

Talvisodan syttyessä Lösönen oli 13. Lep-
päsyrjän kylän taloihin oli tuolloin majoitet-
tu sotilaita. Vihollisen hyökkäys lähestyi pe-
lottavan nopeasti kahdesta suunnasta. Olavi 
muisteli, kuinka venäläinen hävittäjä hyök-
käsi pihalla seisoneita sotilaita vastaan kes-
kellä kirkasta päivää. Myös hän itse joutui 
tulituksen kohteeksi.

Lösösen perhe jouti evakkoon Vesannon 
seudulle. Kotinsa hän joutui jättämään uu-
delleen myös Jatkosodan jälkeen. Kontio-

lahteen perhe muutti 1941.
Vuonna 1943 Lösönen joutui Sortavalaan 

lentotukikohdan vartiointitehtäviin. Tam-
mikuun 1944 kutsunnoissa hänet sijoitet-
tiin Huuhanmäen varuskuntaan, jossa hän 
sai panssaritorjuntakoulutusta. Neuvosto-
liiton suurhyökkäyksen alettua kesäkuussa 
1944 Olavin joukko-osasto siirrettiin Mylly-
koskelle. Heinäkuussa hän sai siirron aliup-
seerikouluun Niinisaloon, joten rintamalle 
hän ei ehtinyt. Lokakuussa hänet vapautet-
tiin palveluksesta, mutta kutsuttiin sitten 
kaksi vuotta myöhemmin jatkamaan varus-
miespalvelustaan.

Veteraaniasialle omistautunut Lösönen oli 
pitkään Kontiolahden sotaveteraanien pu-
heenjohtaja ja piirihallituksen jäsen. Piirin 
puheenjohtajana hän toimi vuosina 2006 – 
2013. Vielä veteraani-iässä hän oli innokas 
urheilija; ennen muuta pikajuoksija. Van-
hemmalla iällä tuli harrastukseksi myös golf. 
Myös runonlausunta oli sydäntä lähellä.

Kun Kontiolahden kunnassa vietettiin 
Suomen 100-vuotisjuhlia, kunnanjohta-
ja luonnehti Lösöstä seuraavin kauniin sa-
noin, joihin on helppo yhtyä: ”Kunnioitettu 
ja kaikkien arvostama mies, täynnä huu-
moria ja tilannetajua, sosiaalista pääomaa 
ja elämän kokemusta”.

JOrMa MikkOnen
Puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry

Jatkosodan veteraani, ekonomi Rauno Rii-
salo poistui joukostamme pitkäaikaisen sai-
rauden murtamana 27.10.2019.

Elämäntyönsä hän teki kaupallisella alalla. 
Rauno aloitti työnsä Kuusinen Oy:n markki-
nointiosastolla jatkaen Auran Panimo Oy:n 
markkinointijohtajana. Ekonomiliiton kou-
lutusjohtajana toimittuaan hän siirtyi Teks-
tiilikauppiaiden liiton toimitusjohtajaksi, 
jossa oli vuodet 1969–84. Turun Nuorkaup-
pakamarissa hän toimi 1958-1964. Riisalo 
vaikutti kaupallisen alan neuvottelukunnis-
sa ja työvaliokunnissa ja julkaisi mm. ”myy-
jänä myymälässä” - oppikirjan.

Urheilu oli Riisalon sydäntä lähellä sekä 
aktiiviuimarina että organisaatioissa toimi-
jana. Vuosina 1948–54 hän toimi Töölön 
Palloilijat ry:n puheenjohtajana. Vetehiset 

ry:n sihteerinä ja puheenjohtajana hän oli 
1950- ja 1970-luvuilla. Hän oli myös Suo-
men Uimaliiton johtokunnan jäsen 1950-lu-
vulla. Tapiolan Uimaseuran perustajana ja 
ensimmäisenä puheenjohtajana Rauno toi-
mi 1969–70. Uimakouluttajana Rauno kou-
lutti satoja uimaopettajia.

Vaeltajana hän oli yksi parhaista ja sai 
Tunturiladun 20-vuotisjulkaisussa vuodel-
ta 1966 maininnan ”Tunturisusi n:o 121”.

Espoon Sotaveteraanit ry:n jäsen hän 
oli vuodesta 1993 alkaen. Raunon panos-
tus kulttuurin ja kulttuurijaoston toimin-
taan oli erityisen idearikasta ja tarmokasta. 
Aktiivikautenaan saivat useat juhlat sisäl-
töä hänen ideoistaan. Toiminnastaan Es-
poon Sotaveteraanit ry:ssä hänet palkittiin 
mm. Suomen Sotaveteraaniliiton kultaisel-
la ansiomerkillä. Hän oli aktiivisesti muka-
na myös Lions Clubin toiminnassa.

Sodanajan rintamapalveluksesta hänelle 
myönnettiin Suomen Leijonan 1 lk ritari-
merkki. Harrastuspuolella merkittävin huo-
mionosoitus oli Suomen Uimariliiton kul-
tainen ansioristi.

Innostavan ja idearikkaan veteraanin 
motto oli ”Meidän on johdettava ihmisiä 
ei asioita”.

raiMO riikOnen
Espoon Sotaveteraanit ry
Kulttuurijaoston puheenjohtaja

Albert Kirjanen menehtyi Kouvolassa 12. 
marraskuuta 2019. Hän oli syntynyt 9.5.1936 
Inkerinmaalla Neuvostoliitossa. Kirjanen oli 
suomensukuinen inkeriläinen, jonka sydän 
sykki vahvasti suomalaisille.

Suomen puolelle jatkosotaan oli liittynyt 
tuhansia inkeriläisiä ja karjalaisia nuoria 
miehiä, jotka eivät halunneet taistella suo-
malaisia vastaan. Sodan jaloista siirrettiin 
Inkerinmaalta kymmeniätuhansia inkeriläi-
siä Suomeen, heidän mukanaan myös Kirja-
nen perheineen. Suomessa hän kävi yhden 
luokan kansakoulua.

Sodan jälkeen inkeriläiset oli palautetta-
va Neuvostoliittoon, niin myös Kirjaset. Elä-
mäntyönsä hän teki autonkuljettajana.

Kirjanen aloitti ensimmäisten joukossa 
rajan taakse jääneiden inkeriläisten ja kar-
jalaisten heimoveteraanien, heidän puolisoi-

densa ja leskiensä avustamisen 1990. Hän 
teki aluksi yhteistyötä Inkerin Liiton kans-
sa ja vuodesta 1993 myös Suomen Sotavete-
raaniliiton kanssa. Myöhemmin tulivat mu-
kaan Finnairin lentävä henkilökunta, AKS:n 
perinneyhdistys, monet seurakunnat, Lions- 
ja Rotary-järjestö sekä lukuisat yksityishen-
kilöt. Kirjanen osasi verkottumisen taidon ja 
kykeni hankkimaan lähipiiriinsä henkilöitä, 
jotka halusivat auttaa heimoveteraaneja, joi-
den kohtalo oli ollut mitä tukalin.

Vuonna 1996 hän oli perustamassa Inke-
riläiset ja karjalaiset heimoveteraanit ry:tä ja 
toimi sen ensimmäisen hallituksen jäsenenä 
sekä myöhemmin avustustyöryhmän jäse-
nenä. Lähes kolme viimeistä vuosikymmen-
tään hän omisti heimoveteraanien ja heidän 
leskiensä avustamiseen. Hän olisi halunnut 
auttaa kaikkia kaikissa asioissa ja suomalai-
nen yhdistystoiminta joutuikin joissakin ti-
lanteissa asettamaan rajoja avustustoimin-
nan laajuudelle. Tätä hänen oli joskus vaikea 
hyväksyä ja ymmärtää.

Suomen kansalaisuuden Kirjanen sai 
vuonna 2000. Sitä ja saamaansa Suomen 
sinistä passia hän arvosti korkealle. Hänel-
le on myönnetty Sotaveteraaniliiton ansio-
mitali ja SVR M1 sekä Kaatuneiden Muis-
tosäätiön veteraanipalkinto vuonna 2014.

Markku SePPä
Sotaveteraaniliiton entinen toiminnanjohtaja
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Arkkitehtisuunnittelu Oy
Espoo

Sauli Rodas Oy
Espoo

Hovila Oy
Espoo

Sonia Oy
Espoo

KTA-Yhtiöt Oy
Espoo

Lännen Netsam Oy
Espoo

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY FINNSEMENTTI OY

HYVÄÄ JOULUA 
SOTIEMME VETERAANEILLE 

ESPOOSTA!

Maanrakennusliike 
E.M.Pekkinen Oy

Espoo

Hakalan Metalli Oy
Eura

Agro-Tilit Oy
Forssa

Traktorikonehuolto 
Liuska Ky
Haapajärvi

Haminan Maansiirto Oy
Hamina

Haminan Vesijohtoliike 
Penttilä Oy

Suurpää Oy
Hamina

Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Hauhon Myllärit Oy
Hauho

Insinööritoimisto 
Makeplan Oy

Heinävesi

Arkkitehdit Q4 Oy
Helsinki

Sähköinsinööritoimisto 
Delta-KN Oy

Helsinki

Urheiluopistosäätiö
Helsinki

SV Vacuumservice Oy
Helsinki

Arkkitehdit Mustonen Oy
Helsinki

Rakennus Vera Oy
Helsinki

Lauttasaaren 
Asennuspalvelu Oy

Helsinki

Viking Kuivaustekniikka Oy
Helsinki

Töölön Pianokeskus Oy
Helsinki, www.pianokeskus.fi

Olympiakylän Huolto Oy
Helsinki

T:mi Petri Hautala
-maalaustyöt-

Helsinki, puh.040-832 6555

Peltiveikot Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

www.atplukkari.fi

T:mi Ari Siivonen
Hollola

Kytäjä Golf Oy
Hyvinkää

Patria-Rakennus Oy
Hämeenlinna

Kuljetus Keisala
Härmä

TETTY OY
Inkoo

Rakennustoimisto 
K.Tervo Oy

Joensuu, www.rakentajatervo.fi
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Metsäkoneurakointi 
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Autokorjaamo 
Heikki Hyppönen

Joensuu

Maansiirto ja Soraliike 
M.Levy Oy

Joensuu

Juvan Kodinonni Jyväs-Parkki Oy
Jyväskylä

Topiron Ky
Laukaa

MCT-Tech Oy
Jyväskylä

Rannan Teollisuuskone Oy
Leppävesi

Kuljetusapu 
Kimmo Taipale Oy

Jyväskylä, www.kuljetusjyvaskyla.fi

Suunnittelutoimisto 
Plaanari Oy

Jämsä

Erka Oy
Järvenpää

Kaarinan 
Suodatintekniikka Oy

Kaarina

Metallikoneistamo 
E.Moilanen Ky

Kajaani

Rahjan Huolinta Oy
Kalajoki

Ourex Oy
Kangasala

LV-Keinoset Oy
Kangasala

Karstulan Lämpöverkko Oy Kuljetus Risto Kauppila Oy
Kauhajoki

Bruna Byrån Ab
Kauniainen

Insinööritoimisto 
Juha Kupari Oy

www.juku.fi

Pohjaset Oy
Keminmaa

Trukkihuolto Marjeta Oy
Kerava

HYVÄÄ JOULUA 
SOTIEMME VETERAANEILLE 

KIRKKONUMMELTA!

BEST-HALL
Kälviä

RV Line Oy Ab
Kokkola

Keski-Pohjanmaan 
Hoitopalvelu Oy

Kokkola, www.kphoi.fi

S.KAKKO KY
Koski TL

Kotekman Oy
Kotka

KORIAN PÖLKKY
Rakennusliike 

PK-Insinööritoimisto Oy
Kouvola

BETOLA OY
Kuopio

Ipa-Pesu Oy
Lahti

HL-Elec Oy
Lahti

Weststar  Oy
Lahti

Kasit Oy
Laihia

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

Järviseudun Sanomat, 
Järviseutu Seura

www.jarviseudunsanomat.fi

Metsäkoneurakointi 
Ahti Hirvi Ky

Savitaipale

LAPPEENRANNAN 
KULJETUSOSAKEYHTIÖ
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svensk resume 

Ingen av vår tidningsläsare har 
säkerligen undgått att notera, att 
i början av november ikraftträd-
de ändringarna i lagen angåen-
de Frontveteranernas rehabilite-
ring, varigenom garanterades våra 
krigsveteraner kostnadsfri service 
i hemmet, skötsel och vård. Fastän 
lagen icke medförde stora ändrin-
gar i den egentliga servicen, ga-
ranterar den nu för kommuner-
na finansieringen angående den 
hemservice som ordnas för vete-
ranerna. Veteranorganisationer-
na har varit väl medvetna om, att 
servicen i kommunerna ordnas väl 
på olika sätt och på olika nivåer. 
Tyvärr ser det ut som om den-
na ojämlikhet inte har avlägsnats 
genom de nya förordningarna. Åt-
minstone i skenet av de uppskatt-
ningar av finansieringen som pre-

senterats för Statskontoret ser det 
ut som om det ännu skulle finnas 
stora skillnader mellan anordnan-
det av servicen.

Uppskattningarna beträffande 
de resurser som detta år i novem-
ber-december skulle reserveras 
för service av veteranerna skulle 
presenteras för statskontoret före 
utgången av september månad. 
Uppskattningarna presenterades 
icke från alla kommuner. Bland 
de kostnadsuppskattningar som 
inflöt var den lägsta 195 euro och 
den högsta något över 17 000 euro 
per veteran boende i kommunen. 
Man måste fråga sig, hur man nå-
gonstädes kan ordna servicen för 
knappt två hundra, när redan ve-
teranens dagliga måltider kostar 
betydligt mera.

En större uppskattning är det 

lättare att förklara; en effektive-
rad omsorg av ett serviceboen-
de är dyrt. Omsorgen beträffande 
veteranernas effektiviserade ser-
viceboende har redan i år ingått i 
Statskontorets ersättning och i de 
nya uppskattningarna har dessa 
enligt min mening kunnat tas väl i 
beaktande. Detta höjer kostnader-
nas medeltal per veteran. Speciellt 
oroande har de uppgifter som nått 
oss från provinserna varit, att när 
lagändringarna trätt i kraft har en 
del servicebolag och servicepro-
ducenter börjat höja priset på de 
hyror eller den omsorgsservice 
som veteranerna skall betala. Höj-
ningen av hyrorna kan på en gång 
äta upp den kostnadsfria service 
som erbjuds veteranen eller höj-
ningen förblir en utgift för KELA 
i form av ett bostadsstöd. Beträf-

fande ersättningarna för omsorgs-
servicen går man till överdrift, när 
bytet av en vessapappersrulle kos-
tar tiotals euro. Vi kan inte god-
känna liknande verksamhet som 
den nyss nämnda.

Ännu en gång vädjar jag till 
vårt folk på fältet, att ni skulle föl-
ja med hur servicen på ert eget 
område förverkligas och har man 
vid förverkligandet av servicen ef-
terföljt lagens anda eller har man 
med hänvisning till de nya direk-
tiven börjat beskatta veteraner-
na eller kommunen. Om sådant 
sker, vore det bra om förbundens 
byråer informerades härom. Vi er-
håller slutligen en betydande höj-
ning av våra krigsveteraners front-
mannatillägg, visserligen först från 
början av april nästa år. Veteran-
organisationerna drev i samarbe-

te reformen, vari frontmannatil-
lägget skulle ha höjts till 200 euro. 
Målsättningen förverkligades till 
hälften; förhöjningen är 75 euro, 
dvs tillägget höjs till 125 euro 
senast 1.4.2020. Bättre så än in-
genting.

Heikki karHu, 
Verksamhetsledare, 
Frontveteranförbundet

från verksamhetsledaren

Det finns ännu bland oss cirka 8500 veteraner från 
våra krig 1939 – 1945 vilka innehar eklövssymbo-
len. Antalet låter oss förstå, att det är hög tid att 
förbereda konkreta aktiviteter för att bevara den 
krigstida generationens traditioner.

Målsättningen är, varken mer eller mindre, att skö-
ta om att ihågkomma och befrämja vår veterange-
nerations värden och bedrifter som en del av det 
finska folkets historia.

I Finland har man redan länge identifierat och er-
känt våra krigsveteraners betydelse. Till och med 
på 1960- och 1970-talen när radikalismen var som 
mest levande förmådde man dock ihågkomma 
speciellt de veteraner som stupat och sårats. Även 
de veteraner som inte sårats började ihågkommas 
i slutet på 1970-talet, och i dag erkänner hela fol-
ket våra hedersmedborgares ställning. Detta be-
visar det beslut som fattades av riksdagsgrupper-
na i november angående en betydande höjning av 
frontmannatillägget.

Vi närmar oss trots allt en vattendelare, när den fy-
siska beröringen till den generation som genomgått 
kriget och dessas personliga erfarenheter av krigs-
tiden och återuppbyggnaden av vårt land begynner 
försvagas. Därför förbereder man i veteranförbun-
det i samarbete med Eklövets Traditionsförbund 
befrämjandet av krigsgenerationens traditioner.

Det är fråga om det verkliga livets ”Hollywood-be-
rättelse”, vari av vår lilla och fattiga nation har for-
mats en världselit mätt i näst intill alla mått. Till 
och med av de minsta historierna har man skapat 
mäktiga framgångsfilmer. Vårt nuvarande välstånd 
har möjliggjorts av krigsgenerationen, och denna 
förtjänar att dess minne befrämjas.

Generalen och krigsveteranen Jaakko Valtanen 
har på ett klokt sätt konstaterat, att varje genera-
tion skapar sitt eget sätt att befrämja tidigare ge-
nerationers tradition. Denna kan ej formas färdigt. 
Vår uppgift är att i stället skapa en stadig grund för 
traditionsarbetet och att stöda denna verksamhet 
de kommande åren.

På detta sätt kommer vi även att under Traditions-
tiden fortsätta den naturliga rollen och uppgiften 
för veteranorganisationerna att omhänderha krigs-
generationens sak. För veteranorganisationerna är 
detta en naturlig kärnuppgift, men förutan ett fast 
samarbete med reservistorganisationerna, fredsbe-
vararna och Hemlandsförbundet hotas traditions-
arbetet att tyna bort.

På samma gång, som vi fokuserar våra krafter på 
förberedandet av traditionsarbetet, måste vi säker-
ställa, att omvårdnaden av veteranerna bibehålls i 
centrum av vår verksamhet till den sista veteranen. 
Traditionstiden förbereds och förverkligas på ve-
teranernas villkor.

Mot traditionstiden på 
veteranernas villkor

Lagen träder i kraft – förverkligas veteranens service?

Seppo Haapaniemi 1942–2019

Maxmo-Oravais veteranföre-
nings ordförande Seppo Kuller-
vo Haapaniemi avled den 13 juni 
2019 efter en kort tids sjukdom.

Seppo var född på fabriksom-
rådet i Oravais 16 oktober 1942 
och blev således 76 år.

I unga år jobbade han på 
snickeriet vid Oravais Klädesfa-
brik. Därefter var han en tjäns-
tvillig försäljare på Kullas järn-
affär. Seppo var fullkomligt 
tvåspråkig.

År 1971 blev han brandchef 
för Oravais Kommun vilken 
tjänst han innehade i 35 år eller 
fram till sin pensionering.

Seppo blev stödande medlem 
i veteranföreningen i början av 
2000-talet och och invald i sty-
relsen för för ca 15 år sedan. År 

2009 blev han vald till viceord-
förande. Efter dåvarande ord-
förande Rolf Häggs frånfälle i 
mars 2016 blev Seppo förening-
ens ordförande vilket uppdrag 
han innehade i drygt tre år till 
sin död.

För övrigt var Seppo en ak-
tiv föreningsmänniska och gick 
med i Oravais Lions Club år 
1971. I den organisationen var 
han distriktsguvernör 1990-91 
och president två ggr. Han satt 
också med i pensionärsförening-
ens styrelse i 10 år.

Politiken intresserade honom 
stort och det blev fyra år i kom-
munstyrelsen och ordförande-
skap i både i flyktingnämnden 
och tekniska nämnden.

Till fritidsintressena hörde fri-
idrott och fotboll. Seppo sprang 
själv med goda resultat 100 m 
och 200 m. En fond bildades som 
bär namnet ’Seppos stipendie-
fond’ och som ännu idag delar 
ut idrottstipendier till idrottsbe-
gåvade unga oravaisbor.

Seppo efterlämnar sin hustru 
Inga f. Storlund efter ett nästan 
53-årigt äktenskap.

MOniCa JakObSSOn
Maxmo-Oravais 
krigsveteraner r.f.

IN MEMORIAM
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Askolan
kunta

Laihian 
kunta

Ilmajoen
kunta

Euran 
kunta

Kempeleen
kunta

Leppävirran 
kunta

Lumijoen
kunta

Kihniön 
kunta

Parikkalan kunta
Parasta yhdessä!

Hämeenkyrön
kunta

Kirkkonummen kunta
Kyrklätts kommun

LIPERIN KUNTA
www.liperi.fi

Kuntien 
Joulutervehdys 

Sotaveteraaneille
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Pöytyän 
kunta

Ristijärven 
kunta

Taipalsaaren 
kunta

Pielaveden 
kunta

Tyrnävän 
kunta

Taivalkosken 
kunta

Pihtiputaan 
kunta

Rautjärven 
kunta

Vörå 
kommun

Sipoon kunta
Sibbo kommun

Hyvää Joulua!
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Yhtenäisyys luo tehokkuutta. Maan 
puolustamiseksi pienen kansakun-
nan on koottava voimansa. Tällöin 
kansallisen yhtenäisyyden käsite 
lähtee maanpuolustuksen tarpeis-
ta ja kuvaa yhteistä maanpuolus-

tusmotivaatiota, joukkojen rekry-
tointikelpoisuutta, väestön sisäisten 
ristiriitojen hallintaa ja kulttuurista 
yhteistoimintakykyä.

Puolustus saattaa edellyttää myös 
ylikansallista yhteistoimintaa. Kun 

yhteistoiminnan tarve voi ylittää 
kansalliset rajat, voimien keskittä-
mistä voidaan luontevasti jatkaa ot-
tamalla mukaan pohjoismaiset ar-
vot ja eurooppalainen identiteetti.

Veteraanisukupolvi  
varttui jakautuneessa 
yhteiskunnassa
Veteraanisukupolvi syntyi ensim-
mäisen maailmansodan kahden 
puolen. Vanhimmat ehtivät hyvin 

muistaa Venäjän armeijan tai lai-
vaston läsnäolon ja levottoman val-
lankumousvuoden 1917. Sisällis-
sodan alettua valkoisen armeijan 
muodostaminen jääkäreiden tuel-
la ja saksalaisen Itämeren divisioo-
nan strategiset maihinnousut no-
peuttivat sodan ratkaisua valkoisen 
armeijan hyväksi. Venäjä oli voi-
maton Saksan vastaisen rintaman 
romahdettua.

Sodan lopputulos ja sen jälkeen 
nopeasti perustetut puolustusvoi-

mat ja suojeluskuntaorganisaatio 
estivät itsenäiseksi julistautuneen 
Suomen ajautumisen Venäjän val-
lankumouksen ja kansalaissodan 
monivuotiseen syöveriin. Tästä nä-
kökulmasta katsoen kysymys oli to-
dellisesta vapaussodasta ja merkit-
tävästä kansallisesta saavutuksesta, 
jota tahraamaan tosin jäivät sum-
mittaiset punaisten teloitukset ja 
vankileirikatastrofi.

Valkoisen Suomen voiton jälkeen 
kansallisia ristiriitoja oli edelleen 

Veteraaniliitot valmistelevat veteraanien tukityönsä ohessa tulevaa perinneaikaa. 
Missä nyt mennään? Mitä se oikein pitää sisällään? Ja millaisia mahdollisuuksia se avaa?

kohti perinneaikaa

Veteraanien perintö on 
kansallinen yhtenäisyys

Kansallinen yhtenäisyys ei tarkoita 
ristiriidoista vaikenemista, vaan erilaisten 

näkökulmien sallimista ja kansalaisten omien 
voimavarojen ja taitojen vahvistamista.
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enemmän kuin tarpeeksi, mutta 
maailmansotien välisenä aikana 
niitä tasattiin vapailla vaaleilla, ta-
savaltaisella hallitusmuodolla, de-
mokraattisella kunnallishallinnolla, 
maareformilla, asutuspolitiikalla, 
oppivelvollisuuslailla ja sosiaaliva-
kuutuksen ensi askeleilla samaan 
aikaan, kun kumouksellista toimin-
taa kontrolloitiin Etsivän keskus-
poliisin ja sen seuraajan Valtiolli-
sen poliisin toimin.

Monin paikoin Suomessa sisäl-
lissodan osapuolet elivät vielä kol-
mekymmentäluvun lopulla samal-
la paikkakunnalla, mutta toisistaan 
erillään omissa alakulttuureissaan, 
vaikka kansallisen yhtenäisyyden 
rauhanaikainen rakennustyömaa 
oli ollut käynnissä kaksi vuosikym-
mentä.

Sosiaalinen ja aseellinen 
varustautuminen
Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Suomen sotilasjohto tiesi 
odottaa Venäjän hyökkäystä jos-
sain tulevaisuuden tilanteessa ja 
painotti varautumista ja varustau-
tumista. Maan hallitusten keskuu-
dessa oli tässä suhteessa enemmän 
optimismia ja rauhanomaisen ke-
hityksen odotusta. Hallitusten 
puolustusbudjetit olivat maanpuo-
lustusmyönteisiä, mutta eivät vas-
tanneet sotilasjohdon odotuksia.

Hallituksen panostukset sosiaali-
siin uudistuksiin varustelun sijasta 
saattoivat vahvistaa kansallista yhte-
näisyyttä kaventamalla elintasokui-
lua köyhien ja rikkaiden välillä. Ei 
kuitenkaan ole olemassa vaakaa, jol-

la kansalliseen yhtenäisyyteen tähtää-
vien uudistusten ja varustelumiljoo-
nien oikea suhde olisi punnittavissa.

Itsenäinen Suomi vuonna 1939 
oli jo aivan erilainen valtio ja yh-
teiskunta, kuin Suomen suuri-
ruhtinaskunta 1917, jolloin van-
hentuneet valtarakenteet Venäjän 
vallankumouksen yhteydessä mu-
renivat. Tässä katsannossa uudis-
tuspolitiikan vaikutukset ovat olleet 
kouriintuntuvia ja selittävät osal-
taan myös 1930-luvun puolivälin 
taloudellisen nousukauden opti-
mistisia mielialoja.

Rintamatoveruus poisti 
eriseuraisuuden
Saksa ja Venäjä sopivat saaliinjaos-
ta, ja Venäjä hyökkäsi Suomeen 80 

vuotta sitten. Suomen kansallinen 
yhtenäisyys syntyi uudella taval-
la rintamalla, yhteisen vihollisen, 
yhteisen velvollisuuden ja taistele-
misen välttämättömyyden vaiku-
tuksesta. Miehet olivat toisistaan 
riippuvaisia taisteluhaudoissa ja 
viettivät yönsä samoissa korsuissa 
ja teltoissa. Rintamatoveruus poisti 
rauhanajan eriseuraisuuden.

Jatkosodan aikana toiminut Suo-
men Aseveljien liitto siirsi sosiaali-
sen ajattelun rintamaolosuhteisiin 
pyrkien auttamaan vaikeuksiin jou-
tuneita sotilaiden perheenjäseniä. 
Aseveliliitto lakkautettiin tammi-
kuussa 1945, mutta se säilyi vanhat 
luokkarajat ylittävänä poliittisten 
suhteiden verkkona ja oli merkityk-
sellinen taustavaikuttaja eri puolil-
la maata vielä pitkään.

Veteraanipolven  
rauhan marssi
Rauhan tultua 1944–1945 veteraa-
nisukupolvi urakoi tehokkaan sota-
korvaustuotannon ja jälleenraken-
nuksen poikkeuksellisissa oloissa. 
Itsenäinen Suomi rakennettiin 
uudelleen 1948–1991 YYA-sopi-
muksen kaudella Neuvostoliiton 
tarpeisiin sopeutuen ja läntiseen 
maailmaan vaiheittain kiinnittyen.

Kansallisen eheyden perusta vah-
vistui väestön parantuneiden kou-
luttautumismahdollisuuksien, so-
siaalisen kierron sekä elintason 
yleisen nousun kautta.

Pohjoismaiset työmarkkinat aut-
toivat satoja tuhansia suomalaisia 
maan talouden rakennemuutokses-
sa. Tämä jakso oli täynnä poliittisia 
ristiriitoja, mutta samanaikaisesti 
Suomi alkoi nousta pohjoismais-
ten hyvinvointivaltioiden rinnalle.

Berliinin muurin murtuminen 
1989 ja sitä seurannut Neuvosto-
liiton talouden ja valtiorakenteen 
romahdus avasivat Suomelle mah-

dollisuuden irtautua YYA-sopimuk-
sesta ja Pariisin rauhansopimuk-
sen määräyksistä, jotka rajoittivat 
Suomen puolustuksen järjestämis-
tä. Puolustuksellisilla valinnoillaan 
Suomi osoitti kuuluvansa maail-
man demokraattisten valtioiden 
yhteisöön. Keskeinen osuus näiden 
askelten asettamisessa oli tasaval-
lan presidentiksi nousseella kauko-
partiomiehellä. Uuden sukupolven 
tukemana Suomi liittyi Euroopan 
Unionin jäseneksi 1995 ja saman-
aikaisesti entistä voimakkaammin 
globaalin markkinatalouden piiriin.

Perinteet velvoittavat

Veteraanisukupolven elämän-
työ osoittaa, mitä isänmaa saattaa 
kansalaiselta edellyttää. Vastaavaan 
on uusienkin sukupolvien kyettä-
vä omalla tavallaan ja omana aika-
naan, jos tarve vaatii. Maailma on 
monessa suhteessa kaoottinen jär-
jestelmä tällä ylikansoitetulla pla-
neetalla.

Tulevaisuutta on syytä raken-
taa tehtävän laajuutta pelkäämät-
tä ja pyrkiä vahvistamaan rauhal-
lisen kehityksen mahdollisuuksia. 
Kansallinen yhtenäisyys ei tarkoita 
nytkään kaikkien ristiriitojen pois-
tumista, eikä niistä vaikenemista, 
vaan entistä enemmän erilaisten 
näkökulmien sallimista ja kansa-
laisten omien voimavarojen ja tai-
tojen vahvistamista.

Maailman kehityksen jatkues-
sa nykyisellä suunnallaan Suomen 
kansalaisuuden ehkä jakavat kans-
samme tulevaisuudessa myös lu-
kuisat muualta tulleet ihmiset, 
joiden kulttuurit tuovat omat vi-
vahteensa kansallisen yhtenäisyy-
temme kokonaisuuteen.

TekSTi: einO keTOLa
VTT, poliittisen historian dosentti
Helsingin Yliopistossa

kansakunta oli jakautunut vuonna 1918 punaisiin ja valkoisiin. iso symbolinen askel kohti yhtenäisyyttä otettiin toukokuussa 1927, kun pääministeri Väinö Tanner otti vastaan 
vt. presidenttinä suojeluskuntaparaatin Senaatintorilla.

