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Viime vuosi oli Turun Sotavete-
raanit ry:n 54. toimintavuosi. Samal-
la vuosi oli muutosten aikaa, sillä 
Antti J Näsin jälkeen valittuna pu-
heenjohtajana pääsin kokemattoma-
na todella suuriin saappaisiin ja olen 
koettanut tämän vuoden aikana opis-
kella vaativan tehtäväni monimuo-
toisia asioita. Kiitos kaikille minua 
tässä työssä auttaneille.

Yhdistyksemme ainoa tärkeä teh-
tävä on edelleen tukea jäsenvete-
raaniemme, heidän puolisoidensa ja 
leskiensä elämää niillä keinoilla ja 
voimilla, jotka yhdistyksellä on käy-
tettävissään. Ehkä merkittävin sel-
lainen on ollut kotiavustajiemme työ 
veteraanien kodeissa. Vuoden 2012 
aikana avustajamme vierailivat yh-
teensä lähes kolmen sadan veteraa-
nin luona yhteensä melkein 1500 
kertaa. Tämä on ollut merkittävä li-
sätuki Turun kaupungin normaalin 
kotipalvelun apuna. 

Tukityö näyttää muuttuvan yhä 
vaativammaksi. Veteraanien kes-
ki-ikä Turussa lähentelee jo 90- vuot-
ta ja kuitenkin merkittävä osa heistä 
asuu edelleen kotonaan. Tämän takia 
voimavaroja on pyritty keskittämään 
nimenomaan kotiavustajatoimintaan 
sekä yritetty auttaa omaishoitajan 
asemassa olevia puolisoita. Samoin 
on yhdessä Turun kaupungin kans-
sa käynnistetty osana turkulaisten 
vanhuksien ehkäisevää kotipalvelua, 
veteraanien koteihin tehtyjä asumis-
ta tukevien suunnitelmien tekemistä. 

Yhdistyksessä oli viime vuoden 
lopussa noin 700 jäsentä, eli olem-
me edelleen maan suurimpia sotave-
teraaniliiton jäsenyhdistyksiä. Tämä 
isonveljen asema velvoittaa myös tu-
kemaan tarvittaessa Varsinais-Suo-
men muita sotaveteraaniyhdistyk-
siä. Tämä työ tulee varmasti myös 
kehittymään, kun vuoden lopussa 

”Tukityö 
muuttuu

 vaativam-
maksi”

tehtiin historiaa. Sotaveteraanilii-
ton Varsinais-Suomen piiri muutti 
oman yhdistyksemme tiloihin ja pit-
käaikaisen toiminnanjohtajan Mat-
ti Saarikosken siirtyessä eläkkeelle, 
piirin ja yhdistyksen toiminnanjoh-
tajan tehtävät yhdistettiin. Vuoden 
vaihteesta lähtien piirin toiminnan-
johtaja Osmo Suominen on hoitanut 
molempia tehtäviä ja hyvin on hom-
ma lähtenyt käyntiin.

Kiitos vielä kerran Matti Saari-
koskelle mahtavasta työpanokses-
ta, joka varmasti jatkuu jossain muo-
dossa vapaaehtoistoimijana.

Vaikka yhdistyksen tärkein tehtävä 
onkin huolehtia tukitehtävästä vii-
meiseen veteraaniin asti, alkaa olla 
aika myös ajatella perinteen siirtoa 
tuleville sukupolville. 

Monen veteraanin toiveena on-
kin, että sotien 1939-45 aikana teh-
ty maamme itsenäisyyden turvannut 
työ ei unohdu. Sen takia on korkea 
aika tehdä päätöksiä, miten tämä 
varmistetaan. Sotaveteraaniliiton 
työryhmässä olen saanut olla hah-
mottelemassa perinnetyön tavoittei-
ta, toimintatapoja ja tulevia raken-
teita.

Varsinais-Suomeen tullaan aika-
naan muodostamaan alueelliset pe-

rinnetyön tekijäyhdistykset, jotka 
muodostetaan maakunnan sotave-
teraaniyhdistysten työn, ensi vai-
heessa tukityön jatkajiksi ja sitten 
myöhemmin vaiheittain perinneyh-
distyksiksi, kuitenkin voimia kooten 
ja alueita yhdistäen.

Kun Turun yhdistys on maan suu-
rimpia, yritämme täällä edetä etu-
rintamassa, tavoitteena osoittaa 
riittävän ajoissa, ettei sotiemme ve-
teraanien työ tässä maakunnassa 
unohdu.

Tämän takia olemme jo perus-
taneet tuki- ja perinneyhdistyksen 
kanssa yhteisen perinnetyöryhmän, 
jonka työ varsinaisesti käynnistyy 
alkaneena vuonna 2013.

Samoin on maakuntaamme muo-
dostettu monien sotaveteraaniperin-
nettä keräävien tahojen yhteistyöko-
kouksessa työryhmä, jolla on aikaa 
tämä vuosi hahmotella maakunnal-
lista ja seudullista mallia perinne-
työn yhteiseksi tekemiseksi. Turun 
Sotaveteraaniyhdistys koordinoi tätä 
työtä.

Toivotan kaikille lämmintä ja va-
loisaa kesän odotusta.

Pekka Paatero, puheenjohtaja 

Puheenjohtaja Pekka Paatero.
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Vuosikokouksen osanottajia keväällä 2013.

Turun Sotaveteraanit ry:n vuosiko-
koukseen osallistui 70 yhdistyksen 
jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Pentti Kosonen ja sihteerinä Sir-
pa Aaramo. 

Vuosikokous aloitettiin perintei-
seen tapaan laulamalla yhteisesti 
Sillanpään marssilaulu, esilaulajina 
olivat Jaakko Hirvelä ja Matti Saa-
rikoski, säestäjänä Pentti Porkkala.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pek-
ka Paatero avasi kokouksen toi-
vottaen osanottajat tervetulleiksi. 
Vuosi 2012 oli yhdistyksen 54. toi-
mintavuosi. Yhdistyksen tärkein teh-
tävä on edelleen tukea jäsenveteraa-
nien sekä heidän puolisoidensa ja 
leskiensä elämää. Yhdistyksen jä-
senmäärä oli toimintavuoden päät-
tyessä runsaat 700 jäsentä, yhdistys 
on edelleen maan suurimpia Suo-
men Sotaveteraaniliiton jäsenyhdis-
tyksiä.

Kokous kunnioitti hetken hiljai-
suudella viimeiseen iltahuutoon kut-
suttujen veteraanisisarten ja–veljien 
muistoa.

Yhdistyksen kuoro Turun Sotave-
teraanilaulajat esitti Samuli Hakka-
raisen johdolla kappaleet Kotimaani 

ompi Suomi ja Kaunehin maa.
Vuosikokousesitelmän pitäjä Lou-

nais-Suomen aluehallintoviraston 
ylijohtaja Kari Häkämies oli estynyt 
osallistumasta kokoukseen. Kokouk-
sen sihteeri Sirpa Aaramo välitti Hä-
kämiehen pahoittelut esteestä ja luki 
Häkämiehen esitelmän, joka käsitte-
li veteraanien elinolojen parantamis-
ta ja aluehallintovirastojen tehtäviä 
kansalaisten perusoikeuksien toteu-
tumisen valvomisessa. Kokouksen 
sihteeri toimittaa yhdistyksen pöytä-
lipun ylijohtaja Häkämiehelle. 

Kokous hyväksyi hallituksen ker-
tomuksen vuoden 2012 toiminnas-
ta, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
hallitukselle tili- ja vastuuvapauden 
vuodelta 2012. Talousarvioehdo-
tus ja toimintasuunnitelma vuodelle 
2013 hyväksyttiin. Yhdistyksen jä-
senmaksu säilyy ennallaan.

Yhdistyksen hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin edelleen Pek-
ka Paatero. Hallituksen puheenjoh-
taja toimii samalla myös yhdistyksen 
puheenjohtajana. 

Hallituksessa jatkavat edel-
leen Pentti Korhonen ja Veikko Pa-
latsi. Eroa pyytäneen Matti Ahl-
roosin tilalle hallituksen jäseneksi 

valittiin tähän asti varajäsenenä ollut 
Simo Suokivi.  Erovuorossa olleet 
Pirkko Kuorehjärvi, Matti J. Paavo-
la, Reijo Rauhala ja varajäsen Sirpa 
Aaramo valittiin uudelleen. Uudek-
si varajäseneksi valittiin Kalevi Nie-
melä.

Tunnustuksena ja kiitoksena mer-
kittävästä ja arvokkaasta työstä so-
taveteraanien hyväksi kokouksessa 
jaettiin seuraavat huomionosoituk-
set: 

Suomen Sotaveteraaniliiton ansio-
risti: Hermonen Juha, Penttilä Jukka, 
Rauhala Reijo, Suokivi Simo ja Tar-
mi Osmo

Suomen Sotaveteraaniliiton kul-
tainen ansiomerkki: Hirvelä Jaakko, 
Liimatta Eila, Maula Kauko, Ranta-
la Valde ja Vuori Martti

Suomen Sotaveteraaniliiton hopei-
nen ansiomerkki: Laine Matti, Maja-
niemi Markku, Roivas Erkki ja Sil-
lanpää Matti

Kokouksen  puheenjohtajana toi-
mineelle Pentti Kososelle luovutet-
tiin yhdistyksen pöytälippu.

Sirpa Aaramo

Pekka Paatero jatkaa puheenjohtajana
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”Veteraanityössä ollaan erään-
laisella vedenjakajalla. Veteraa-
nit ovat yhä vanhempia ja he 
tarvitsevat yhä enemmän apua. 
Vaikka Suomen julkinen talous 
muun Euroopan lailla on suu-
rissa vaikeuksissa, ei Suomen 
kaltaisella rikkaalla maalla ole 
vaikeuksia hoitaa veteraaninsa, 
jos niin vain halutaan. Meidän 
nuorempien ikäluokkien on pi-
dettävä tästä huolta ja niiden, eli 
poliittisten päättäjien, joilla on 
valta päättää asioista, on tehtä-
vä oma osansa.” 

Ylijohtaja Kari Häkämies pitää 
aluehallintovirastojen tärkeim-
pänä tehtävänä valvoa toteutu-
vatko Suomen kansalaisten pe-
rusoikeudet yhtäläisesti  ympäri 
maata. – Tältä osin kyse on myös 
veteraanien asemaan liittyvistä 
asioista.

”Sotiemme veteraanien näkökul-
masta elämme tärkeitä vuosia. Vielä 
vuonna 2009 veteraaneja oli hieman 
yli 60 000, mutta kuluvan vuoden 
lopussa urheita isänmaamme puo-
lustajia arvioidaan olevan enää noin 
35 000. Jos veteraanien hyväksi 
asioita aiotaan vielä tehdä, niillä on 
kiire, koska vuonna 2025 arvioidaan 
veteraanien määräksi enää hieman 
reilu 1 000. 