Sotavuosien 
kovat koettele-
mukset yhdis-
tivät kansaa. 
Jalkaväkiryk-
mentti 30:n 
korsussa vie-
tettiin pikku-
joulua 1941 
Vosnesenjassa.
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Perinneaika tulee – mikään 
ei muutu ja kaikki muuttuu

Sotaveteraaniliitto on yhdessä Rin-
tamaveteraaniliiton kanssa järjes-
tänyt jo kahdeksan perinnetyön 
kokouskierrosta Pohjois-, Itä-, Ete-
lä- ja Länsi-Suomen kokoonpanois-
sa, ja yhteinen näkemys alueellises-
ta perinnetyöstä alkaa kirkastua.

 
Perinnetoiminta

Perinnetyötä on harjoitettu jo vuo-
sia, osin sodista lähtien. Toiminnan 
rungon muodostavat totutut kan-
salliset juhla- ja muistopäivät, kuten 
Kansallinen veteraanipäivä 27.4. ja 
Kaatuneiden muistopäivä touko-
kuun kolmantena sunnuntaina. 

Tämän lisäksi alueellisella ja pai-
kallisella tasolla järjestetään erilai-
sia tempauksia ja tapahtumia, joil-
la muistetaan yleensä alueen omia 
sidoksia sotasukupolven toimin-
taan. Tyypillisiä esimerkkejä ovat 
sankarihautausmaiden yhteydessä 
järjestettävät tapahtumat sekä alu-
eelta perustettujen sotajoukkojen ja 
yksittäisten soturien sotaan lähtö ja 
sotapolkujen esittely. Lisäksi luen-
noidaan kouluilla, järjestetään sota-
historian matkoja, kirjoitetaan kir-
joja jne. Perinnetyön muodot ovat 
erittäin moninaiset jo tänä päivänä.

Paikallisista perinteistä on tässä 
numerossa toinen kirjoitus, mut-
ta todettakoon, että koko perinne-

työ nousee tai kaatuu paikallisten 
perinteiden vaalimiseen; siihen, 
kuinka oman seutukunnan, kylän, 
suvun ja perheen perinnetoimet 
saadaan tuotua ”iholle” ja tuntei-
siin. On vaara, että pitäytyminen 
pelkissä valtakunnallisissa juhlapäi-
vissä johtaa ”pönötykseen” ja perin-
netyön kuihtumiseen.

Käytännön perinnetyössä ei siis 
ole odotettavissa suurta muutosta 
paikallisella tai kansallisella tasol-
la. Toisaalta yhdistys- ja osastota-
solla on tehtävä suurehko ja aikaa 
vieväkin kartoitus paikallisista pe-
rinteistä.

Alueellinen   
perinneyhdistys
Myöskään alueellisen tason organi-
soinnissa ei ole odotettavissa suuria 
muutoksia, vaikka organisaatioiden 
nimet muuttuvatkin. Sotaveteraani- 
ja Rintamaveteraaniliiton johdolla 
on jo vuosia rakennettu alueellis-
ta ja paikallista perinnetoimintaa. 
Lähtökohtana on ollut päivittää ny-
kyiset sotaveteraanipiirien säännöt, 
ja muuntaa piirit alueelliseksi pe-
rinneyhdistykseksi. Samassa yhtey-
dessä sotaveteraanipiiri purkaa toi-
mintansa. Perinneyhdistyksille on 
yleensä tarkoituksenmukaista pe-
rustaa myös neuvottelukunta, joka 

sitoo alueen toimijoita perinnetyö-
hön, ja se voi olla myös varainhan-
kinnan työkalu.

Edelleen paikallisella tasolla ny-
kyisten liittojen yhdistysten ja osas-
tojen seuraajiksi voidaan perustaa 
perinnetoimikuntia, joihin olisi 
syytä kutsua laajasti paikallisia toi-
mijoita. Yleisenä ajatuksena näyttää 
olevan, että ”sankarihautausmaa-
ta kohti perustetaan perinnetoimi-
kunta”. Toimikuntien ei ole tarkoi-
tus olla rekisteröityjä yhdistyksiä, 
mikä helpottaa hallintoa. 

Rekrytointi perinneorganisaati-
oon saattaa olla alueesta riippuen 
ongelmallista. Joillakin alueilla saa-
tetaankin perustaa ”vähäväkisten 
kuntien” muodostamia yksitäistä 
kuntaa laajempia perinnetoimikun-
tia. Päätökset perustuvat paikalli-
siin oloihin.

Keskustelussa on myös väläytel-
ty vaihtoehtoa, jossa perustettaisiin 
kuntakohtainen perinneyhdistys 
(ry), joka liittyisi valtakunnallisen 
perinneliiton jäseneksi. Tällainen 
menettely johtaisi valtakunnalli-
sesti sirpaloituneeseen ja vaikeasti 
hallittavaan kokonaisuuteen, joten 
paikallista yhdistystä ei todennä-
köisesti hyväksyttäisi valtakunnal-
lisen perinneliiton jäseneksi, aivan 
kuten nykyiset yhdistykset tai osas-
totkaan eivät ole suoraan veteraa-
niliiton jäseniä.

Mallisääntöjen mukaan yhdis-
tyksen tehtävät ovat perinnetyö 
sekä alueen veteraaneista huoleh-
timinen, eli tukityö. Näin varmis-

tetaan, että kunniakansalaisemme 
saavat edelleen tarvitsemansa jär-
jestötuen. Tässä yhteydessä on hyvä 
huomata, että 1.11.2019 voimaan 
astunut lakipäivitys veteraanien ko-
tiin vetävistä tuista, sekä hoitolai-
toksissa asuvien veteraanien suh-
teellisen määrän kasvu muuttavat 
lähitulevaisuudessa kentän tuki-
työn luonnetta oleellisesti.

Kaiken kaikkiaan organisoinnin 
lähtökohtana on siis hyvinkin ny-
kyisen kaltainen Sotaveteraani- ja 
Rintamaveteraaniliiton rakenne: 
veteraanipiiristä muodostuu alueel-
linen perinneyhdistys, ja tämän pe-
rustamina paikallisen tarpeen mu-
kaiset perinnetoimikunnat.

 Järjestely mahdollistaa hallitun 
rakennemuutosvaiheen siirryttä-
essä perinneajan organisaatiomal-
liin, mikä kevään piirikyselyjen pe-
rusteella olisi mahdollista v. 2025 
mennessä tai kuluessa. Menette-
ly varmistaa myös yhdenmukai-
sen ja tasapuolisen valtakunnalli-
sen perinnetoiminnan ohjaamisen 
ja tuen. Sotaveteraaniliitto valmis-
tautuu tukemaan rahallisesti myös 
perinnetoimintaa veteraanien tuki-
toiminnan rinnalla. 

Useimmat sotaveteraanipiirit 
ovat käynnistäneet suunnittelun 
edellä mainitulta pohjalta. Näihin 
sotaveteraanipiiriin on perustettu 
perinneorganisaatio, joka valmiste-
lee piirin muuntamista alueelliseksi 
perinneyhdistykseksi.  Valmistelua 
tehdään kiinteässä yhteistoimin-
nassa Rintamaveteraani- ja yleen-

sä myös Sotainvalidien Veljeslii-
ton kanssa. 

Pohjois-Karjalan Sotaveteraani-
piiri pyrkii tavoitteeseen hieman eri 
polkua, eli alueellinen perinneyh-
distys perustetaan rekisteröitynä 
yhdistyksenä sotaveteraanipiriin 
rinnalle. Organisaatiot operoivat 
yhtä aikaa tarvittavan ajanjakson 
(esim. 6 -12 kk), mutta tässäkin 
mallissa lopputulos on alkuperäi-
sen suunnitelman mukainen. Hal-
linnollisesti tämä on ehkä hieman 
monimutkaisempi kuin edellä ku-
vattu perusmenettely.

Kokonaisorganisointi

Vaikka perinneaika ei siis tuo pal-
jon muutoksia kentän perinne-
toimintoihin, tukitehtäviin eikä 
alueellisen organisointiin, ovat liit-
totason organisatoriset muutokset 
sitäkin isompia. Vaikka tukityötä 
riittää vielä vuosiksi eteenpäin, on 
selvää, että nykymuotoisten vete-
raanijärjestöjen on päivitettävä or-
ganisaationsa ja toimintansa vas-
taamaan tulevaa tilannetta. Onkin 
nähtävissä, että nykyisten veteraa-
niliittojen toimistojen tilalle muo-
dostuu seuraavien vuosien aikana 
yksi ”Keskustoimisto” ohjaamaan 
perinnetyötä ja hoitamaan tukityö 
loppuun.

Veteraaniliitot ja Tammenlehvän 
Perinneliitto suunnittelevat yhteis-
työssä tulevan talven aikana käy-
tännön toimet rakennemuutok-
seen vastaamiseen. Ensimmäisiä 

Perinneajan tavoitteena on huolehtia veteraa-
nisukupolven arvojen ja toimien muistamisesta 
ja vaalimisesta osana Suomen kansan tarinaa.

Perusajatus alueellisen 
perinneyhdistyksen perustamisesta
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konkreettisia askeleita on suunni-
tella ja toteuttaa liittojen toimisto-
jen muutto yhteen kerrokseen Pa-
silan Veteraanitalossa vuoden 2020 
aikana.

Yhteistoiminta muiden 
organisaatioiden kanssa
Kuntien, seurakuntien ja varuskun-
tien merkitys perinnetyölle on ai-
van keskeistä. Muun yhteistoimin-
takentän panos perinnetyöhön 
kanavoituu pääasiassa Tammen-
lehvän Perinneliiton kautta, joka 
perustettiin jo vuonna 2003 vaa-
limaan Tammenlehväsukupolven 
perinteitä. Liitolla on nykyään 23 
jäsenjärjestöä, ja se on vuosien var-
rella mm. järjestänyt lukuisia semi-
naareja ja perinnetapahtumia sekä 
tuottanut pinon tutkimuksia ja kir-
jallisuutta. 

Käytännössä usealla paikka-
kunnalla konkreettinen perinne-
työ perustuu yhteistoimintaan juuri 
Tammenlehvän Perinneliiton jä-
senjärjestöjen paikallisyhdistysten 
kanssa. Esimerkiksi reserviläis- ja 
rauhanturvaajayhdistysten paikal-
linen tuki on korvaamaton. Tätä si-
dosta ja yhteistoimintaa ei ole varaa 
hukata rakennemuutoksen aikana. 
Niin alueellisten perinneyhdistys-
ten kuin paikallisten perinnetoi-
mikuntien olisikin pyrittävä koko-
amaan yhteistoimintakumppanit 
mahdollisimman laaja-alaisesti 
mukaan perinnetyöhön. 

Harvoin tullaan ajatelleeksi, että 
paikallinen perinnetyö on läheistä 
sukua kotiseututyölle. Onkin luon-
nollista rakentaa läheinen yhteistyö 
myös paikallisiin kotiseutuyhdis-
tyksiin unohtamatta lukuisia mui-
ta paikallisia vapaaehtoisjärjestöjä. 

Lopuksi

Joskus kuulee pohdintaa, että kun 
alueen viimeinen veteraani nuk-
kuu pois, päättyy myös veteraani-
työ. Päinvastoin, toiminnan luonne 
vain muuntuu veteraanisukupol-
ven perinteiden vaalimiseen. Pe-
rinneajan valmistelut vaativat suun-
nittelua ja työtä, mutta muutokset 
käytännön työssä tulevat olemaan 
yllättävänkin vähäiset. Tärkeintä on 
pitää veteraanit ja veteraanisuku-
polven arvot ja teot keskiössä myös 
perinneaikana. Tukityön jatkami-
nen viimeiseen veteraaniin saakka 
ei saa ajautua sivuraiteelle perinne-
työn tuoksinassa. 

Sakari MarTiMO

Paikallisuudessa 
on perinnetyön voima

”Kukaan toinen ei puhalla puurolusikkaamme, ja ellemme tee sitä 
itse, saattaa suumme palaa rakoille”. Näin muistutti presidentti 
Urho Kekkonen aikanaan sotiemme opetuksista. Sama viisaus 

pätee sotiemme ja veteraaniemme ajankohtaiseen perinnetyöhönkin.

Kukaan muu ei tule määrittele-
mään, miten vaikkapa Hangossa, 
Ilomantsissa, Sodankylässä tai yli 
300 muussa maamme kunnassa 
perinnetyötä pitää tehdä. Jokaisel-
la paikkakunnalla on tehtävä oma 
perinteen kartoitus- ja toimenpi-
detyönsä - muuten on vaarana, 
että kotipaikan sotavuosien histo-
ria katoaa tulevien sukupolvien ta-
voittamattomiin.

Edessä olevan perinneajan 
suunnittelua on tehty Sotavete-
raaniliiton johdolla usean vuoden 
ajan yli kolmessakymmenessä alu-
eellisessa seminaarissa. Niiden tu-
loksena on valmisteilla muutamia 
kymmeniä alueellisia perinneyh-
distyksiä, jotka toimivat perinne-
työn ”hallinnollisina kehikkoina”.

Oleellista ei kuitenkaan ole by-
rokratia, vaan se, mitä käytännön 
toimia kehikoiden sisällä paikalli-
sella tasolla toteutetaan. Tätä var-
ten on määritettävä perinteen si-
sältö, toimijat ja toimintatapa.

Perinteellä on monta 
ilmettä
Perinteen kartoitustyön edistämi-
seksi paikallisten suunnittelijoiden 
”työkaluksi” on laadittu noin 60 
esimerkinomaista perinnetyön 
kohdetta sisältävä Excel-tauluk-
ko. Taulukon otsikkoja ovat muun 
muassa juhlapäivät, muistomerkit, 
perinnetilat, arkistot, sotaan läh-
tö ja paikkakunnan oman joukon 
sotatie, kotirintama ja sota koti-
paikkakunnalla sekä sodan seu-
raukset ja veteraanityön perinne. 
Jokainen otsikkoaihe sisältää usei-
ta alakohtia. Taulukkoon kootun 
tiedon pohjalta on helppo miettiä 
työnjakoa ja laatia vuosittaisia pe-
rinnetyön toimintasuunnitelmia.

Vaalittavana oleva perinne on 
hyvin erilaista eri puolilla Suomea. 
Ei ole yhtä kaikille sopivaa toimin-
tamallia. Itärajan kunnissa, kuten 
Ilomantsissa, Kuhmossa, Suomus-
salmella ja Sallassa, on nykyrajojen 
sisällä käyty taisteluja, jotka ovat 
jättäneet jälkensä. Myös Hanko-
niemellä on konkreettista muis-
tettavaa. Kaikissa näissä paikoissa 
on jo nyt tehty erinomaista työtä 
oman alueen perinteen esittelemi-
seksi. Nyt on vain kyettävä turvaa-
maan jatkuvuus.

Omat erityispiirteensä on myös 
kaikilla Lapin alueen kunnilla. 

Niissä korostuu talvisodan ruot-
salaisvapaaehtoisten, jatkosodan 
saksalaisjoukkojen ja osittain myös 
neuvostojoukkojen jättämä kan-
sainvälisyys. Lapin sodan taistelut, 
väestön evakuointi ja maakunnan 
jälleenrakentaminen ovat nekin 
muistissa pidettävää historiaa.

Osattomiksi sotavuosien pe-
rinteestä eivät ole jääneet muut-
kaan alueet maassamme. Monin 
paikoin on ollut muun muassa 
koulutuskeskuksia, joukkojen si-
joituspaikkoja, sotasairaaloita, so-
tateollisuuden laitoksia ja sotavan-
kileirejä. Kaikki tämä on etsittävä, 
mietittävä toimenpiteet ja panta-
va toimeksi.

Sisällön myötä syntyvä toimin-
tamalli kertoo paikkakunnan ve-
teraaniperinteen ilmeestä. Tälle 
ilmeelle on saatava myös työtä ja 
tekijöitä tukevaa julkisuutta. Ko-
kemuksesta tiedetään, että vain 
harvoissa tapauksissa perinneasi-
at kiinnostavat valtakunnallista 
mediaa ja melkein yhtä harvois-
sa alueellistakaan. Paikallinen me-
dia sen sijaan on varmasti valmis 
kertomaan levikkialueensa perin-
netapahtumistakin, tosin kunhan 
saavat mahdollisimman valmis-
ta materiaalia. Sosiaalisen medi-
an hyödyntäminen viestinnässä on 
oma lukunsa, jossa nuorille saat-
taisi löytyä kiinnostavia projekteja.

Ovatko kunnat perinne-
työn perusyksikköjä?
Perinnetyön paikallisuuden puo-
lesta puhuu moni muukin seikka, 
joista vähäisin ei ole kuntien kes-
keinen rooli. Yhteistyö kuntien si-
vistystoimen kanssa tarjoaa monia 
mahdollisuuksia. Kouluopetuk-
seen voidaan hyvällä yhteistyöl-
lä saada muun muassa oppilaiden 
oman suvun tarinoihin perustu-
via kirjoituskilpailuja, kuten esi-
merkiksi Taivalkoskella on tehty. 
Näin opetus ja perinteen siirtämi-
nen tukevat toisiaan.

Kuntien ylläpitämät kirjastot 
ovat kautta aikojen olleet suoma-
laisten korkean sivistystason kul-
makiviä. Jos ei kaikissa, niin hyvin 
monissa niistä, on oman kunnan 
historiaa käsittelevien julkaisujen 
osasto. Sinne sopisivat hyvin myös 
veteraanisukupolven teoista ker-
tovat julkaisut. Kun moni kirjas-
to jo tänä päivänä tarjoaa mah-

dollisuuden digitaalisen aineiston 
käyttöön, voisivat myös veteraa-
nihaastattelujen tallenteet löytää 
paikkansa täältä.

Monissa kunnissa on jo nyt teh-
ty internet- sivuille yhteenvetoja 
alueen muistomerkeistä ja muista 
historiallisista kohteista. Olemas-
sa olevia alustoja kannattaa hyö-
dyntää ja kehittää yhdessä kunti-
en kanssa. Niiden jatkumona voisi 
olla kohteiden QR-koodaaminen 
ja valmiiden reittisuositusten laa-
timinen niin kuntalaisille kuin tu-
risteillekin. Tällä tavoin veteraani-
perinne voi tuottaa hyötyä myös 
matkailulle.

Kuntien kanssa voitaisiin myös 
paikallisesti miettiä kansallisen 
veteraanipäivän ”jalkauttamis-
ta” nykyistä vapaamuotoisem-
piin ja laajempaa osallistujajouk-
koa kokoaviin tapahtumiin. Päivä 
on luonnollisesti juhlava kunni-
anosoitus veteraanisukupolvelle, 
mutta yhä enemmän sen tulisi ker-
toa tämän päivän ja tulevaisuuden 
suomalaisille siitä, miten kullakin 
paikkakunnalla päästiin sodan jäl-
keisen uuteen elämään kiinni.

Perinteen vaaliminen on 
jokamiehen oikeus
Perinnetyön toimia ja toimijoita 
mietittäessä tunnutaan usein luot-
tavan vahvasti Puolustusvoimien, 
kuntien ja seurakuntien vakiin-
tuneeseen apuun. Lähtökohta on 

hyvä ja monin paikoin toimiva, 
mutta se ei voi olla perinteen vaa-
limisen ainoa ratkaisu.

Perinneajan suunnitteluproses-
sissa on korostettu perinteen sisäl-
lön ja toiminnan laaja-alaisuutta. 
Tarvitaan monia toimijoita ja työ-
jakoa. Erääksi alueellisten perin-
neyhdistysten perustamisen kri-
teeriksi onkin asetettu paikallista 
perinnetyötä tekevien paikkakun-
takohtaisten toimikuntien muo-
dostaminen. Monin paikoin näin 
onkin jo tapahtunut. Muun muas-
sa Pohjois-Karjalan kaikissa kun-
nissa on toimikunnat valmiina.

Käytännön työ niin toimikun-
nissa kuin muissakin paikallisissa 
tehtävissä perustuu mukaan halut-
tavien ja mukaan tulevien yhteisö-
jen tai kansalaisten vapaaehtoiseen 
haluun ”kantaa oma kortensa pe-
rinnetyön yhteiseen kekoon”. Toi-
minnan ja tehtävien on vain olta-
va riittävän vetoavia.

Parhaimmillaan sotiemme ja ve-
teraanien perinnetyön on avointa 
ja kaikille mahdollista. Veteraani-
perinne on osa yhteistä kansallista 
kulttuuriperinnettä ja samalla jo-
kaisen suomalaisen yhteistä omai-
suutta. Perinteen vaaliminen on 
meille kaikille kuuluva jokamiehen 
oikeus, ei vain velvollisuus.

PerTTi SuOMinen
Kirjoittaja on Sotaveteraaniliiton 
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

Joka kunnalla on 
kerrottavana ja  
vaalittavana oma  
tarinansa

perinneaika
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Stadin kundien 
Ässä-rykmentin perinteet 

elävät yhä

Helsingin Kalliossa, Alli Tryggin puistossa, sijaitsee muistomerkki, 
jonka olemassaolosta kaikki helsinkiläisetkään eivät tiedä. 

Vihjeitä kyseisen muistomerkin kunnioittaman joukon 
merkityksestä näille seuduille antaa kuitenkin jo sen viereen 

Hämeentieltä nouseva tienpätkä: Ässänrinne.

Vuonna 1940 pystytetty graniittio-
beliski on eloonjääneiden aseveljien 
kunnianosoitus Talvisodassa kaatu-
neille Jalkaväkirykmentti 11:n eli 
Ässä- rykmentin sotilaille.

Lähtökohdat tuolloin sotaan 

lähteneille, työläistaustaisille pojil-
le olivat haastavat: edellisen sodan 
arvet olivat vielä sen verran hyväs-
sä muistissa.

”Tapahtumat, jotka käytiin läpi 
näillä kallioilla ja rannoilla sekä 

Stadin edustan saarilla jättivät sy-
vät haavat monien mieliin. Kaik-
ki haavat eivät ole ehkä vieläkään 
saaneet täysin sitä hoitoa, mitä ne 
olisivat tarvinneet jo useita suku-
polvia sitten. Kuitenkin ja kaikesta 

huolimatta lähtivät näiden isien po-
jat yhteistä asiaa puolustamaan vie-
lä vereksillä olevista isien haavois-
ta huolimatta”, pohtii Stadin Slangi 
ry:n Esko Vepsä.

Kovat oli oltavat, mutta kovia oli-

vat miehetkin.
”He taistelivat sillä sisulla ja roh-

keudella sekä neuvokkuudella, jon-
ka ankara työ, vaatimaton elämä ja 
vastuunkantamisen taito antoi niin 
yksilöille kuin ryhmällekin, joukol-

ässä-rykmentin poikia etenemässä 
kohti karhumäkeä joulukuussa 1941
  

perinneaika
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Ässä-rykmentti oli ”Kurvin kun-
deista”, eli Hämeentien mutkaa 
ympäröivien seutujen Sörnäisten, 
Harjun, Kallion ja Vallilan kasva-
teista koottu joukko. Talvisodas-
sa he muodostivat Jalkaväkiryk-
mentti 11:n, jatkosodassa heistä 
koottiin Jalkaväkirykmentti 26. 
Talvisodan tappiot olivat kovat: 
Ässä- rykmentti menetti kaatu-
neina ja haavoittuneina yli kaksi 
kolmasosaa vahvuudestaan. So-
taan lähteneestä liki 2900 mie-
hestä oli sodan päättyessä jäljellä 
reilu 850. Talvisodan veteraane-
ja ei ole elossa enää ainoatakaan, 
Jatkosodan veteraaneja kolme. 

Lempinimensä Ässä-rykment-
ti sai joukko-osastotunnukses-

taan, joka sattui olemaan kirjain 
”S”. Kansainvälisilläkin sotafo-
rumeilla arvuutellaan toisinaan 
alkuperää kuvalle, jossa näkyy 
juoksuhaudassa odottavia; jatko-
sodan aikaisia sotilaita pääkal-
lokoristeisissa kypäröissä. Vasta-
ukseksi tarjotaan monesti juuri 
Ässä-rykmenttiä ja selitykseksi 
yleisesti kerrottua legendaa hei-
dän kalmankatkuisesta sotapo-
lustaan. 

”Kyllä heistä kerrottiin tarinaa, 
jota he mielellään ylläpitivät: että 
he olivat lähteneet matkaan per-
jantaina 13. päivä, Harjun ruu-
mishuoneelta ja pääteasemanaan 
Kuolemanjärvi. Totta tuossa ei 
tosin ole mikään”, Ässä-rykmen-
tin perinnetoimikunnan puheen-
johtaja Kari Salminen nauraa. 

”Päätepysäkkinä oli Johannes, 
lähtöpäivä ei ollut perjantai eikä 
13. ja lähtökin tapahtui Vallilan 
tavara-asemalta. Tarkemmin ot-
taen tosin Harjun paarihuoneen 
raiteelta”, hän myöntyy.

 
Rykmentin   
lakkauttaminen 
Ässä-rykmentin historia omana 
yksikkönään päättyi reilu puo-
li vuotta jatkosodan alkamisen 
jälkeen. Tähän johtaneita ta-
pahtumia ympäröi vähintään 

samanlainen myyttisyys ja risti-
riitaisuus. Heinäkuussa 1941 al-
kanut hyökkäysvaihe jatkui ryk-
mentin kohdalla kuukausia vailla 
riittävää lepoa ja joukon menet-
täessä puolet vahvuudestaan. 
Rykmentti osallistui mm. Petros-
koin eli Äänislinnan valtaukseen 
johtaneisiin taisteluihin. 

Joulukuun alussa se oli mu-
kana Suomen hyökkäyssotavai-
heen päättäneessä Karhumäen 
valtauksessa, jonka jälkeen uu-
puneet ja äärimmilleen ajetut 
miehet nousivat peräänkuulut-
tamaan reilumpaa kohtelua. Jot-
kut lähteet puhuvat jopa joukko-
kieltäytymisestä, mutta tämän 
väitteen Ässä-rykmentin perin-
netoimikunnan tiedottaja Kari 
Björn kiistää. Karhumäen jäl-
keen osasto kuitenkin hajoitet-
tiin. Siinä missä jotkut tulkitsi-
sivat tuon niskoitteluna, näkee 
Stadin Slangi ry:n Esko Vepsä 
tapauksessa esimerkin jostain 
ihan muusta. 

”Ässän miehet osoittivat Sör-
kan kundien mielenlujuutta 
ja rikkumatonta yhteishenkeä 
vaatiessaan oikeutta ja kohtuul-
lisuutta joukkojen tehtäväjakoon 
ja mahdollisuutta viipyä edes 
hetken levossa saavutetuissa ase-
missa. Suurin tappioin oli edetty 
tavoitteeseen. Lepo oli tarpeen.”

le ja joukko-osastolle kaluunoiden 
ja kaulusnappien määrään katso-
matta”, Vepsä muistutti.

Valtakunnallisen  
veteraanityön uranuurtaja
Rintamalla syntynyttä aseveljeyttä 
haluttiin vaalia myös sodan talviso-
dan jälkeen. Ässä-rykmentin perin-
neyhdistys perustettiin Suomen en-
simmäisten joukossa jo kesäkuussa 
1940. Ässä-rykmentti r.y.:n huol-
totoimisto aloitti toimintansa seu-
raavassa kuussa koko maan en-
simmäisenä, toimien esimerkkinä 
muuallekin maahan avatuille toi-
mistoille.

Ässä-rykmentin asevelitoimin-
nalla oli maanlaajuisia ja varsin 
pitkäkantoisia seurauksia, sillä 
sen muualle Suomeen levinneen 
esimerkin pohjalta syntyi valta-
kunnallinen organisaatio Suomen 
Aseveljien Liitto. Tämän 1945 lak-
kautetun järjestön henkiselle perus-
talle rakentuu yhä tänäänkin tehtä-
vä veteraanityö.

Talvisodan Ässä-rykmentin eli 
JR 11:n muistomerkkitoimikunta 
perustettiin sekin jo toukokuus-
sa 1940. Varoja rykmentin riveistä 
kaatuneiden muistomerkkiä varten 
oli alettu kerätä heti sodan päätty-
misen jälkeen. Lokakuussa paljaste-
tun muistomerkin suunnitteli Aar-
re Aaltonen ja sitä vartioiva leijona 
on myöhemmin koristanut ryk-
mentin muitakin muistoesineitä.

Kokoontumiset täynnä 
perinteitä
Ässä-rykmentin perinteitä ko-
koonnutaan muistelemaan kah-
desti vuodessa: 13.3. eli Talviso-
dan päättymispäivänä sekä JR 11:n 
perustamisen vuosipäivänä 13.10., 
joka Ässä-rykmentin muistomer-
kin pystyttämisen vuosipäivä.

Muiston elossa pitämistä ei ole 
kuitenkaan haluttu jättää vain noi-
hin kahteen päivään vuodessa: 1989 
rykmentin yhä elossa olevat vete-
raanit saivat aikaan sen, että Kaar-
tin pataljoonan (sittemmin Kaartin 
jääkärirykmentin) tehtäviin lisät-
tiin Ässä-rykmentin perinteiden 
vaaliminen ja rykmentin perinteet 
ovat esillä mm. Santahaminan ka-
sarmialueen keskellä sijaitsevalla 
Kaartin Jääkärirykmentin perin-
netalolla.

Rykmentin oma perinnekilta jul-
kaisee kaksi kertaa vuodessa ilmes-

tyvää Peikkosoturi-tiedotettaan. Li-
säksi se osallistuu ahkerasti rajan 
takaisille taistelutantereille suun-
tautuville sotahistoriallisille retkille. 
Hartaudella vaalitut perinteet ulot-
tuvat jopa ruokakulttuuriinkin.

Maalis- ja lokakuussa nähtävi-
en muistotilaisuuksien jälkeen on 
vuorossa aina perinteinen aseveli-
tapaaminen ravintola Graniittilin-
nassa, missä kokoontumiset on jo 
yli vuosikymmenen ajan pidetty. 
Tilaisuuksissa on perinteisesti tar-
jottu Ässäsopan nimellä kulkevaa 
lihakeittoa. Tämän perinteet juon-
tavat jo Talvisotaan.

”Herneet piti säästää talven va-
ralle, joten syötiin rokan sijaan li-
hakeittoa. Tuolloin soppa tehtiin 
possusta tai taisteluhevosista”, Äs-
sä-rykmentin perinnetoimikun-
nan puheenjohtaja Kari Salminen 
kertoo. 

Mitään yhtä salaista ja huolella 
vartioitua reseptiä ei keittoon siis 
ole olemassa. Nykyään soppa val-
mistuu Graniittilinnan reseptillä ja 
naudanlihasta.

”Sen on kyllä kaksi veteraania 
käynyt aikanaan tarkistamassa ja 
hyväksi havaitsemassa”, Salminen 
paljastaa.

arieLa Säkkinen

kari Salminen.

ravintola Graniittilinnan perinteistä ässäsoppaa

Myyttien ympäröimä joukko

ässä-rykmentin muistomerkki 
pystytettiin sen perustamisen 
ensimmäisenä vuosipäivänä

PS. Ässä-rykmentin uuden 
historiikin esittelyn löydät 

lehdestä sivulta 44!
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Vuonna 1961 Parolaan perustet-
tu museo on kirjaimellisesti täyn-
nä painavaa asiaa: sodanaikaisen 
Panssaridivisioonan sekä muiden 
panssari- ja panssarintorjuntajouk-
kojen saavutuksia ja kalustoa esitte-
levän museon kokoelmaan kuuluu 
peräti 70 panssariajoneuvoa ja 30 
panssarintorjunta-asetta niin maa-
ilmansotia edeltävältä, niiden aikai-
selta kuin sen jälkeiseltäkin ajalta. 
Lisäksi museo alueelta löytyy toi-
nen Suomen toisen maailmanso-
dassa käyttämistä panssarijunista.

Kokoelma on laajuudessaan ai-
nutlaatuinen, vahvistaa museon-
johtaja Simo Hautola.

”Esimerkiksi neuvostoliittolai-
sista panssarivaunuista ei ole Ve-

näjän ulkopuolella missään yhtä 
kattavaa kokoelmaa. Erityisiä har-
vinaisuuksia ovat BT-42 rynnäkkö-
tykki - ainoa laatuaan -, T-50 kevyt 
panssarivaunu, joita maailmassa on 
jäljellä kaksi, sekä panssariauto BA-
10, joka sekin on tiettävästi ainoa 
koko maailmassa.”

Kokoelman helmeksi Hautola 
nostaa kuitenkin jotain ihan muuta: 
tänä vuonna 100 vuotta täyttävien 
Suomen panssarijoukkojen ensim-
mäisen ”hyökkäysvaunun” Renault 
F.T. Modèle 1917.

Ihmistä unohtamatta

Pääosa raskaasta kalustosta kuten 
panssarivaunut, muut ajoneuvot ja 

raskaat aseet on alun perin saatu 
joko sotasaaliina tai ne on hankit-
tu Puolustusvoimille, joka on sit-
ten luopunut vanhentuneesta ka-
lustosta.

”Tästä materiaalista suurin osa 
on edelleen Puolustusvoimien 
omaisuutta ja Sotamuseon hallin-
noimaa materiaalia. Meille kalus-
to on deponoitu museokäyttöön. 
Muu museoesineistö, kuten ase-
puvut, pienesineet, kunniamerkit, 
valokuvat ja asiakirjat ovat pää-
osin joko yksityisten tahojen lah-
joittamia tai muulla tavoin muse-
on hankkimia, ja ne ovat museota 
ylläpitävän säätiön omistuksessa”, 
Hautola kertoo.

Monipuolinen museo antaakin 
hienosti tilaa panssarivoimien ka-
luston lisäksi myös niissä palvelleille 
henkilöille. Sisäosan vitriinit esitte-
levät heidän tarinoitaan kiinnosta-

Parolan panssarimuseossa 
ollaan painavalla asialla

Hämeenlinnan lähellä sijaitseva museo vaalii 
tänä vuonna satavuotisjuhlaansa viettävien 

Suomen panssarijoukkojen perinteitä

Museo esittelee myös panssarijoukoissa sodissa taistelleiden henkilötarinoita

ainutlaatuinen kokoelman jakaantuu sisä- ja ulkonäyttelyyn
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Tammenlehvän Perinneliiton seminaari:

Museoilla tärkeä 
merkityksestä 

perinteen siirtäjinä

Tammenlehvän Perinneliitto piti Suur-Savon Sota-
veteraanipiirin järjestämänä 15. veteraaniperinteen 

seminaarin Mikkelissä 22. Marraskuuta 2019.

”Museot veteraaniperinteen 
siirtäjinä”-teemaisessa, havain-
nollisessa seminaarissa aiheeseen 
perehdyttiin tutustumalla Jalka-
väkimuseoon, Päämajamuseoon 
ja Viestikeskus Lokkiin. Kun lo-
puksi vielä maalattiin tulevaisuu-
dennäkymät tiedekeskus Muis-
tin esittelyllä, saivat osallistujat 
ajateltavaa ja ideoita veteraani-
perinteen tulevaisuuden kehit-
tämiseksi.

”Museot elävät tarinoista,” tote-
si Jalkaväkimuseon johtaja, evers-
ti evp Markku Riittinen.

Riittisen esimerkkien myötä 
seminaariyleisö sai kokemuksen 
siitä, miten tarinat tuovat syvyyt-
tä museon näyttelyihin. Riittinen 
painotti pedagogista lähestymis-
tä esimerkiksi koululaisten mu-
seovierailuihin liittyen.

”Sen avulla voidaan vaikka lu-
kioikäisille saada samaistumisen 
tunne siihen, että osa veteraaneis-
ta oli heidän ikäisenään sodassa.”

Mikkeli tärkeä asemapaikka

Mikkelin kulttuuri- ja museojoh-
taja Matti Karttusen johdolla se-
minaariyleisö perehtyi Päämaja-
museoon ja Viestikeskus Lokkiin.

”Kun Mikkelissä toimi sodan-

johto vuonna 1918 ja Talvi- sekä 
Jatkosodassa, niin tämä luo Mik-
keliin vahvan perinnön vaalitta-
vaksi. Kaikki varmasti mieltävät 
Mikkelin brändin Päämajakau-
punkina. Mikkelissä olikin aistit-
tavissa ylpeys historiasta ja kau-
pungin asemasta sotien ajalta.”

Mikkelissä veteraanien perin-
töä vaalitaan tulevaisuudessa ny-
kyistäkin kokonaisvaltaisemmin. 
Päämajamuseossa avautuu sodan 
johtaminen, Jalkaväkimuseossa 
sodan käyminen ja tiedekeskus 
Muisti mahdollistaa sodan ko-
kemisen.

”Vuonna 2021 avautuva tiede-
keskus Muisti hyödyntää uusin-
ta teknologiaa kokemuksellisissa 
ja vuorovaikutteisissa näyttelyis-
sä, jotka käsittelevät sotaa ilmiö-
nä. Tavoitteena on muistaa, miten 
rauhaa ylläpidetään tallentamalla 
ihmisten muistot sodista. Toimin-
nan ydintavoitteena on rauhaa ja 
Suomen itsenäisyyttä arvostava 
ihminen”, esiteli Sodan ja rauhan 
keskuksen Muistin toimitusjoh-
taja Olli-Pekka Leskinen tulevai-
suuden näkymiä.

Seminaarin antina jäikin innos-
tavat ajatukset perinnettä tulevai-
suudessa vaalivien museoiden ja 
Muistin tapaisten palvelujen yh-

teensovittamisesta. Tarinoiden ja 
kokemusten kautta välittyvät ve-
teraanien arvot nuoremmille su-
kupolville. Kuten seminaarissa 
museokierrosten avulla havain-
nollistettiin, historian inhimillis-
täminen tunteiden tasolle vaikut-
taa ihmisiin. Sen avulla ymmärrys 
sodan kauheuksista auttaa arvos-
tamaan rauhaa ja veteraanien uh-
rauksia.

TekSTi: PeTTeri rOkka
suunnittelupäällikkö, 
Sotaveteraaniliitto

kuVa: rainer FabriCiuS

Seminaarin 
avasi Tammen-
lehvän Perinne-
liiton puheen-
johtaja Jukka 
Viinanen

Sotaveteraaniliiton nettisivulla juuri 
julkaistussa jutussa on listattuna Parolan 

parhaat palat – kannattaa siis käydä
kierroksella: www.sotaveteraanit.fi

valla ja inhimillisyydessään jopa 
koskettavalla tavalla. Niinpä mu-
seo on antoisa kohde myös sellaisel-
le vierailijalle, jota tekninen osuus 
ei välttämättä niin puhuttelekaan.

Panssarijoukkojen riveistä Man-
nerheim-ristin ritareiksi nousseil-
le on museolla omistettu oma sei-
nänsä.

Vapaaehtoisvoimin ympäri 
vuoden
Panssarimuseon vahvuutena ovat 
Hautolan mukaan ympäri vuoden 
järjestettävät tapahtumat, joissa on 
mahdollista esitellä vapaaehtoisvoi-
min ylläpidettäviä museopanssari-
vaunuja. Haasteena on hänen mu-
kaansa puolestaan yhä kasvavan 
kokoelman säilyttäminen, esille-
tuonti ja ylläpito.

”Erityisesti sesonkiaikana on tar-
jolla mielenkiintoisia tapahtumia ja 
nähtävää”, hän vinkkaa ja muistut-
taa museon olevan auki vuoden jo-
kaisena päivänä.

Osaan kalustosta pääsee tutustu-
maan ihan sisään kiipeämälläkin 
ja kesäisin museolla järjestetään 
tapahtumia, jonka yhteydessä on 
toisinaan jopa mahdollisuus testa-
ta vaunuja ihan käytännössä.

”Ajamaan ei silti pääse, mutta 

kyytiin kyllä!” Hautola nauraa.
Kiinnostusta ulkomaita 
myöten
Laaja ja harvinaisuuksia sisältävä 
museo houkuttelee paikalle vierai-
lijoita ulkomaita myöten.

”Museon vuosittainen kävijä-
määrä on n. 30 000. Näistä noin 
10% on ulkomaalaisia, ja esimer-
kiksi japanilaisia käy paljon. Pääosa 
tulee kuitenkin naapurimaistam-
me: Virosta. Venäjältä ja Ruotsista.”

Ruotsista on saapunut vierailul-
le myös perhe, joka on viikon ajan 
kiertänyt eteläisen Suomen sotahis-
toriallisia kohteita.

”Tämä museo oli ehdottomasti 
koko loman paras päivä!” molem-
mat perheen teini-ikäisistä pojista 
hehkuttavat.

Vaikka maailman mittaluokas-
sakin mittava onkin, ei kokoelma 
museonjohtajan mukaan ole vielä-
kään ihan valmis.

” Haaveissa oli saada kokoel-
miin viime sotien aikana saksa-
laisjoukoilla Lapissa olleita So-
mua-, Hotchkiss- ja PzKpfw II sekä 
III -vaunuja.”

TekSTi Ja kuVaT: 
arieLa Säkkinen

T-55 vaunun torni havainnollistaa panssarivaunujen aseistuksen voimaa.

Osaan kalustosta pääsee tutustumaan sisätiloja myöten.

perinneaika
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Sota kosketti 80 vuotta sitten va-
jaata 3,7 miljoonaa Suomessa asu-
vaa tavalla tai toisella. Talvi-, Jat-
ko- ja Lapin sota jättivät jälkensä 
sodan kokeneisiin naisiin, lapsiin 
ja miehiin.

Toiset selvisivät sotavuosista vä-
häisillä fyysisillä ja psyykkisillä vau-
rioilla, mutta toiset eivät toipuneet 
koskaan ja toiset kantavat taak-
kaansa edelleen. Sodan vaikutuk-
set ja muisto näkyivät ja näkyvät 
yhä jälkipolvissa.

Aika sumentaa menneisyyden – 
hiljattain koettu muuttuu histori-
aksi ja yhteys tähän päivään katke-
aa. 130 vuoden kuluttua talvisota 
on aikalaisilleen yhtä tuttu ja lähei-
nen kuin Suomen sota meille tänä 
päivänä. Ajan kuluessa sodan kau-
heus voi unohtua ja arvot muuttua.

Sodasta kertominen on 
rauhan edistämistä
Viime sotiemme kokeneiden pe-
rintöön on liitettävissä tärkeitä ar-
voja, kuten lähimmäisten huomi-
oiminen, velvollisuuden tunto, 
uhrautuvuus, sitkeys ja usko tule-
vaisuuteen. Näiden arvojen vaa-
liminen ja säilyttäminen sekä ja-
kaminen uusille sukupolville on 
tärkeää.

Päämajakaupunki Mikkelissä 

perusteilla oleva Sodan ja rauhan 
keskus Muisti tekee osaltaan työ-
tä näiden arvojen säilyttämiseksi ja 
jakamiseksi. Keväällä 2021 avautu-
vassa Sodan ja rauhan keskus Muis-
tissa kerrotaan näyttelyiden väli-
tyksellä sodan todellisuudesta ja 
kauheudesta, mutta myös ihmisen 
kyvystä sopeutua ja selviytyä vaike-
uksista. Toiminnan tavoitteena on 
rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä ar-
vostava ihminen. Muisti kertoo so-
dasta edistääkseen rauhaa.

Rauhan arvostuksen merkitys 
korostuu, sillä meistä yhä harvem-
pi on itse henkilökohtaisesti koke-
nut sotaa, vaikka maailmalla sotaa 
käydään edelleen joka päivä. Tänä 
päivänä mielikuva sodasta syn-
tyy useimmille elokuvien, pelien, 
kirjojen ja uutisten vaikutuksesta. 
Pohjaa mielikuville ja tietämyksel-
le saadaan toki esimerkiksi histo-
rian oppikirjoista ja tutkimuksista, 
mutta hallitseva rooli mielikuvien 
luojana on viihdeteollisuudella. Par-
haimmillaan viihdeteollisuus on-
nistuu välittämään varsin realistista 
kuvaa sodasta, mutta usein näkö-
kulmat jäävät turhan yksipuolisiksi.

Viihdeteollisuus onnistuu kui-
tenkin esittämisen tavoillaan herät-
tämään laajassa yleisössä kiinnos-
tusta menneisyyden tapahtumiin 
ja ilmiöihin. Ne voivat toimia sie-
menenä kohti syvempää kiinnos-
tusta ja ymmärrystä. Näin viih-
deteollisuuden voidaan nähdä 
palvelevan osaltaan elinikäistä op-
pimista.

Viihteellistäminen ja  
tarinallistaminen
Myös museoilla, oppilaitoksilla ja 
kulttuurilaitoksilla voisi olla opit-

tavaa viihdeteollisuudelta. Jos suu-
ren yleisön kiinnostus ja motivaatio 
halutaan herättää, on edellä mainit-
tujen toimijoiden käytettävä esit-
tämisen tavoissaan keinoja, jotka 
vetoavat tuohon yleisöön. Osittain 
tähän haasteeseen onkin jo tartuttu.

Esimerkiksi museot uusivat näyt-
telyjään aikaisempaa viihteellisem-
mällä otteella, tuovat näyttelyihin 
tarinallisuutta, elämyksiä ja ko-
kemuksia. Uudet esitysteknologi-
at mahdollistavat mielenkiintoi-
sempien näyttelyiden tekemisen 
ja historian elävöittämisen. Ehkä 
elämyksellisemmät museonäytte-
lyt herättävät kiinnostusta suures-
sa yleisössä ja saavat myös nuoret 
sukupolvet kiinnostumaan histo-
riastaan?

Sodan ja rauhan keskus Muis-
tin tavoitteena on herättää suu-
ren yleisön kiinnostusta histori-
aa sekä sodan ja rauhan ilmiöitä 
kohtaan. Muistissa näyttelyt tule-
vat nojaamaan vankkaan pedago-
giseen lähestymistapaan, uusimpiin 
historian ja yhteiskuntatieteiden 
tutkimusten tuloksiin sekä objek-
tiivisuuteen.

Muistin ensimmäinen päänäyt-
tely tulee kertomaan lasten, nais-
ten ja miesten tarinan Talvisodan, 
Jatkosodan ja Lapin sodan ihmis-
lähtöisestä näkökulmasta. Ihmisten 
kokemuksia taustoitetaan laajem-
malla Suomen, Euroopan ja maail-
man historialla. Historia herätetään 
henkiin uusien esitysteknologioi-
den ja esittämisen tapojen avulla.

Tarinallistamalla yksittäisten 
sodan kokeneiden ihmisten koke-
mukset ja viemällä näyttelyvieras 
sisään näihin tarinoihin, voidaan 
näyttelystä luoda vahvasti tuntei-
siin vetoava ja ajatuksia herättävä. 

Samalla näyttelyssä voidaan antaa 
ääni hyvin erilaisille ihmisille ja nä-
kökulmille. Kuulluiksi voivat tulla 
rintamasotilaat, kotiäidit, lotat kuin 
lapsetkin. Myös yksittäisen venä-
läissotilaan tai ruotsalaisen vapaa-
ehtoisenkin tarina saa sijansa.

Virtuaali- ja lisättyä  
todellisuutta
Vahvimpia historian elävöittämistä 
mahdollistavia teknologioita ovat 
tällä hetkellä virtuaalitodellisuus 
(virtual reality, VR) ja lisätty todel-
lisuus (augmented reality, AR).

Sodan ja rauhan keskus Muistis-
sa näyttelyvieras pääsee VR-tekno-
logian avulla kokemaan, miltä yk-
sittäisestä sotilaasta mahdollisesti 
tuntui rintamalla. VR:n mahdol-
listamassa kolmiulotteisessa kei-
notodellisuudessa kokija pääsee 
voimakkaasti eläytymään ja ”up-
poamaan” kokemukseen. Näytte-
lyvieras voi kokea muun muassa 
tykistötulen ja nähdä ylilentävät 
lentokoneet, hyökkäävät vihollis-
joukot ja taisteluvaunut.

AR odottaa teknologiana vielä lä-
pimurtoaan, mutta odotukset sen 
osalta ovat suuret. Sen avulla au-
tenttiseen ympäristöön on mahdol-
lista tuoda digitaalisesti tuotettuja 
sisältöjä. Nämä sisällöt on mah-
dollista nähdä esimerkiksi lisätyn 
todellisuuden lasien tai tablettitie-
tokoneen näytön välityksellä. His-
torian elävöittämisen kannalta AR 
on erityisen mielenkiintoinen.

Teknologian avulla autenttiseen 
ympäristöön voidaan tuoda siihen 
liittyvää historiallista sisältöä. Tek-
nologia esimerkiksi mahdollistaisi 
Päämajamuseossa olevan Maavoi-
matoimisto-interiöörin ”herättämi-

sen henkiin”. AR-teknologian avul-
la näyttelyvieraan olisi mahdollista 
nähdä Maavoimatoimiston henki-
lökunta työskentelemässä aidossa 
ympäristössä. Tätä on jo päästy tes-
taamaan Päämajamuseossa Tam-
pereen yliopiston koordinoimassa 
DELTA-hankkeessa, jossa tuotet-
tiin demosovellus, jossa Manner-
heim tutkii omassa työhuoneessaan 
muun muassa Rukajärven suunnan 
rintamatilannetta ja datavisuali-
sointeja jatkosodan aikana.

Sodan ja rauhan keskus Muistin 
näyttelyiden avautumiseen on aikaa 
vielä noin puolitoista vuotta. Vaa-
timukset näyttelyiden sisällöille on 
asetettu korkealle. Uusilla esittämi-
sen tavoilla ja näkökulmilla on tar-
koitus herättää kiinnostusta paitsi 
asian harrastajissa ja asiantuntijois-
sa, myös suuressa yleisössä ja erityi-
sesti niissä, jotka eivät perinteisesti 
vieraile sotamuseoissa.

OLLi-Pekka LeSkinen
Sodan ja rauhan keskus 
Muisti Oy:n toimitusjohtaja

perinneaika

Mikkeliin keväällä 
2021 avautuva suur-
hanke on uranuurtaja 

myös virtuaali- ja 
lisätyn todellisuuden 

tarjoamien työkalujen 
käytössä

Sotavuosien raskas 
historia eläväksi

Sodan ja Rauhan keskus Muisti hyödyntää uutta teknologiaa

Virtuaalitodellisuuden avulla näyttelyvieras pääsee kokemaan mm. miltä tuntui olla rintamalla
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Elettiin 1980-luvun alkua. Pieni tyt-
tö istui Pietarsaaressa mummolan 
ruokapöydän alla, suurten miesten-
kenkien ympäröimänä. Tyttö istui 
hipihiljaa ja kuunteli juttuja sodas-
ta, tykkitulesta, talviöistä korsuis-
sa, rintaman viihdytyskiertueista ja 
kaatuneista kavereista.

Isoisä ja muut miehet olivat tais-
telleet yhdessä sekä talvi- että jat-
kosodassa. Miehet vuoroin lii-
kuttuivat, vuoroin nauroivat. 
Nauruntyrskähdys se lapsenkin 
paljasti. Mutta lasta ei häädettykään 
pois kuuntelemasta, vaan hänelle 
katettiin paikka pöydän ääreen.

Elettiin joulukuuta 2008. Kol-
mekymppinen nuorimies kantoi 
Lapuan Tiistenjoella sinivalkoista 
arkkua. Isoisä tuotiin kotikirkolle 
viimeistä kertaa. Lumi narskui ken-
kien alla mutta muuten kuului vain 
kirkonkellojen rauhaisa sointu.

Nuorenmiehen mielessä virtasi 
kuvia yhteisistä hetkistä, varsinkin 
työtehtävien mahdollistamista vete-
raanitilaisuuksista. Ei pappa niissä 
paljon omista sotakokemuksistaan 
ollut puhunut, ne muistot olivat lii-
an kipeitä. Mutta niissä oli jaettu 

jotakin kallisarvoista, joka kantoi 
yli sukupolvien ja kuoleman rajan.

Avainroolissa oman seudun 
perinteet ja ihmiset
Minä ja puolisoni, sotaveteraani-
en lapsenlapset, emme ole koskaan 
kokeneet sotaa. Onneksi. Mut-
ta me saimme kasvaa kiinni vete-
raanisukupolven perinteeseen; ar-
vostamaan niitä uhrauksia, joita 
isänmaan ja kotiseudun puolesta 
oli tehty. Saimme oppia ymmärtä-
mään, että meidän aikamme rau-
hasta ja hyvinvoinnista oli maksettu 
kallis hinta. Meille kerrottiin, mitä 
tarkoittaa, että veljeä ei jätetä.

Meidän lapsemme ja heidän lap-
sensa ovat erilaisessa tilanteessa. 
Miten veteraanien perintöä kunni-
oitetaan, pidetään yllä ja kehitetään 
silloin kun viimeinenkin veteraani 
on saateltu hautaan? Miten me jat-
kamme kunniavelkamme maksua 
uudessa ajassa?

Kotiseutuliikkeen näkökulmasta 
veteraaniperinnetyössä on kyse ko-
tiseututyöstä. Sota koskettaa kaik-
kia ja jättää jälkensä jokaiseen niin 
sotatapahtumissa kuin kotirinta-
malla. Siksi sotavuosien tarina on 
myös tärkeä osa kotiseudun tari-
naa. Niinpä monilla kotiseutuyh-
distyksillä on jo hyvinkin pitkiä 
perinteitä erilaisesta veteraani- ja 
perinnetyöstä.

Suomen Kotiseutuliitto on maan 
suurin kulttuurialan kansalaisjär-
jestö. Liittoon kuuluu noin 800 jä-
senjärjestöä, joissa toimii noin 150 
000 kotiseutuaktiivia. Olemme mu-
kana Tammenlehvän Perinnelii-
tossa ja olemme kannustaneet jä-
senjärjestöjämme mukaan myös 
alueelliseen ja paikalliseen vete-

raaniperinnetyöhön.
Perinnetyön uudessa vaihees-

sa keskeisintä on paikallislähtöi-
syys. Tärkeää on, että veteraanipe-
rinteen paikalliset muodot ja tavat 
säilyvät sellaisina kuin ne kussa-
kin paikallisyhteisössä hyviksi koe-
taan ja että niitä kehitetään paikal-
lisista lähtökohdista käsin. Silloin 
kun perinteet irtoavat paikallisista 
merkityksistä, ne muuttuvat pääl-
le liimatuiksi ja väkinäisiksi. Tär-
keimmässä roolissa ovat siksi aina 
kunkin seudun omat ihmiset, omat 
ajatukset ja omat toimintatavat. 
Vanhat ja uudet.

Perinteetkin muuttuvat

On tärkeä muistaa, että perinteet 
myös muuttuvat ajassa. Perinne-
aikaan siirtyminen laittaa meidät 
väistämättä pohtimaan uudistumis-
ta. Paitsi että uusia sukupolvia kan-
nattaa ajaa sisälle perinteisiin toi-
mintamuotoihin, heitä kannattaa 
lähestyä myös niillä välineillä ja ta-
voilla, jotka heitä puhuttelevat. Siis 
tänä päivänä esimerkiksi videoilla, 
podcasteilla tai tubettamalla.

Veteraaniperinne ei kuulu vain 
meille, jotka olemme kasvaneet 
kiinni nykyiseen perinnetyöhön, 

vaan ihan kaikille. Jokaisella on oi-
keus olla mukana, oikeus olla osa 
yhteistä perinnettä ja tarinaa.

Erityisesti haluamme Kotiseu-
tuliitossa haluaa kannustaa las-
ten ja nuorten parissa tehtävään 
sekä sukupolvirajat ylittävään pe-
rinnetyöhön, paikallisten selviy-
tymistapojen ja yhteistoiminnan 
esilletuontiin sekä tarinoiden te-
kemiseen eläväksi.

Veteraaniperinne on yhteinen 
asia, jossa sekä työtä että tekijöitä 
on paljon. Siksi koordinointi nou-
see erittäin merkittävään rooliin. 
Jokaisen panosta tarvitaan ja jokai-
selle riittää tekemistä, mutta kaikki-
en ei tarvitse tehdä kaikkea.

Rooli voi vaihdella

Missä ja miten tämä koordinoin-
ti tapahtuu, ja millainen rooli ko-
tiseututoimijoilla voisi olla siinä, 
vaihtelee varmasti suuresti. Jois-
sakin tapauksissa kotiseutuyhdis-
tykset voivat ehkä jopa tarjota foo-
rumin koko veteraaniperinnetyön 
koordinoinnille paikallisella tasol-
la. Paikallisesti tämäkin asia tiede-
tään ja osataan ratkaista parhaiten.

Ensimmäinen askel paikallisissa 
kotiseutuyhdistyksissäkin olisi ot-

taa yhteyttä paikallisiin veteraani-
järjestöihin – tai aivan yhtä hyvin 
myös veteraanijärjestöistä voidaan 
lähestyä paikallista kotiseutuväkeä 
ja pyytää mukaan. Alueellisten 
toimijoiden kannattaa olla yhtey-
dessä vastaavasti aluejärjestöihin. 
Kotiseutuliitto kannustaa vahvas-
ti yhteistyöhön ja yhteiseen poh-
dintaan.

Siirtymävaihe varsinaisesta ve-
teraanityöstä perinnetyöhön kes-
tää monia vuosia. Mutta se ei tar-
koita, että meidän pitäisi odottaa 
jotakin. Päinvastoin, perinnetyön 
aika on juuri nyt.

Veteraanin iltahuudossa kosket-
tavasti kiteytetty tehtävä on siirty-
nyt ja siirtymässä viestikapulana 
eteenpäin: ”Kertokaa lastenlapsil-
le lauluin, himmetä ei muistot kos-
kaan saa.” Nyt on tullut meidän 
vuoromme kertoa. Yhdessä.

TePPO YLiTaLO
Kirjoittaja on Suomen Kotiseutulii-
ton hallituksen jäsen ja Tammen-
lehvän Perinneliiton hallituksen va-
rajäsen

perinneaika

Veteraaniperinnetyössä on 
kyse kotiseudusta

”Nyt on 
meidän 

vuoromme 
kertoa”

Paikallislähtöisyyteen panostamisen lisäksi 
Kotiseutuliitto muistuttaa, että perinteet muut-
tu vat ajassa ja nuorempia polvia on opittava 
tavoittamaan myös heidän omilla tavoillaan.

Perinnetyön aika on nyt, muistuttaa Teppo Ylitalo (kuva: benjamin Pöntinen
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Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen:

Veteraaniperinnön 
vaaliminen on 

koko yhteiskunnan asia
Timo Laitisen mielestä veteraanisukupolven 
perinteen vaaliminen on kohtuuttoman suuri 
taakka järjestökentän yksin hoidettavaksi. 

Valtiota kaivataan työn tueksi.
Sotavuosien perintö ja maamme 
vapaudesta maksettu hinta on Val-
tiokonttorin pääjohtajalle Timo 
Laitiselle läheinen.

”Molemmat isoisäni olivat kol-
men sodan veteraaneja. Enoni kaa-
tui Talvisodan ensipäivinä. 1925 
syntyneenä isäni oli viimeistä pal-
velukseen kutsuttua ikäluokkaa ja 
oli mukana Jatkosodan todella pa-
hoissa vetäytymistaisteluissa”, hän 
kertoo.

Laitisen isä kuului niihin, jotka 
eivät koskaan puhuneet sodasta. 
Hän kuoli vain 51-vuotiaana, Timo 
Laitisen ollessa kahdeksantoista.

”Varmaan sodan käyneenä sy-
dän petti. Hänen sotamuistoistaan 
on säilynyt vain kirje rintamalta ja 
Kolmen kannaksen muistomita-
lin kunniakirja. Siinä on se perin-
tö, jonka hän on henkilökohtaises-
ti tämän vapauden ohella jättänyt. 
Toista isoisääni en koskaan ehti-
nyt tavatakaan, toinen aloitti so-
tien muistelmiensa kirjoittamisen 
puoli vuotta ennen kuolemaansa ja 
muistelmat jäivät noin kolmen si-
vun mittaisiksi”, hän toteaa.

Ehkä juuri siksi hän ymmärtää, 
miten tärkeää on, ettei noiden su-
kupolvien perintö unohtuisi.

Järjestöillä liian   
suuri vastuu
Laitinen huomauttaa, että mietti-
essään perinnetyötä henkilökoh-

taisesta, suomalaisen perheen nä-
kökulmasta, on hänen perheensä 
näkökulma todennäköisesti se kai-
kista tyypillisin: ettei sodan käynyt 
sukupolvi siitä juurikaan puhunut.

”Sitä kautta aloin miettimään, 
että ketkä tahot perinnetyötä ovat 
Suomessa tehneet. Ne on Puolus-
tusvoimat, veteraanijärjestöt ja ve-
teraanijärjestöjen perustamana 
Tammenlehvän Perinneliitto. Vaik-
ka he haluavat siinä mukana olla-
kin, on Puolustusvoimienkin ensi-
sijainen työ kuitenkin jotain ihan 
muuta ja veteraanijärjestöjen ydin-
tehtävä on vieläkin omasta jäsenis-
töstään huolehtiminen.”

Hänen mielestään on kohtuuton-
ta jättää perinteen vaaliminen vain 
järjestökentän työksi.

”Olisiko niin, että me muut 
emme vielä ole ymmärtäneet pe-
rinnetyön ylisukupolvista mer-
kitystä ja laaja-alaisuutta emme-
kä ole osanneet suhtautua siihen 
riittävän kokonaisvaltaisesti ja pit-
käjänteisesti? Voisi olla harkitse-
misen arvoista arvioida – nyt pe-
rinnetyötä tekevien järjestöjen 
työn tueksi – yhteiskunnallisesti 
kattavan ja vuosikymmenien pää-
hän ulottuvan sodan ajan suku-
polven perinnön vaalimista kos-
kevan suunnitelman laatimista. Ja 
jos siihen päädytään, pitäisi sen 
nousta hallitusohjelmien ja vuosi-
tason budjettien yläpuolelle.”

Veteraanijärjestöt olisivat hänen 
mukaansa luonnollisesti yhä avain-
asemassa, mutta sen tueksi kaiva-
taan valtiota.

”Mitä seuraavat sukupolvet syn-
tyessään ja kasvaessaan kuulevat 
Suomen sodista – onko se vain se, 
mitä koulun historiankirjoissa lu-
kee? Miten saataisiin tutkijavoimat 
ja erilaiset valtiolliset toimijat kerät-
tyä kasaan?”

Laitisen mukaan valtion ei tulisi 
unohtaa kunniavelkaansa veteraa-
neilleen viimeisen veteraanin pois-
tuttuakaan.

”Minusta suunnitelma pitäisi 
koeponnistaa läpi.”

Miksi mennyt on  
muistettava?
Laitisen huomauttaa, että sodan 
ajan sukupolvien perinteiden vaa-
liminen ei rajoitu sotavuosiin.

”Siitä on ehdottomasti jatkumo 
sodanjälkeisen yhteiskunnan ra-
kentamiseen, joka tapahtui tänä 
päivänä ajatellen käsittämättömän 
alkeellisissa olosuhteissa.”