Sotaveteraaniliiton valtuuston pu-
heenjohtaja Sakari Sippola otsikoi 
kirjoituksensa Sotaveteraani -leh-
dessä tämän vuoden helmikuussa 
mainiosti. Otsikko kuului: Sotave-
teraanit nousukiidossa. Kirjoitukses-
saan Sippola viittaa tasavallan presi-
dentin, eduskunnan puhemiehen ja 
sosiaali- ja terveysministerin käyt-
tämiin puheenvuoroihin. Hänen mu-
kaansa ei ole jäänyt epäselväksi, mi-

Sotaveteraanien työn
ymmärtävät nuoretkin

ten veteraanien 
asiat tulisi-
vat etenemään 
myönte iseen 
päätöksente-
koon asti. 

Tässä salissa 
muistetaan hy-
vin, että 2012 
vuoden bud-
jetissa oli tar-
koitus leika-
ta veteraanien 
kuntoutusmää-
rärahoja. Vete-
raanit joutuivat 
itse aktivoitu-
maan ja kuten 
taivassalolai-
nen sotavete-
raani, kunnal-
l i s n e u v o s 
Toivo Matti-
la asian ilmai-
si: ”Mennään 
suurella jou-
kolla eduskun-
taan esittämään 
a s i a m m e ! ” . 
Tämä toiminta 
johtikin tulokseen ja budjetista lei-
katut kuntoutusmäärärahat sinne pa-
lautettiin.

Yksittäisen veteraanin näkökulmas-
ta varmasti tärkeimmät asiat ovat 
kuntoutus ja veteraanin kotiin tuo-
tavat palvelut. Viime hallituskaudel-
la päätetty veteraanikuntoutuksen 
kotiin vietävien palveluiden mal-
li lähti paikoin yskähdellen liikkeel-
le. Vaikka kyseessä oli uusi käytän-
tö, tällainen palvelun ontuminen ei 
liene aivan tavatonta. Silti oli hie-
man merkillistä, että Valtionkontto-
riin palautui jaettuun summaan näh-
den korkea rahamäärä.

Uudessa mallissa kuntoutus pyri-
tään räätälöimään yksilöllisesti. Ko-

konaisuus voi sisältää erilaista tukea, 
aina asioinnin ja kaupassa käynnin 
tuesta muihinkin vanhuksen arkea 
tukeviin toimiin. Kaikkiaan veteraa-
nikuntoutukseen vuonna 2013 käy-
tetään 36.6 miljoonaa euroa.
 
Kuntien velvoitteena on ohjata li-
sääntyneet määrärahat täysimää-
räisesti ikääntyneiden veteraanien 
kotona selviytymisen tukemiseen. 
Tämän mainitun palvelun lisäksi 
Suomen kunnissa on monia vapaa-
ehtoisuuteen perustuvia tukipalve-
luita. Juuri tässä vapaaehtoisuudessa 
piilee ehkä eräänlainen veteraanipal-
veluiden akilleenkantapää. 

Lounais-Suomen aluehallintoviras-
to teki veteraaniasioiden neuvotte-

Ylijohtaja Kari Häkämies
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lukunnan tekemän päätöksen mukai-
sesti kyselyn toimialueensa kunnille 
- eli Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan kunnille - siitä, kuinka veteraa-
nien erityispalveluita kunnissa on 
järjestetty. Kyselyyn vastasi hieman 
alle 70 % kunnista.

Esimerkkeinä kunnissa järjestetyis-
tä erityispalveluista ovat palveluse-
telit koskien mm. ateria-, kuljetus-, 
siivous- ja kotitalkkarin palveluja, 
ilmainen kuntosalin, uimahallin ja 
hiihtotunnelin käyttö, päiväkeskus-
toiminnan kulujen korvaaminen, lu-
men auraus ja hiekoituskustannusten 
korvaaminen tiettyyn rajaan saak-
ka, pankki- ja kauppapalvelut, vapaa 
sisäänpääsy vapaa-aikalautakun-
nan alaisiin laitoksiin, apteekkialen-
nukset, terveyskeskusmaksusta va-
pauttaminen, linja-autoliikenteessä 
ilmaiset matkat/seutulippu/veteraa-
nikortti ja ilmaiset kokoustilat sekä 
kopiointipalvelut veteraanijärjestöil-
le. Lisäksi useat kunnat antavat vuo-
sittain avustuksia veteraanijärjes-
töille, jotka vastaavat palveluiden 
järjestämisestä veteraaneille.  

Osa kunnista on kiinnittänyt erityis-
tä huomiota kunnallisten avopalve-
luiden aktiiviseen markkinointiin, 
erityisesti niille veteraaneille, joiden 
kotona asumisen jatkaminen on eni-
ten uhanalainen.

Yhteenvetona kuntien veteraaneil-
le järjestämistä erityispalveluista 
voisi sanoa, että jotkut kunnat huo-
lehtivat palveluiden järjestämises-
tä erinomaisesti, mutta valitettavasti 
on myös niitä, jotka eivät juurikaan 
huomioi veteraaneja erityisryhmä-
nä. Tämä asiantila kiinnostaa myös 
aluehallintovirastoa. Varsinkin ve-
teraanien kohdalla olisi oikeus ja 
kohtuus, että veteraanien saamat 
palvelut olisivat järjestetty saman-
tasoisesti riippumatta siitä, missä 
kunnassa veteraani asuu. Toisaalta 
on muistettava, että kuntien varalli-
suuden taso vaihtelee ympäri Suo-
mea suuresti, mikä vaikuttaa myös 
kykyyn järjestää palveluita veteraa-
neille. Paljon puhuttu kuntauudistus 
tähtää juuri siihen, että syntyisi mah-
dollisimman vahvoja peruskuntia, 

jotka kykenisivät yhdenvertaisesti 
palvelemaan kansalaisia.

Selvää on, että veteraanien ikäänty-
essä he tarvitsevat apua myös jär-
jestötoimintaan. Tämän vuoksi on 
hienoa, että veteraanijärjestöihin on 
saatu aktiiveiksi myös henkilöitä, 
jotka ovat niin nuoria, että eivät ole 
olleet Suomea rintamaolosuhteis-
sa puolustamassa. Tästä asiasta voi-
daan tietysti olla monenlaista mieltä, 
mutta selvää on, että ilman apujouk-
koja veteraanijärjestötoiminta ei ai-
nakaan kaikkialla Suomessa enää 
pyörisi.

Tämän päivän Suomessa veteraaneja 
kunnioitetaan. Näin ei sotien jälkeen 
aina ollut ja oli tahoja, jotka halusi-
vat pilkata ja soimata niitä ihmisiä, 
jotka Suomen itsenäisyydestä rinta-
malla vastasivat. Veteraanien työ ja 
uhraukset ymmärretään myös nuor-
ten ihmisten keskuudessa. Tämä nä-
kyy monella tavalla.”

Vuosikokous perinteisesti seurakuntayhtymän juhlasalissa.
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Yhdistyksemme vireä naisjaosto 
aloitti vuosikokouksensa 8.2. 2013 
juhlistamalla kakkukahvilla alkavaa 
45.toimintavuottaan.

Turun Sotaveteraanit  ry:n nais-
jaosto perustettiin 14.2. 1968, ja 
johtotähtenä oli, että perustamal-
la yhdistykselle naisjaosto luotai-
siin turkulaisille naisille paremmat 
mahdollisuudet tuoda oma arvokas 
osuutensa veteraanityöhön. Yhdis-
tyksen pitkäaikainen jäsen, rouva 
Elma Sahlberg sai tehtäväkseen kut-
sua koolle asiasta kiinnostuneita nai-
sia jaoston perustamista varten.

Vuosien varrella jäsenmäärä li-
sääntyi tasaisesti, parhaimmillaan 
se oli vuonna 1995, jolloin nais-
jaostoon kuului 250 henkilöä. Vaik-
ka vuosien saatossa joukkomme on 
pienentynyt, ovathan lukuisat sisaret 
siirtyneet rajan taa ja monet ikään-
tyessään joutuneet jäämään pois ak-
tiivisesta toiminnasta, meitä on yhä 
126 jäsentä, joista kunniajäseniä 19. 
Kunniapuheenjohtajamme on Lea 
Kunnas. Hänet valittiin v.2005 kun-
niapuheenjohtajaksi oltuaan arvos-

Naisjaostolla takana 45 vuotta
tettu ja aikaansaapa puheenjohtaja 
10 vuotta.

Naisjaostomme kunnioittavan 
45.toimintavuoden aikana ovat toi-
minnan periaatteet suurimmalta 
osalta samat kuin toiminnan alkaes-
sa. Ero aikaisempaan on siinä, että 
kohonnut elintaso ja elämisen ulkoi-
set olosuhteet ovat antaneet suunnan 
yksilön hyvinvoinnille, henkiselle 
virkistykselle ja fyysisen kunnon yl-
läpidolle. Enää ei kerätä rahaa hal-
kojen ostoon, eikä ruokakassien ja-
koon. Yhteiskuntamme on ottanut 
yhä enemmän vastuuta veteraaniem-
me hyvinvoinnista. Kotipalvelutoi-
minnan ja avustusten jakaminen on 
nykyisin yhdistyksemme tehtävänä.

Naisjaostolle tärkeintä on perin-
teen vaaliminen sekä luoda veteraa-
nien leskille ja puolisoille sellaiset 
puitteet, jotta voimme tarjota heil-
le vapaaehtoista ystäväpalvelua että 
tarjota erilaisia kuntoutus-ja virkis-
tysmahdollisuuksia.

isuus tuo monenlaisia haasteita – 
siihen saamme varautua. Perinteistä 
pitää vaalia. Tuleville sukupolville 

pitää kertoa veteraanien parissa teh-
dystä työstä.

Naisjaostomme tulevaisuus näyt-
tää hyvältä. Olemme saaneet lisää 
jäseniä. Aktiivinen toimintamme jat-
kuu niin kauan kuin joukossamme 
on yksikin sotaveteraanityön sydä-
men asiaksi ottanutta henkilöä.

Lämmin kiitos sisaret siitä pyy-
teettömästä työstänne 45 vuoden 
ajan sotaveteraaniveljien ja sisarten 
hyväksi. Iloa, voimia ja siunausta tu-
leville vuosille!

Vuosikokous valitsi 8.2.2013 joh-
tokuntaan seuraavat jäsenet: pu-
heenjohtajana Pirkko Kuorehjärvi, 
varapuheenjohtaja Marja-Liisa Har-
ju, sihteeri Sini Munukka, rahaston-
hoitaja-jäsenkirjuri Sirkka Matola, 
emäntä Ritva Jokinen, sisartapaa-
misten kahvitus Leena Karttunen, 
tapahtumakirjaus Leija Dahlgren 
(uusi), suhdetoiminta Aune Hon-
kinen, yhdistyksen jaostojen yhteys-
henkilö Sirkka Näsi

Turussa 1.3.2013 
Pirkko Kuorehjärvi

Naisjaosto juhlisti 45-vuotiskahveiilla vuosikokoustaan.
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Vuosi 2013 on Turun Sotaveteraanit 
ry:n 55. toimintavuosi. Turun Sota-
veteraanien Tuki- ja perinneyhdistys 
on kaksikymmentä vuotta toiminut 
pääyhdistyksen tukitehtävissä. Ve-
teraanien rivit harvenevat nopeasti. 
Tärkein tehtävämme on pitää huol-
ta veteraanien hyvinvoinnista ja toi-
meentulosta niin pitkään kuin tukea 
tarvitaan.