Nuoremmilla polvilla ei suvussa 
ole enää ollut ainuttakaan veteraa-
nia jäljellä eivätkä kaikki ole välttä-
mättä koskaan veteraania edes ta-
vanneet. Kysymys siitä, miten myös 
heihin saataisiin juurrutettua ajatus 
”meidän tarinastamme” ja ”meidän 
perinnöstämme” saa Laitisen miet-
teliääksi.

” Se on hyvä kysymys. Tätä pitäi-
si pystyä lähestymään jo ehkä tänä 
päivänä historiallisten faktojen 
kautta. Järjestöjen kesken tietysti 
korostuu se sota, joka oli väistämä-
tön tosiasia ja seuraus paljon isom-
mista asioista, joihin me emme pys-
tyneet vaikuttamaan millään tavalla 
ja siihen kontekstiinhan kokonai-
suus pitäisi osata rakentaa, jotta se 
ymmärrys syntyisi. Että meillä oli 
ajanjakso, jollaista ei toivottavasti 
enää koskaan tule, mutta voi tulla.”

Hänen mukaansa tärkeää onkin 
ymmärtää historiallinen jatkumo 

ja huomauttaa sotien olevan arki-
päivää maailmassa tälläkin hetkellä.

”Se on fakta, joka sodista on hyvä 
pitää esillä; niihin johtavat syyt ja 
niistä aiheutuvat kärsimykset. Ei 
pelotevaikutuksena vaan ihan yleis-
sivistyksenä.”

Laitinen huomauttaa, että pit-
kässä juoksussa on merkitykselli-
siä hetkiä Suomen kansan histori-
assa vähän.

”Venäjän vallan alle tullessamme 
1809 saimme itsehallinnon. Seuraa-
va oli itsenäistyminen vuonna 1917, 
sitten se, että 1940-luvun taistelui-
den ansiosta itsenäisyytemme säi-
lyi. Sotavuodet ovat meille näistä 
viimeisin ja se hetki, jonka koke-
neita joukossamme vielä on. Se luo 
niille vuosille sellaisen merkityk-
sen, että tietoa – tai pikemminkin 
ymmärrystä niistä – pitäisi pys-
tyä vaalimaan. Yksittäisiä taistelui-
ta tai tappioita ei kenenkään taval-
lisen kansalaisen tarvitse muistaa, 
mutta ymmärtää, mikä se historian 
kulku silloin oli ja miten olisi voinut 
käydä toisinkin. Siitä meillä on ete-
läinen naapurimaa hyvä verrokki.”

Kaksi doktriinia

Laitinen nostaa esiin myös talou-
dellisen vakauden merkityksen.

”Vanhan liiton doktriinihan 

oli se, että valtio on turvassa, kun 
sillä on paljon rautaa rajalla ja se 
varmaan piti paikkansakin, mut-
ta tämän päivän maailmassa, jossa 
talous toimii reaaliajassa globaalisti 
ja raha liikkuu bitteinä ihan hetkes-
sä, on rinnalle tullut toinen doktrii-
ni: että suvereeni valtio on turvas-
sa, kun sen on hoitanut taloutensa 
hyvin.”

Hän muistuttaa tämän olleen 
tie, jota Suomi on järjestelmällises-
ti vuosikymmenten ajan kulkenut.

”Vaikka mitä puhutaan, niin me 
olemme taloudellisesti vakaa maa; 
kärjessä ihan kaikissa kauneuskil-
pailuissa. Sillä on ihan yhtä mer-
kittävä rooli turvallisuuspoliitti-
sessa ympäristössämme kuin sillä, 
että meillä on luotettava ja uskotta-
va puolustus.”

Varoittavaksi esimerkiksi hän 
nostaa Ukrainan kriisin.

”Voi olla, että pelkistän tai kärjis-
tän, mutta ennen kuin kriisi alkoi, 
Ukrainalla oli maasta rahat loppu 
ja he joutuivat miettimään, kään-
tyvätkö EU:n vai Venäjän puoleen, 
kun tarvitsivat taloudellista apua. 
He kääntyivät EU:n puoleen ja mi-
täs sitten tapahtui?”

arieLa Säkkinen

Valtiokonttorin Timo Laitisen mielestä on tärkeää ymmärtää sotien historiallinen jatkumo

perinneaika
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Välirauhan muistotilaisuus 
Lappeenrannan Ylämaalla

Ylämaan Sotaveteraanit, Ylämaan 
Kotiseutuyhdistys ja Kaakkois-Suo-
men Rajamieskilta järjestivät 19. 
syyskuuta Jatkosodan päättymisen 
muistotilaisuuden. Tapahtuma pi-
dettiin Koskenkodilla, koska siellä 
asuu lukuisia veteraaneja. Kosen-
kodin ruokasali oli viimeistä sijaa 
myöten täysi, sillä olihan luvassa 
mielenkiintoista ohjelmaa.

Juhlapuheen piti Etelä-Karjalan 
Sotaorpojen puheenjohtaja Sep-
po Nevalainen, Talvisodan sota-
orpo itsekin, joka kertoi nuorim-
man veljensä syntyneen perheen 
ollessa evakossa.

”Evakkopaikkaamme tuli vies-
ti rintamalta isämme kaatumisesta 
6. päivänä tammikuuta 1940. Myö-
hemmin saimme tietää, ettei hän 
ehtinyt saada tietoa lapsen synty-
mästä.”

Tilaisuudessa palkittiin myös 
Ylämaan koulun veteraaniperin-
nettä taltioineessa piirustus- ja kir-

joituskilpailussa ansioituneita. Kou-
lulaisista 1. ja 2. luokka osallistui 
piirustuskilpailuun, 3.- 4.-luokka-
laiset puolestaan kirjoituskilpai-
luun.

Tekstit arvioivat freelancertoi-
mittaja Risto Paronen ja teologi-
an tohtori Antti Vanhanen.

”Kirjoitukset olivat häkellyttä-
vän hyviä; aihetta käsiteltiin hyvin 
ja niin tieto kuin tietokoneen käyt-
tö olivat hallussa. Rajan pinnassa on 
varmaan kaikissa suvuissa käsitelty 
sotaa ja sen muistoja.”

Päivän viimeisenä ohjelmanume-
rona kuultiin neljäsluokkalaisen El-
meri Kinnusen kirjoitus hänen it-
sensä lukemana. Tiedot siihen hän 
kertoi saaneensa isoukiltaan Väi-
nöltä sekä partisaanien uhreista 
kertovista kirjoista.

PauLa PenTTiLä
Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja

Muistotilaisuuden lopuksi kuultiin elmerin kirjoitus hänen itsensä lukemana

Kertomus partisaanihyökkäyksen 
uhreista jatkosodan ajalta

Tämä kirjoitus kertoo isoukis-
tani Väinö Kinnusesta sekä hä-
nen veljestään Einosta vuodelta 
1943, jolloin Väinö oli 11-vuoti-
as ja Eino 13-vuotias. He asuivat 
Suomussalmella.

Ukin perhe asui saunassa, kos-
ka heidän talonsa oli aikaisem-
massa sodan vaiheessa poltettu. 
Samassa saunassa asui kaksi per-
hettä.

Oli heinäntekoaika ja per-
heet olivat kokoontuneet pitä-
mään taukoa kotina toiminee-
seen saunaan. Yht’äkkiä saunan 
ovi avautui ja ovella oli venäläi-
siä partisaaneja. Ukki muistelee, 
että partisaanisotilaita oli 17. Par-
tisaanit alkoivat ryöstää arvoesi-
neitä kuten rannekelloja ja lom-
pakoita sekä ruokaa. Sen ruuan, 
mitä he eivät jaksaneet kantaa, he 
talloivat maahan. Partisaanit esit-
tivät lähtevänsä pois, mutta ava-
sivat oven uudelleen ja alkoivat 
ampua saunassa olleita ihmisiä.

Väinö istui penkillä ja näki, 
kun ammuttuja perheenjäseniä 
kaatui kuolleena lattialle. Sitten 
Väinö lähti juoksemaan ja meni 
suojaan haavoittuneen setänsä 
selän taakse lattialle. Partisaani 
ampui Väinöä kohti ja luuli osu-
neensa, kun Väinö kaatui ja esit-
ti kuollutta. Kun partisaanit luu-

livat, että kaikki saunassa olleet 
olivat kuolleita, he lähtivät pois. 
Suurin osa paikalla olleista ihmi-
sistä oli tapettu tai pahasti haa-
voittuneena, mutta Väinö ja yksi 
nuori tyttö selvisivät haavoittu-
mattomina. Haavoittuneet pyysi-
vät vettä ja Väinö yritti auttaa hei-
tä. Useimmat kuitenkin kuolivat.

Samana päivänä ennen parti-
saanien hyökkäystä Väinön veli 
Eino oli lähetetty hakemaan vii-
katetta läheiseltä niityltä. Paluu-
matkalla Eino oli jäänyt puhdis-
tamaan viikatetta järven rannalle. 
Yht´äkkiä Eino huomasi, että hä-
nen ympärillään oli monta parti-
saania. Partisaanien mukana oli 
naapurikylässä asuva tuttu mies. 
Eino huomasi miehen kasvoista, 
että häntä oli pahoinpidelty.

Eino kysyi mieheltä, mik-
si hän oli vihollisten mukana, 
mutta partisaanit sanoivat suo-
men kielellä, ettei vangin kanssa 
saa puhua. Sitten partisaanit käs-
kivät Einoa kävelemään edellään. 
Hetken kuluttua partisaanit am-
puivat häntä kaksi kertaa selkään. 
Tämän jälkeen partisaanit olivat 
tutkineet Einon taskut ja lyöneet 
häntä vielä kiväärin perällä pää-
hän. Partisaanit ehkä luulivat, että 
Eino oli kuollut koska jättivät hä-
net sinne. Eino oli kuitenkin hen-

gissä ja hän oli vain tajuttomana. 
Eino oli maannut tajuttomana 
kuusi tuntia ennen kuin hänet 
löydettiin.

Eino vietiin seuraavana päi-
vänä sairaalaan lentokoneella, 
mutta kaikki luulivat, että Eino-
kin kuolee. Sairaalassa ollessaan 
Eino oli ihmetellyt, että miksi äiti 
ja isä eivät tule katsomaan häntä. 
Meni monia päiviä ennen kuin 
Väinö pääsi sairaalaan katsomaan 
Einoa ja Eino sai tietää, että äiti ja 
isä ja suurin osa lähimmistä su-
kulaisista oli tapettu.

En osaa edes kuvitella, millaista 
olisi ollut, jos itse olisin joutunut 
kokemaan saman, mitä isoukkini 
ja Eino. Nykypäivänä olisi saanut 
terapiaa ja päässyt sijaisperhee-
seen, mutta silloin ei ollut mitään 
sellaisia. Ukin 16-vuotias sisko 
Katri oli veljiensä kasvattajana, 
mutta omaan elämiseen tarvit-
tavat rahat ukin on 11-vuotiaas-
ta lähtien pitänyt tienata omalla 
työllään. Ukki on nyt 87-vuoti-
as ja pystyy puhumaan näistä ta-
pahtumista. Ukin veli Eino on nyt 
90-vuotias, mutta hänestä tuntuu 
vieläkin liian pahalta puhua täs-
tä asiasta.

Elmeri Kinnunen,
Ylämaan koulun 4. luokka
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Premekon Oy
Lappeenranta, Joutseno

Kartiopuu Oy
Lappeenranta

Asianajotoimisto Heikki 
Oikkonen Oy

Lappeenranta

JP-Metsäkoneurakointi Oy
Lapua

FEMSy Oy
Lempäälä

www.meriturva.fi

Oy Stockfors Ab
Loviisa

Oy Botnia Marin Ab
Maalahti

Automaalaamo 
Ilkka Pesonen Ky

Mikkeli

Lohkoasennus Oy
Naantali

T:mi Jimmy Granqvist
-rakennustöitä-

Nauvo

MH-Metalli Heikkonen Ky
Nokia

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Hinaus & Kuljetus 
R.Oksman Oy

Nurmijärvi

Kiimingin Sora Oy
Oulu

Taloco Oy
Oulu

Oulun Betoniporaus Oy

OULUN PALVELUSÄÄTIÖ
Kuljetusliike 

Trans-Mantila Ky
Parkano

Moottero Oy
Parkano

PE LASER OY
Pertunmaa

Byggnads Ab 
Nynäs Rakennus Oy

Pietarsaari

Herrmans Oy Ab
Pietarsaari

Pesupalvelu Hans Langh Oy
Piikkiö

Oy Johnson MetalL Ab
Pirkkala

Heikki Laiho Oy
Noormarkku

Tiilimäen Romuliike Oy
Pori

Huoltopalvelu 
J.Holmberg Oy

Porvoo

Kuljetusliike 
Kim-Johan Nuikka Oy

Porvoo

Kellosepänliike 
Naamanka Ky

Pudasjärvi

Kuljetus Taponen A.Oy
Pusula

NC-Taso Oy
Pyhäsalmi

Kajomer Oy
Pälkäne, www.kajomer.fi

Kiinteistö -ja tilitoimisto 
Sydän-Häme

Pälkäne
Raahen Energia Oy

Turun asbesti-ja 
rakennuspalvelu Oy

Raisio

Team Juntunen Oy
Rantsila

RTK Palvelu Oy
Rauma



KENTTÄPOSTIA 5/2019   31 

Arvioidaan, että joka neljäs so-
distamme palannut oli pysyvästi 
vammautunut. Heidän tarinansa 
on yksi sodan selviytymistarinois-
ta kunnioitettavimpia.

”Melkein satatuhantinen joukko 
haavoittuneita palasi sodasta sivii-
liin seitsemänkymmentä viisi vuot-
ta sitten. Nuoret miehet eivät jää-
neet valittamaan kohtaloansa vaan 
ryhtyivät heti sekä auttamaan itse-
ään että tukemaan toisiaan”, vah-
vistaa Sotainvalidien Perinnejärjes-
tön puheenjohtaja Lasse Lehtinen.

Veljesliitto on toiminut katkea-

matta perustamisestaan kesäl-
lä 1940 lähtien, auttaen jäseniään 
osaksi yhteiskuntaa.

”Sotainvalidien Veljesliitto koros-
ti, että jäsenten oli palattava nimen-
omaan työhön ja terveiden jouk-
koon. Työ oli parasta terapiaa ja työ 
oli myös tie takaisin yhteiskuntaan; 
oman ja perheen elannon hankki-
miseen.”

Helppoa paluu ei aina ollut ja 
monen kohdalla sota jatkui sivii-
lissäkin, Lehtinen muistuttaa.

”Arkeen sopeutuminen ei ollut 
helppoa terveillekään, saati vam-
mautuneille. Oli niitä, joilta oli 
mennyt raajoja tai näkö. Oli niitä-
kin, joiden henkinen tasapaino oli 
murtunut. Siitä seurasi alkoholis-
mia ja masennusta.”

Henkisestä perinteestä 
suureen kertomukseen
Jäsentensä sosiaaliseen ja henki-
seen huoltoon keskittynyt Veljesliit-
to halusi ottaa vastuun sotainvali-
dien avustamisesta varmistaakseen, 
että sotainvalidien huolto pysyisi 
erillään muusta huoltotyöstä. Leh-
tisen mukaan linja on jälkeenpäin 
tarkasteluna perusteltu.

”Omalla edunvalvontatyöllään 
Veljesliitto sai valtion mukaan 
käyttökustannusten maksajaksi. 
Vapaaehtoisen huoltotyön ansios-
ta kuntien taakka keveni eikä so-
tainvalideista tullut köyhäinavun 
varassa eläviä.”

Veljesliiton työ on vaikutuksil-
taan ja saavutuksiltaan kansainvä-
lisestikin ainutlaatuinen, hän huo-
mauttaa.

”Sodan aikana ja heti sen jälkeen 
valtiolla oli Suomessa paljon mui-
ta tähdellisiä tehtäviä. Tämä jouk-
ko päätti itse, että se rakentaa tar-
vittavat laitokset keräysvaroilla. Sen 
lisäksi 1970-luvulta lähtien nousi 
veljeskotien verkosto ympäri maata 
sotainvalidien omin voimin.”

Vastuu viimeisestäkin

Viime vuosikymmenten aikana 
laitokset on myyty ja jäljellä olevaa 
varallisuutta on käytetty niiden so-
tainvalidien puolisoiden ja leskien 
hyväksi, jotka edelleen tarvitsevat 
kohdennettua apua. Samalla alkoi 
myös valmistautuminen perinne-
työn aikakauteen, tavoitteena vaalia 
sotainvalidien perintöä sittenkin, 
kun heistä viimeinenkin on pois-
sa. Sotainvalidien Perinnejärjestö 
perustettiin jo vuonna 1995 tuke-
maan varsinaista sotainvalidityötä.

”Perinnejärjestö jatkaa työtä 
varjelemalla järjestön henkistä pe-
rinnettä ja hallinnoimalla vuosi-
en ajalta kertynyttä historiatietoa. 

Tarkoituksemme on kuljettaa jäl-
kipolville suurta kertomusta siitä, 
mikä merkitys sodat käyneen ikä-
luokan uhrauksilla oli kansakun-
nan eheytymiselle ja aineelliselle 
kasvulle yleensä”, Lehtinen kertoo.

”On tärkeää, ettei Suomen kansa 
unohda sotiemme perintöä”, jatkaa 
Sotainvalidien Perinnejärjestön sih-
teeri Jari-Matti Autere.

”Kuopion ja Turun liittokokouk-
sissa tehtiin aikanaan suunnitelmat 
sotainvalidityön viimeisille vuosil-
le. Sen mukaan perinneyhdistykset 
ottavat piirien purkauduttua vas-
tuun viimeisistä sotainvalideista, 
puolisoista ja leskistä. Tehtävä on 
vähintäänkin haastava, sillä pian 
jatketaan pelkästään vapaaehtoi-
selta pohjalta, luottamusmiesten 
ja -naisten varassa.”

Tekemistä riittää, Lehtinen pai-
nottaa.

”Nuorempien polvien on jatket-
tava sotainvalidien veljeshengessä 
ja nähtävä tulevatkin vaikeudet sel-
laisina, joista selvitään kunnialla. 
Huoltotyön lisäksi on osallistutta-
va järjestöelämään ja tilaisuuksiin, 
joissa sotiemme veteraanien perin-
nettä vaalitaan.”

Perinnetyö käytännössä

Käytännössä perinnetyö pitää si-
sällään 18.8. järjestettävän sotain-
validipäivän sekä paikallisten, yh-
teistyössä muiden veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa 

järjestettäviä veteraanipäivän, itse-
näisyyspäivän ja Talvisodan päät-
tymispäivän kaltaisia tilaisuuksia, 
Autere kertoo.

”Perinneyhdistykset järjestävät 
vuosittain myös muutamia virkis-
tystilaisuuksia jäsenille.”

Paikallisesti perinnetyön yhteis-
toiminta toimii hyvin, hän kiittelee. 
Laajemmassa mittakaavassa paran-
nettavaa kuitenkin olisi.

”Tällä hetkellä sotiemme perin-
netyön organisointi ei ole selke-
ää, vaan sen pitäisi olla selvemmin 
Tammenlehvän Perinneliiton joh-
dossa myös alueellisesti.”

Veljesliiton purkauduttua Pe-
rinnejärjestö tulee vastaamaan so-
tainvalidiperinteen vaalimisesta 
valtakunnallisesti yhteistoimin-
nassa Tammenlehvän Perinnelii-
ton kanssa. 

”Sotainvalidipiirien purkaudut-
tua perinneyhdistykset ottavat vas-
tuun viimeisistä sotainvalideista ja 
puolisojäsenistä sekä pitävät yllä so-
tainvalidien perinnettä alueellaan 
yhteistoiminnassa muiden veteraa-
nijärjestöjen kanssa.”

Haasteet ovat samat, mitä muual-
lakin veteraanijärjestökentässä nyt 
pohditaan, Autere kertoo.

”Löytyykö innokkaita perinne-
työn tekijöitä?”

TekSTi: LaSSe LeHTinen Ja 
arieLa Säkkinen
kuVa: MarJa kiViLOMPOLO

Perinnetyön uranuurtaja Sotainvalidien Veljesliitto:

”Sotiemme koettelemuksia 
ei saa unohtaa”

Siinä missä muut veteraaniliitot laativat 
parhaillaan pohjaa niiden tulevalle 
perinneajalle, on perinnetyötä tehty 

Sotainvalidien Veljesliitossa jo pitkään.

Sotainvalidien Veljesliiton perinnetyön puuhamiehet Jari-Matti autere (vas.) ja 
Lasse Lehtinen

perinneaika

Sotainvalidit olivat mukana enson valtauksen vuosipäivän ohimarssissa elokuussa 1942.
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Muistan kun Oulua pommitet-
tiin viimeisen kerran helmikuussa 
1944. Sanottiin, että kaikki Neuvos-
toliiton pommikoneet olivat liik-
keellä. Olin silloin viitisen vuotta 
vanha. Nuo näkymät eivät unhoi-
tu. Olimme äitini kanssa mummon 
luona sotaa paossa Oulunsalossa. 
Mummon mökin pihalta katsel-
tiin, kun pommitus alkoi ja loppui. 
Muistissani on paksut savupilvet ja 
korkealla ylettyvät liekit.

Muistan, kun isä tuli sodasta ko-
tiin isänmaataan puolustamasta. 
Hänellä oli mukanaan sadan gram-
man kranaatin sirpale, jonka lääkä-
ri oli poistanut isän selästä. Lääkäri 
oli todennut, että jos olisi pienempi 
ja heikompi mies, ei sirua olisi tar-
vinnut poistaa. Se olisi jäänyt hau-
taan muistoksi.

Krivillä osunut kranaatti jätti 
isän selkään pitkän punaisen ar-
ven. Jätti sota muitakin arpia. Isän 
sota ei päättynyt kotiin tulemiseen. 
Se jatkui unissa. Pieni poika herä-
si usein öisin siihen, kun äiti herät-
ti isää: ”Ahti herää, nyt ei enää olla 
rintamalla.”

Isä heräsi hikisenä, istui sängyn 
laidalla. Ne tuskaiset sanat kuulin 
useita kertoja: ”Milloin tämä saa-
tanan sota loppuu minun osaltani?”

Runoja pikkupojasta asti

Isä oli kolmas yhdeksän lapsen si-
sarussarjasta. Hän oppi työnteon jo 
nuorena Limingassa – kesät maata-
loustöissä ja talvet metsätöissä. Isä 
ei ollut käynyt kansakoulua, mutta 
hän kirjoitti ensimmäisen julkais-
tun runonsa Kalevaan jo 12-vuo-
tiaana.

Sotaväen jälkeen isä alkoi kir-
joittaa runoja yhä enemmän. Äiti-
ni kanssa hän avioitui 1938. Minä 

synnyin esikoisena maaliskuussa 
1939. Perhe-elämän rakentamisen 
keskeytti sota.

Isän kirje rintamalta kotiin Ou-
luun kertoo hänen huomioineen 
senkin mahdollisuuden, että siel-
tä jostakin ei palattaisi.

”Sitten jos sattuu käymään niin, 
että en enää palaisi tältä matkal-
ta, niin koita järjestää elämäsi niin 
kuin voit ja itse ajattelet. Minä en 
osaa antaa neuvoja nyt enkä vaadi 
mitään lupauksia, jotka koskisivat 
koko elämän läpi kulkemista. Sinä 
tietysti saat itse tehdä niin kuin sy-
dämesi käskee. Silloinhan kaikki me-
nee parhain päin.”

”Kerro Olaville isästä aina silloin 
tällöin ja sano, että te kaksi siellä 
kaukana olette lähinnä isän sydäntä 
silloinkin, kun luodit laulavat kuo-
linlaulujaan ja silloinkin, kun vii-
meinen isku tulee, jos niin on mää-
rätty täällä käymään.” 

 
Sotainvalidina

Sodan jälkeen isä kävi Oulussa lää-
kärissä. Vaikka sotilaspassissa luki 
selkeästi leimojen ja päivämääri-
en kera, että mies oli sodassa haa-
voittunut, niin lääkäri kirjoitti pa-
pereihin ”väittää haavoittuneensa”. 
Isä olisi jättänyt asian siihen, mut-
ta äiti painosti uusiin tutkimuksiin. 
Helsingissä Tilkan sotavammasai-
raalassa Ahti merkittiin 55 % so-
tainvalidiksi.

Isä meni takaisin töihin Oulu-
yhtiön paperitehtaalle, ensin sepän 
hommiin ja sitten rakennuspuolel-
le. Me saimme yhtiön asunnon, jos-
sa oli 22 neliötä. Myöhemmin tila 
kaksinkertaistui. Naapuritkin kä-
vivät katsomassa, että sitä teillä nyt 
tuota tilaa. Minulla syntyi neljä si-
sarusta, meitä oli siis seitsemän.

Juttusarja avaa 
veteraanien 
sotakokemuksia 
omaisten silmin

Jokaisessa Kenttäpostia-lehdessä 
yksi suomalainen kertoo veteraa-
nista elämässään. Tällä kertaa 
tarinansa jakaa oululaisen 
sotainvalidi, runoilija Ahti 
Kylmäsen (1912-1996) esikoispoi-
ka Olavi Kylmänen.

 

”Sota jätti arven isän 
selkään ja sieluun”

Iltaisin isän tärkein työkalu oli 
kynä. Runot saivat jälleen kirjoit-
tajasta vallan. Oululaiset lehdet sai-
vat tuon tuostakin sivuilleen Ahti 
Kylmäsen runoja, nimellä ja nimi-
merkillä.  Kalevan lukijoille isä tuli 
tunnetuksi Salttuna. Hän riimitte-
li ajankohtaiset tapahtumat palstal-
laan ”Viikon varrelta”. Niitä ilmes-
tyi 49 vuotta. 

Isä harrasti nuoruudessaan ur-
heilua – kuulaa, kiekkoa, kehistä 
ja moukaria. Kotiin kertyi melkoi-
nen määrä pyttyjä, lusikoita ja lau-
tasia piirimestaruuskisoista Oulun 
Pyrinnön riveissä. Kilpaurheilu oli 
niin verissä, että vielä vanhoilla päi-
villä kertyi sotainvalidienkisoista 
mitaleita, mestaruuksiakin.

Jo lapsuudessaan Limingassa isä 
oli oppinut kalastamaan. Niinkin 
myöhään kuin 1992 olimme isän 
kanssa mökillä Ylikiimingissä. Hä-
nen piti päästä ongelle, vaikka jalka 
ei tahtonut veneeseen nousta. Ilma 
oli kylmä, mutta siitä huolimatta isä 
kohmeisin käsin väänteli Kiimin-
kijoen ahvenia koukusta. Kun sit-
ten vein hänet kotiin, kuulin hil-
jaa lausutut sanat: ”Tämä oli kesän 
paras päivä.”

Olavi kylmänen kädessään kranaatin sirpale, 
joka poistettiin hänen isänsä selästä.

Ei kaikki palanneet kotikonnuilleen
tänä päivänä muistamme heitä.

He antoivat henkensä rakkaalleen
Isänmaalle, suojaten meitä.

Nyt kiitos ja kunnia teille
veteraanit ja lottamme siellä.

Jotka annoitte Suomemme meille
kuljemme vapaan maa teillä.

Sotahulluko oot, kysytään taas
kun tällaista kirjoitat heille.

Missä oltais, jos ei sun olis maas
nyt se kuuluu lapsille meille.

Aarre Olavi Kylmänen

Itsenäisyyspuhe vaikutti

Isän viimeiset vuodet olivat ki-
vuliaita. Halvaantuminen ja tois-
ten liikuteltavaksi joutuminen oli 
sellainen elementti, josta hän ei 
meinannut selvitä. Joskus isä jopa 
rojahti sängystä alas, kun luuli voi-
mien vielä riittävän pyörätuoliin 
nousuun. Isän sota päättyi 1996 
sotavammasairaalassa halvaantu-
neena 84 vuoden iässä. 

Vuonna 2012 sain kutsun Ou-
lun ammattikoululle pitämään it-
senäisyyspäivän juhlapuhe. Minulla 
oli mukanani se isän selästä otet-
tu kranaatinsirpale. Muistelin Ou-
lun pommitusta. Omia ajatuksia-
ni sodan julmuudesta kerroin, kun 
isän nuorempi veli Alpi oli kaatu-
nut Kiestingin Lohivaarassa 1941.

Kiitin kuulijoita. Lähdin käve-
lemään kohti opettajain huonetta 
rehtorin opastamana. Olen aikui-
siällä sokeutunut.  Matkalla tunsin 
kädenlyönnit olallani. Kaksi nuor-
ta poikaa kiitti. ”Tuo sali ei ole kos-
kaan ollut noin hiljaa, kun siellä on 
ollut täysi sali nuoria”, rehtori puo-
lestaan sanoi.

Valkea sisar
Sinä kylvät valoa auringon
öin silmistäs säteilevistä.
Tuhat lohdun sanaa sinulla on
miten lienet ne saanut ja mistä.

Sinä lievität tuskia tuomitun
yön hetkinä kuiskinnallas.
Tuhat aarretta varmaan on sielussa sun
olet nääntyvän kaste ja allas.

Joka päivä ja yö saman kärsimystien
läpi uhrattu polkusi johtaa.
Olet siunaus ihmisten kärsivien
joita ikuinen autius kohtaa.

Sisar valkea valoa auringon
kätes kylvävät kuoleman taloon.
Oma kaipuusko, vai käsi kohtalon
sinut toi tähän työhösi jaloon.

Ahti Kylmänen
(Kirjoitettu sotasairaalassa) 

TekSTi: Jukka HaLOnen
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Rintamaveteraaniasian neuvottelukunta 40 vuotta
Sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisuudessa toimivan toimie-
limen tehtävänä on mm. tehdä 
esityksiä ja aloitteita rintama-
veteraanien elinolosuhteiden 
ja yleisen toimeentuloturvan 
kehittämiseksi. Lisäksi se toi-
mii yhdyssiteenä ja neuvotte-
levana elimenä viranomaisten 
ja rintamaveteraaneja edusta-
vien järjestöjen välillä.

Neuvottelukunnan 40-vuo-
tisjuhlaa vietettiin Helsingis-
sä 10. joulukuuta 2019. Ve-
teraaniliitoilla on takanaan 
edunvalvonnassa hyvä vuosi, 
mistä kiitteli myös veteraanin 
puheenvuoron tilaisuudes-
sa pitänyt Sotaveteraaniliiton 
hallituksen varajäsen Esko 
Paakkala.

”Kesti vuosia, ennen kuin 

valtiovalta alkoi järjestää tu-
kea muille veteraaneille kuin 
sotainvalideille, mutta vähitel-
len veteraanien etuudet ovat 
kuitenkin parantuneet. Myön-
teinen kehitys huipentui mar-
raskuun alussa, jolloin myös 
vammautumattomien vete-
raanien kotiin vietävistä pal-
veluista tuli maksuttomia. 
Tämän olen kokenut erittäin 

positiivisena muutoksena. Me 
veteraanit toivomme nyt, että 
kaikki kunnat huolehtisivat 
lain toteutumisesta. ”

TekSTi: arieLa Säkkinen
kuVa: Hanne MäkiTaLO

Veteraaniliittojen edunvalvontatyö tuotti taas tuloksia

Rintamalisään huomattava korotus
Eduskuntaryhmät ilmoittivat per-
jantaina 15. marraskuuta sopineen-
sa yhteisesti, että sotaveteraaneille 
maksettavaa rintamalisää korotetaan 
nykyisestä 50,19 eurosta 125 euroon.

Veteraaniliittojen valtuuskunta 
oli tehnyt esityksen rintamalisän 
korottamisesta 200 euroon. Kysees-
sä on suurin korotus, mitä rintama-
lisään on koskaan tehty.

Rintamalisää maksetaan henki-
lölle, jolle on myönnetty jokin rin-
tamaveteraaneille myönnetyistä 
tunnuksista sekä henkilölle, jolle 
sota-arkisto on antanut todistuk-
sen osallistumisesta miinanraiva-
ukseen vuosina 1945–1952.

Rintamalisä on veroton etuus.

Muitakin parannuksia

Lisäksi eduskuntaryhmät esit-
tävät parannusta vaikeasti vam-
mautuneiden sotainvalidien avio-
puolisoiden kuntoutusoikeuteen. 
Kuntoutusoikeuden edellyttämä 
haitta-aste aiotaan laskea 50 pro-
sentista 30 prosenttiin, eli samaan, 
jota sotainvalidien leskiin tällä het-
kellä sovelletaan.

Hallitus on sitoutunut huomi-
oimaan muutoksen kustannusvai-
kutukset, kun valtion ensi vuoden 
budjetille tulee täydentävä esitys. 
Eduskuntaryhmät ovat puolestaan 
sitoutuneet siihen, että korotuksen 
edellyttämät lakimuutokset viedään 

läpi eduskunnassa vielä tämän syk-
syn aikana.

Veteraaniliitot ovat tyytyväisiä 
tulokseen. Yhteisellä edunvalvonta-
rintamalla saatiin aikaan myös toi-
nen viime vuosien huomattavim-
mista parannuksista: marraskuun 
alusta voimaan astunut lakimuu-
tos, jolla veteraanien kotona asu-
mista tukevat palvelut saatiin vih-
doin maksuttomiksi.

Edunvalvontatyö jatkuu

”Olen todella tyytyväinen”, kiittelee 
Rintamaveteraaniliiton toiminnan-
johtaja Heikki Karhu.

”Marraskuun alusta toteutettu 

rintamaveteraanien kuntoutuksesta 
annetun lain täydennys toi veteraa-
neille kunnolliset kotipalvelut. Siinä 
uudistuksessa uupumaan jääneitä 
lääkekulujen, silmälasien ja ham-
mashoidon korvaamista veteraanit 
voivat nyt hoitaa rintamalisän koro-
tuksella. Eduskuntaryhmille suuri 
kiitos – oikeastaan sanat eivät edes 
riitä, niin kiitollinen olen veteraa-
nien puolesta!”

Veteraaniliittojen edunvalvon-
tatyö on kuitenkin kaikkea muuta 
kuin tehty, Sotaveteraaniliiton toi-
minnanjohtaja Sakari Martimo 
muistuttaa.

”Tehtävämme on varmistaa rin-
tamaveteraanien nykyisten tuki-

en saatavuus ja toteutus, jatkaa 
veteraanien sekä heidän puolisoi-
densa ja leskiensä etuuksien ke-
hittämistä yhteistyössä muiden 
veteraaniliittojen, Sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja Valtiokonttorin 
kanssa, valmistautua veteraaniken-
tän rakennemuutokseen suunnit-
telemalla Sotaveteraaniliiton toi-
minta perinneajan valmisteluille 
ja toteutukselle ja jatkaa veteraani-
kentän järjestöjen yhteistoiminnan 
kehittämistä.”

TekSTi: arieLa Säkkinen
kuVa: Heikki SaukkOMaa/ 
LeHTikuVa

eduskuntaryhmien 
tiedotustilaisuudessa 

vasemmistoliiton Paavo arhinmäki 
(vas.), vihreiden Jenni Pitko, 

keskustan antti kurvinen, 
kokoomuksen Jukka kopra sekä sosi-

aalidemokraattien antti Lindtman

 rinen Pj. Sakari Honkamaa 
ja esko Paakkala.
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Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraani-
piirin sosiaalineuvoja Tarja Tapa-
nainen kokee ainakin itse saaneen-
sa tehtävään hyvät valmiudet.

”Sosiaalineuvojana olen ollut 
mukana useassa tilaisuudessa, jossa 
lakimuutosta on käyty läpi. Opas-
tusta on saatu mm. Valtiokonttorin 
ja veteraaniliittojen koulutuskiertu-
eella, jonka Seinäjoen koulutukses-
sa oli läsnä paitsi oman piirimme, 
myös Keski-Pohjanmaan alueen 
terveysyhtymien palveluista vas-
taavaa henkilöstöä noin 80 henki-
lön verran. Evästystä on siis tullut 
tarpeeksi ja jos joku on jäänyt vielä 
mietityttämään, ovat Sotaveteraa-
niliiton Leena Seppälä sekä Valtio-
konttorin Tiina Kyttälä olleet hy-
vin valmentamassa lisää. ”

Yhteydet pelaavat

Lain käyttöönottoon hän suhtau-
tuu optimistisesti ja kiittelee piirin 
ja kuntien välisten yhteyksien pe-
laavan jo nyt.

”Yhteistyö toimii ja tieto kul-
kee. Voimme soittaa toisillemme 

selvittääksemme, miten asiat kun-
nissa hoidetaan. Ja jos omaisilta-
kin tulee kysymyksiä, voimme ky-
sellä myös niistä. Esimerkiksi oman 
asuinpaikkani neljän kunnan; Teu-
van, Isojoen, Karijoen ja Kauhajo-
en alueella toimii Suupohjan Lii-
kelaitoskuntayhtymä LLKY. Siinä 
on Ikäluotsi-niminen ryhmä, jos-
sa hoidetaan ikäihmisten palve-
lujen yleinen neuvonta ja ohjaus. 
Sieltä hoidetaan myös tunnuksen 
omaavien veteraanien palvelutar-
peen kartoituksetkin.”

Myös Tapanainen odottaa laki-
muutoksen tasoittavan veteraanien 
palveluissa ja määrärahoissa kun-
nasta toiseen esiintynyttä vaihtelua, 
jota on ilmennyt myös heidän alu-
eellaan. Nyt reilun puolitoista kuu-
kautta voimassa ollut laki on kui-
tenkin aiheuttanut lisätyötä.

”Marraskuun alusta lähtien kul-
jetusasiat on työllistäneet minua 
todella paljon. Piirin toiminnan-
johtajan kanssa olemmekin miet-
tineet, miten lähestyisimme kuntia 
ja takseja nimenomaan veteraani-
en kuljetukseen liittyvien kysymys-

ten suhteen. Jokainen kuntayhtymä 
tekee omat päätökset ja toiminta-
ohjeet veteraaneista sekä muusta 
ikääntyneestä väestöstään.”

Piirin ja LLKY:n yhteyksiä suju-
voittaa onneksi se, että Tapanainen, 
aktiivinen kunnallisvaikuttaja, on 
yhtymän johtokunnassa ja tuntee 
kunnan henkilöstön.

”Käsiteltyämme asiaa sain toi-
mintaohjeeseen aikaan muutok-
sen, jonka perusteet tarkistin vielä 
Valtiokonttorin teksteistä. Nyt tässä 
kuntayhtymässä ei ole kilometrira-
joitusta veteraanin matkoihin, eikä 
aikarajoitusta taksin odottamiseen, 
kun veteraani käy kauppareissulla 
tai virkistysmatkalla. ”

Vielä on hänen mukaansa liian 
aikaista tehdä mitään johtopää-
töksiä.

”Keväällä lain puolivuotisajan-
kohtana voidaan uudelleen arvi-
oida, miten olemme onnistuneet.”

Tehtävää riittää

Omaksi tehtäväkseen Tapanainen 
näkee lain jalkauttamisessa ”olla 
kuulolla”.

”Emmehän me vapaaehtoisina 
työssä mukana voi ruveta ammat-
ti-ihmisiä komentelemaan. Onnek-
si täällä meillä voimme luottaa sii-
hen, että he hoitavat hommansa. 

Ammattilaiset tekevät päätökset 
ja me piirissä teemme parhaam-
me heidän avustamisekseen. Ja jos 
kuulen yksittäisen veteraanin koh-
taamasta ongelmasta, kysyn omai-
silta luvan, ja otan yhteyttä kuntaan 
sen ratkaisemiseksi. Uskon asioiden 
etenevän vastaisuudessakin hyväs-
sä yhteistyössä niin piirin kuin kun-
tayhtymien kanssa.”

Lakimuutosten mukanaan tuo-
mien palveluiden piiriin kuuluu 
Etelä-Pohjanmaan piirissä 230 ve-
teraania. Häntä huolettaakin hie-
man, onko kunnissa riittävästi 
työntekijöitä.

Vaikka kotiin tuotavat palvelu 
olisivat nyt kaikille veteraaneille sa-
mat, ihan samalla viivallahan he ei-
vät ole vieläkään, hän huomauttaa.

”Hoivakodissa asuvan hoito, 
huolenpito ynnä muut palvelut ovat 
nyt Valtiokonttorin korvaamiksi tu-
levia. Hoivakodissa asuva veteraa-
ni maksaa kuitenkin vuokran, jotka 
ovat veteraanien eläkkeisiin näh-
den kovin korkeita. Näihin veteraa-
ni hakee sitten Kelan asumistukea. 
Tässä vain siirretään rahaa taskus-
ta toiseen, joten veteraanin ja hä-
nen omaistensa arkea helpottaisi 
huomattavasti se, että myös vete-
raanin asuinkustannuksista tulisi 
maksuttomia.”

Tapanainen kantaa alueensa ve-

teraanien lisäksi huolta myös hei-
dän leskistä ja puolisoistaan, joita 
myös Etelä-Pohjanmaalla on mo-
ninkertainen määrä veteraaneihin 
verrattuna.

”Leskiä on meillä piirissä 700 ja 
puolisoitakin 200. Liittojen tavoit-
teeksi esitän, että nopeasti toteute-
taan apua kotiin ja palveluja myös 
heille, koska he tekivät isänmaam-
me eteen yhtä paljon kuin kunnioi-
tetut veteraanimme. Lisäksi he ovat 
pitäneet huolta veteraaneistamme 
silloinkin, kun valtio ei sitä tehnyt.”

TekSTi: arieLa Säkkinen
kuVa: Markku SePPä

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

Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja Tarja Tapanainen:

”Kentälle on saatu hyvät 
eväät jalkauttaa laki kuntiin”

Veteraanipiirien ja paikallisyhdistysten 
kenttäväki on avainasemassa, kun juuri 

voimaan tulleen lain toteutumista seurataan.

Tarja Tapanainen on tyytyväinen  
etelä-Pohjanmaan tilanteeseen.
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Veteraanien saamat palvelut

1. Ateriapalvelut

Onko mahdollista saada   
useampia ateria vuorokaudessa?

Kyllä, on mahdollista.

Onko mahdollista valita itse  
paikan, missä käydä lounaalla?

Veteraanilla on myös valinnan-
vapaus aterioiden suhteen, jos 
hänellä on käytössään lounas-
seteli. Riippuu kunnasta toteut-
taako se ateriapalvelun kotiin 
vietynä ja/tai seteleillä.

Korvaako uusi laki ruokaostok-
set, jos veteraanin kanssa teh-
dään yhdessä ruokaa tuetun ko-
tikuntoutuksen yhteydessä?

Ei korvaa.

2. Kotipalvelut- ja  
kotihoito

Korvataanko kylvetykseen liitty-
vä pesu, jos se tapahtuu muualla 
kuin kotona?

Kyllä korvataan, esim. pesu voi 
tapahtua palvelukeskuksessa, 
jos veteraanilla itsellään ei ole 
riittävän hyviä pesutiloja ko-
tona.

3. Pihatyöt

Kuuluuko pihapuiden kaato 
korvauksen piiriin?

Kuuluu, jos se vaikuttaa olen-
naisesti veteraanin turvallisuu-
teen asua kotona.

Kuuluuko lehtien haravointi  
pihatöihin?

Kyllä kuuluu.

4. Apuvälineet

Voiko luiskan rakentaa   
näillä varoilla esim. rintama-
miestaloon?

Kyllä voi, mutta kustannuk-
set on ensin laskettava. Joskus 
luiskan rakentaminen rintama-
miestaloon voi olla kalliimpaa 
kuin matalampiin taloihin. En-
sin kannattaa tehdä kustannus-
arvio kyseisestä muutoksesta.

Voiko kylpyhuoneen ovia   
leventää niin, että mahtuu  
pyörätuolilla sisään?

Tästäkin muutoksesta kannat-
taa ensin tehdä kustannusarvio.

5. Kuljetuspalvelut

Onko kuljetuksessa   
omavastuuta?

Ei ole omavastuuta.

Onko kuljetusten määrä   
kaikilla kunnassa asuvilla   
veteraaneilla sama?

Kuljetusten määrä perustuu 
palvelutarpeeseen.

Voiko myönnettyjä kuljetuksia 
käyttää myös terveydenhuolto-
käynteihin?

Terveydenhuoltokäynteihin 
käytetään KELA-kyytejä.

Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä tietää, että sotaveteraanien palveluihin liittyy paljon epätietoisuutta

Sotaveteraanien kotiin saamiin palveluihin 
liittyy paljon epätietoisuutta ja yhteydenottoja 
tulee niin veteraaneilta kuin heidän omaisil-

taan. Tässä Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri 
Leena Seppälä vastaa niistä yleisimpiin.

6. Muut palvelut

Onko ovihälytin korvattavissa 
näillä varoilla?

Kyllä on korvattavissa.

Onko turvapuhelimessa oleva 
SIM-kortti ja liittymä myös  
korvauksen piirissä?

Molemmat ovat korvauksen 
piirissä.

Onko turvahälytykset   
korvattavia?

Turvapuhelimeen liittyvät hä-
lytykset kuuluvat myös korvat-
taviin.

Onko tehostettuun palveluasu-
miseen mahdollista saada   
ulkoiluttajaa näillä varoilla?

Vain kotihoidon osana tai osana 
tuettua kotona kuntotumista.

Kuuluuko lakanapyykki   
tehostetussa palveluasumisessa 
korvauksen piiriin?

Kyllä kuuluu.

7. Virkistysretket

Jos yhdistys järjestää   
veteraaneille tapahtuman, onko 
mahdollista saada avustusta  
yhteis- kuljetukseen?

Kyllä on mahdollista.

8. Omaishoidon tuki

Jos veteraani itse on  
omaishoitaja, korvataanko  
hänen kustannuksensa?

Ei korvata. Omaishoidon palk-
kion suuruuteen tämä ei vaiku-
ta. Kunta vaan ei voi ottaa kus-
tannuksia veteraanirahoista 
silloin kun hoidettava ei ole ve-
teraani.

9. Tuettu kotikuntoutus

Onko tuettua kotikuntoutusta 
mahdollista saada myös   
tehostettuun palveluasumiseen?

On mahdollista saada.

Miten eroaa tuettu kotikuntou-
tus ja fysioterapia toisistaan?

Fysioterapia on aina fysiotera-
peutin koulutuksen saaman hen-
kilön antamaa kuntoutusta, kun 
taas tuettu kotikuntoutus on fy-
sioterapeutin suunnittelemaa, 
mutta sen toteutuksesta voi vasta-
ta myös muun alan ammattilaiset, 
kuten lähihoitajat. Siihen voi sisäl-
tyä mm. yhdessä tehtyjä kotitöitä 
tai ulkoilua.
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Härmän Kuntokeskus on tunnettu
kuntoutus- ja virkistyskohde.
Sotaveteraanit ovat meille erityisen
mieluisia vieraita. Laadukkaat ja
monipuoliset palvelumme takaavat
viihtymisenne.

 Tervetuloa!

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600  |  www.harmankuntokeskus.fi

HÄRMÄN KUNTOKESKUS

Tervetuloa
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSEEN

Kauniala – sotiemme veteraanien hoivan
ja kuntoutuksen lippulaiva jo yli 70 vuotta
Nyt myös tehostettu asumispalvelu rintamaveteraaneille
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perinneaika

Liedon sotien 1939 – 1945 
veteraaniperinnetoimikuntaan 

mukaan 40 yhdistystä
Liedon ja Tarvasjoen Sotaveteraaniyhdistyk-
set tukevat veteraanejaan ja heidän leskiään 

sekä puolisoitaan ”veljeä ei jätetä”- lupauksen 
mukaisesti. Viimeisen veteraanin poistuttua 

sotaveteraaniyhdistykset ovat täyttäneet tehtä-
vänsä ja on aika siirtyä perinneaikaan.

Sotainvalidit ja sotaveteraaniyhdis-
tykset ovat viime vuodet vahvasti 
vedonneet, että meidän nuorem-
pien velvollisuutena ja tehtävänä 
on sotilas- ja kotirintamaperin-
teen vaaliminen, säilyttäminen ja 
siirtäminen tuleville sukupolville.

Toimikunnan tarkoitus

Liedon Sotaveteraanien tänä vuon-
na järjestettävien 50-vuotisjuhlien 
kunniaksi päätettiin Liedossa pe-
rustaa paikallinen veteraaniperin-
netoimikunta. Halusimme näin 
näyttää sotasukupolvelle, että hei-
dän urotöitään muistetaan ja perin-
nettä vaalitaan.

Asiaa hoitavan toimikunnan luo-
minen ja perustaminen Liedossa 
onkin ollut suunnitelmissamme jo 
jonkin aikaa. Toiminta perustettiin 
Tammenlehvän Perinneliiton alle. 
Veteraaniyhdistykset ja Sotainva-
lidien Veljesliiton Liedon osasto 
olivat koolle kutsujina ja jo alku-
vaiheissa mukaan kutsuttiin myös 
Liedon museon edustajat. Kaikki 
kerättävä perinne taltioidaan mu-
seoon, ja museo antaa ohjeet muun 
muassa haastattelujen taltioinneis-

ta. Siellä myös vaalitaan ja siirre-
tään perinnettä erilaisissa näytte-
lyissä ja tapahtumissa.

Suunnitelman mukaan Varsinais-
Suomen Sotaveteraanipiiri perus-
taa maakunnallisen veteraaniperin-
neyhdistyksen ja osana jokaiseen 
Suomen kuntaan perustetaan pai-
kallinen perinnetoimikunta.

Mukaan toimikunnan jäsenik-
si päätettiin kutsua kaikki kunnas-
sa toimivat yhdistykset, joista jo-
kainen toimisi niille osoitetuilla ja 
yhteisesti sovituilla veteraanipe-
rinteen keräämisen, tallentamisen, 
vaalimisen ja toimisen alueilla. Täl-
tä perusteelta valmisteleva toimi-
kunta Liedossa kartoitti kaikki kun-
nassa toimivat yhdistykset ja niiden 
toiminta-alat ja toiminta-alueet. Sa-
moin koottiin yhteen kaikki perin-
netyön kohteet, miten niiden eteen 
toimitaan ja ketkä ovat vastuutaho-
ja kohteiden tulevassa toiminnassa.

Näiden valmistelujen jälkeen 
huhtikuun alussa toimikunta kut-
sui kaikkien yhdistysten edustajat 
tiedotustilaisuuteen kunnantalol-
le. Siellä jo suurin osa jäseniksi kut-
sutuista yhdistyksistä myös ilmoit-
ti liittyvänsä. Tilaisuudessa Markku 

kirsti Heinonen ottaa vastaan Sotainvalidien Veljesliiton Liedon osaston Jarmo 
Helttulan perustamisasiakirjan allekirjoituksen.

Yhdistyksen ikäpartio-lauluryhmä (Simo Ojala, Lauri kangas, Markku Heinonen 
ja Väinö kaukonen) esitti Veteraanin iltahuudon. Soolon lauloi komeasti ja lii-
kuttavasti sotaveteraani Väinö kaukonen (oik).

Heinonen selvitti selkeästi perin-
netoimikunnan perustamisen tar-
koituksen ja toiminnan päämäärät. 
Samoin hän kertoi, miten sotavete-
raanien perinnettä vaalitaan, kerä-
tään ja tallennetaan. Tärkeäksi toi-
minnaksi hän nimesi rintama- ja 
kotirintamaperinteen siirtämisen 
tuleville polville koulujen, yhteisö-
jen ja yhdistysten kautta.

Laaja yhteistyöpohja

Valmisteleva työryhmä oli laatinut 
valmiiksi taulukon, jossa oli ehdo-
tus tulevasta toiminnasta kullekin 
yhdistykselle. Syksyn seminaarissa 
yhdistykset kertovat omat tahtoti-
lansa ja lyödään lukkoon ohjelma 
vuodelle 2020 ja suunnitelma 2021.

Toimikunnan perustamisen tär-
keyttä ja veteraaniperinteen laajan 
tallentamisen merkitystä paikallis-
tasolla on toteutettu Liedossa vii-
meisten vuosien aikana. Heinonen 
on käynyt noin 40 kertaa pitämäs-
sä esitystä ”Kantti kesti, naisten ja 
nuorten merkitys kotirintamalla so-
tien aikana” niin kouluissa kuin yh-
distyksissä. Video löytyy myös Lie-
don museon sivuilta. Samoin hän 
on tehnyt 10 sota-ajan sukupolven 

edustajan elämänurahaastattelua.
Sotien 1939 -1945 Liedon Vete-

raanitoimikunnan perustaminen 
ja perustamisasiakirjan allekirjoit-
taminen tapahtui Veteraanipäivän 
tilaisuudessa 26. huhtikuuta 2019.

Perustamisasiakirjan allekirjoit-
tivat Liedon kunta. Liedon seura-
kunta sekä 40 yhdistystä.

Allekirjoitusten jälkeen toimi-
kunnan puheenjohtajaksi valittu 
Heinonen kävi esittelemässä pe-
rustetun toimikunnan kunnan-
valtuuston kokouksessa. Tuossa 
tilaisuudessa valtuutetuilla oli mah-
dollisuus henkilökohtaisesti allekir-
joittaa perustamisasiakirja, minkä 
pääosa heistä tekikin.

Perinteen säilyttäminen 
kaikkien tehtävä
Veteraanit ovat kiitollisia siitä, että 
toimikunta sai näin suuren suosi-
on. Samoin haluamme kiittää Lie-
don kuntaa, joka on lupautunut ai-
nakin kerran vuodessa siirtämään 
kouluissaan ja lukiossaan veteraa-
niperinnettä oppilaille. Kokemuk-
semme mukaan vain kouluissa 
tavoitetaan meille tärkeimmät hen-
kilöt, eli nuoret.

Yhdistysten edustajina olemme 
ylpeitä siitä, että meillä on erin-
omainen tietopankki, mitä koulut 
voivat käyttää perinteen siirrossa. 
FM Riku Kauhanen on tehnyt lie-
tolaisten sotatien Jatkosodasta kah-
den viikon jaksoissa. Tämä löytyy 
Liedon museon sivuilta www.lie-
donmuseo.fi

Liedon veteraanitoimikunta lie-
nee ensimmäisiä virallisesti pe-
rustettuja ja tavoitteen mukaisia 
laajapohjaisia kunnallisia veteraani-
toimikuntia, jossa on todella edus-
tava kokoonpano.

Yksityishenkilöinä me jokainen 
voimme kerätä muistitietoa sota-
vuosista, mitä me olemme itse ko-
keneet tai vanhempamme ovat 
kertoneet ja tallentaa sota-ajas-
ta kertovaa esineistöä tai vaikkapa 
kenttäpostikirjeitä. Monissa mu-
seoissa, kuten tänä vuonna Liedon 
Museokin, rakentaa sota-ajasta ker-
tovan näyttelyosaston.

kaLerVO Mäkinen
Tarvasjoen Sotaveteraanien 
puheenjohtaja
Markku HeinOnen
Liedon Sotaveteraanien 
puheenjohtaja
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Erään sankarivainajan kohtalo selvisi

Talvisodan 
tuntematon sotilas

Selvitimme sotamies 
Erkki Sillanpään 
viimeiset vaiheet.

Kirje tuli Ruotsista. Siinä oli va-
lokuva ja saatekirje. Rouva Helvi 
Lindqvist-Soronen kirjoitti, että 
valokuvan on aika palata Suomeen. 
Se oli ollut hänen kirjahyllyssään 
Nyköpingin kodissa sotaveteraani-
en lipun vierellä. 

”Tämä kuva on joutunut minulle 
äitini jäämistöstä. Tiedän vain, että 
he seurustelivat joskus nuorena jon-
kun aikaa, ennen kuin äitini tapasi 
minun isäni. Miehen nimi on Erkki 
Sillanpää – asuinpaikkaa en tiedä, 
mutta hänen siskonsa Aini Sillan-
pää asui Porissa aina kuolemaan-
sa saakka. Tietojeni mukaan Erkki 
Sillanpää kaatui heti talvisodan al-
kupuolella.”

Helvi Lindqvist-Soronen, itse-
kin sotaveteraanin tytär, toivoi, että 
hänelle tuntemattomaksi jääneen 
sankarivainajan tarina täsmentyisi. 
Kenttäpostia -lehti päätti selvittää.

Sankarivainajiemme joukossa on 
72 Sillanpäätä. Peräti kolmen sota-
miehen etunimi oli Erkki – siis kol-
me Erkki Sillapäätä. Heistä kuiten-
kin vain yksi, Erkki Ilmari Sillanpää 
kaatui talvisodassa. Hän oli synty-
nyt 24.10.1910 Lavialla, Porin lä-
hellä. Kotiseudun sankarihaudassa 
hän sai myös viimeisen leposijan-
sa. Kaatuessaan maanviljelijän poi-
ka Erkki oli 19-vuotias.

 
Ylivoimainen hyökkäys

Kun talvisota alkoi, niin puna-ar-
meijan 155. Divisioona rynnisti 
Suomeen Ilomantsin korkeudella. 
Se oli osa kombrig Roman Pani-
nin komentamaa 1. Jalkaväkiarmei-
jakuntaa, jonka toinen divisioona 
hyökkäsi samaan aikaan eteläpuo-
lella kohti Tolvajärvellä.

Divisioonan tulemisesta Ilo-
mantsin erämaahan ilmoitettiin 
puolen tunnin tykistökonsertil-
la.  Vastassa täällä, kuten monessa 
muussakin paikassa, oli vain yksi 
Erillinen pataljoona 11. Suomen 
sodanjohto oli odottanut, että Laa-
tokan pohjoispuolella venäläiset ei-
vät kykenisi hyökkäämään kuin vä-
häisin voimin.

Suomalaispataljoona viivytti yli-
voimaista vihollista samoissa kor-
pimaisemissa, joissa taisteltiin jat-
kosodassa molempiin suuntiin. 

Ratsuväkiprikaati lähti hyökkää-
mään samoja teitä kesällä 1941 ja 
näillä seuduilla käytiin myös jatko-
sodan viimeiset suurtaistelut.

Puna-armeija eteni ylivoimallaan 
vääjäämättä molemmissa suunnis-
sa. Vähäisin voimin vihollista saa-
tettiin vain viivyttää, ei pysäyttää. 
Ilomantsissa venäläiset pääsivät no-
peasti Suomen nykyisten rajojen si-
säpuolellekin, aina Oinassalmelle 
asti. Samaan aikaan vihollinen lä-
hestyi Tolvajärveä.

Kun tilanne kävi uhkaavak-
si, ylipäällikkö Mannerheim pis-
ti 6. joulukuuta eversti Paavo Tal-
velan asialle. Hän otti Ilomantsin 
ja Tolvajärven suunnan joukot ko-
mentoonsa. Talvelalle oli luvattu 
vahvistuksiksi pataljoonia kenttä-
täydennysprikaatista. Syntyi Ryh-
mä Talvela.

Pataljoona Satakunnasta

Yksi näistä vahvistuksista oli sata-
kuntalaisista reserviläisistä koot-
tu Kenttätäydennysprikaatin XIII 
pataljoona. Se lähti matkaan Porin 
asemalta itsenäisyyspäivänä 1939. 
Junia liikkui pohjoisen ja etelän 
suunnassa paljon, ja keskeytyksiä 
matkalla Suomen poikki riitti. Näin 

perille päästiin vasta kaksi ja puo-
li vuorokautta myöhemmin 9. jou-
lukuuta aamuneljältä. Pataljoona 
purkautui Joensuun eteläpuolella 
Niittylahden asemalle. Sen toisessa 
komppaniassa oli mukana sotamies 
Erkki Sillanpää.

Kun oli kiire, isänmaa tarjosi po-
jilleen autokyydin. Parin tunnin 
kuluttua oltiin jo matkassa, kym-
menen jälkeen Ilomantsissa, jon-
ka työväentalolla jaettiin patruu-
nat ja syötiin. Toinen komppania 
määrättiin Putkelaan. Kun miehiä 
oli vähän joka paikassa, yksi jouk-
kue alistettiin naapuripataljoonal-
le, joka oli taistellut Kallioniemen 
lossin luona aamusta asti.

Iltakahdeksalta saatiin kosketus 

viholliseen. Tunnin päästä 2. komp-
panian sotapäiväkirjaan merkit-
tiin ensimmäinen kaatunut. Hän 
oli 27-vuotias sotamies Matti Koi-
visto, kotoisin Lavialta hänkin. 
Komppanian partiot etsivät vihol-
lispartioita ja tuhosivat niistä usei-
ta, saaden saaliikseen yhden kone-
kiväärinkin.

Seuraavakin päivä toi sanka-
rivainajia, kun vihollinen pyrki 
yli Kallioniemen lossin kohdalta. 
Komppanian kirjoista poistettiin 
sotamiehet Eemil Mäkelä, Uuno 
Kivipelto ja Uuno Heino, lisäksi 
yksi mies haavoittui. Sota oli siis 
nopeasti näyttänyt julmimman 
puolensa. Junamatka oli kestänyt 
melkein kaksi kertaa pidempään 

kuin mitä miehet olivat ehtineet 
olla Pohjois-Karjalassa, ja neljä 
heistä lähetettiin jo arkussa takai-
sin.

Voimasuhteet paranivat

Ilomantsissa komennon otti 8. jou-
lukuuta eversti Per Ole Ekholm. 
Yksi vihollisrykmentti (JR 786) 
pyrki yli Kallioniemen lossin Mek-
rijärven kohdalla, kaksi vihollisryk-
menttiä (JR 436 ja JR 659) saapuivat 
Kuolismaan-Möhkön suunnasta 
Oinaansalmelle. Ilomantsi oli tär-
keä risteyspaikka. Sieltä olisi ollut 
helppo hyökätä yhtä lailla Tolvajär-
ven puolustajien selkään kuin koh-
ti Joensuuta.

Aluksi siis vihollisdivisioonaa 
oli pidätellyt vain yksi erillinen 
pataljoona, kunnes se oli saanut 
rinnalleen toisen, savolaisista re-
serviläisistä kootun Kenttätäyden-
nysprikaatin XIII pataljoonan. Juu-
ri tälle pataljoonalle vasta tulleen 
komppanian joukkue alistettiin. Sa-
takuntalaisen XII pataljoonan lisäk-
si samaan aikaan 9.12. Ilomantsin 
suunnalle oli vahvistukseksi tullut 
vielä eteläpohjalaisista koottu V pa-
taljoona. Näin Ilomantsissa oli puo-
lustuksessa yhteensä neljä pataljoo-
naa, joista muodostettiin Osasto A.

Voimasuhteet olivat siis hieman 
tasoittuneet. Vihollisella oli enää 
nelinkertainen ylivoima. Tosin ty-
kistön suhteen se oli murskaavam-
pi. Suomalaisilla oli vain yksi pat-
teri kevyttä kenttätykistöä (9/KTR 
6) vastineeksi vastapuolen kahdel-
le täydelle kenttätykistörykmentille.