Veteraanien historian ja perinteen 
siirtäminen ja säilyttäminen tule-
ville sukupolville tulee lähivuosina 
yhä tärkeämmäksi tehtäväksi. Tam-
menlehvän perinneliitto on yhdessä 
Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa 
käynnistänyt viime sotiemme vete-
raanien perinnetyötä koskevan tu-
levaisuussuunnittelun. Turun So-
taveteraanit on perustanut Tuki- ja 
perinne-
yhdistyksen kanssa yhteisen perin-
netyöryhmän, jonka työ käynnistyy 
tämän vuoden aikana. Perinnetyö-
ryhmä laatii tulevaisuussuunnitel-
man siitä, miten asteittain siirrytään 
perinnetyöhön ja mitä perinteen siir-
tämiseksi ja säilyttämiseksi on tule-
vina vuosikymmeninä tehtävä.

Turun Sotaveteraanien Tuki- ja pe-
rinneyhdistys on vuoden 2011 lo-
pulla perustanut työryhmän Tuki- ja 
perinneyhdistyksen 20-vuotishisto-
riikin laatimiseksi. Työryhmän pu-
heenjohtajana toimii Reijo Rauha-
la. Historiikin ajatuksena oli aluksi 
koota yhteen ja muistiin keskeiset 
tapahtumat ja asiat Tuki- ja perin-
neyhdistyksen toiminta-ajalta.

Historiikkityöryhmässä on pohdit-
tu oikeaa tapaa dokumentoida vete-
raanityön historiaa ja perinteen säi-
lyttämistä ja siirtämistä seuraaville 
sukupolville. Viime syksynä päätet-
tiin syventää asiaa historian ja tapah-
tumien kertomisesta sotaveteraanien 

Perinne siirrettävä
tuleville sukupolville

perinnetyön henkiseen ja aineelli-
seen perintöön. Turun Sotaveteraa-
nit ry:n 50-vuotishistoria on kirjoi-
tettu ja julkaistu. Se sisältää paljon 
historiatietoa myös Tuki- ja perin-
neyhdistyksen toiminnasta.

Tuki- ja perinneyhdistys on kes-
kustellut Turun yliopiston poliitti-
sen historian laitoksen esimiehen, 
professori Timo Soikkasen kanssa 
20-vuotishistoriikin kirjoittamisesta 
edellä esitetyllä tavalla joko gradu-
työnä tai yhteisesti sovitun kirjoitta-
jan toimesta. Professori Timo Soik-
kanen on suhtautunut esitykseemme 
myönteisesti ja kirjoittajakin on löy-
tymässä. Jatkoneuvottelut kirjoitus-
työn toteuttamisesta käydään vielä 
tänä keväänä. 

Tämä ”20-vuotishistoriikki” Turun 
sotaveteraanien perinnetyön henki-

Pertti Perttula ja puheenjohtaja Risto Kapari yhdistyksen vuosikokouksessa.

sestä ja aineellisesta perinnöstä tu-
lee osaltaan auttamaan myös yh-
teisen perinnetyöryhmämme työtä 
tulevaisuussuunnitelman laadinnas-
sa. Viisaasti on sanottu: ”Joka ei tun-
ne omaa historiaansa, ei ymmärrä 
nykypäivää eikä näe oikein tulevia 
vuosia”. Veteraanien arvokkaan pe-
rinnön säilyttäminen on yhteinen 
asiamme..

Risto Kapari

puheenjohtaja
Turun Sotaveteraanien 
Tuki- ja perinneyhdistys ry 
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Sotilaspoikien sodanaikainen toi-
minta vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen saralla on tullut yleisemmin 
tunnetuksi vasta sen jälkeen kun so-
tilaspoikien perinnetoiminta alkoi 
1990-luvun alussa. Sysäyksen pe-
rinnetoiminnan aloittamiseen antoi 
v. 1991 perustettu Sotilaspoikaristi, 
joka perinneristinä sai virallisen kun-
niamerkin aseman puolustusvoimain 
komentajan esittelyssä 29.4.1992. 

Sotilaspoikaristiin ovat oikeutettu-
ja suojeluskuntien poikaosastois-
sa tai sota-aikana sotilaspojissa toi-
mineet henkilöt. Sotilaspoikaristin 
ensimmäisessä jakotilaisuudessa 
29.5.1991 Tampereella perustettiin 
Sotilaspoikien Perinnekilta, josta 
sittemmin muodostettiin Sotilaspoi-
kien Perinnekiltojen Liitto (nykyi-
nen Sotilaspoikien Perinneliitto ry). 
Sotilaspoikaristi sai odottamattoman 
innostuneen vastaanoton entisten 
sotilaspoikien keskuudessa, ja sen 
myötä sotilaspoikien perinnekiltoja 
syntyi nopeassa tahdissa eri puolil-
le Suomea.

Ensimmäinen Turussa järjestet-
ty sotilaspoikaristin jakotilaisuus 
oli Sirkkalan kasarmin sotilasko-
dissa 24.3.1992. Tässä tilaisuudes-
sa päätettiin perustaa Sotilaspoikien 

Sotilaspoikien perinnekilta tekee
maanpuolustushistoriaa tunnetuksi

Perinnekillan Turun osasto, joka 
30.9.1994 merkittiin yhdistysrekis-
teriin Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekilta ry -nimisenä. 
Killan jäsenmäärä lähti ripeään nou-
suun heti perustamisesta lähtien, kun 
sotilaspoikaristin saaneet entiset so-
tilaspojat useimmiten liittyivät myös 
killan jäseniksi.

Jäsenmäärän kehitys oli positiivinen 
aina vuoteen 2006 saakka, jolloin 
saavutettiin 400 jäsenen raja. Tämän 
jälkeen uusien jäsenten lukumäärä ei 
enää ole korvannut ikääntyvän soti-
laspoikaikäpolven luonnollista pois-
tumaa; ovathan nuorimmatkin sod-
anajan sotilaspojat jo 80 -vuotiaita. 
Jäsenkuntaan kuuluu yhä myös ve-
teraaneja, joiden sk-poikatoimin-
ta ajoittui 1930-luvulle, tai jotka 
jatkosodan kestäessä saivat kutsun 
rintamalle. Killan sääntöjen mu-
kaan jäseneksi voidaan hyväksyä 
myös muita kuin sotilaspoikia, vuo-
den 2009 sääntöuudistuksen jälkeen 
myös naisia. Killan jäsenmäärä on 
nyt runsaat 300 henkeä. Jäsenkun-
nasta noin kolmasosa kuuluu sotilas-
poikia nuorempiin ikäluokkiin.

Killan tarkoitus on sotilaspoika-
toiminnan tunnetuksi tekemisen li-
säksi maanpuolustushengen ja 

–harrastuksen kaikinpuolinen edis-
täminen. Maanpuolustukseen liit-
tyviä toimintamuotoja ovat kuu-
kausittaiset puolustusvalmiutta tai 
turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät 
esitelmätilaisuudet, tutustumiskäyn-
nit varuskuntiin, museoihin ja mui-
hin maanpuolustuskohteisiin sekä 
sotahistorialliset matkat, joita on 
tehty v:sta 1997 lähtien joka vuosi.

Näillä matkoilla talvi- ja jatkoso-
dan taistelut Suomussalmella, Kan-
naksella, Laatokan Karjalassa, Au-
nuksessa, Maaselän kannaksella, 
Vienan Karjalassa, Sallassa ja Pet-
samossa ovat tulleet nuorempien-
kin tietoisuuteen. Näin on pyritty to-
teuttamaan Veteraanin iltahuudon 
velvoitetta ”Kertokaa lasten lapsille 
lauluin…”. Tapana näillä matkoilla 
on ollut kunnioittaa veteraanien pe-
rintöä myös laskemalla havuseppele 
kulloisellakin taistelupaikalla kaatu-
neiden muistomerkille. Viime vuo-
sina matkakohteet ovat ulottuneet 
myös Viroon ja muihin Baltian mai-
hin, Puolaan ja Normandiaan saak-
ka.

Vuosi sitten kilta juhli Heikkilän so-
tilaskodissa 20-vuotista toimintaan-
sa arvovaltaisen kutsuvierasjoukon 
läsnä ollessa. Juhlaesitelmän piti 

Jaakko Puro, Perinnekillan sihteeri

– Seinäjoella sotilaspoika pääsi esiintymäänkin. Sotavuosina kehotettiin 
Suojeluskuntiakin järjestämään aseveli-iltoja. Ohjelmat jäivät sotillas-
poikien tehtäväksi,  tupa oli täynnä yleisöä ja minä mukana vaikkapa voi-
mistelijana. Sotilaspojat vastasivat myös näytelmistä.
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kenraalimajuri evp. Kalervo Sipi ai-
heesta Vapaussotamme ja poikaso-
tilaat tarkoittaen vapaussodilla pait-
si vuoden 1918 vapaussotaa myös 
talvi- ja jatkosotaa. Tervehdyksen-
sä juhlaan toivat puheenjohtaja Atte 
Kaskari Sotilaspoikien Perinnelii-
tosta, maakuntajohtaja Juho Savo 
Varsinais-Suomen Liitosta, puolus-
tusministeri Stefan Wallin ja sotave-
teraani, rovasti Kai Kiilunen. 

 Juhlassa julkistettiin killan kol-
mas historiikkiteos Perinteet kun-
niaan, joka sisältää historiikin lisäksi 
edustavan otoksen killan tilaisuuk-
sissa pidetyistä puheista ja esitel-
mistä. Killan kahteen aikaisempaan 
historiikkiin sisältyy joukko jäsen-
ten muistelmia sota-ajan toimistaan. 
Tähän lehteen on liitetty niistä yksi, 
killan edesmenneen kunniajäsenen 
ja Turun sotilaspoikien kouluttajan 
Armas Hongan itsenäisyyspäivänä 
6.12.2000 päivätty muistelma talvi-
sodan tapahtumista Utöstä.

Jaakko Puro

V-S Sotilaspoikien 
Perinnekillan sihteeri

Pentti Seppälä, Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjoh-
taja

– Killan jäsenet tapaavat kuukausittain. Olemme vierailleet varuskunnissa, 
viimeksi tutustuimme Pansion uusimpaan alukseen, Katanpäähän.  Esi-
telmätilaisuuksistamme on vuosien aikana kertynyt nimekkäiden vieraili-
joiden lista.

– Killan haasteet ovat samansuuntaisia kuin muidenkin yhdistysten,  nuoria 
jäseniä ei helposti saada. Jatkossa meidän täytyy lisätä yhteistyötä mui-
den maanpuolustustahtoa vaalivien järjestöjen kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri; Pentti Seppälä ja Jaakko Puro.
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Kun Utön linnake miehitettiin yh-ai-
kana syksyllä 1939, sen taistelu-
valmius ei ollut kehuttava. Rauhan 
aikana linnaketta hoiti yksi kan-
ta-aliupseeri, vääpeli Holm, apunaan 
luotsit ja majakkahenkilökunta. Lin-
nake oli ollut ns. kylmälinnakkeena 
1920-luvulta alkaen. Linnakkeella 
oli 4 kpl. 6 tuuman (152 mm) Ca-
net –tykkiä. Tykit olivat venäläis-
ten rakentamissa avonaisissa ase-
missa sekä niiden ammustarvikkeet 
kasematissa. Linnakkeen sisäiset 

Muistoja Utön linnakkeelta
viestiyhteydet puuttuivat kokonaan. 
Viestiyhteys mantereelle voitiin saa-
da ainoastaan Hangon rannikkora-
dion välityksellä.