Vastahyökkäykseen

Talvela määräsi joukkonsa röyh-
keään vastahyökkäykseen niin Ilo-
mantsissa kuin Tolvajärvellä. Näin 
eversti Ekholm määräsi kolme pa-
taljoonaansa hyökkäämään 12. jou-

Sillanpään pataljoonan sotapäiväkirja kertoo hänen kaatuneen Oinassalmella

erkki Sillanpää on Talvisodan sankarivainajia (kuva: ariela Säkkinen)
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HYVÄÄ JOULUA  
JA ONNELLISTA  
UUTTA VUOTTA!

"sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että 

Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut" 

Room.10:9

lukuuta. Erillinen Pataljoona 11 
hyökkäisi oikealla sivustalla Petkel-
niemeltä Rajavaaran kautta Möh-
köön. Eteläpohjalaisten V/KT-Pr. 
vasemmalta sivulta Härkövaaran 
kautta Möhköön. Satakuntalaispa-
taljoona XII/KT-Pr. huolehtisi Oi-
nassalmen asemista kymmenellä 
konekiväärillä.

Hyökkäys lähti puolilta päivin 
käyntiin hyvin, mutta pataljoonat 
eivät saaneet yhteyttä toisiinsa. Il-
taan mennessä ne olivat palanneet 
asemiinsa. Se ei kuitenkaan Talve-
laa hidastanut. Hän antoi uuden 
hyökkäyskäskyn vielä samana ilta-
na. Uudet määräykset Möhkön val-
taamiseksi annettiin aamukuudelta.

Erillinen Pataljoona 11 sai jatkaa 
samoja teitä kuin edellisenäkin päi-
vänä. Sen sijaan vasemman laidan 
hyökkäysvastuu siirtyi satakunta-
laisille. Ennen hyökkäyksen alkua 
saatiin sotavankitieto, että Oinas-
salmella toimi kaksikin vihollisryk-
menttiä. Vasta silloin suomalaisil-
le kirkastui, että hyökkäämässä oli 
ollut kokonainen neuvostodivisi-
oona. Se ei kuitenkaan suunnitel-
mia muuttanut.

Mutta takaisin sotamies Sil-
lanpään komppanian vaiheisiin. 
Komppaniasta oli alistettu 12.12. 
ensimmäinen ja toinen joukkue 
Oinassalmen taisteluun. Hyökkä-
ys alkoi 13. joulukuuta kello 10.50. 
Parin kilometrin etenemisen jäl-
keen satakuntalaiset joutuivat py-
sähtymään neuvostojoukkojen kii-
vaaseen tuleen. Sotamies Sillanpää 
kaatui mitä ilmeisimmin tässä tais-
telussa.

Jostain oli kiirinyt tieto, että vi-
hollinen saarrostaisi vasemmalta. 
Pataljoona lähti vetäytymään. Se oli 
lähtöasemissaan pari tuntia hyök-
käyksen alkamisesta.

Kohtalotoverit

Sotamies Sillanpää ei ollut ainoa 
komppaniansa kaatunut. Hänen 
kohtalonsa jakoivat korpraali Lau-
ri Kustaa Matias (Matti) Hakala, 
sotamies Johannes Kuorttinen, 
sotamies Väinö Mäkelä, kaikki la-
vialaisia sekä alikersantti Joonas 
Lahnaviiki Merikarvialta. Haa-
voittuneita oli yksitoista.

Kolmesta Kenttätäydennyspri-
kaatin pataljoonasta muodostettiin 
tammikuussa 1941 uusi Jalkaväki-
rykmentti 41. Satakuntalaisista tuli 
sen toinen pataljoona. Sen vuok-
si joissakin tiedoissa Sillanpääkin 
on merkitty kaatuneeksi JR 41:n 5. 
komppanian riveissä.

Puolustus Ilomantsissa piti. Tal-
vela oli määrännyt uuden hyökkä-
yksen toteutettavaksi vielä ennen 
joulua, mutta sekin oli päättänyt 
tuloksettomana. Vuodenvaihtee-
seen mennessä myös neuvosto-
joukkojen hyökkäykset oli torjut-
tu, ja Ilomantsin suunnalla jäätiin 
asemasotaan. Asemissa pysyttiin 
pääpiirteissään sodan loppuun asti.

Osasto A:n kokonaistappiot talvi-
sodassa olivat 125 kaatunutta, 275 
haavoittunutta ja 22 kadonnutta.

Jukka HaLOnen 
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Pietarin baltian aseman tykki.

Junakuljetuksina Hankoniemelle 
vietiin läpi Suomen rautatietykki-
patterien kalusto. Kalustoon kuu-
lui kolme 12 tuuman järeätä 305 
mm tykkiä ja kolme raskasta 180 
mm tykkiä.

Jo talvisodan aikana järeät rau-
tatietykit olivat tulleet suomalai-
sille tutuiksi Viipurissa. Vihollisen 
edettyä Perkjärven tasalle sinne oli 
rakennettu niiden ampuma-ase-
mat. On todennäköistä, että siel-
tä ampui 12 tuuman "Aavetykki" 
Viipuriin enemmän tai vähemmän 
"summanmutikassa" eli kartta-am-
muntana. Sen vaikutukset olivat 
enemmän tai vähemmän moraa-
lisia. Laukausten synyttämää ään-
tä ei kuultu, sitten tuli ujeltava am-
mus ja kova räjähdys.

Vuokralainen lähtee, 
kalusto jää
Vuokra-aikana 1940-1941 Neuvos-
toliitto liitti rautatietykit Hangon 
tukikohdan rannikkopuolustuksen 
kovaksi ytimeksi. Tykit sijoitettiin 
siten, että niillä pystyttiin ampu-
maan myös mantereen suuntaan, 
joten ryhmitys oli tarvittaessa myös 
hyökkäyksellinen. Päätarkoitus oli 
kuitenkin toimia rannikkotykistö-
nä Suomenlahden sulkemiseksi yh-

dessä Viron puolella jo haltuun ote-
tun rannikkotykistön kanssa.

Tykkejä varten rakennettiin Han-
koniemelle kattava rautatieverkos-
to ja ampumiseen sopivat kään-
töpihat, jotka ovat siellä edelleen 
osittain paikallistettavissa. Näin to-
teutettiin ideaa, joka Neuvostolii-
tolla oli ollut keskeisenä talvisotaa 
edeltävissä neuvotteluissa. Kysymys 
oli Leningradin turvallisuudesta 
ja suojautumisesta Saksan tahol-
ta Suomen ja Baltian kautta suun-
tautuvalta hyökkäykseltä. Vanha 
idea tsaarin aikaisesta Pietari Suu-
ren Merilinnoituksesta lämmitet-
tiin uudelleen käyttöön.

Saksan Barbarossa-suunnitelman 
eteneminen Baltiassa johti kuiten-
kin siihen, että Hangon tukikohta 
oli väistämättä evakuoitava joulu-
kuun alussa 1941. Se onnistuikin 
kohtuullisesti, vaikka suuria me-
netyksiä kärsittiinkin kuljetuksis-
sa itäisellä Suomenlahdella. Järeän 
ja raskaan tykistön kalustosta pää-
osa jouduttiin kuitenkin jättämään 
Hankoniemelle, pääosin jotenkin 
rikottuna.

Ei tappioita, ei vaatimuksia

Kun Hankoniemi sitten joulukuun 
alussa 1941 palautui meille, kalus-

Järeiden rautatietykkien tie 
Hankoon ja takaisin

Kun Hankoniemi talvisodan rauhassa 1940 
päätyi Neuvostoliiton laivastotukikohdaksi, 
vuokralainen varusti tukikohtaansa tuhdisti. 
Hangon rautatietykeillä on monivaiheinen 

historia.

krasnaja Gorkasta löytyvät entisöity tykki.

sotahistoria

toa ryhdyttiin heti keräämään, in-
ventoimaan ja osin hyödyntämään. 
Rautatietykistön 180 mm patterin 
tykit saatiin ainakin osin toiminta-
kuntoon, ja ne siirrettiin rintamil-
lemme Laatokan Karjalaan ja Kar-
jalan kannakselle.

Vielä järeämpi 12 tuuman patte-
ri saatiin kovan työn tuloksena am-
pumakuntoon. Noita silloin hyvin 
harvinaisia 12 tuuman tykinputkia 
löytyi vielä. Ainakin yhdellä tykil-
lä tehtiin Hankoniemeltä joitakin 
koeammuntoja Suomenlahdelle, 
mutta mitään sotilaallista käyttöä 
tykeille ei ollut, koska Suomenlahti 
oli yhteistyössä saksalaisten kanssa 

täydellisesti suljettu meri aina syys-
kuulle 1944 saakka.

Tämän järeän rautatiepatterin 
12-tuumaisten tykkien siirros-
ta Suomen muille rintamillem-
me tiettävästi neuvoteltiin, mutta 
rautatieviranomaiset ilmoittivat, 
että Tammisaaren rautatiesillat ei-
vät kestä niiden siirtoa - siitäkään 
huolimatta, että ne olivat kestäneet, 
kun tykkikalusto oli keväällä 1940 
viety vuokralaisten toimesta Han-
koniemelle!

Tarina ei lopu tähän. Kun syys-
kuussa 1944 tuli välirauhan aika, 
alettiin setviä asioita. Mitään Suo-
men armeijan saamaa sotasaalis-
kalustoa ei Neuvostoliitto vaatinut 
takaisin, koska eihän mitään sem-
moisia kalustomenetyksiä olisi voi-
nut urhoolliselle puna-armeijalle 
yksinkertaisesti edes syntyä. Niinpä 
saimme pitää yltäkyllin esimerkiksi 
mainiota tykkikalustoa, joka olikin 
puolustusvoimiemme aktiivikäy-
tössä vielä vuosikymmenten ajan.

Poikkeukselliset  
rautatietykit
Poikkeuksiksi osoittautuivat kui-
tenkin Hankoniemen rautatiety-
kit. Ne Neuvostoliitto halusi takai-
sin, ainutlaatuisia kun olivat. Niillä 
saattoi vielä olla merkitystä Lenin-
gradin puolustuksessa. Jatkosodan 
rauhassahan Neuvostoliitto sai soti-
lastukikohdakseen Porkkalan, jon-

ka Mäkiluodon järeä rannikkoty-
kistö yhdessä Viron Naissaaren ja 
Aegnan tykkien kanssa suojaisi Le-
ningradia. Niinpä Suomi jollakin 
kaupalla myi tuon kaluston Neu-
vostoliitolle. Millä kaupalla, sekin 
olisikin mielenkiintoista selvittää. 
Ja nyt Tammisaaren sillat taas kes-
tivät, kun tykit palasivat isänmaa-
hansa.

Me jälkiviisaat ja asioita tutki-
neet tiedämme nyt, mistä nuo maa-
ilmassa ainutlaatuiset 12 tuuman 
rautatietykit voi vielä löytää. Niis-
tä kaksi olemme käyneet katsasta-
massa ja kuvaamassa.

Yksi löytyy Suomenlahden etelä-
puolelta Kronstadtin tasalta Kras-
naja Gorkan (Yhinmäki) ensim-
mäisen maailmansodan aikaiselta 
museoalueelta hienosti entisöity-
nä. Valitettavasti Venäjä luokittelee 
museoalueenkin rajavyöhykkeek-
si, joten sinne ei niin vaan mennä.

Toinen löytyi hiljan Pietarista 
Baltian rautatieaseman tuntumassa 
olevalta hienolta Venäjän Rautatie-
museolta ulkoalueelta, tosin lumen 
peittämänä, mutta täysin tunnistet-
tavana. Se on kaikkien Pietarin kä-
vijöiden todennettavissa.

Göran LindGren
sotahistorian harrastajatutkija
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Lautex ®

Sotasampo-verkkopalvelua täydennetty

Talvi- ja jatkosodan 
suomalaisvankien 
tietokanta avautuu

Sotasampo-verkkopalvelua on täy-
dennetty uudella tietokannalla ja 
sovelluksella, joka kokoaa yhteen 
tietoja suomalaisista sotavangeista 
Neuvostoliitossa. Sovellus julkais-
taan talvisodan 80-vuotismuis-
ton kunniaksi Kansallisarkistossa 
29.11.2019.

Sotasammon yhtenä visiona on 
luoda datalinkitysten kautta hen-
kilöistä elämäkertoja. Nyt avautu-
van tietokannan ytimessä ovat noin 
4 400 sotavangin yksityiskohtaiset 
tiedot.

”Jokaiselle sotavangille on tehty 
automaattisesti kotisivu, joka ko-
koaa kaikki häneen liittyvät tie-
donmuruset. Tämä tarjoillaan 
Sotasammossa uutena sovellusnä-
kymänä, joka on käytännössä ha-
kuliittymä sotavankiaineistoon ja 
mahdollisuus sen selailuun ja tut-
kimiseen”, professori Eero Hyvö-
nen Aallosta ja Helsingin yliopis-
ton HELDIG-keskuksesta kertoo.

”Tarjolla on dataa ja työkaluja, 
joilla voi esimerkiksi laskea tilasto-
ja sotavangeista – vaikkapa kuinka 
monta lasta sotavangeiksi jääneil-
lä alikersanteilla oli. Paketissa on 
työkaluja datan analysointiin, vi-
sualisointiin ja työstämiseen”, Hy-
vönen jatkaa.

Tietosuojalla vaikutuksia

Sotavankitietokannassa on hyö-
dynnetty uutta arkistomateriaalia 
Venäjältä. Kansallisarkiston kans-
sa on käsitelty aineiston julkaisu-
mahdollisuudet ja erityisesti tieto-
suoja-asiat, sillä projektin aikana 
tuli voimaan EU:n tietosuoja-ase-
tus GDPR.

”Varsinaisesti tietokantaprojek-
ti toteutettiin vuosina 2016–2017 

Kansallisarkiston kanssa. Sen val-
mistumisen jälkeen on saatu tar-
kistettua esimerkiksi palanneiden 
sotilaiden kuolinaikoja – asia, jolla 
on merkitystä yksittäisen henkilön 
tietojen julkaisemisen kannalta”, 
Sotavainajien Muiston Vaalimis-
yhdistyksen puheenjohtaja Pertti 
Suominen kertoo.

”Väestörekisterikeskus ei aina 
auta, ulkomaille muuttaneista on 
vaikea saada tietoa. Ruotsista tietoja 
vielä saa, mutta Venäjälle jääneiden 
henkilöiden tietojen hankkiminen 
on sattumanvaraista”, projektitutki-
ja Reijo Nikkilä toteaa.

”Kyseessä on laaja kokonaisuus ja 
linkitykset mahdollistavat tutkijoil-
le uusia lähtökohtia ja linjoja,” Pertti 
Suominen toteaa ja jatkaa, että sota-
aika on osa kansallista identiteettiä 
ja suomalaisuutta.

Kuulustelujen   
kaksoisvalotus
Sotavankitietokannasta löytyvät 
suomeksi käännettyinä 1 458 jat-
kosodassa vangiksi jääneen mie-
hen kuulustelukaavakkeet sekä 
talvisodan sotavankikortit. Nyt on 
ensi kertaa mahdollista verrata so-
tavankien Neuvostoliitossa tehtyjä 
kuulusteluja ja Suomeen palannei-
den kuulusteluja.

”Miehet ovat useimmiten pidät-
tyneet puhumasta siellä, vaikka on 
painostettu väkivaltaisestikin. Kaik-
kien kuulustelujen prosessia ei ole 
saatu esille, mutta tunnelmat ja il-
mapiiri käyvät ilmi,” Nikkilä kertoo.

Suomeen sotavankeudesta palan-
neet olivat paluun jälkeen kolmen 
viikon karanteenileirillä. Kaikista 
tehtiin henkilökortti, jossa kerrot-
tiin perusasiat vankeudesta. Miehiä 

palasi useassa erässä vuosien 1944 
–46 välillä. Osa kuulusteluista teh-
tiin sotilaspiireissä ja sairaaloissa, 
ja tarkastuskuulusteluja jatkettiin 
jopa 50-luvulle asti.

”Projektissa digitoimme myös 
neuvostoliittolaisen rintamaleh-
den Sotilaan Äänen, joka oli Til-
tu-radion lisäksi ainoa sotavanki-
en nimien ja kirjeiden julkaisija, 
vaikkakin propagandistinen. Nämä 
lehdet olivat usein ainoa tapa saada 
tietää sukulaisen sotavankeudesta. 
Lehti ilmestyi useita kertoja viikos-
sa, lähes kaikkien nimet ovat olleet 
siellä muodossa tai toisessa,” Nik-
kilä toteaa.

Työ jatkuu,   
resursseja kysytään
”Sotasampo on varsin suosittu pal-
velu – vuodesta 2015 sillä on ollut 
jo 400 000 käyttäjää”, Hyvönen ke-
haisee.

Sotasampoon on tähän mennes-
sä saatu 400 korjausta palauteka-
navan kautta. Ne kerätään talteen 
odottamaan toteutusresursseja ja 
tarkistusta.

Sotavankimateriaalia olisi vie-
lä saatavilla Venäjältä. Esimerkik-
si puolustusministeriön arkistos-
sa on heistä 5 000 sivua aineistoa.

”Tietokannasta tulee Kansallisar-
kiston omaisuutta, kun se on luovu-
tettu. Data on avoimesti luettavissa 
verkossa ja käytettävissä avoimena 
linkitettynä datana tutkimuksissa ja 
sovelluksissa Linked Data Finland 
-julkaisualustalla”, Hyvönen toteaa.

TekSTi: Marie PeLkOnen
Kansallisarkiston viestintäpäällikkö
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Tunnistatko tuntemattomat?
Kenttäpostia-lehden sarjassa julkaistaan kuvia rintamalta. 

Tunnistatko kuvissa olevia henkilöitä? 
Kerro siitä meille!

1 2

65

3 4

Nämä porukkakuvat ovat 
tietokirjailija Jukka Halosen 

kokoelmasta, ja niissä 
ei ole tietoja. Kuvista voi löytyä 

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

sotahistoriallista tallennustietoa.

Ota yhteys: Kenttäpostia, 
PL 600, 0521 HELSINKI tai 
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.
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aikaan, se oli semmoista ketkuilua. 
Paljon oli vuosia, ettei tapahtunut 
oikeastaan mitään. Piti kuitenkin 
olla paikan päällä. Jotain pikkuka-
hakoita oli tietenkin aina. Ja sitten 
tietysti nämä viimeisen kesän viivy-
tysjutut, ne olivat vaikeita varsinkin 
Kannaksella.”

Suomi on   
puolustamisen arvoinen
Sodat maailmalla jatkuvat, mutta 
Suomi on Korhosen mukaan pal-
jon parempi maa, kuin se hän nuo-
ruudessaan oli.

“Kertaakaan ei ole käynyt mieles-
sä, etteikö tämä maa olisi ollut puo-
lustamisen arvoinen.”

Avain sotien välttämiseen on hä-
nen mukaansa diplomatiassa.

“Tällainen viisimiljoonainen 
kansa on kovin vähäinen porukka 
mitään määräilemään, mutta kyllä 
se näin on, että joka maassa pitäi-
si asiat hoitaa siihen kuntoon, ettei 
sieltä tarvisi lähteä pakoon.”

Korhonen myöntää nykyisten 
sotien asetelmien olevan erilaisia 
kuin se, mistä Suomi itsensä aikoi-
naan löysi.

“Kyllä nämä tilanteet vaikeita 
ovat. Eihän esimerkiksi Euroopalla 
mitään sotilasvoimia ole. Jos venä-
läinen alkaa rimpuilemaan, niin ei 
meillä ole omia voimia. Jostain olisi 
tukea saatava. Kyllä minä kuitenkin 
aina ajattelen sitä Natoa. Kyllähän 
se kentsu (kenraali Gustav Hägg-
lund) yritti sitä aikoinaan järjestel-
lä! Kyllä meillä kai nämä poliitikot 

yrittävät itse kukin omalla tavallaan 
hoitaa asioita niin kuin pitäisi, mut-
ta siinä on aina se oma puoluekin 
takana vähän niin kuin painamas-
sa päälle.”

Paljon jäi palkitsematta

Tykistössä palvelleen Korhosen 
Kalpadivisioonana tunnettu 7.Di-
visioona oli Syvärillä rintamavas-
tuussa. Mies huomauttaa säästy-
neensä paljolta.

“Siellä oli monia sellaisia kave-
reita, jotka joutuivat tiukkoihin 
paikkoihin, eivätkä koskaan saa-
neet edes lämmintä kättä. Mita-
leitta jäivät. Meillä jalkaväessä tuli 
yleensä niin paljon haavoittuneita, 
että mitalien piti riittää heille. Pal-
jon jäi palkitsematta.”

Sotakuvauksista Korhonen nos-
taa suosikikseen ehkä yllättäen 
Tuntemattoman Sotilaan tuoreim-

man version.
“Se on nykyaikainen, värit pai-

kallaan, erittäin hyvin tehty. En-
hän minäkään voi sanoa mikään 
asiantuntija olevani, mutta sen pe-
rusteella mitä olen kuullut, niin sa-
noisin, että se on todenmukainen. 
Koska minä tässä yhä olen, niin en-
hän minä silloin ole voinut kovin 
vaikeissa paikoissa olla”, hän huo-
mauttaa vaatimattomasti.

Vierailu vanhoilla seuduilla ei 
Korhosta kuitenkaan kiinnosta, 
vaikka rajan takana on tullutkin 
käytyä.

“Moskova ja Pietari ovat hienoja 
kaupunkeja. Taistelupaikoista sen 
sijaan sain tarpeekseni, enkä mie-
lelläni enää niille palaisi.”

TekSTi: arieLa Säkkinen
kuVaT: arieLa Säkkinen Ja 
Sa-arkiSTO

Joulua 1943 Aku Korhonen 
ei unohda

Kuopiolaisveteraani 
menetti rintamalla 

parhaat nuoruusvuo-
tensa… ja parhaan 

ystävänsä.

“Nimi on Aku Korhonen, mutta ei 
kuitenkaan se Aku Korhonen, esit-
täytyy Syvärillä jatkosodassa taistel-
lut kuopiolaisveteraani. Jämptisti, 
mutta pilke silmäkulmassa.

“Ikäluokkaa ‘22. Tämän vuoden 
lopussa täytän 97, jos nyt elän vie-
lä silloin”, hän nauraa.

Talvisodassa Korhonen ei vielä 
rintamalle joutunut: sodan sytty-
essä hän oli vasta 17.

“Ei sitä oikein ymmärtänyt. Voin 
sanoa, etten miettinyt yhtään mi-
tään, sota tuli noin vaan. Kyllähän 
sitä kuunneltiin mistä kuunneltiin, 
mutta eihän radiotakaan ollut tuol-
loin kaikilla”, hän huomauttaa.

“Tilanne oli kireä, se kyllä tiedet-
tiin, mutta eipä tainnut ihan peril-
lä olla valtiojohtokaan. Jotain lin-
noitustöitähän oli tehty jo ennen 
tuota, niin kuin bunkkereita. 1939 
siviilit olivat menneet vapaaehtoi-
sena Kannakselle linnoitustöihin. 
En sitten tiedä, oliko niistä kovin 
paljon apua.”

“Tiukoilla oli silloinen hallitus-
kin. Onneksi porukka oli Tanne-
rin takana”, Korhonen pohtii Suo-
men tuolloiseen ulkoministeriin 
viitaten.

“Hän oli isänmaallinen mies, täy-
sin.“

Menetetyt nuoruusvuodet

Rintamalla vierähtivät monen po-
jan parhaat nuoruusvuodet. Kat-
keruutta se ei kuitenkaan jättänyt.

“Tietysti voi sanoa, että kun sii-
nä vaiheessa nuoruutta joutui rin-
tamalle niin kasvaminen, niin 

kuin tyttöhommat jäi. Niitä ei voi-
nut harrastaa ollenkaan. Sodan jäl-
keen piti alkaa opettelemaan, tans-
simista ja muuta. Tansseista löytyi 
vaimokin - kävin Helsingistä hake-
massa lohjalaistytön”, hän virnistää.

“Mikäs meillä poikamiehillä oli 
ollessa, mutta siellä oli perheellisiä, 
niillehän se oli vaikeaa. Moni toimi 
meille nuoremmillekin isähahmoi-
na, joita kovasti kuunneltiin.”

Ensimmäisille lomille pääsyä 
Korhonen sai odottaa pitkään.

“Menin 1941 syyskuussa armei-
jaan tykistöön Vaasan lähelle ja en-
simmäisen kerran pääsin lomille 
1942 elokuun lopussa. Olin siinä 
vaiheessa ollut melkein vuoden ja 
siitäkin ajasta suurimman osan rin-
tamalla!”

Tammikuussa 1942 rintamalle 
joutuneella Korhosella oli onnea 
mukanaan.

“Minulla oli hyviä kavereita, jot-
ka olivat lomalla silloin, kun me 
lähdimme rintamalle. Me olimme 
Syvärillä, mutta palatessaan heidät 
määrättiin Rukajärvelle. Siellä kaa-
tui paras kaverini, jonka kanssa sa-
maan aikaan mentiin armeijaan”, 
muistelee Korhonen hiljentyen.

“Hän oli tulenjohtueessa. Joulu-
aattona 1943 sitten meni. Räjähti. 
Oli perheen ainut lapsi. Se oli kova 
juttu. “

Talvisodan ihme  
tuoreessa muistissa
Sodan syttyessä ei kukaan olisi ar-
vannut, että tällä kertaa rintamalla 
vierähtäisikin neljä vuotta.

“Ei varmasti. Eikös se näin ollut, 
että miehet halusivat tulla jo kesän 
lopussa kotiin toukotöihin?”

Saksan kovat näytöt nostattivat 
myös suomalaisten taistelutahtoa.

“Nehän olivat ensimmäisen ke-
sän jälkeen jo Moskovan lähel-
lä. Sittenhän se jäi kun tuli tal-
vi. Kävi kuin Napoleonille. Niitä 
saksalaisten Signal-lehtiä luettiin, 
mutta propaganda on semmoista, 
että siitä ei paljon tiedä. Stalingra-
din jälkeen rupesivat tunnelmat jo 
muuttumaan. Ei niistä paljoa jutel-
tu, mutta kyllä se jokaisella varmas-
ti oli selkärangassa, että kohta läh-
detään”, Korhonen muistelee.

Uskoa selviytymiseen valoi myös 
se, että jatkosotaan lähdettiin var-
sin erilaisista asetelmista.

“Siinä oli jo pohjalla se Talviso-
dan ihme: että kertaalleen oli pieni 
maa jo selvinnyt taistosta maailman 
suurinta sotilasmahtia vastaan”, hän 
huomauttaa.

“Se meidän olo rintamalla sota- 7. eli kalpadivisioonan kenttätykistön jatkosodan sotapolkua
Suomi oli ja on puolustamisen arvoi-
nen, aku korhonen sanoo

7. eli kalpadivisioonan tykistöä Syvärin lohkolla helmikuussa 1942
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 Ohto Manninen ja 
Lauri Lehtonen: Stella 
Polariksen perintö- tie-
dusteluhistoriaa 1944-
1950. Docendo 2019, 
238 s.

Professori Ohto Mannisen ja insi-
nöörieversti Lauri Lehtosen kir-
ja tarjoaa uutta ja kiinnostavaa tie-
toa tästä salaisesta operaatiosta ja 
tiedustelumme uudesta noususta 
sodan jälkeisinä vuosina. Tekijöi-
tä voidaan pitää tämän aihealu-
een johtavina asiantuntijoina Suo-
messa.

Kohti operaatio Stella 
Polarista
Manninen toteaa, että tarina koh-
ti Stella Polarista alkoi hänen osal-
taan jo vuonna 1977, kun hän 
törmäsi Ruotsissa tutkimusta teh-
dessään kuittiin, jossa Stella Pola-
ris -aineistot oli kuitattu pois.

”Tutkin tällöin Värmlannin 
Rottnerosissa toista aihepiiriä, jos-
ta kirjoitin myös kirjan Toteutu-
maton valtioliitto – Suomi ja Ruot-
si talvisodan jälkeen. (Aineiston 
osien varastointiin Rottnerosissa 
osallistuneesta) Tehtailija Svante 
Påhlsonista tulikin sitten Stella 
Polaris -aineiston takaaja.”

Hänen mukaansa Stella Polarik-
sella on jo syvät juuret jatkosodan 
ajassa. Keväällä 1943 pohdittiin 
yhdessä ruotsalaisten kanssa, mitä 
tehdään, jos Suomi miehitetään. 
Keskustelut vilkastuivat yhä Hel-
singin suurpommitusten aikaan 
helmikuussa 1944.

”Viipurin menetyksen aikaan 
vuonna 1944 neuvottelut vain 
kiihtyivät. Ruotsalaisille oli tärke-
ää saada Suomeen oma salainen 
radioverkko siltä varalta, että Pu-
na-armeija alkaa siirtyä Suomeen 
– kuinka pitkälle sitten siirtynee-
kään, niin ruotsalaisilla piti olla 
radiot, jotka olisivat piilotettuina 
Suomen maaperälle. Tätä suun-
nitelmaa tehtiin yhdessä suoma-
laisten kanssa, mutta sitä ei toteu-
tettu. ”

Stella Polariksen tarkoitus 
ja aineisto
Lehtonen kertoo, että päätarkoi-
tuksena oli siirtää Suomen radio-
tiedustelu toimivana organisaa-
tiona – merkittävä osa sodan ajan 
organisaatiosta – henkilöstöineen 
ja kalustoineen jatkamaan toimin-
taansa Ruotsin maaperältä tilan-

teessa, jossa Suomi olisi miehitet-
tynä.

”Mukaan Ruotsiin otettavaksi 
suunniteltiin toiminnassa tarvit-
tava vastaanotin- ja suuntimoka-
lusto sekä työvälineitä ja varaosia 
korjaustoimintaa varten. Samoin 
varattiin kirjallista materiaa-
lia, josta tärkein osa oli koodien 
murtamisessa ja sanomien avaa-
misessa tarvittavat paperit samoin 
kuin tilastot, kartat ja muu taus-
ta-aineisto.”

Vuonna 1944 suunnitelma oli 
valmis, mutta eräs ongelma oli 
vielä ratkaistava: Kuinka Suomi 
saa kaiken Stella Polaris -aineis-
ton kalustoineen ja henkilökunti-
neen Ruotsiin?

”Aluksi ruotsalaiset lupasivat 
hakea kaiken tämän Suomesta. 
Syyskuussa 1944 ilmeni, että ruot-
salaiset eivät uskaltautuneetkaan 
siihen. Suomalaisille tulikin sitten 
kova ruuhka siirtää itse ihmiset ja 
tarvittavat välineet Ruotsiin”, Man-
ninen paljastaa.

Itse pakkaustyö puulaatikoihin 
tapahtui kiireisesti muutamien 
päivien kuluessa. Todennäköisesti 
jotakin materiaalia oli jo valmiiksi 
pakattuna Kokkolassa. Stella Pola-
riksen lopulliset lähtösatamat oli-
vat Närpiö ja Uusikaupunki.

Ruotsin puolelta stoppi

Lehtosen mukaan kuljetusten saa-
vuttua Ruotsiin maan valtionjoh-
to, jota neuvotteluissa edusti Ruot-
sin puolustusesikunnan päällikkö 
kenraali C. A. Ehrensvärd, kielsi 
ehdottomasti suomalaisen tiedus-
telutoiminnan aloittamisen Ruot-
sin maaperällä.