Joulukuun alussa taisteluvalmius 
olikin jo tyydyttävä sen ajan ampu-
mamenetelmin, samoin sisäiset vies-
tiyhteydet. Linnakkeen vahvuus oli 
8 upseeria, 300 miestä sekä kak-
si vartioalusta. Linnakkeen päällik-
könä oli kapteeni Paul Cederberg. 
Hän oli toiminut suojeluskunnan 

aluepäällikkönä Korppoon ja Nau-
von alueella, joten linnakkeen mie-
hittäneistä suuri osa oli hänelle tut-
tuja vapaaehtoisia maanpuolustajia.

Joulukuun 14. päivän 1939 koittaes-
sa tuuli pohjoisesta 3 –4 beaufortin 
voimalla. Taivas oli puolipilvinen ja 
näkyväisyys kohtalaisen hyvä. Kel-
lo 10.35 vartioasema havaitsi kaksi 
savua taivaanrannalla kaakossa. Lin-
nakkeen miehistön ollessa aamupuu-
rolla ruokasalissa annettiin taistelu-

Turun sotilaspoikien kouluttaja, ali-
sotilasohjaaja Armas Honka Turun 
merisuojeluskunnasta.

Armas Honka syntyi 28.3.1912 ja 
kuoli talvisodan rauhan 70-vuo-
tismuistopäivänä 13.3.2010, jo-
ten hän oli kuollessaan lähes 
98-vuotias. Hän teki elämän-
työnsä rakennusalalla ja yhdes-
sä vaimonsa kanssa omistamas-
saan tekstiililiikkeessä. Viimeiset 
eläkevuotensa hän vietti maati-
lallaan Liedossa. Kesällä 1937 
Honka oli suorittanut Suojelus-
kuntain Yliesikunnan poikajoh-
tajakurssin Naantalissa. Talvi-
sodan jälkeen hän toimi Turun 
merisuojeluskunnassa Turun 
sotilaspoikien kouluttajana.  
Hän oli yksi Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan pe-
rustajajäsenistä, kun kilta vuon-
na 1992 perustettiin, ja  myö-
hemmin hänet kutsuttiin killan 
ensimmäiseksi kunniajäseneksi.
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hälytys. Kun linnakkeen patteri oli 
ampumavalmis, linnaketta lähestyi 
kaksi neuvostosota-alusta 19 km:n 
etäisyydellä.

Vartioasema tunnisti alukset Gros-
nyi -mallisiksi hävittäjiksi. Alusten 
mitat olivat: 1700 t, pituus 110 m, 
nopeus 30 solmua. Pääaseistus oli 
4 kpl. 130 mm:n tykkiä. Miehiä oli 
300. Alukset olivat aivan uusia, juuri 
valmistuneita ensimmäisellä taiste-
lumatkallaan. Kello 11.00 linnaketta 
lähestyi lounaasta lentokone. Se sai 
vastaansa raskaan tykin laukauksen 
ja häipyi näköpiiristä. 

Hävittäjäalukset kääntyivät län-
teen. Patterimme avasi tulen suoralla 
suuntauksella. Liian lyhyitä. Suun-
tausta korjattiin 200 m pitemmäksi. 
Uuden suuntauksen jälkeen hävittä-
jien takana havaittiin iskemiä sekä 
toisessa aluksessa osuma noin 30 m 
hävittäjän perästä. Osumakohdas-
ta tuli tummahkoa savua. Hävittäjät 
kääntyivät ja pakenivat. Patterimme 
ampui 31 miinakranaattia pikatule-

na. Hävittäjät ampuivat 8-10 yhteis-
laukausta, noin 70 kranaattia. Ne pu-
tosivat linnakkeen eteen ja taakse, 
suurin osa 1000-2000 m yli saaren. 
Linnake ei kärsinyt menetyksiä. 

Noin 10 minuutin kuluttua osuman 
saaneesta aluksesta kuului räjäh-
dys ja pitkää jyrinää. Näkyi paksua 
savua. Savun hälvettyä vain toinen 
hävittäjä oli jäljellä ja pakeni hori-
sontin taakse. Hävittäjät olivat me-
rimiinalastissa, josta syystä tuhou-
tuneen aluksen räjähdys oli niin 
valtava. Hävittäjien tarkoitus oli mii-
noittaa Utön väylä. Vihollisilla ei ol-
lut tietoa, että tykkiemme kehdot oli 
käännetty ja ampumakulmat korjat-
tu, mikä oli lisännyt niiden kanto-
matkaa.

Läheiset merivartioasemat ilmoit-
tivat havainneensa useampia osu-
mia aluksessa. Vihollisen tieduste-
luhyökkäykset aluksilla loppuivat 
linnaketta vastaan. Ankara pakkas-
talvi yllätti, Itämeri jäätyi kokonaan. 
Pakkasta oli 20-30 astetta, merituu-

let olivat hyytävän viimaiset. Huol-
toyhteydet mantereelle suoritettiin 
traktoreilla, joiden perään oli kiinni-
tetty useita silakkarekiä.

16.12.1939 Ylipäällikkö lähetti sa-
noman: ”Lausun linnakkeelle tun-
nustukseni tulitoiminnasta, mikä 
on aiheuttanut viholliselle tappioita 
Utön luona.”  MANNERHEIM

Edellä mainitut aika- ja matkatiedot 
sekä alusten tulivoimat, mitat ja koot 
olen saanut silloiselta vartioaseman 
päälliköltä, luutnantti Leo Wikströ-
miltä, joka oli minulle läheinen tut-
tu Turun Merisuojeluskunnan ajoil-
ta. Silloinen merivartioasema toimi 
mittauslaitteineen Utön majakkator-
nissa. Uuden mittaus-, tulenjohto- ja 
vartioaseman rakentaminen aloitet-
tiin talvisodan aikana. Toimin silloin 
reserviläisrakennusmestarina uuden 
aseman louhintatöiden valvojana.

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2000
Armas Honka 

KIllan puheenjohtaja, prof Pentti Seppälä valvoo, että kiltaveljet kirjautuvat HMC Katanpään vieraskirjaan.
Kuva Sakari Kinnarinen
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Seitsemäntoistavuotiaana  käs-
kyn armeijaan, kertoo  Ant-
ti Taimen. – Ensimmäinen 

koulutusosa alkoi  Hyrylän 
kk-komppaniassa, sodan päätyt-
tyä oli edessä Lapin sotaa ja vuo-

Seitsentoistavuotisna
itään ja Lapin sotaan

den varusmiespalvelu Hämeen-
linnassa.

Paimiolaisista sisaruksista pojat kä-
vivät sotaretkillään, Antti Karjalan 
kautta Lappiin.
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Antti Taimen syntyi Paimiossa 1925.  
Myöhemmin hän havaitsi, että 
maanviljelijäisän mukanaolo Suo-
jeluskunnassa  vaikutti perheen vii-
den pojan valintoihin vapaa-aikaon-
gelmissa.

– Olin mukana Suojeluskunnan 
toiminnoissa, joten armeijaan kutsu-
kaan ei tullut odottamatta, päinvas-
toin,  tuntui todella pahalta, kun vuo-
den alkupuoliskolla syntyneillä tuli 
sotaanlähtö ja minä jouduin odotta-
maan.

Nuoren sotaisin tehtävä oli Pai-
mion rautatiesillan vartio.

Antti Taimen kuului perheeseen, 
jossa oli viisi poikaa. He kaikki oli-

vat mukana Suojeluskunnan toimin-
noissa.

– Kaksi meistä oli mukana molem-
missa sodissa,  yhden taistelut päät-
tyivät Viipuriin, Talvisodan viimei-
sen päivän taisteluihin.

– Minun sota alkoi muutamien 
kuukausien koulutuksella Hyryläs-
sä, Mieleen siitä ovat jääneet marssit 
Tuusulanjärven ympäri, matkaa tai-
si tulla kolmekymmentä kilometriä.

– Aikanaan siirryimme itään, 
olin täydennyskomppaniassa. Kun 
ryhdyimme perääntymään koh-
ti Joensuuta, joukkoja hajottivat ve-
näläisten hävittäjät tulittaessaan pa-
luumatkalla tienreunustoja.  

Poltettuun Lappiin
– Rauha tuli, me, Laguksen jääkärit 
saimme komennuksen Lappiin, aja-
maan saksalaisia maasta. Emme eh-
tineet Lapin alkutaisteluihin, joten 
meidän eteneminen sujui  mutkatto-
masti; ongelmia aiheuttivat poltet-
tuihin kyliin asetetut miinat. Räjäh-
dellessään ne aiheuttivat pahojakin 
vammoja. Kerran kaverit sanoivat 
minulle, että mikäs haava sinulle on 
leukaan tullut, jossakin vaiheessa  
sirpale oli nirhaissut.

– Lappi  oli ankeaa katsottavaa, 
kylissä poltettujen  talojen savupii-
put sojottivat pystyssä. Sodankylä-
kin oli poltettu, taisi vain kymmen-
kunta taloa olla jäljellä.

 – Meidän sota päättyi Ivalossa. 
Sieltä lähdimme polkemaan koh-
ti Kemiä, neljäkymmentä kilomet-
riä päivässä ja yöt teltassa. Rakas-
ta matkaa, Kenttäkeittiö oli pienessä  
pakettiautossa, jonka perään narusta 
kiinni pitäneet pääsivät matkan aika-
na keräämään voimia.  Koko päivän 
kiehunutta hernekeittoa söimme ja 
ihmettelimme kuinka vatsatauti voi-
kin viedä voimat.

– Samat vatsavaivat jatkuivat jon-
kin aikaa Hämeenlinnassakin.

Aarnen talliin
Aikanaan vatsa kuntoutui, hampaita-
kin Antti Taimen pääsi hoidattamaan  
Turkuun.

– Menin sodan jälkeen Tuorlan 
maanviljelyskouluun, viimeiset työ-
tehtäväni odottivat  Turun Petreluk-
sessa. Siellä  hoidin talonmiehenä 
yhdeksän kerrostalon ja uimahallin 
asioita.

Tänään Antti Taimenta on kuvatta-
va virkeäksi veteraaniksi.

– Olin 2004 ohitusleikkaukses-
ta.  Pitkään ihmettelin lähes voimat-
tomana, mutta leikkaus toi odotetun 
tuloksen, nyt käyn kolme kertaa vii-
kossa kuntoilemassa Kupittaan hal-
lissa.  Aarnen tallista on tullut mi-
nulle hyvin tärkeä.  Osallistumisesta 
olen saanut pronssisen ja hopeisen-
kin mitalin, 20 vuotisesta kuntoilus-
ta on minulle annettu Aarnen tallin 
viiri.

Antti Taimen ei pinnaa kuntoilusta, kolmasti viikossa Kupittaan hallille.
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Kesäkuussa  1993 kokoontui seitse-
män musiikkia aktiivisesti harras-
tavaa sotaveteraania perustamaan 
omaa orkesteria Turkuun. Näin syn-
tyi ajan mittaan Suomen suurim-
maksi kasvanut  sotaveteraaniorkes-
teri, Turun Sotaveteraanisoittajat. Se 
toimii edelleenkin  elinvoimaisena, 
perinteitä kunnioittavana orkesteri-
na, joka esiintyy ahkerasti Turussa 
ja toisinaan muuallakin maakunnas-
sa.  Oikeita sotaveteraaneja on mu-
kana vielä yksi soittaja, muut jäsenet 
edustavat hieman nuorempia ikäpol-
via. 