”Kyseessä oli Ruotsin puolu-
eettomuusasema, joka olisi vaa-
rantunut, jos suomalaiset olisivat 
aloittaneet toiminnan (suomalai-

sen radiotiedustelun isän, evers-
ti Reino) Hallamaan alkuperäisen 
ajatuksen mukaisesti. ”

Lehtosen mukaan henkilös-
tö palautettiin mahdollisimman 
pian Suomeen lukuun ottamat-
ta 20 –30 henkilön joukkoa, joka 
otettiin yksityishenkilöinä Ruot-
sin radiotiedustelun palvelukseen, 
sekä joitakin henkilöitä, jotka jäi-
vät selvittelemään tilanteeseen liit-
tyviä asioita Ruotsin viranomais-
ten kanssa.

”Sama henkilöstö hoiti myös 
tärkeimpien salaus- ynnä mui-
den asiakirjojen mikrofilmauk-
sen, josta sitten syntyi eräänlais-
ta kansainvälistä kauppatavaraa.”

Ruotsin valtio osti merkittävän 
osan Stella Polariksen teknisestä 
materiaalista omaan käyttöönsä. 
Kirjallista aineistoa, lähinnä neu-
vostoliittolaista koodimateriaalia, 
hajautui Tukholmassa tehtyjen 
kauppojen ansiosta ja suomalais-
ten asiantuntijoiden mukana myös 
muihin maihin. Suomalaisten ai-
neisto ja sen sisältämät tiedot oli-
vat kysyttyjä esimerkiksi Ranskas-
sa sen oman tiedustelutoiminnan 
vahvistamiseksi.

Stella Polariksen perintö osoittaa 
vakuuttavasti sen tekijöiden hallit-
sevan aihealueensa perinpohjin. 
Teksti on sujuvaa, ja kirjassa on 
myös kuvia. Mielenkiintoiset yksi-
lötarinat täydentävät kokonaisuut-
ta. Kirjan luettuaan tuntee olevan-
sa paljon viisaampi yhdestä osasta 
Suomen sota- ja tiedusteluhistori-
aa, johon liittyi myös tiedustelun 
ja vakoilun hämärässä välimaas-
tossa salailua, kateutta ja rahavir-
tojen liikehdintää, kun tiedot liik-
kuivat valtiosta toiseen.

TarJa LaPPaLainen
kirjoittaja on hämeenlinnalainen 
kirjailija ja toimittaja

 Jarmo Nieminen 
(toim.) Erkki Nordberg: 
Ässät jyllää! Stadin 
kundit jatkosodassa. 
Gummerus 2019

Äs-sä jyl-lää! Se oli jatkosodan 
Ässä-rykmentin eli Jalkaväkiryk-
mentti 26:n taisteluhuuto ja sii-
tä tuli myös rykmentin vasta il-
mestyneen tarinan iskevä nimi. 
Edesmennyt eversti evp Erkki 
Nordbergin jo vuosien ajan te-
keillä ollutta kirjaa olikin jo eh-
ditty odottaa. Kun Olli Harinen, 
Erkki Nordberg ja minä olimme 
runsaat kaksi vuotta aikaisemmin 
saaneet valmiiksi talvisodan Äs-
sä-rykmentin, Jalkaväkirykmentti 
11:n historiikin ”Talvisodan Ässä-
rykmentti” (WSOY 2010), tote-
simme yhdessä, että jatkosodan 
Ässä-rykmentinkin pitää saada 
omansa. Tehtävä lankesi silloin 
luonnostaan Ekille, ainoalle oike-
alle sotilaalle ryhmässämme.

Jatkosodan Ässä-rykmentin his-
toriikin kirjoittaminen oli aloitettu 
jo joitakin vuosia aikaisemmin, ja 
kirjoittajana oli silloin everstiluut-
nantti evp Anssi Vuorenmaa, ko-
kenut sotahistorioitsija. Vuoren-
maa joutui kuitenkin terveyssyistä 
keskeyttämään työnsä, jonka sii-
hen mennessä syntyneet merkit-
tävät tekstit hän luovutti Ässä-
rykmentin perinnetoimikunnalle. 
Tämän materiaalin perinnetoimi-
kunta luovutti Vuorenmaan luval-
la Jarmo Niemiselle.

Kaiken tämän vääntämisen 
jälkeen syntynyt kirja on hie-
no. Nordbergin tyylin tunnistaa 

kautta linjan: teksti on tietokirjaksi 
osin hyvinkin mukaansa tempaa-
vaa ja sujuvaa, eikä kirjaa malta 
jättää käsistään.

Sujuvan tarinankerronnan rin-
nalla on koko ajan kunnioitetta-
va sotahistoriaa, sen tapahtumia, 
joukkojen liikkeitä ja niin edel-
leen. Tämä tekee kirjasta paikoin 
aika rankankin luettavan. Luki-
ja etsiköön suurten sotakuvioi-
den ja yksittäisten joukko-osas-
tojen liikkeiden joukosta oman 
polkunsa. Kustantajaksi valikoi-
tuneen Gummeruksen ratkaisuna 
on tehty isokokoinen kirja, jonka 
teksti on kaksipalstaisena hieman 
raskasta luettavaa sängyssä.

Kuvia on paljon, samoin kart-
toja. On erinomaista, että luki-
jaa koko ajan mahdollisimman 
tiukasti pidetään ”karttalehdil-
lä”- vaikkakin pienikokoisilla- ja 
kuljetetaan eteenpäin taistelujen 
edetessä. Näin historia ja sen ta-
pahtumat alkavat elää!

Jäämme mielenkiinnolla odot-
tamaan Niemisen seuraavaa toi-
mitustyötä: Vallilan Rykmentin eli 
JR 47:n historiikkia, jonka Nord-
berg ehti saada varsin pitkälle en-
nen kuolemaansa.

Göran LindGren
Kirjoittaja on sotahistorian harras-
tajatutkija ja Ässä-rykmentin Pe-
rinnetoimikunnan jäsen.

Kiehtova ikkuna Suomen sotavuosien 
salaiseen operaatioon

Ässät jylläävät nyt 
myös kirjana
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 Kai Häggman Teemu 
Keskisarja Markku Kuis-
ma, kuvatoimitus Jukka 
Kukkonen: 1939, WSOY 
2019, 208 s.

1939 yllättää monellakin tavalla. 
Ehkä suurin yllätys on se, että teos 
ei ole millään muotoa perinteinen 
historiankirja, vaikka nimi vähän 
siihen suuntaan viittaakin. Toki 
talvisota ja aika sitä ennen ja jäl-
keen on keskiössä, mutta yli puolet 
runsaan 200 sivun kirjasta täyttyy 
valokuvista ja kirja onkin ensisi-
jaisesti kuvakirja ja siitä johtuen 
eräänlainen elämyskirja.

Teoksessa on kolme kirjoittajaa 
ja kolme lähestymistapaa kertoa 
talvisodasta ja sen erityisilmees-
tä. “Sota, jossa hävisivät molem-
mat osapuolet”- jakson kirjoitta-
nut FT Teemu Keskisarja sijoittaa 
talvisodan laajempiin yhteyksiin 
ja selvittää sitäkin, kuinka Suomi 
ylipäätään selvisi hengissä - yh-
teiskuntarakenteensa säilyttäen 
- sodasta. Se on hyvä tiivistys ja 
johtopäätös Neuvostoliiton aiko-
muksesta valloittaa Suomi. Keski-
sarjan tavaramerkki on räväkkyys 
käy ilmi hänen hyvin lukijaystä-
vällisestä tekstistään.

Professori Markku Kuisma lä-
hestyy aihetta “Luoton loppu”-osi-
ossaan pankkisektorin ja talous-
elämän näkökulmasta. Hänen 
mukaansa yritysmaailma oli teh-
nyt parhaansa ensin estääkseen 
ja sitten kaataakseen 1930-luvun 
loppupuolella syntyneen A.K. Ca-

janderin johtaman punamultahal-
lituksen. Siinä se ei onnistunut ja 
pääosin työväen ja talonpoikien eli 
SDP:n ja Maalaisliiton muodosta-
man hallituksen onnistui eheyttää 
sisällissodan jäljiltä pahasti jakau-
tunut kansa. Talvisotaa edeltäneet 
vuodet vahvistivat heikentynyttä 
yhteiskuntarakennetta ja se var-
misti osaltaan sen, että työväki ja 
pikkutilalliset pysyivät sodan tul-
len yhteisessä rintamassa.

Dosentti Kai Häggmanin osio 
“Kollaa kestää, mutta Antero ei 
enää palaa - kirjailijoiden talvi-
sota” on näistä kolmesta osa-alu-
eesta ilmeisesti vähiten tunnettu ja 
ehkä siksi mielenkiintoisin. Otsi-
kon nimessä Häggman viittaa Erk-
ki Palolammen ja Mika Waltarin 
klassisiin teoksiin, mutta tekstissä 
esiintyy paljon muitakin ansioitu-
neita kirjailijoita. Kirjan teeman 

mukaisesti Häggman korostaa 
sitä, että kirjailijat olivat omalta 
osaltaan tukemassa työllään - kir-
joillaan - kansallista eheytymistä. 
Sitä tarvittiin myös talvisodan jäl-
keen. Niinpä marraskuuhun 1940 
mennessä ilmestyi lähes 90 talvi-
sotaa käsittelevää kirjaa. Niitä oli-
si ilmestynyt paljon enemmänkin, 
mutta silloin ulkoministeriö kielsi 
Kremlin käskystä uusien talviso-
takirjojen julkaisemisen. Naapu-
rissa oli huomattu “hengen aseen” 
merkitys ja havaittu se heille tap-
piolliseksi.

Kukin tutkija kertoo omalta 
osaltaan, mistä talvisodan “ihme” 
muodostui. Se muodostui mones-
ta osatekijästä, viimeisenä lukko-
naan etulinjan taistelijat.

eSkO VuOriSJärVi
VTT, sotahistorioitsija

Elämyksellisiä ja 
erikoisia näkökulmia Talvisotaan

Numero  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä
1  14.2.  5.3. 
2  24.4.  14.5.
3  29.5.  18.6. 
4  28.8.  17.9.
5  16.10.  5.11. 
6  27.11.  17.12.

Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2020

F Ä L T P O S T
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ksoy.fi

Elää tätä päivää,

VUOKRA-ASUNTOJA

S Ä Ä T I Ö
S V Ä R D
L O T T A

ajan hengessä.

LOTTAMUSEO

KUNTOUTUSTA

www.lottasaatio.� www.lottamuseo.�

AVUSTUSTOIMINTAA

www.fixus.fi

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 2020!

OY PUHOIS AB Löytyisikö sotamies  
Kaarlo Luhtasen omaisia?
Ostin muutama vuosi sitten laati-
kollisen ”romu”hopeaa ja sitä pen-
gottuani löysin jatkosodan aikaisen 
tuntolevyn, joka Kansallisarkiston 
mukaan on kuulunut sotamies 
Kaarlo Luhtaselle (s. 26.6.1915). En 
ole kuitenkaan yrityksistäni huoli-
matta onnistunut löytämään hänes-
tä mitään tietoja.

Löytyisikö tätä kautta esimerkik-
si hänen sukulaisiaan, joille voisin 
tuntolevyn luovuttaa?

JuSSi HeikkiLä
jussiheikkila1@hotmail.com
puh. 040 724 4454

JR 40 sotapolkua tuntevia?
Isosetäni Urho Sillanpää palveli 
Pelkosenniemen taisteluun asti 7./
JR 40:ssä sekä haavoittumisensa ja 
toipumisensa jälkeen 4./JR 40:ssä.

Tuota kautta heräsi kiinnostuk-
seni kyseistä joukko-osastoa koh-
taan. Toisin kuin monesta muusta 
joukko-osastosta, ei JR 40:stä ole 
laadittu joukko-osastohistoriikki-
akaan. Niinpä kaikki omakohtaiset 
ensikäden muistelut olisivat erittäin 
tervetulleita.

JarnO SiLLanPää 
jarno_sillanpaa@hotmail.com
puh. 044-723 0383

Löytyykö tietoa  
Jorma Oksasesta?
Kerään tietoa edesmenneestä ve-
teraani-sedästäni Jorma Oksases-
ta (1916-1995). Tiedän hänen ol-
leen osasto Osasen päällikkö (30 
PTK 18.10.1941 – 31.3.1942 ja Il-
matorjuntarykmentti 1 1.4.1942 – 
15.9.1943) sekä adjutanttina (ItR 1, 
II Patteristo 16.9.1943 – 26.11.1944).

Löytyykö vielä veteraaneja, jotka 
muistaisivat jotain Jorma Oksasesta 
tai häneen liittyen osasto Oksasen 
tai ItR 1:n II patteriston toiminnas-
ta? Pienetkin muistikuvat tai tiedon 
muruset olisivat kovin tervetulleita!

OLLi OkSanen
Sähköposti: ooksanen@hotmail.de
puhelin: 046 5464800

etsitään 
tietoa
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kentän kuulumisia

Operaatio ”Loppusota”
Tämän vuoden Kansallisena vete-
raanipäivänä kaikille lopuillekin ve-
teraaneille, jotka eivät sotien muis-
tomitalien lisäksi olleet saaneet 
mitään valtiollista huomionosoi-
tusta, myönnettiin Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikunnan 1 lk 
mitali. Kaikkiaan mitaleja on vuo-
desta 1987 myönnetty yli 10 000 ve-
teraanille, joista 3121 jaettiin tänä 
vuonna.

Ritarikuntien kanslia ja veteraa-
niliitot sopivat keväällä järjestelystä, 
jolla veteraaniliitot ottivat hoitaak-
seen kunniamerkkien jakamisen 
niillä palkituille veteraaneille.

”Operaatio Loppusodan” nimellä 
kulkenut projekti oli menestys, kiit-
televät veteraaniliitot nyt.

”Suunnitelman mukaan kun-
niamerkit jaettiin paikallisissa ti-
laisuuksissa Kansallisen veteraa-
nipäivän yhteydessä 27.4.2019. 
Käytännössä jako kesti paikallisis-
ta oloista riippuen syksyyn 2019. 
Ruotsissa jako päättyi itsenäisyys-
päivänä 2019. Lopulta kunnia-
merkkejä jaettiin 3027 kappaletta, 
eli onnistumisprosentti  on siis var-
sin korkea”, kertoo Sotaveteraanilii-
ton toiminnanjohtaja Sakari Mar-
timo.

”Pääosin jakotapahtumat koet-
tiin erittäin positiivisesti ja vete-
raaneja kunnioittavina tapahtumi-
na ja asia sai ansaittua näkyvyyttä 
myös mediassa. Projektin myötä 
saatiin myös luotua yhteys sellai-
siin veteraaneihin, joihin esimer-
kiksi muuton myötä oli menetetty 

kontakti, tai jotka eivät olleet kos-
kaan liittyneet minkään veteraani-
järjestön jäseneksi”, hän paljastaa.

Muun muassa Oulussa saatiin 
projektin myötä sotaveteraaniyh-
distykseen yli 20 uutta veteraani-
jäsentä.

Martimon mukaan syyt siihen, 

miksi ihan koko tavoitteeseen ei 
päästy, vaihtelevat. ”Osa veteraa-
neista ehti nukkua pois ennen ja-
kotapahtumaa ja osa oli liian hei-
kossa kunnossa vastaanottamaan 
kunniamerkin. Nämä tapaukset so-
vittiin aina omaisten tai hoivahen-
kilöstön kanssa. Joitakin veteraane-

ja ei tavoitettu heidän osoitteistaan 
ja muutama kieltäytyi vastaanotta-
masta merkkiä. ”

Martimo kertoo veteraaniliitto-
jen kenttäorganisaation onnistu-
neen tehtävässään erinomaisesti, 
mutta kiittelee myös Ritarikuntien 
kanslian ansiokasta valmistelutyötä.

”Tästä todistaa mm. vain muuta-
man yksittäisen veteraanin jäämi-
nen jakolistan ulkopuolelle ja näi-
den virheiden välitön korjaus.”

arieLa Säkkinen

Tänä keväänä mitali myönnettiin 3121 veteraanille

Viimeinen veteraani tavoitettiin Australiassakin
Yksi viimeisistä Operaatio Loppu-
sodan puitteissa jaetuista mitaleista 
päätyi nykyisin Australiassa asuvan 
95-vuotiaan Henna Stanleyn (os. 
Lääveri) rintaan marraskuun alus-
sa Perthin Suomi-kirkolla vietetys-
sä luovutustilaisuudessa. Kaikkiaan 
kunnia tuli kymmenen Australiassa 
ja Uudessa-Seelannissa asuvan suo-
malaisveteraanin osaksi.

Ilmavalvontalottana sekä Ilmavoi-

mien pääesikunnassa maataan pal-
vellut Stanley oli saanut tilaisuuteen 
yllätysvieraan Suomesta saakka, sil-
lä hänen veljentyttärensä lensi Aust-
raliaan saadakseen osallistua tätinsä 
juhlahetkeen.

Kansallispukuun pukeutuneen 
päivänsankarin muistelmat sotavuo-
silta hiljensivät juhlasalin.

”Olen syntynyt Karjalan Kannak-
sella Vuosalmella. Olen jo varhain 

joutunut pitämään huolen itsestäni. 
Talvisodan syttyessä, alle 16-vuotiaa-
na, jouduin pakkaamaan vähäiset ta-
varani ja lähtemään yksin evakkoon 
tuntemattomien matkalaisten jou-
kossa. Joka kerta kun venäläiset ko-
neet lensivät yli, meidän täytyi men-
nä piiloon lumiseen metsään, kunnes 
oli turvallista taas jatkaa matkaa.”

SirPa Härö

Mitalin Henna 
Stanleylle luo-
vutti Suomen 
australian suur-
lähettiläs Lars 
backström.
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Pohjois-Karjalan alueellista 
kirkkopäivää vietettiin 
Lieksassa

Etelä-Karjalassa
vietettiin maakunnallista 
kirkkopyhää

Piispa Matti Sihvonen, karjalainen evakko itsekin, piti sotain-
validien, sotaveteraanien, rintamaveteraanien, sotaorpojen ja 
lottaperinteen tukijoiden yhteisessä tilaisuudessa kuulijoiden 
sydämiin jäävän saarnan, ortodoksisen palveluksen toimitti-
vat rovasti Stefan Holm ja kanttori Valeria Ratilainen.

Päiväjuhlassa juhlapuhuja, kenttäpiispa Pekka Särkiö poh-
ti monipuolisesti maanpuolustustahtoa.

”Kaiken takana ovat arvot, jotka ovat kantaneet: ahkeruus, 
rehellisyys ja apua tarvitsevien auttaminen. Ne kantavat edel-
leenkin, kovissakin paikoissa.”

JuHani SainiO
Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiirin pappi

Piirin kaikkien veteraanijärjestöjen yhteistä kirkkopyhää vie-
tettiin Lauritsalassa 8. syyskuuta 2019. Niin veteraaneille, 
sotainvalideille kuin Sotilaspoikien perinnekillalle, Lotta Svärd-
perinteelle sekä Etelä- Karjalan Sotaorvoille ja Evakkolapsille 
suunnatun tilaisuuden järjestivät Lauritsalan seurakunta ja 
veteraanijärjestöt.

Ruokailun jälkeiseen päiväjuhlassa Etelä-Karjalan Sotavete-
raanipiirin puheenjohtaja Erkki Pulli muistutti puheessaan 
marraskuussa voimaan tulleesta lakimuutoksesta.

”Jokaiselle veteraanille on tehtävä palvelu- ja hoitotarpeen 
arviointi kirjallisesti. Tämä on laki, jota kunnat eivät voi laimin-
lyödä. Kunnioitetut veteraanit, vaatikaa tämä!”

PauLa PenTTiLä
Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja

Veteraanin puheenvuoron piti professori, sotainvalidi Veijo Saloheimo

etelä-karjalan piirin kirkkopyhää vietettiin Lauritsalan kirkoss

Rintamaveteraaniliiton kunniaristit

rintamaveteraaniliiton hallitus myönsi liiton kunniaristin puolustusministeri antti kaikkoselle ja puolustusvoimain ko-
mentaja Timo kiviselle. kuvassa huomionosoitusta luovuttamassa kenraali kiviselle liiton puheenjohtaja Matti Loue-
koski, liittovaltuuston puheenjohtaja antti Simola sekä toiminnanjohtaja Heikki karhu.

1. piirin puheenjohtaja Kari T. Ahonen
2. hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen
3. Vesa Honkanen
4. osaston sihteeri Pekka Hyytiäinen
5. osaston johtokunnan jäsen Hannu Iivonen
6. osaston johtokunnan jäsen Elvi Ikonen
7. maanviljelijä Aimo Kanervo
8. toimitusjohtaja Timo Kaukiainen
9. emäntä Lilja Kyytsönen
10. osaston johtokunnan jäsen Klaus Lahdenne
11. maanviljelijä Arvi Laine
12. kansanedustaja Antti Lindtman

13. osaston puheenjohtaja Heikki J. Oksanen
14. Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Teijo Oksanen
15. osaston johtokunnan jäsen Heikki Paukkula
16. osaston johtokunnan jäsen Erkki Romo
17. osaston toiminnan tarkastaja Risto Räisänen
18. osaston puheenjohtaja Heikki Sario
19. maanviljelijä Hemmo Sievinen
20. opettaja Eira Silvennoinen
21. everstiluutnantti Jari Sirola
22. laitosemäntä Saara Venäläinen
23. osaston johtokunnan jäsen Toivo Vilja

Puolustusministeri on itsenäisyyspäivänä 
6.12.2019 myöntänyt Rintamaveteraaniliiton 

kunniaristin seuraaville henkilöille:

Kunniamerkkejä 6.12.2019

2. luokan Vapaudenristi

puheenjohtaja Erkki Olavi Heikkinen

3. luokan Vapaudenristi

puheenjohtaja Pasi Juhani Alho

4. luokan Vapaudenristi

maanviljelijä Seppo Tapio Vohlonen

Sotaveteraani- ja Rintama-
veteraaniliitot onnittelevat 

lämpimästi 4.6.2019 myönnettyjen 
kunniamerkkien johdosta.
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Pyhäinpäivän kirkkojuhla 
Lahdessa jo 49. kerran

Lahden Sotaveteraaniyhdistys Ry ja Lahden Launeen seura-
kunta järjestivät pyhäinpäivänä kirkkopyhän teemalla “Vete-
raaniasiain äärellä”.

Harras ja lämminhenkinen juhla aloitettiin messulla, jossa 
saarnasi kirkkoherra Heikki Pelkonen. Liturgina toimi pasto-
ri Kati Saukkonen. Kirkko oli viimeistä paikkaa myöten täysi.

Järjestäjiä ilahdutti suuresti veteraanien ja heidän saattaji-
ensa runsaus: paikalla oli mm. juhlan perustajan, edesmen-
neen Etelä-Lahden veteraaniyhdistyksen puheenjohtajan Eino 
Savutien kaikkiin 49:ään juhlaan osallistunut, yhä aktiivinen 
Helvi-puoliso.

JuHani HOnkanieMi
Lahden Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja

Tunnelmallinen Launeen kirkko on Lahden vanhin

Joensuussa tutustuttiin 
tverinkarjalaisiin

Joensuun Sotaveteraaniyhdistyksen kerhotilaisuudessa 
16.10.2019 oli aiheena Tverin Karjala. Tilaisuudessa yhdistyk-
semme jäsen, professori ja sotainvalidi Veijo Saloheimo, ker-
toi perusteelliseen tutkimukseensa perustuen tverinkarjalais-
ten historiaan vaikuttaneesta tsaari Iivana IV Julma ajoista 
tähän päivään.

Aihe oli meille läheinen, olihan pääosa tuolloin Tveriin siir-
tyneistä silloisen Käkisalmen läänin alueelta. Kulttuurivaihto 
toimii tveriläisten ja tverinkarjalaisten ystävät ry:n välillä, mis-
tä tuorein osoitus Helsingissä lokakuussa järjestetty 25 -vuo-
tisjuhla

PenTTi MarTikainen
Joensuun Sotaveteraanit ry

Aseveli-iltamat
& Pohjois-Savon aluetoimiston vuosipäivän juhla

Puolustusvoimain 
Pohjois-Savon Aluetoimisto

Kuopion Laulavat 
Rakuunat ry

Kuopion Musiikkikeskuksen konserttisalissa
perjantaina 21.2.2020 klo 18.30

Liput 22 €
Sis. Musiikkikeskuksen palvelumaksun 2€/lippu sekä mahdolliset toimitusmaksut. 

Tuotolla tuemme sotiemme veteraaneja.

Lippuvaraukset Kuopion Musiikkikeskuksen lipunmyynnistä tai lippu.fi -palvelun kautta.

Konsertin jälkeen tanssit 1½ tuntia valohallissa, 
Savon Harmonikka Klubi soittaa tanssimusiikkia.

Solistina: 
Kyösti Mäkimattila

Ilmavoimien Soittokunta
Kuopion Laulavat Rakuunat
Rajalan koulun 
musiikkiluokkien lapsikuoro

Kuva: Hellevi Karhula.
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Pohjois-Karjalan veteraani-
piirit tapasivat Siun Soten johtoa

Pohjois-Karjalan veteraanipiirit tapasivat Pohjois-Karjalan Sota-
veteraanipiirin puheenjohtaja Jorma Mikkosen kutsumana 
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 
Siun Soten toimitusjohtajan ja ikäihmisten palveluiden vas-
tuualueen johtajat keskustelemaan rintamaveteraanien pal-
velumäärärahan käytöstä.

Pohjois-Karjalan kunnat palauttivat Valtionkonttorille vete-
raanityöhön vuodelle 2017 myöntämiä määrärahoja aikaisem-
piin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon. Lokakuussa 
2018 pidetyssä vastaavassa kokouksessa Siun Soten johto 
lupasi korjata tilanteen, ja niin on myös tapahtunut: nyt Valti-
onkonttorilta saadut sekä anotut lisämäärärahat on kaikki käy-
tetty.

TekSTi: JOuni MaTTiLa
toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri
kuVa: JOrMa MikkOnen

neuvottelupöydän ääressä vasemmalta Jyrki Huusko (svp), Siun Sotes-
ta Sonja ilves, ansa Tuovinen ja toimitusjohtaja ilkka Pirskanen sekä 
Teuvo Strandman (svp). Pöydän oikealla puolella erkki räsänen (rvp), 
sosiaalineuvoja risto alanko, Matti Majoinen (svp) ja liiton sosiaalisih-
teeri Leena Seppälä.

Talvisodan alkamista 
muisteltiin Juntusrannassa

Ruhtinansalmen Rintamaveteraanit järjestivät muistotilaisuu-
den 1. joulukuuta Kylätalossa. Paikalla oli viitisenkymmentä 
paikkakuntalaista ja muitakin, joilla oli yhteyksiä 80 vuotta sit-
ten koettuihin tapahtumiin.

Entinen rajapappi, lähetyspappi ja Utsjoen kirkkoherra Arto 
Seppänen kertoi, millaisia henkisiä vaikutuksia talvisota aihe-
utti. Tervehdyksen toi kunnanjohtaja Erno Heikkinen.Tilai-
suuden juonsi Rintamaveteraaniosaston puheenjohtaja Eero 
Seppänen. Kolme Seppästä lauloi Svetlana Heikkisen säes-
tyksellä sota-ajan lauluja ja Veteraanin iltahuudon.

Lopuksi laulettiin yhdessä Nälkämaan laulu.

PenTTi SePPänen
Ruhtinansalmen Rintamaveteraanien sihteeri

”Tällä paikalla ammuttiin talvisodan ensimmäiset laukaukset 
30.11.1939” muistuttaa Lehtovaarasta kilometrin verran lähteen sijait-
seva muistomerkki

Sotahevospatsas Aira Samulinille 
Hyrsylän mutkan pihaan

Lottana sotavuosina toimineelle 
ja myöhemmin Suomen viihde-
taivaan kiintotähdeksi nousseel-
le Aira Samulinille myönnettiin 
heinäkuussa kultainen reservin 
ratsastajamitali hänen työstään 
ratsastusperinteen ja maanpuo-
lustuksen hyväksi.

Kyseessä on Puolustusvoimain 

komentajan viralliseksi hyväk-
symä mitali, joka on kultaisena 
myönnetty aiemmin mm. jalka-
väenkenraali Adolf Ehrnroothil-
le sekä tasavallan presidentti Sau-
li Niinistölle.

Jatkona tälle luovutettiin Samu-
linille marraskuun alussa hevos-
patsas rintamavarustein, joka on 

nyt näytteillä Samulinin Lohjalla 
sijaitsevan Hyrsylän Mutka-talon 
pihapiiristä. Nimensä rajakarja-
laistyylinen talo on saanut Samu-
linin perheen rajan taakse jääneen 
lapsuudenkodin mukaan.

TekSTi: arieLa Säkkinen
kuVa: kiTTY SaMuLin

Hevosen luovuttivat Samulinille reservinratsastajat ry:n 
puheenjohtaja Mika Lehtinen Taina-vaimoineen

Millaisia ovat Aira Samulinin dramaattiset muistot Talvisodan syttymispäivältä? 
Käy lukemassa juttu Sotaveteraaniliiton nettisivulta nyt: www.sotaveteraaniliitto.fi

Kymenlaakson Rintamaveteraanit tutustuivat Ha-
minassa sijaitsevaan Hoikuun, eli Kymen Hoito- ja 
Kuntoutuskeskukseen, missä sotiemme veteraaneille 
ja invalideille on jo 30 vuoden ajan tarjottu eri kun-
toutusmuotoja.

Samalla käytiin myös katsastamassa yksi Haminan 

uusimmista vetovoimatekijöistä: sadan metrin kor-
keuteen yltävä lipputanko, jossa hulmuaa peräti ko-
ripallokentän kokoinen Suomen lippu.

Heikki J. OkSanen
Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry:n puheenjohtaja

Kymenlaakson Rintamaveteraanit 
vierailivat kuntokeskus Hoikussa

kuntoutuskeskukseen tutustuneet kolmekymmentä veteraani- ja 
kannattajajäsentä olivat kuulemaansa tyytyväisiä
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Tosimiesten pöytästandaari 
ritari Tuomas Gerdtille

Sadonkorjuun juhlaa 
Hämeenlinnassa

Tosimiehet ry on Pirkanmaalla toimiva pääosin eläkeläispolii-
seista koostuva isänmaallinen yhdistys, jonka yhtenä tehtä-
vänä on vaalia sotaveteraanien kunnian säilymistä. Tosimies-
ten yhdeksi kunniajäseneksi on kutsuttu viimeinen elossa 
oleva Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt.

Isänpäivän aattona yhdistyksen edustajat kävivät luovutta-
massa pöytästandaarin 97-vuotiaalle Gerdtille Helsingin Oulun-
kylässä.

Gerdt vastaanotti vieraat vahvalla kädenpuristuksella ja terä-
vällä katseella. Kun hän kuuli, että me vieraat olemme sota-
veteraanien poikia, niin hän otti puheeksi aseveljien, erityi-
sesti sotainvalidien, aseman.

“Saman piipun edessä oltiin”, Gerdt totesi.

TekSTi: JOuni kOSkeLa
kuVa: PaaVO närVänen

Emäntä Pirkko Kivikko Hämeenlinnan Luolajasta tarjosi Poltin-
ahon seurakuntatalolla perinteiseen tapaansa uuden sadon 
rukiista keittämäänsä puuroa veteraaneille. Syksyisen perinne-
tapahtuman järjestelyissä olivat apuna Vanaja-seuran rouvat.