Orkesterin kunniapuheenjohtaja on 
sotaveteraani Erkki Enne, yksi pe-
rustajista. Korkeasta iästään (huh-
tikuussa 95 vuotta) huolimatta hän 
seuraa edelleen  tiiviisti orkesterin 
toimintaa. Kapellimestari mukaan 
lukien orkesterissa on tällä hetkel-
lä 25 jäsentä. Kapellimestarin puik-
ko on tämän vuoden alusta ollut  dir.
mus. Reijo Aholan kädessä. Orkeste-
rin sisällä on viime aikoina  keskus-
teltu Turun Sotaveteraanisoittajien 
nimestä. On hyvin todennäköistä, 

Turun Sotaveteraanisoittajat 
toiminut 20 vuotta

että se piakkoin muuttuu joksikin 
muuksi. Orkesteri ylläpitää veteraa-
nimusiikin perinteitä, mutta koska 
riveissä ei enää ole yhtään sotave-
teraania, lienee perusteltua etsiä ko-
koonpanolle uusi nimi.

Turun Sotaveteraanisoittajat  esiin-
tyy pääsääntöisesti Turussa, mis-
sä keskeisimpiä esiintymispaikko-
ja ovat palvelutalot ja vanhainkodit. 
Luonnollisesti orkesteri on mukana 
tarvittaessa myös Turun veteraani-
yhdistyksen  tilaisuuksissa. Lisäksi 
järjestetään erilaisia konsertteja eri-
laisin teemoin. Esimerkiksi vuon-
na 2011  orkesteri valmisteli Georg 
Malmstén –konsertin. Suuren suo-
sion vuoksi se uusittiin  myös muu-
tamilla muilla paikkakunnilla Turun 
ulkopuolella. Varsinainen menestys 
oli vuonna 2012 toteutettu  konsert-
tikiertue. Teemana tässä Sateenkaa-
ren tuolla puolen –nimisessä kon-
sertissa oli 1930- ja 1940-lukujen 
suosittu elokuva- ja viihdemusiikki. 
Orkesterin laulusolisteina olivat Tui-
ja Saura ja Jari Koivisto. Konsertit 
järjestettiin seitsemällä paikkakun-

nalla Varsinais-Suomessa, joka ker-
ran täysille saleille. 

Uutta ja vanhaa
Turun Sotaveteraanisoittajat yllä-
pitää veteraanimusiikin perintei-
tä. Ohjelmistossa on runsaasti ni-
menomaan sotavuosiin keskittyvää 
viihdemusiikkia. Orkesteri on vii-
me vuosien aikana kuitenkin uusi-
nut ohjelmistoaan  uudemmallakin  
viihdemusiikilla. On hankittu ni-
menomaan omalle kokoonpanolle 
sovitettua musiikkia myös 1950- ja 
1960-luvuilta, ja jonkin verran sitä-
kin uudempaa ohjelmistoa. Kuiten-
kin yleisö lähes aina haluaa kuulla 
myös Äänisen aallot!

Alun perin Turun Sotaveteraanisoit-
tajien koostumus oli vahvasti jousi-
voittoinen. Viulistien määrä on vä-
hitellen laskenut, joten mielellään 
otetaan uusia soittajia vahvistamaan 
juuri tätä osastoa. Tietenkin kaikki 
muutkin orkesterista ja sen musiikis-
ta kiinnostuneet  muusikot voivat ot-
taa yhteyttä ja keskustella mukaan-

Sateenkaaren tuolla puolen –konsertti veti viime vuonna Maskutalon väkeä täyteen.
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tulosta. Nykyisessä kokoonpanossa 
on mukana piano, bassokitara tai 
kontrabasso, sähkökitara, klarinetit, 
huilu, saksofonit, trumpetit, harmo-
nikat ja rummut.
Ota yhteyttä esiintymistilaisuuksista 
ja  orkesteriin liittyvistä muista ky-
symyksistä esim. seuraaviin henki-
löihin.
Kapellimestari Reijo Ahola, 
puh. 050 329 5647, 
e-mail reihola@dnainternet.net

Puheenjohtaja Markus Hekkilä, 
puh. 0400 764 625, 
e-mail markus.hekkila@gmail.com
Varapuheenjohtaja Matti Poutanen, 
puh.040 160 8600, 
e-mail tm.poutanen@hotmail.com
Sihteeri Tuomo Paasi, 
puh. 050 516 7559, 
e-mail tuomo.paasi@elisanet.fi

Tuomo Paasi

Sateenkaaren tuolla puolen –konsertti veti viime vuonna Maskutalon väkeä täyteen.

Kapellimestari, dir.mus. Reijo Aho-
la.
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Olen ottanut vastaan Turun Sotave-
teraanien toiminnanjohtajan tehtä-
vät kuluvan vuoden alusta lukien. 
Haluan tämän kirjoitukseni aluk-
si kiittää luottamuksesta ja kiittää 
edeltäjääni Matti Saarikoskea hänen 
pitkästä työrupeamastaan tässä sa-
massa tehtävästä. ”Talo” on hyvässä 
kunnossa, tästä on hyvä jatkaa.

Muutama sana itsestäni. Ikää on ker-
tynyt runsaat 52 – vuotta, syntyäni 
olen Vehmaalta ja asunut vuodesta 
1987 lähtien Piikkiössä. Olen toi-
minut Varsinais-Suomen Sotavete-
raanipiirin toiminnanjohtajana vuo-
den 2006 joulukuusta lähtien. Yksin 
elelevänä on myös ollut mahdolli-
suus panostaa muutoinkin yhdistys-
toimintaan, joka kuitenkin on pikku-
hiljaa karsiutunut käsittämään tällä 
hetkellä vain Reserviläisliiton va-
rapuheenjohtajan tehtävät. Toinen 
mieluisa harrastus on historian ja 
erityisesti Suomen poliittisen- ja so-
tahistorian lukeminen.

Toiminnanjohtajan tuolilta

Toiminnanjohtajan vaihdos toi, niin 
kuin kaikki hyvin tietävät, mukanaan 
myös sen muutoksen, että piirin ja 
sen liitännäisyhteisöjen asioita hoi-
tava toimisto muutti myös Turun So-
taveteraanien toimistoon. Tämä on 
ensi askeleita siinä sopeuttamisessa, 
joka on väistämätön ja välttämätön 
veteraanien määrän vähetessä ja toi-
mintojen hakiessa tulevien vuosien 
aikana niitä muotoja, joilla se aika-
naan muuttuu perinnetyöksi. Toinen 
asia on sitten tietenkin yhteistoimis-
tolla saatava monimuotoinen – ei vä-
hiten taloudellinen – hyöty. Muuton 
jäljiltä on lähestulkoon kaikki saatu 
paikalleen, ja elämä jatkuu. Kiitän 
kaikkia, mutta eritoten muuta henki-
lökuntaa, kärsivällisyydestä.

Turun Sotaveteraanien tärkein tehtä-
vä, niin kuin se on kaikilla muillakin 
veteraaniyhdistyksillä, on pitää ko-
konaisvaltaisesti huolta veteraaneis-
ta, heidän puolisoistaan ja leskistä. 

Veteraanien ikääntymisen myötä ja 
keski-iän ollessa 90 – vuotta, on sel-
vää, että tukitoimintojen tarve koko 
ajan kasvaa ja muuttuu samalla yhä 
haastavammaksi. On luonnollis-
ta, että mahdollisimman moni vete-
raani haluaa asua omassa kodissaan 
niin kauan, kun se suinkin on mah-
dollista. Kaikki se kolmannen sekto-
rin toimijan apu, jota yhdistyksem-
me jäsenistölleen antaa, tähtää juuri 
tämän asian mahdollistamiseen. Ha-
luan kuitenkin korostaa, että toimin-
tamme ei ole tarkoitettu korvaamaan 
valtion ja kunnan antamaa, sinänsä 
varsin monimuotoista, apua, vaan ai-
noastaan täydentämään sitä.

Veteraanien voimat ja mahdollisuu-
det toimia itse aktiivisesti edellä mai-
nitun tavoitteen toteuttamiseksi al-
kavat yhä harvemman kohdalla olla 
enää mahdollisia. Yhdistyksemme 
rinnalla ja tukena on Tuki- ja Perin-
neyhdistys, jonka roolia tulee jatkos-
sa entisestään kasvattaa ja jolta toi-

Hallitus toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa; Osmo Suominen, Reijo Rauhala, Veikko Palatsi, Pekka Paa-
tero, Matti J. Paavola, Simo Suokivi ja Pentti Korhonen.



1/2013 VELJESVIESTI

17

von todella aktiivista otetta asioihin. 
Tuki- ja Perinneyhdistyksen jäsen-
kunta on siksi laaja, että sieltä täytyy 
löytyä tekijöitä sekä yhdistyksen eri-
laisiin tapahtumiin, että tarvittaessa 
myös yksittäisten veteraanien käy-
tännön avustustehtäviin. Mainitsen 
näistä kummastakin tässä yhteydes-
sä vain yhden. Ensimmäistä edustaa 
”Sotiemme Veteraanit” – keräys ja 
siinä varusmieskeräyksen avustami-
nen.  Toista taas keskustelu- ja seu-
rusteluapu. On paljon puhuttu viime 
viikkoina erityisen veteraanien ystä-
väpalvelun käynnistämisestä myös 
yhdistyksemme toimesta täydentä-
mään jo olemassa olevia ja vanhus-
väestölle suunnattuja vastaavia. Yk-
sinäisyys on tässä ajassa seuralainen 
yhä useammalle – erityisen paha se 
on yksi eläville veteraaneille.

Tällaisilla ajatuksilla tervehdin kaik-
kia tämän Veljesviestin lukijoita. 
Toivon kylmyydestä huolimatta au-
rinkoisia kevätpäiviä ja innostusta 
toimintaan. Tämä työ on kunniave-
lan maksua heille, joiden ansiosta 
Suomi on olemassa. Velka jää mei-
dänkin jälkeemme, mutta saadaan 
edes korkoja maksuun.

Osmo Suominen

Osmo Suominen sekä Eila Kytölä ja Margaretha Nordman.
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Olemme saaneet olla Jorma Mäkelän järjestämillä Sotavete-
raaninen matkoilla viisi eri kertaa. Tutustuin Jorma Mäkelään 
1990 luvun alkupuolella kun hän kävi kirjapainossa painotyö-
asioissa. Usein keskustelumme ajautui sotaveteraaniasioihin 
ja Jorman järjestämiin matkoihin Karjalan  eri taistelupaikoil-
le. Sanoin Jormalle, että meitäkin kiinnostaisi tulla joskus mu-
kaan katsomaan niitä taistelupaikkoja jossa isämme ova olleet.

2003 Jorma tuli kirjapainoon ja sanoi: “Nyt taas tehdään 
matka Karjalan kunnaille – lähtekää mukaan”. Sanoin Jormal-
le, että olemme valmiita kuin “Pommerin sotaan”.

Tästä alkoi unohtumaton matkojen kokemus ja tutustuminen 
Kannakseen koko Karjalaan Vienan Karjalaa myöten. Mat-
kat ovat jättäneet meihin ikimuistoisia hetkiä paikoista joissa 
isämme joutuivat olemaan. Ajasta, jossa Suomen itsenäisyys 
ratkaistiin isiemme, veteraanien ja lottien suurilla uhrauksilla.

Me jälkipolvet saimme vapaan Isänmaan, jossa nyt saam-
me elää. Annamme suuren kunnioituksen ja arvon veteraanien 
ja lottien työlle, jotka itseään säästämättä taistelivat meidän 
puolestamme ja rakensivat uudelleen tämän rakkaan Isiemme 
maan.

Olemme saaneet olla niissä korsuissa ja juoksuhaudoissa 
joissa Isämme Talvi- ja jatkosodassa taistelivat ylivoimais-
ta vihollista vastaan. Sitä  merkillistä tunnetta, jota koimme 
Isämme taistelupaikoilla emme koskaan unohda. Jos isämme 
vielä eläisi olisi paljon kysyttävää niistä hetkistä, joita he ko-
kivat. Suuresti vieläkin ihmettelemme kuinka niistä taisteluis-
ta, joita he kokivat yleensä joku selvisi elävänä, mutta Korkein 
johdatti kansamme taisteluita ylivoimaista vihollista vastaan.

Valkeasaari
Ensimmäinen veteraanimatkamme  ulottui aina Valkeasaareen 
asti, joissa taisteluissa oli mm. hyvä ystävämme Kauko Ijäs. 
Kauko on kertonut niistä hirvittävistä hetkistä, joita he siellä 
kokivat. Valkeasaareen kohdistui ehkä Toisen maailmansodan 
suurimmat tykistö- panssarivaunu ja ilmahyökkäykset sekä 
massiivinen jalkaväen hyökkäys. Kauko sanoi, että oli ihme 
kun sieltä joku vielä selvisi hengissä. Suuriä määriä sotilaita 
hautautui lentävien hiekkamassojen alle. Tätä artikkelia 
Veljesviestiin kirjoittaessa ja taitettaessa Valkeasaaren ankarat 
taistelut kokenut sotilasmestari Kauko Ijäs sai kotikutsun. 
Kiitollisuudella muistamme Isänmaan puolustajaaKauko 

Veikko isänsä 
korsulla

Veteraanien Karjala-retkellä Veikko Salminen löy-
si Summan metsistä isänsä korsun. Hänen isän-
sä haavoittui vakavasti Metsäpirtin alueella jatko-
sodassa.
Anna-Liisa ja Veikko Salminen kertovat Veljesvies-
tin lukijoille matkoistaan Karjalan taistelualueille.

Sotaveteraanien mukana
Karjalan taistelupaikoilla

Ijästä. Siunattu on hänen muistonsa. Jorma kertoi 
paikanpäällä, että venäläinen kenraali joka johti Valkeasaaren 
suurhyökkäystä sanoi:  He ampuivat tykeillä joka neliölle, 
siitä huolimatta suomalaiset nousivat montuistaan ja ampuivat 
meitä. Valkeasaareen vanäläiset ovat pystyttäneet suuren 
kivisen muistomerkin jossa lukee: “Ajoimme täältä Hitlerin 
fasistit pois!”

Summa
Summassa olemme vierailleet kaksikin eri kertaa. Summan 
kylässä käytiin ehkä Talvisodan ankarimmat taistelut. Näi-
hin taisteluihin isäni Väinö Salminen osallistui Porin Prikaatin 
mukana. Summaan oli rakennettu talvisodan vahvimmat lin-
nakeet mm. Miljoonalinnake ja Poppius. Monet summan kor-
suista ja juoksuhaudoista ovat vielä nähtävissä. Komentokor-
su on vielä varsin hyvässä kunnossa, vaikka venäläiset ovat 
sitäkin koittaneet pamauttaa taivaan tuuliin. Oli ihmeellinen 
kokemus käydä niissä korsuissa ja juoksuhaudoissa jossa isä-
ni Summan rintamalla oli. Suomen valtio on pystyttänyt Sum-
man taisteluissa kentälle jääneiden muistoksi Summaan muis-
tokiven. Sain  olla laskemassa Summan Ristille veteraanien 
seppeleen jossa isäni taistelutoverit lepäävät – se oli hetki jota 
en koskaan unohda.

Sotaveteraani Väinö Kirjonen kertoi elämästä Summan ky-
lässä. Hän oli nuori poika ennen sotaa. Isäni rakensi Miljoona-
linnaketta ja hän vei Isälle metsän poikki noin kilometrin pää-
hän päivittäin evästä. Isä kertoi että Miljoonalinnakkeelle tuli 
autolla mies joka sanoi olevansa linnakeen tarkastusinsinöö-
ri. Mies kuvasi koko linnakeen ampuma-aukot, sisäänkulku-
tiet ja häipyi. Seuraavana päivänä tuli oikea tarkastaja, suures-
ti ihmeteltiin, kuka oli edellisenä päivänä käynyt kuvaamassa 
koko linnakeen – se oli ollut vakooja.

Sodan aikana venäläisillä oli linnakkeesta tarkat tiedot käy-
tössään. Venäläiset ajoivat ampuma- ja poistoaukkojen eteen 
panssarivaunut. Linnakkeesta ei pystytty poistumaan eikä am-
pumaan tai huoltamaan sitä. Linnake tuhoutui täysin ja monet 
suomalaiset jäivät linnakeeseen sen tuhouduttua.

Summan taistelut olivat hyvin ankarat. On arvioitu, että 
Summassa kaatui noin 100.000 venäläistä. Moni suomalainen 
jäi kentälle näissä kohtalon hetkissä. Koko Summan kylä tu-
houtui. Nykyisin Summassa vain metsä kasvaa tuuheana, yh-
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tään taloa sinne ei ole rakennettu. Isäni Väinö Salminen selvisi 
kuitenkin Summan taisteluista.  Summa murtui Lähteenlohkon 
kohdalta ja perääntymisvaihe alkoi aina Viipuriin asti.

Jatkosodassa Metsäpirtin alueella Isäni Väinö Salminen me-
netti oikean kätensä konekiväärisuihkun osuessa siihen. Isän 
porukka oli rakentanut miinakentän etulinjaa. Miinakenttä 
alkoi äkkiä räjähdellä eri kohdistaan. Isä uskoi hirven men-
neen miinakenttään ja lähtivät neljän miehen voimin katso-
maan mitä oli tapahtunut. Kentän edessä oli iso kivi. Kaikilla 
oli pyssyt selässä ja isän Barabellumi kotelossa. Kiven takaa 
ilmesty ryssiä ja huusivat rukiver. Venäläisillä oli ilmeises-
ti tarkoituksena ottaa vankeja ja räjäyttelivat miinakenttää ja 
jäivät odottelemaan. Isäni huusi tulta, mutta ryssät avasivat tu-
len. Isääni osui käsivarteen voimakas pikakiväärisuihku mie-
het perääntyivät ja lähtivät juoksemaan tukikohtaansa. Kaikki 
neljä suomalaista haavottui tässä väijytyksessä Isäni pahiten. 
Verenhukka oli suuri ja sidontapaikalle päästyään lääkintämie-
het sitoivat Isän käden ja saivat verenvuodon loppumaan.  Isän 
oikea käsi amputoitiin. Tähän loppui Isän jatkosodan taiste-
lut. Isä tuli aikoinaan Varkauden sairaalasta kotiin. Vasemmal-
la kädellä Isä teki suutarin töitä ja rakensi vielä omakotitalon. 
En nähnyt Isällä koskaan kahta kättä – se jätti pieneen poi-
kaan lähtemättömän muiston, jota en voi unohtaa. Aikanaan 
tuli uusi laki, jossa isän sotavamma luokiteltiin 60 % invalidi-
teetiksi. Laki antoi mahdollisuuden hakea eläkettä. Eläkkeen 
anomiseen tarvittiin lääkärintodistus. Muistan kuinka äiti sa-
noi monta kertaa isälle, että hae se lääkärintodistus, että saa-
taisiin se eläke. Isän vastaus oli aina: “Ei valtiolla ole varaa 
semmoisia maksaa” – eikä ikinä hakenut sitä eläkettä. Sellai-
sia olivat meidän Isämme jotka sodan jälkeen vielä rakensivat 
tämän kauniin maan meille.

Siiranmäki ja Äyräpää
Siiranmäellä jossa käytiin hyvin ankarat taistelut, on vielä näh-
tävissä suomalaisten korsuja. Muistan Jorman kertoneen kuin-
ka Siiranmäellä asunut nuori poika tuhosi tässä paikassa, jossa 
silloin olemme viisi panssarivaunua polttopulloilla. Muistan 
kuinka Kenraali Ehnrooth kertoi meille Siiranmäen kovista 
taisteluista, sanoneensa miehille: Täältä ei lähdetä kuin kuol-
leena, haavoittuneena tai minun käskystä! Siiranmäen linnake 
ei koskaan murtunut vaikka venäläiset kohdistivat sinne valta-
vat panssari- ja miehistövoimat.

Seuraavaksi matka jatkui kenraali Ehrnroothin johtamal-
le Äyräpään alueelle. Äyräpään kirkon rinteessä käytiin koh-
talokas hyökkäys jossa koko Nurmon pitäjän miehet kohtasi-
vat kohtalonsa.  Käynti Nurmon kirkkomaan sankarihaudalla 
osoittaa kuinka jokaisessa muistokivessä lukee  Äyräpää ja 

sama kaatumispäivä. Äyräpään kirkko tuhoutui taistelussa ja 
on samanlaisessa kunnossa vielä nykyäänkin. Äyräpään kir-
kon harjulla suomalaiset pitivät puoliaan venäläisten voima-
kasta hyökkäystä vastaan. Kun Jorma esitteli Äyräpään taiste-
lujen vaiheita kirkon mäellä, tuli heti mieleen mitä  Kenraali 
Adolf Ehrnrooth sanoi Äyräpään taisteluista. “Ajatelkaa me 
suomalaiset olimme Äyräpään harjulla ja takana oli 200 m le-
veä Vuoksi, ryssä painoi päälle koko ajan!”  Äyräpäässä oles-
samme tuli myös mieleen Aatun kertomana kuinka jouduim-
me peräntymään Äyräpään rinteestä Vuoksen yli.”Näytti siltä, 
että koko Äyräpään rintama murtuu ja joudun antamaan tykis-
tölle voimakkaan tulikomennon ampua Äyräpään rinteeseen. 
Tiesin hyvin, että muutama suomalainen sotilas jäi vielä Vuok-
sen toiselle puolelle. Mutta ei ollut enää muuta mahdollisuut-
ta katkaista ryssän hyökkäystä Äyräpäässä Vuoksen yli. Am-
muimme kaikilla tykeillä Äyräpään rinteeseen se oli valtava 
tykistökeskitys. Kenraali Ehrnrooth kertoi polvistuneensa ko-
mentopaikkansa ja rukoilleen Jumalaa niiden suomalaisten so-
tilaiden puolesta, jotka jäivät Äyräpään rinteeseen. Äyräpää 
pelastui ja rintama piti kertoi Kenraali Adolf Ehrnrooth. Ku-
lui vuosia sota oli loppunut kävelin Turun torin poikki, minua 
vastaan tuli mies, joka laittoi kätensä minun olkapäälleni ja sa-
noi: “Aatu p.....e se Äyräpään tykistökeskitys oli kuin viimei-
nen tervehdys komentajalta! Aatu sanoi meille: “Sellainen on 
suomalainen sotilas”. Äyräpään rinteeseen jäänyt suomalainen 
sotamies oli joutunut venäläisten vangiksi ja viety Siperiaan 
ja päässyt sieltä aikanaan pois ja kohtasi komentajansa vuosi-
kymmenien jälkeen Turun torilla. 