Kenttärovasti Kari Paavilaisen puheen jälkeen baritoni Pau-
li Nikkilä Hämeenlinnan Mieskuoron Senioreista johti yhteis-
laulua. Lisäksi noin 40-päinen yleisö sai nauttia Matti Nurmi-
sen lausunnasta. Hämeenlinnalaisten rakastama näyttelijä 
yllätti ihailijansa vielä taikatempuinkin!

MaiJa PaaViLainen

kalvolan kerhon puheenjohtaja esko nyyssönen saa
uutispuurolautasen Vanaja-seuran rouvalta

Lahden Diakonialaitos  •  Vuorikatu 4, 3.krs, 15110 Lahti  •   www.dila.fi

Lahden Diakonialaitos hoitaa pitkällä koke-
muksella sotaveteraaneja ja heidän puolisoi-
taan myös jatkossa. Tervetuloa tutustumaan 
täyden palvelun seniorikortteliin Lahden 
keskustaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Puhelimitse 044 713 2020 (arkisin klo 9-15).  
Katso myös verkkosivumme: www.dila.fi
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Viimeistä kertaa jouluaterian
äärellä Tohmajärvellä

Pukkilan Sotaveteraanien 
toiminta tuli päätökseen 

Tohmajärvellä vietettiin 6.11.2019 veteraanijärjestöjen yhteis-
tä ja samalla viimeistä jouluateriaa. Erittäin lämminhenkinen 
tilaisuus oli oiva osoitus kaikkien kolmen veteraanijärjestön 
pitkään jatkuneesta yhteistyöstä.

Puheitten, joululaulujen ja maistuvan jouluaterian lisäksi 
entinen kanttori Teuvo Latvala julisti viulukilpailun, johon 
osallistuivat Sotainvalidien Veljesliiton Mikko Turtiainen, 
rovasti Mikko Lappalainen sekä Sotaveteraaniliiton ominta-
keisella tyylillään kilpailun voittoon taituroinut Matti Majoi-
nen. Soitettava sävelmä oli ”Tuiki, tuiki tähtönen”.

JOrMa MikkOnen
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri

Pukkilan Sotaveteraanit ry lopetti toimintansa perjantaina 8. 
marraskuuta 2019 viimeisenkin sotaveteraanin kuoltua. Yhdis-
tys oli perustettu samana päivänä 52 vuotta aikaisemmin.

Veteraanin leskiä asuu kunnassa yhä seitsemän. Pukkilan 
yhdistys on Uudenmaan Sotaveteraanipiiristä ensimmäinen 
yhdistys, joka neuvotteli mallin, missä lesket siirtyvät piirin 
puolisojäseniksi ja halukkaat kannattajajäsenet piirin kannat-
tajajäseniksi.

Pukkilan Sotaveteraanit ry:n varat siirretään Uudenmaan 
Sotaveteraanipiirin tilille yhdistyksen sääntöjen edellyttämäl-
lä tavalla ja ne ovat korvamerkittyinä ”Pukkilan kerholle”. Varo-
ja tullaan ainakin jakamaan palvelusetelien muodossa sota-
veteraanien leskille.

arieLa Säkkinen
kuVa: PukkiLan kunTa

Viulistikisan Teuvo Latvala (vas), Mikko Turtiainen, Mikko Lappalainen 
ja Matti Majoinen

Pukkilan kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus kalliokivi (vas.) 
sekä vs. kunnanjohtaja hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski vas-
taanottivat puretun sotaveteraaniyhdistyksen lipun Hannu rousilta ja 
arto Luomalta

lukijalta

Setäni Vilho Toivonen (synt. 
24.6.1907) osallistui Talvisotaan 
sen alusta alkaen. Sodan kiivaissa 
taisteluissa ja ”tulipalopakkasissa” 
Vilho sai keuhkokuumeen ja hä-
net komennettiin toipumislomal-
le kotiinsa Tyrvännön Retulansaa-
reen. Keuhkokuume oli niin sitkeä 
ja voimakas, että hän menehtyi ko-
tonaan 6.9.1941.

Tuona aikana sodassa vammaan 
tai tautiin menehtynyttä taisteli-
jaa ei siunattu aseveljien viereen 
sankarihautaan. Päämajan kirkol-
lisasiain osaston ohjeistus hautaa-
misesta sankarihautoihin astui 
voimaan vasta 7.9.1943 ja myö-
hemmin Kirkkohallituksen täy-
dentävä ohjeistus 3.12.1957. Oh-
jeistuksen jälkeen omaisten 
toivomuksesta voitiin vainaja siu-
nata sankarihautaan. Näin on ta-
pahtunut seurakunnissa ympäri 
Suomen.

Sedälläni on Hattulan seurakun-
nan Tyrvännön hautausmaalla ai-
naishautapaikka, jossa oli vaatima-
ton marmorilaatta. Nimikin näkyi 
huonosti. Kunnioituksesta Talviso-
dan taistelijaa kohtaan päätimme 
veljeni Pertin kanssa korjata asia.

Neuvottelin Hattulan seura-
kunnan kanssa vainajan siirrosta 
sankarihautaan muiden asevelji-
en viereen. Seurakunnalla ei ollut 
toimivaltaa asiassa ja toisaalta hau-
tarauha rikkoontuisi. Olin seura-
kunnan kirkkoherran kanssa sa-
maa mieltä asiassa.

Tein uuden esityksen, että seura-
kunnan toimesta ja kustannuksin 
haudalle tehtäisiin samanlainen 
hautaristi, kuin sankarihaudoil-
lakin on. Kirkkoneuvostolta tuli 
kielteinen päätös, jossa todet-
tiin asiasta tulevan ennakkotapa-
us. Seurakunnalla oli tiedossa 40 
vastaavaa hautaa, joista saattaisi 
tulla seurakunnalle myöhemmin 
iso lasku, mikäli muutkin omai-
set vaatisivat samaa. Tästä uhkaku-
vasta en ollut heidän kanssaan sa-
maa mieltä, koska sotavainajia on 
haudattu runsaasti sukuhautoihin.

Tein päätökseen oikaisuvaati-
muksen ja esitin kustannusten ja-
kamista seurakunnan ja omaisten 
kesken. Tästä tulisi seurakun-
nalle ennakkotapaus, jossa myös 
omaiset osallistuvat huomattaval-
la osuudella hautakiven kustan-
nuksiin. Kirkkoneuvosto hyväksyi 
nämä ehdot. Sain myös valtuudet 
hoitaa hautakiven tilauksen ja sen 
paikalleen panon.

Sukumme valtuuttamana luovu-
tin setäni hautapaikan seurakun-
nan hallintaan, joka jatkossa hoitaa 
setäni hautaa, kuten lähellä olevia 
muita sankarihautoja.

Piirsin hautarististä luonnok-
sen mittoineen ja suuntasin kul-
kuni hämeenlinnalaiseen kivi-
veistämöön, jonka toimitusjohtaja 
ideoi nopeasti hautaristin lopul-
lisen muodon ja sen valmistusta-
van. Kiviveistämön varastosta löy-
tyi heti myös kiviaines: Vehmaan 

punainen graniitti, josta myös Tyr-
vännön sankarihaudan ristit on 
valmistettu.

Kannustakoon tämä esimerkki 
muitakin sankarivainajien omai-
sia huolehtimaan läheisen veteraa-
nin viimeisestä leposijasta, mikä-
li se on jäänyt heikolle huomiolle.

Sotiemme veteraanit turvasi-
vat Suomen itsenäisyyden ja jäl-
leenrakensivat pohjan maamme 
tulevalle hyvinvoinnille. Alkavan 
perinnetyön tehtävä onkin vaalia 
ja muistuttaa nykyiselle ja tulevil-
le sukupolville veteraani-ikäpol-
ven miesten ja naisten uhrauksista 
kohtalon vuosina 1939-1945 rak-
kaalle isänmaallemme.

Pekka TOiVOnen,
liikuntaneuvos, Jyväskylä

Hautaristi on hämeenlinnalaisen 
J.e. kailan kiviveistämön käsialaa

Kunnianosoitus Talvisodan taistelijalle

Kierrokset sankarihaudoilla tuttuja 
myös Lappeenrannassa

Kenttäpostia-lehden numerossa 4 
kerrottiin, kuinka Lempäälässä on 
ensimmäisenä käynnistetty tutus-
tumiskierrokset sankarihautaus-
maalla. Iloisin terveisin haluaisin 
kertoa lehden lukijoille, että myös 
Lappeenrannan sankarihauta-
usmaalla on järjestetty vastaavia 
kierroksia monien vuosien ajan. 
Kierroksia järjestetään kesällä ja 
tarvittaessa muulloinkin.

Lappeenrannan sankarihauta-
usmaa on Helsingin Hietaniemen 
jälkeen suurin sankarihautaus-
maa, jonne on haudattu runsaas-
ti siirtokarjalaisia sankarivaina-
jia. Vuodesta 1993 alkaen sinne 
on siunattu Karjalan Kannaksen 
taistelukenttien etsinnöissä löyde-
tyt, mutta tunnistamattomiksi jää-
neet sankarivainajat, joita tällä het-
kellä on 850.

Kaikkiaan Lappeenrannan san-
karihautausmaalla vaalitaan noin 
2400 sankarivainajan muistoa. 
Heidän joukossaan on paljon tun-

temattomaksi jääneitä kaatuneita, 
mm. 42 ulkomaalaistaustaista: in-
keriläisiä, eestiläisiä sekä mm. Vie-
nan , Aunuksen ja Tverin karjalai-
sia, jotka sotavankeina taistelivat 
heitä varten perustetuissa joukko-
osastoissa.

Kesäisin on myös järjestetty "Il-
tahuuto", veteraanijärjestöjen yh-
dessä järjestämä hautausmaajuhla 
sankarihautausmaalla. Jouluaatto-
na syttyvät kynttilät kaikilla sanka-
rihaudoilla, kun jääkiekkojoukkue 
Saipan D-juniorit, 11-vuotiaat po-

jat, joulurauhan julistamisen jäl-
keen ne sytyttävät.

Toivottavasti sankarivainaji-
en muisto elää polvesta polveen 
meidän hyvin hoidetuilla san-
karihautausmaillamme. Tämän 
muiston vaalimisessa veteraani-
järjestöjen yhteinen perinnetyö 
on paikallaan.

JOrMa TaiPaLe
Sotainvalidien veljespappi
Lappeenranta
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Talvisodan syttymistä 
kunnioitettiin pohjoisessa 
konserttisarjalla

Neppis-lahjoitus Jyväskylän 
Rintamaveteraaneille

Pelkosenniemen Sotaveteraanit ry järjesti muistokonserttien 
sarjan talvisodan syttymisen muistoksi. Esiintyjinä olivat bari-
toni Jorma Hynninen ja pianotaitelija Jouni Somero.

Konserteilla haluttiin erityisesti kunnioittaa talvisodassa 
Suomen itsenäisyyttä Itä-Lapissa puolustaneita sotilaita, lot-
tia, kotirintamalla taistelleita ja evakkoon joutuneita. Konser-
tit järjestettiin Kemijärvellä, Sallassa ja Pelkosenniemellä.

Konserttisarjan suojelijana toimi tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö.

Heikki karHu
Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja

Ritoniemen Neppis ry lahjoitti Palokan Pelimannitalolla 
27.11.2019 pidetyssä tilaisuudessa 4100 euroa Jyväskylän Rin-
tamaveteraaneille. Palokassa 2019 perustetun yhdistyksen 
tarkoitus on kasvattaa yhteisöllisyyttä Ritoniemessä ja vaalia 
unohdetun neppisharrastuksen, pienillä leikkiautoilla hiekal-
la pelattavan kilpa-ajopelin säilymistä tuleville sukupolville.

Tänäkin vuonna he halusivat lahjoittaa perinteisen, juhan-
nuksena järjestetyn neppiskisan tuoton nyt jo kolmannen ker-
ran peräkkäin Jyväskylän Rintamaveteraaneille. Lahjoitus käy-
tetään osaston veteraanien kotona asumisen tukemiseen. Noin 
60 prosenttia veteraaneista asuu vielä omissa kodeissaan.

Hannu PaaLiMäki
Jyväskylän Rintamaveteraanit ry:n puheenjohtaja

Jorma Hynninen esitti konsertissa mm. Veteraanin iltahuudon

kuvassa vasemmalta rintamaveteraani Lauri Lehtinen, neppis ry:n 
kalle koskinen, rintamaveteraani Sulo Hietanen, neppis ry:n Pauli 
Hughes, Tero kivelä ja Marko nieminen sekä aino Jaatinen, rintamave-
teraani Toivo Pylväinen ja Suoma kovanen.



54      KENTTÄPOSTIA 5/2019

#PARASTA ASUKKAILLE #LAPUA

LAPUAN KAUPUNKI

Kaupunkien 
Joulutervehdys 
Sotaveteraaneille

Kuopion 
kaupunki

Kannuksen 
kaupunki

Forssan 
kaupunki

Kauhavan 
kaupunki

Kiuruveden 
kaupunki

 
www.jyvaskyla.fi
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Hyvää Joulua!

Viitasaaren
kaupunki

Paimion
kaupunki

Uudenkaarlepyyn
kaupunki

Kenttäpostia-lehden numerossa 
5/2019 sivuilla 22-23 julkaistun ju-
tun yhteyteen oli vahingossa lipsah-
tanut väärä kuva. Jutussa julkaistus-
sa kuvassa ei ole Vilho Marttinen, 
vaan kirjoittajan isä, Tolvajärvellä 
kaatunut Aleksi Marttinen.

oikaisu

Vilho Marttinen
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Enontekiön seurakunta Kirkko Espoossa¤ 
Espoonlahden seurakunta

Euran seurakunta

Evijärven seurakunta Hangon
seurakuntayhtymä

Hankasalmen
seurakunta

 Heinäveden
seurakunta

Herttoniemen seurakunta,
Helsinki

Hollolan seurakunta Hyvinkään
seurakunta Hämeenkyrön seurakunta

HämEEnlinnan¤
sEuraKunnat

Iin seurakunta Imatran seurakunta

JanaKKalan 
sEuraKunta¤

JOrOistEn
sEuraKunta¤

Joutsan
seurakunta

Jyväskylän seurakunta Kajaanin seurakunta Kangasalan seurakunta

Kangasniemen
seurakunta  Karstulan seurakunta

Karvian seurakunta Kauhajoen
seurakunta  

Kauniaisten suomalainen
seurakunta Kempeleen seurakunta

 Kihniön seurakunta Kiteen seurakunta

  Kyyjärven seurakunta

Kärsämäen seurakunta  Laitilan seurakunta

www.konnevesi.fi/seurakunta

Hyvää        joulua!

Sotaveteraaneja tervehtien ja Siunattua 
Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2020 toivottaen

KERAVAN 
SEURAKUNTA

HARJAVALLAN 
SEURAKUNTA
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laPinlaHDEn 
sEuraKunta¤

LAPPAJÄRVEN 
SEURAKUNTA

www.lappajarvenseurakunta.info
 

Lempäälän seurakunta Lieksan seurakunta Limingan seurakunta

Liperin seurakunta Lumijoen seurakunta Luvian kappeliseurakunta

  Muhoksen seurakunta

Multian seurakunta Muonion seurakunta Mynämäen seurakunta

Mäntsälän seurakunta Nakkilan seurakunta  

 Orimattilan seurakunta Oriveden seurakunta ja 
Juupajoen kappeliseurakunta

 Oulunkylän seurakunta,
Helsinki

Paavalin seurakunta,
Helsinki

Pakilan seurakunta,
Helsinki

Parikkalan
seurakunta Parkanon seurakunta

Perhon seurakunta Pielaveden
seurakunta

Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymä

 Posion seurakunta

PUDASJÄRVEN
SEURAKUNTA Pyhäjoen seurakunta

Ranuan seurakunta  Riihimäen seurakunta
www.riihimaenseurakunta.fi 

Ruokolahden seurakunta
Saarijärven seurakunta,

Kannonkosken, Kivijärven ja 
Pylkönmäen kappeliseurakunnat

Siikalatvan 
seurakunta  Sipoon seurakuntayhtymä

Sibbo kyrkliga samfällighet
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 Sulkavan seurakunta Suomussalmen
seurakunta

Sääksmäen
seurakunta Tainiovirran seurakunta Tammelan seurakunta

 Tervolan seurakunta  

Tohmajärven
seurakunta  

 Tyrnävän seurakunta Urjalan seurakunta

Rauhallista joulua ja siunausta vuodelle 2020

Vimpelin seurakunta Vähänkyrön seurakunta Ähtärin seurakunta

Äänekosken seurakunta

VASA SVENSKA¤
FÖRSAMLING

Med Tack för gott samarbete.
En Välsignad Julhögtid och Ett Gott Nytt År 2020

Kimitoöns församling
Kemiönsaaren seurakunta

Mariehamns
församling

Vanda svenska församling
Vanda kyrkliga samfällighet

Vörå församling
Vöyrin seurakunta

Rauhallista joulua ja 
siunausta vuodelle 2015 

Sotaveteraaneja tervehtien ja Siunattua 
Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2020 toivottaen
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Kristus syntyy - kiittäkää 
Riemullista Joulunaikaa ja Jumalan Siunaamaa Vuotta 2020

 Jyväskylän ortodoksinen
seurakunta

 Nurmeksen ortodoksinen 
seurakunta

Taipaleen
ortodoksinen seurakunta

Turun
ortodoksinen seurakunta

Geotrim Oy
Vantaa

Via Feenix Oy
Virrat

JJ-Konehuolto Oy
Ylistaro

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

AV-Palvelut Tykkimies Oy
Ylöjärvi

Rakennusurakointi 
Marko Myllypakka

Äänekoski

Tilipalvelu Marja-Leena
Äänekoski

Dragon Mining Oy
Sastamala
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Maansiirto Korkalainen Oy
Rautavaara

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Muoviura Oy
Riihimäki, www.muoviura.fi

Sähkötyö Matti Tennilä Ky
Rovaniemi

Napapiirin Residuum Oy Rakennusliike T.Rauman Oy
Salo

SIIKAJOEN NUORISOKOTI KoneNeliö Oy
Siilinjärvi

KP ServicePartner Oy
Siilinjärvi

www.tunturiauto.fi Stainless Team Finland Oy
Suonenjoki

Sukkamestarit Oy
Tampere

Ugly Boy
Tammela

Maansiirtoliike 
Matti Knaapi Oy

Tammela
Säkylän sorapojat Oy

France-Moteur Oy
Tampere

Arkkitehtiruutu Oy
Tampere

TAMPEREEN MESSUT OY

www.tampereenvuokra-asunnot.fi Kalevan Isännöinti Oy
Tampere

Tolppa Oy
Tampere

Rakennus 
Jari Kupiainen Oy

Tampere

Tampereen Terä- ja 
Kone-Edustus Oy

Matti Tamsi Oy
Teuva, www.tamsin.fi

Nikka Ky
Tornio

MK-Kassamasiina Oy
Turku

DIRECTIO OY

Mannlines Oy Trans Aarnio Oy
Turku

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Dincor Oy
Tuusula

Neteram Oy
Tuusula

Kuljetus Kervinen Oy
Tuusula

T:mi Konekorjaus 
Laaksonen

Tuusula

Tilipäät Ay
Jokela

JPS Maalaus Oy
Tuusula

Rautarakenne 
S.Lipponen Oy

Kalanti

POWERNET OY
Vantaa

PR-Logisticar Oy
Vantaa, www.logisticar.fi
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joulukuun RISTIKKO

1. Kuka nyrkkeili joulun alla 1939 Yhdysvalloissa Suomelle rahaa?

2. Kuka suomalainen sai joulukuun 1939 puolivälissä Nobelin?

3. Aatonaattona 1939 suomalaiset tekivät epäonnistuneen 
 vastahyökkäyksen Karjalan kannaksella. Minkä lempinimen se sai?

4. Tornioon saapui ulkomailta lisävahvistuksia jouluaattona 1939. Mistä?

5. Ylipäällikkö Mannerheim oli 15.12.1941 paikalla 
 valtausparaatissa. Minkä kaupungin?

6. Minkä kuntien välisen kilpailun voittajiksi nimettiin 
 Säynätsalo joulukuussa 1942?

7. Mihin kiinnittyi päähuomio maailmansodan rintamalla 
 jouluna 1942?

8. Stalinin, Rooseveltin ja Churchillin tapaaminen päättyi 
 1. joulukuuta 1943. Missä?

9. Vihollinen teki jouluaattona 1943 iskun Jolmajärvellä. 
 Siis missä?

10. Saksalaiset olivat jouluna 1944 vielä Lätäsenon asemassaan. 
 Millä nimellä se tunnettiin?

 Vastaukset sivulla 63

TIEDÄTKÖ 50 vuotta sitten

Poimintoja Sotaveteraani-lehdestä 50 vuotta sitten 

Elintasoerot eri yhteiskuntaryhmien vä-
lillä ovat maassamme vieläkin varsin 
suuret, kaikesta kehityksestä huolimat-
ta. Yhteiskunnassa on monia sellaisia 
ryhmiä, joista kukin voi hyvin vahvoin 
perustein väittää, että heidän asiansa 
on tullut muiden asioita huonoimmin 
hoidetuksi. Jokainen hallitus joutuu vas-
tatusten tällaisten vaatimusten kanssa 
ja joutuu punnitsemaan sitä, mitkä epä-
kohdat ovat räikeimmät missä järjes-
tyksessä epäkohtia on käytävä korjaa-
maan. Näin toimiessaan hallitus parhaan 
kykynsä mukaan pyrkii toteuttamaan 
kansan enemmistön tahtoa. Hyvinvoin-
nin ja tasavertaisuuden yhteiskunnan 

luomiseksi tarvitaan kahdenlaisia toi-
mienpiteitä; niitä, joilla luodaan yleisiä 
edellytyksiä koko kansakunnan vauras-
tumiselle ja niitä, joilla vähäosaisten ase-
maa helpotetaan parempiosaisten kus-
tannuksella. Kumpaakin tietä on 
kuluneena vuonnakin kuljettu. Kohta 
päättyvä vuosi ei ole ollut mitään yltä-
kylläisyyden aikaa, mutta kuitenkin kas-
vavan toiveikkuuden aikaa. Eteenpäin 
menon merkit ovat vahvistuneet.

Toivotan sotaveteraaneilla Hyvää Jou-
lua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta.

Pääministeri Mauno Koivisto

Joulutervehdys sotaveteraaneille
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Sotaveteraanipiirien 
myyntituotteet

T-paita tunnuksella
tummansininen,
koot L, XL ja XXL

Hinta 15 euroa

Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.

Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.

Hinta 150 euroa

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 2 A 105,
13130 Hämeenlinna tai puh. 03 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),

kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

Tilaukset: Solveig Hyöty, 09 612 7003,
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi

Toimisto on avoinna klo 10.00-14.00.

Henkselit
Kotimaiset, veteraani-

tunnuksella. Saatavana
on viininpunaista,
tummansinistä ja

mustaa.

Hinta 23 euroa

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kääntövyö,

nahkaa väri musta/viininpunainen.
Soljessa liiton tunnus, solkea

saatavana myös hopeanvärisenä.

Hinta 25 euroa

Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä

varustettu kävelykeppi. 
Sotaveteraanien perinne-

yhdistyksen jäsenten 
käsityönä valmistama.

Tilatessasi ilmoita pituutesi.

Hinta 60 euroa

Tilaukset:
Loimaan Seudun Sotaveteraanien
Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa,

puh. 050 566 0456,
risto.jaakkola@saunalahti.fi

Toimitus postiennakolla.

Sotaveteraaniliiton valtuusto ja 
neuvottelukukunta kokoontuivat

Suomen Sotaveteraaniliiton val-
tuusto kokoontui syyskokoukseen-
sa 30. lokakuuta 2019 Helsingissä. 
Puheenjohtaja Jukka Paarma pai-
notti, että Talvisodan 80-vuotis-
muistojuhlallisuudet antavat oivan 
tilaisuuden vaalia veteraanisuku-
polven perinteitä.

Sotaveteraaniliiton puheenjoh-
taja Erkki Heikkinen esitteli liiton 
toimintasuunnitelmaa 2020. Hän 
korosti 1.11.2019 voimaan astunut-
ta päivitettyä ”Veteraanilakia”. Ke-
vään ja kesän aikana toteutettu lain 
koulutusprojekti sekä kentän toi-
met kuntien suuntaan ovat onnis-
tuneet, sillä kunnat ja kuntayhty-
mät ovat ennakkotietojen mukaan 
varanneet aiempaa huomattavasti 
enemmän varoja veteraanitukeen. 

Jatkossa tukityön painopiste on siir-
tymässä puolisoiden ja leskien tu-
kitoimiin.

Keskustelussa todettiin, että 
vaikka perinnetyön volyymi alkaa 
nousta, ei tukityö saa kärsiä tästä.

Valtuusto hyväksyi Sotaveteraa-
niliiton toimintasuunnitelman ja 
talousarvio vuodelle 2020. Kesä-
kuussa pidettävän XXIX Liitoko-
kouksen teemana on liiton toimet 
veteraanikentän rakennemuutok-
sessa. Osallistujia muistutettiin, 
että Sotaveteraaniliiton päivitetty-
jen sääntöjen mukaan Liittokoko-
uksessa ei enää käytetä valtakirja-
menettelyä.

Neuvottelukukuntaa puolestaan 
keskustelutti 4.11.2019 pidetyssä 
kokouksessa erityisesti veteraani-

kentän rakennemuutos. Kentällä 
yhteistoimintajärjestöt, erityisesti 
reserviläisjärjestöt, tekevät jo nyky-
ään paljon käytännön perinnetyö-
tä. Tarvitaan vain yhteinen koordi-
naattori kokoamaan eri yhteisöt ja 
niiden perinnetyö.

Puheenvuoroissa tuotiin esiin 
huoli perinneajan valmisteluiden 
onnistumisesta. Erityisesti Tam-
menlehvän Perinneliiton rooli näh-
dään Pasilan ulkopuolella epäselvä-
nä ja Tammenlehvän Perinneliiton 
brändi ei ole välttämättä tavoitta-
nut suurta yleisöä. Viestinnän roo-
li tuleekin olemaan erittäin merkit-
tävässä roolissa siirryttäessä kohti 
perinneaikaa.

Sakari MarTiMO

Vehviläinen Oy
Hautauspalvelua Laukaassa jo vuodesta 1932 , 

Kukka -ja Hautauspalvelu VEHVILÄINEN
Laukaantie 10, Laukaa

puh. (014) 831 941
miia@vehvilainen.fi
www.vehvilainen.fi 
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RISTIKON ratkaisu

6.11. ilmestyneen Kenttäpostia-lehden kilpailusana oli ”TALVISOTA”. 
Hyväksyttyjä sanoja löytyi tällä kertaa ennätykselliset 167 kpl, jotka on lueteltu alla olevassa luettelossa.

T  talvi  tavi  tosi  taso  taisto  talo  tila  tali  toti tilava  tatsi   
 tovi talas taos  talvio  tola  taivas  tavis  talas  talsia  tilsa  tivata 
 taival  taivo taitos  taito  taas  toistaa  taltio  tislata

A  alati  astia  aivo  aivot  aito  aitta aalto  avio  aisa  aita  aasi 
 aatto aatos  alta  astalo  asia  avotila  alas altto  asti  altis  alio 
 alias  alvi aitoa  alasti

L  lato  latva  lattia  latoa  lovi  lavitsa lotta  lista  lasti  lasta  loiva 
 laita laiva  laitos  loistaa  laitto  laisto  lava laata  lasi laasti  liota 
 latvoa  latvia liottaa  loistava lovittaa  litsa  latta  lati lotista  laota  lata 
 laivasto

V  vatsa  valta  valtio  vaali  valita  vala valio  vati  viola  vitsa  vaasi 
 vatti vasta  valos  vaisto  valas  visa  voittaa valoisa  vita  vasa  valtias 
 vaistota  vastoa vasoa  voltti  valtti  voltata  vislata

I  isota  ivata  ilta

S  sota  sato  saita  salvia  savi  sitoa sola  salo  silava  sitova  sala 
 sata silta  sotata  saota  sovittaa  salva  saavi solvata  soittaa  sotatila   
 salvoa  sitko  sial savo  saatto  stola  sotia  slaavi  saali sali  silata 
 saati  savotta  salaovi

O  otsa  olas  ostaa  olvi  osata  osittaa ottaa  oiva  ovaali  oltavat
T
A

sanakilpaOIKEAT 
VASTAUKSET: 
1) Gunnar Bärlund 

 alias Gee-Bee 

2) F. E. Sillanpää sai 
kirjallisuuden Nobelin 

3) ”Hölmön tölväys” 

4) Ensimmäiset 
amerikansuomalaiset 
vapaaehtoiset 
saapuivat  

5) Hangon 

6) Mottitalkoot 

7) Stalingradiin 

8) Teheranissa 

9) Maaselän kannaksella 

10) Sturmbock.

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kol-
me kirjapalkintoa. Arpaonni suosi seuraa-
via vastanneita: Matti Korkeamäki, Töysä; 
Esa Ranta, Jyväskylä; Veikko Parikka, Loi-
maa. Onnittelut voittajille!

Seuraava kilpailusana on 
”VÄLIRAUHA”.

Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 
7.2.20120 mennessä osoitteeseen Sotave-
teraaniliitto, PL 600, 00521 Helsinki tai säh-

köpostilla osoitteeseen toimitus@sotave-
teraaniliitto.fi.
Muistakaa kirjoittaa vastauksen yhteyteen 
lähettäjän nimi ja osoite. Kuoreen merkin-
tä ”sanakilpa”.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kol-
me kirjapalkintoa.

Tässä vielä säännöt:
Hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen 
vakiintuneet Kielitoimiston sanakirjan 
hyväksymät substantiivit perussijansa yksi-

kössä (esim. koti, sukka), ellei sana ole moni-
kollinen (sakset) sekä perusmuotoiset ver-
bit, adjektiivit, pronominit, konjunktiot ja 
adverbit. Emme hyväksy erisnimiä tai apu-
sanoja. Sanassa on oltava vähintään neljä 
(4) kirjainta.bit, adjektiivit, pronominit, kon-
junktiot ja adverbit. Emme hyväksy erisni-
miä tai apusanoja. Sanassa on oltava vähin-
tään neljä (4) kirjainta.Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto–

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto–
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty

Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
JYTYLIITTO.FI

HYVÄÄ 
JOULUA!

Rauhallista 
joulunaikaa 

jäsenillemme ja 
tukijoillemme

Rintamaveteraaniliitto



Ilahduta läheistäsi ja lähetä postikortilla  
pala Talvisodan historiaa.

Osta Iltahuuto -postikorttipakkaus,  
joka sisältää 6 postikorttia R-kioskilta á 10 €.

Tai tilaa netistä:  
www.suomenmoneta.fi/veteraani-tuotteet

Samalla tuet sotiemme miehiä ja naisia,  
joita saamme kiittää vapaudestamme.

”Meille tulee hyvä mieli,  
kun autamme sitä urhoollista sukupolvea,  

joka oli valmis uhraamaan henkensä ja terveytensä,  
että meillä olisi vapaa, itsenäinen Suomi.” 

- Aira Samulin

Iltahuuto -postikortit

millog.fi

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- kuin 

poikkeusoloissa. 

�    YOUTUBE    �

Rauhallista joulua  
ja turvallista  

tulevaa vuotta.