Mainila
Saimme veteraanien kanssa käydä myös kuuluisan Mainilan 
kylän kohdalla eli paikassa josta laukaukset ammuttiin ja pai-
kalla mihin ne putosivat. Tästä tapahtumasta alkoi talvisota. 
Stalin ilmoitti suomalaisten ampuneen Mainilaan, jossa olisi 
kuollut kyläläisiä.

Mainilan laukasten ampuminen liittyy vaimoni Anna-Liisan 
sukuun seuraavasti: Tiesin Mainilan laukausten taustan. Ky-
syin kerran Kenraali Adolf Ehrnroothilta, että mitä siellä Mai-
nilassa oikein tapahtui, kun teidän tykistöä syytettiin, että te 
ammuitte Mainilaan?

Kenraali vastasi sanatarkasti minulle seuraavasti: Ei minun 
tykistöni ollut niin lähellä, että se olisi Mainilaan yltänyt, mut-
ta minulla oli Mainilassa kytät jotka soittivat minulle, täällä 
kummia tapahtuu ryssä ampuu omiaan! Minä tiesin heti mitä 
Mainilassa tapahtui. Soittaja oli Anna-Liisan äidin veli jon-
ka Aatu oli Mainilan torniin määrännyt. Mainilan laukausten 
vuoksi Kenraali Ehrnroothtia kuulusteltiin  ja meinattiin jopa 

Väinö Kirjonen syntymäkotinsa paikalla SummassaSumman Ristillä muistohetki, vas. Veikko, Väinö ja Jouko.
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“natsatkin” viedä. Stalin painoi päälle kovasti ja moni suoma-
lainenkin uskoi pitkään Stalinin sotapropakandaa.

Jatkosodassa  Ehrnrooth haavoittui pahoin. Jatkosodan ai-
kana hyökkäysvaihe oli pysähtynyt. Aatun komppania laitet-
tiin eteen aloittamaan uudelleen hyökkäysvaihetta. Aatun it-
sensä kertomana hyökkäysvaiheesta: “Huomasin ryssän uuden 
tykin ja ajattelin, sitä ei ryssälle jätetä. Menin liian innokkaana 
sitä ottamaan. Ryssä oli jättänyt siihen vartijan ja se ampui mi-
nua ja heitti kranaatin”. Aatu haavoittui pahoin, paikalle huu-
dettiin lääkintämiehiä. Paikalle tuli minun pikkuserkku Erk-
ki Huhdanpää hän kertoi tapahtumasta seuraavaa: Huomasin, 
että siinä on Ehrnrooth vatsa auenneena ja suolet olivat kaner-
vien päällä. Nostin suolet mahan päälle. Paikalle tuotiin paarit 
ja nostimme Aatun paareille. Minä kannoin päänpäästä ja läh-
dimme sidontapaikalle. Aatu sanoi äkkiä: “Ei tännepäin, rys-
sään päin, ryssään päin!” Minä sanoin Aatulle, nyt ei mennä 
mihinkään ryssäänpäin vaan sidontapaikalle. Aatu oli syvässä 
sokissa mutta suuntavaisto ja tehtävä vielä painoi.

Taipaleenjoki
Olemme käyneet kahdesti Taipaleenjoella, paikassa  jossa Tai-
paleenjoki kohtaa Laatokan. Katsoimme paikan päällä venä-
läisten tekemän dokumentin Taipaleenjoen taisteluista jossa 
20.000 venäläisen matka päättyi ja suurin osa huuhtoutui Laa-
tokan syvyksiin.

Venäläisten dokumentissa kerrottiin kuinka Stalin  saatuaan 
tiedon 20.000 sotilaansa menetyksestä Taipaleenjoen taiste-
luissa, antoi hän heti määräyksen, että asiasta ei saa mitään pu-

hua. Dokumentin loppuun venäläinen toimittaja oli laittanut 
tiedon Mannerheimin määräyksestä, kaikki sodassa kaatuneet 
on tuotava kotikirkon multiin ja haudattava sotilaallisin me-
noin. Taipaleenjoen taisteluja johti mm. turkulainen kapteeni 
Jylhä joka on tehnyt kirjan Taipaleenjoen taisteluista nimellä ” 
Tuonenjoki”. Venäläisten dokumentin nimi oli “Verinen joki”.

Lemetin motti
Lemetin motin alueella olemme vierailleet kahdesti. Lemetis-
sä suomalaiset motittivat 15 valiodivisioonan ja tuhosivat sen 
kokonaan. Divisioonan tarkoituksena oli hyökätä ja marssia 
suoraan Helsinkiin. Divisioonan mukana oli mm. kirjapaino, 
jolla oli tarkoitus painaa lentolehtisiä ja jakaa niitä Helsingis-
sä. Olemme aina laskeneet Sauvo-Karunan veteraanien kukka-
laitteen Lemetin ristille. Muistoristissä lukee “Tämä ei toistua 
koskaan saa”. Lementin 15 divisioonan komentaja ja politruk-
ki pienen porukan kanssa pääsivät motista pakenemaan. Ko-
mentajan Stalin ammutti välittömästi. Politrukki teki muistiin-
panoja koko ajan Lemetin motissa ollessaan. Hänen poikansa 
on muistiinpanojen mukaan julkaissut Lemetin taisteluista kir-
jan 15 Divisioonan tuho.

Uhtua ja Vienan karjala
Uhtuan suunnalla ja Vienan karjalassa Kiss Kiss, Makkara ja 
Munakukkulalla käytiin ankaria taisteluja. Kiss Kiss mene-
tettiin Muna ja Makkara jäi suomalaisille. Kiss Kiss kukku-
lan laella on nykyisin Venäläisten muistomerkkinä tykki jonka 
piippu osoitaa Suomeen. Anna-Liisan isä Eino Oksanen osal-

Perttu Laaksonen lukee Jylhän tekemän runon “Tuonen joki” 
Taipaleenjoella, paikassa  jossa ankarat taistelut käytiin.

Oikealle metsänlaitaan osuivat Mainilassa tykinammukset, 
jossa oli Mainilan kylä.

Kiss Kiss kukkulan laella on venäläisten muistomerkki tykki, 
jonka piippu osoitta Suomeen

Anna-Liisa Kiss Kiss, Muna- ja Makkarakukkuloiden juoksu-
haudassa, jossa Anna-Liisan isä taisteli.
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listui näihin taisteluihin. Hänen tekemä puusaavi on muistona 
meillä Kiss Kiss kukkuloilta. Saavin pohjassa lukee Kiss Kiss 
44. Kukkuloilla on vielä hyvin nähtävissä juoksuhaudat  jos-
sa Anna-Liisan isä taisteli. Anna-Liisa oli laskemassa Uhtu-
an-Vienan muistokivelle kukkatervehdyksen jossa monet hä-
nen isänsä sotatoverit ovat saaneet viimeisen leposijansa.

Eino Oksanen käytti Uhtuan ja Vienan karjalan reissusta ni-
meä “Uhtuan suunnalla.” Saimme matkalla Uhtuan suunnalle 
kokea kuinka vaivalloista oli suomalaisten edetä lähes korpi-
maastossa sekä jokien ylitykset, joissa monessa kohtaa käytiin 
ankaria taisteluja. Siltojen rakentaminen ja suomaastossa räm-
piminen kaluston kanssa oli sotilaille kova kokemus.

Suomalaiset joutuivat pahaan mottiin Uhtuan ja Kiestin-
gin välillä. Monisatapäinen suomalaisjoukko menehtyi tässä 
venäläisten tekemässä motissa. Tältä mottipaikalta on meillä 
muistona ratanaula. Motissa kaatuneen everstin poika on kir-
joittanut tästä kirjan “Kyllä täällä kuollakkin voidaan” Kun 
Siilasvuo ei antanut suomalaisten perääntyä silloin, kun vie-
lä olisi voinut. Siksi kirjan nimi on se mitä hänen isänsä sa-
noi Siilasvuolle.

Solovetskin Vankilasaari
Samalla matkalla kävimme myös Vienan Kemissä johon asti 
suomalaiset hyökkäsivät ensikerran jo 1918. Vienan Kemis-
tä jatkoimme matkaamme Solovetskin Vankilasaarelle laival-
la. Matka kesti noin 3 tuntia. Matkan varrella näimme myös 
valkovalaita. Solovetski on vanha munkkien rakentama valta-
va kirkkorakennelma Kuolan niemimaan alapuolella. Samaan 
aikaan kun engelsmannit seilasivat Suomemme rannoilla ja 
hyökkäsivät Ahvenanmaalle,toinen engelsmannin laivasto 
hyökkäsi Solovetskiin. Engelsmannit ampuivat Solovetskin 
nähdessään ensin kunnialaukaukset. Munkit luulivat että en-
gelsmannit ampuvat heitä. Solovetskissä on setsemän tykki-
tornia. Munkit vastasivat tykkitulella engelsmannien laivoille. 
Syttyi täysi sota. Vieläkin on nähtävissä kuulien tuottamia jäl-
kiä valtavissa muuriseinissä.

Stalinin tullessa valtaan Solovetskissa oli 600 munkkia. Sta-

lin keksi, että Solovetski on hyvä vankila, sieltä on mahdo-
ton paeta. Saarella on sata kilometriä merta ympärillä. Kaik-
ki munkit tapettiin ja saari muutettin rakennuksineen Stalinin 
vankilaksi. Siellä moni suomalainenkin on saanut kohdata 
loppunsa. Vankisellit on nyt restauroitu ja Solovetski on suu-
ri nähtävyys munkkeineen. Erään vankisellin kohdalla oli hy-
vin kauniin pienen pojan kuva ja siihen oli nastalla kiinitet-
ty kukka. Kysyin oppaalta, että mikä sen on? Opas kertoi, että 
poika oli Stalinin aikana Moskovassa koulussa ensimmäisellä 
luokalla ja erehtyi pulpettikaverilleen arvostelemaan Stalinia. 
Seuraavana päivänä poikaa tultiin hakemaan koulusta ja kulje-
tettiin Solovetskiin vankilaan. Opas kertoi, että tämä poika oli 
täällä vankilassa 7 vuotta ja pääsi sitten pois. Pojasta tuli aika-
naan Moskovan yliopiston professori. Nyt viime kesänä hänen 
vaimonsa kävi täällä katsomassa missä hänen miehensä on ol-
lut vankilassa. Vaimo laittoi nastalla pojan kuvan viereen kuk-
kasen ja sanoi: “Antakaa sen olla siinä”.

Syvärin Voimalaitos
Syvärin joki yhdistää Laatokan ja Vienanmeren. Joella kulkee 
Siljan kokoiset laivat. Syvärin voimalaitoksen putouskorkeus 

Pertti Peura, Anna-Liisa Salminen ja Auli Airio laskemassa kukkalaitetta Uhtuan–Kiestingin muistomerkille. jossa Anna-Liisa 
isän taistelutoverit ovat saaneet viimeisen leposijansa.

Solovetskin vankilasaaren maisemaa.
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on noin 20 m. Nostoaltaisiin mahtuu kaksi Siljan kokoista lai-
vaa kerrallaan. Suomalaiset hyökkäsivät Syvärin yli ja otti-
vat myös haltuunsa Syvärin voimalaitoksen. Stalinin kaivaut-
taman kanavan kautta pääsee suoraan Vienanmerelle. Meidän 
perhetuttu rikoskomisario Aaro Luoma oli sodan aikana voi-
malaitoksella vartiossa. Hän kertoi voimalaitokselta seuraavan 
tapahtuman. Voimalaitoksesta noin 300 m päässä oli voima-
laitoksen johtajan asunto. Asunnon edessä oli valtava Leninin 
patsas. Yhtä-äkkiä kuului voimakas räjähdys. Huomasin, että 
Leninin käsi lensi taivaan tuuliin. Puolen tunnin päästä kuului 
vielä kovenpi pamaus. Nyt koko Lenin lensi taivaan tuuliin. 
Vähän ajan päästä Syvärin alueen komentaja tuli voimalaitok-
selle ja kysyi onko mitään erikoista? Vastasin: Herra eversti ei 
muuta, kuin ensiksi Leninin käsi lensi taivaan tuuliin ja vähän 
ajan päästä koko Lenin lensi taivaan tuuliin. Luoman itsensä 
kertomana eversti sanoi minulle: “Te olette korpraalin arvoi-
nen mies ja ylensi minut korpraaliksi”.

Kollaa/Suojärvi
Lähdimme Petroskoista jatkamaan matkaamme Kollaalle, 
mielessämme sanonta “Kollaa kestää”.  Matkalla pysähdyim-
me Suojärven torille tekemään ostoksia ja vähän jalottele-
maan. Torikauppa oli vilkasta. Erääseen kojuun oli tuotu ve-
näläiseen tapaan koko sika ja tapettu se siihen. Myyjä touhusi 
ison kirveen kanssa ja antoi kullekin tuoretta lihaa siitä koh-
taa ruhosta kun ostaja halusi. Mitään paperia ei tietenkään ol-
lut käytettävissä, vaan liha annettiin suoraan ostajan käteen ja 
kauppa kävi! Meiltä meni kyllä pitkäksi aikaa venäläisen lihan 
suhteen ruokahalut. Mutta maassa maan tavalla.

Olimme tekemässä lähtöä Kollaalle ja katselimme siinä 
karttoja miten Kollaan tielle pääsisi. Näytti siltä että meidän 
korkea linja-automme ei mahtunut mistään sillan alta mene-
mään. Siihen paikalle tuli inkeriläisnainen ja sanoi olleensa 
tällä alueella oppaana koko ikänsä. Sanoi, että hän voi tulla 
linja-autoon ja näyttämään mitä tietä kannattaa ajaa. Välittö-
mästi hän otti käteensä mikrofoonin ja alkoi kertoa Suojärven 
historiaa, kuultuaan, että olemme sotaveteraanien kanssa mat-
kalla Kollaalle. Hän kertoi, että suomalaiset perääntyivät Suo-
järven kautta kohti Suomea.

Anna-Liisan äidin veli  Heikki Jylänki katosi juuri Suojär-
ven alueella. Heikin viimeisista hetkistä on vain se tieto, että 
hän oli haavoittunut käteen ja sanonut, että hän ei jaksa enää ja 
jäi istumaan kannon päähän. Nyt tämä opas kertoi että, kaik-
ki vangiksi jääneet suomalaiset tuotiin tähän keskustaan rauta-
tien lähelle ja ammuttiin tuohon monttuun. Ja hän sanoi myös, 
että ruumiita ei koskaan siunattu vaan ajettiin kaatopaikalle. 

Tämän kuultuamme meille tuli selvä käsitys Heikin kohtalosta 
Suojärvellä perääntymisvaiheen tapahtumista. Soitimme välit-
tömästi saamamme tiedon vielä elossa olevalle Heikin veljelle 
Toivo Jylängille Oulaisiin.

Saavuimme Kollaalle Marokon kauhun taistelupaikalle. 
Kollaa kesti ankarat taistelut loppuun saakka. Suomen valtio 
on Kollaalle pystyttänyt muistomerkin sinne jääneille sotilail-
le. Pidimme muistohetken Kollaan taistelijoiden muistoksi ja 
laskimme kukkalaitteen muistomerkille.

Marokon kauhun/kapteeni Juutilaisen tulenjohtokeskukses-
ta toin kotiini ison takonaulan joilla hirret olivat naulattu yh-
teen.

Tali/Ihantala
Olemme käyneet kaksikin eri kertaaTali/Ihantalassa.Tali Ihan-
talassa käytiin jatkosodan ratkaisutaistelut. Paikalla ei ollut 
minkäänlaisia punkkereita tai juoksuhautoja siihen vain jou-
duttiin. Isojen kivien takana suomalaiset koittivat löytää suo-
jaa. Kannaksen venäläinen joukkojen komentaja oli päättänyt, 
että Tali/Ihantalassa tehdään ratkaisuhyökkäys läpimurtoon ja 
marssitaan suoraan Helsinkiin. Valtavat voimat oli keskitetty 
kapealle alueelle.

Mikkelin päämajassa toiminut nuori poika sai selville ja 
avatuksi venäläisten salaviestin hyökätä Tali/Ihantalassa al-
kaen kello 4.00 aamulla. Tieto annettiin välittömästi Manner-
heimille ja edellen Tali/Ihantalan komentajalle kenraali Vih-
malle.

Yön aikana suomalaiset pystyivät organisoimaan valmiiksi 
Gulperin saksalaisten lento-osaton, 250 tykkiä Tali/Ihantalan 
lähelle, Jänkäjääkärit sinkoineen asemiinsa, levänneet miehet  
ottamaan vastaan alkuhyökkäyksen, panssarivoimat valmiik-
si. Kello 4.00 aamulla alkoi venäläisten valtava hyökkäys Tali/
Ihantalan alueella. Jokisilta kirkon lähellä ehdittiin miinoittaa 
mutta ei ampua. Tali/Ihantalan komentaja antoi tykeille käs-
kyn ampua sillalle. Ensimmäinen kranaatti osui heti siltaan sil-
ta lensi taivaan tuuliin ja sen mukana kolme venäläistä panssa-
rivaunua jotka olivat jo alussa ehtineet sillalle. Tykistö ampui 
valtavaa tulimerta hyökkäävien venäläisten niskaan. Saksalai-
set hävittäjäkoneet jatkuvana nauhana hyökkäsivät venäläisten 
kimppuun. Sinkomiehet ampuivat panssarivaunuja jotka yritti-
vät tulla suomalaisten asemiin.

Tali /Ihantalan komentaja Kenraali Vihma sanoi:  Men-
nään katsomaan kun ryssä saa turpiinsa. Komentaja tuli esi-
kuntineen Ihantalan kirkon vaiheille ja siihen osui venäläis-
ten kranaatti. Komentaja Vihma Mannerheimin Ristin Ritari 
kaatui Ihantalan kirkon lähellä. Ihantalan kirkko tuhoutui täy-

Syvärin voimalaitos. Ihantalan taistelujen muistomerkille laskimme veteraanien 
kukkatervehdyksen.
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sin. Kirkon portaat ovat vielä jäljellä ja niihin on kiinnitetty 
muistolaatta, joka kertoo kirkon historiaa. Samoin Ihantalan 
taisteluaukiolla on kiinitetty isoon kiveen muistolaatta johon 
olemme laskeneet veteraanien kukkalaitteen ja laulaneet vete-
raanien muistolle sopivan virren.

Monet ovat sitä mieltä, että tässä Taivaan Isä tuli avuksi. Tä-
hän asti eikä enempää – Suomi tämä rakas Isiemme maa säilyi 
itsenäisenä valtiona Veteraanien ja Lottien suurten ponnistus-
ten ja uhrausten ansiosta.

Matkojen järjestelyt ovat olleet erinomaisia. Päivän ohjel-
mat oli suunniteltu kellonajan tarkkuudella ja kaikki noudatti-
vat niitä kiitettävästi. Kahvi ja teehetket herkullisine voileipi-
neen oli hetkessä valmiina koko matkaseurueelle.Yhteishenki 
oli todella hyvä ja siinä oli itsekkin mukava olla! Grandellin 
linja-auto oli kuin koti ja Antti todella hyvä ja luotettava kul-
jettaja, selvisi siellä pahoista paikoista ja huonoista teistä kun-
nialla! Kaikille matkaystäville, Jormalle ja Tuulalle, Antille ja 
tulkkeina olleille suuret kiitokset!

Anna-Liisa ja Veikko Salminen

Otto Ville Kuusisen “Päämaja.” Stalinin määräyksestä täältä 
piti Suomea  johtaa.

Konstit on monet, niillä Vienan karjalassa pärjäsi.

Näköala Apteekkarin huvilan alueelta Laatokalle. Tähän huvilaan majoittui Pinnan porukka hyökkäysvaiheen aikana. Yrjö Pel-
tonen pikkuserkkuni mies oli Keinäsen kanssa löytäneet hienon huvilan levähdyspaikaksi. Porukka päätti. että tähän jäädään. 
Huvila siivottiin ja sauna lämmitettiin. Alueen komentajakin huomasi komean huvilan ja halusi siitä itselleen komentokeskuspai-
kan. Hän ajoi Pinnan porukan pois. Yrjö Peltonen kertoi, että siinä vaiheessa jo konepistoolin liikkuvatkin vedettiin taakse mutta 
mikään ei auttanut lähtö tuli. Yrjö Peltonen oli koko sodan ajan kuuluisassa Pinnan porukassa, jota johti puolustusvoimien ko-
mentajaksi ylentynyt Kenraali Keinänen. Yrjö toimi Pinnan porukan ”Rokkana”. Yrjö kertoi, että aina mentiin eteenpäin oli ti-
lanne mikä tahansa ja yleensä vihollisen siinä kävi huonosti. Keinäsen tekemä kirja Etujoukkona Syvärillä on tehty Yrjö Pelto-
sen muistelmien pohjalta. Yrjö Keinänen  sai ansioistaa Mannerheimiristin Ritarin tunnuksen. Keinänen itse sanoi Yrjölle, että 
Mannerheimiristin Ritarin tunnustus olisi kuulunut sinulle Yrjö, sinun ansioiden tähden minä sen sain. Yrjö Peltosen 80-vuotis-
päivänä Suomen Puolustusvoimat halusi muistaa häntä ansioistaan sodan aikana. Puolustusvoimat luovutti Yrjölle sodanaikai-
sen konepistoolin nimilaattoineen. Kiitospuheessaan puolustusvoimat mainitsi halun luovuttaa Yrjölle hänen ”työkalunsa” ta-
kaisin. Kuvassa Yrjö Peltonen opettaa jälkipolvea Niklasta ja Pekkaa miten asemiin sodassa mentiin.
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