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Puheenjohtajan palsta

Turun Sotaveteraanit ry:n 58:s toi-
mintavuosi on käynnistynyt ja minä 
jatkan puheenjohtajana jo viidet-
tä vuotta. Kiitän luottamuksesta ja 
koetan tehdä voitavani jäsenveteraa-
niemme hyväksi. Tällä hetkellä olen 
myös Turun kaupungin vanhusneu-
voston jäsen. Siksi minulla on nyt  
paremmat mahdollisuudet seurata, 
mitä kaupungissamme tapahtuu kes-
ki-iältään jo yli 91-vuotiaitten vete-
raaniemme hyväksi.

Toimintavuotemme kevään tärkein 
tavoite on kesäkuun 8-9 päivinä Jo-
ensuussa. Silloin siellä pidetään 
Suomen Sotaveteraaniliiton liitto-
kokous. Kokous ajoittuu tällä ker-
taa tavallistakin tärkeämpään ajan-
kohtaan. Nyt alkaa olla nimittäin 
aika tehdä linjapäätökset siitä, miten 
vielä 22 000 tunnuksen omaavan so-
tiemme veteraanien asiat hoidetaan 
tuki- ja huoltotehtävien osalta kun-
nolla. Tehtävä on edelleen kesken 
eikä valtiovalta tahdo millään ym-
märtää, että vaikka lukumäärä vä-
henee, vanhenevien veteraanien aut-
tamistarve jokapäiväisen elämisen 
sujumiseen vaikeutuu, monipuolis-
tuu ja tulee siten kalliimmaksi. Lii-
tolla on nyt hanke, jolla sotavete-
raanit saataisiin kotona asumista 
tukevien toimien ja palvelujen osalta 
samalle tasolle sotainvalidien kans-
sa. Hanke on varovaisessa myötä-
tuulessa ja toivottavasti eduskunta 
tekee Suomen satavuotisjuhlavuo-
den kunniaksi sitä koskevat päätök-
set. Liittokokous on varmasti sano-
massa selkeän mielipiteensä tästä 
asiasta.

Liittokokous tekee myös tärkei-
tä henkilövalintoja. Liiton nykyi-
nen puheenjohtaja Finn-Göran 
Wenström ei ole enää käytettävissä 
ja niin kokouksen on valittava uusi 
puheenjohtaja. Sotaveteraanipiireil-
tä on pyydetty ehdotukset puheen-
johtajaehdokkaiksi. Kaksi tehtiin ja 
minä olen toinen niistä. Valintapro-

sessi on käynnissä ja etenee kohti 
kesää ja Joensuuta.

Molemmilta ehdokkailta on pyydet-
ty kannanottoja liiton tulevien vuo-
sien tärkeimmistä tavoitteista. Mi-
nun tavoiteohjelmassani on kolme 
kohtaa. 

Ensiksi vielä keskuudessamme ole-
vien veteraanien tarvittavat palvelut 
on varmistettava tuleviksi vuosiksi. 
Minusta se edellyttää nykyistä tome-
rampia otteita sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön suuntaan, koska siellä täy-
tyy olla paras tietämys veteraanien 
tilanteesta. Tällä hetkellä tosin näyt-
tää siltä, että tätä tietoa ei ole tai sit-
ten sitä ei käytetä määrärahatarpeen 
mitoittamisessa.

Toisena tärkeänä liiton tavoitteena 
tulee olla hallittu siirtyminen vete-
raaniperinteen aikaan. Minusta on 
nopeasti kyettävä kertomaan vielä 
joukossa oleville veteraaneille, mi-
ten ja millaisella organisaatiolla pe-
rinne siirretään tuleville sukupolville 
niin, että meillä kaikilla on varmuus 
myös perinteen elinvoimaisesta säi-
lymisestä sukupolvesta toiseen. Jo-
ensuussa on vahvistettava sellainen 
tulevaisuussuunnitelma, että siinä 
nämä asiat kerrotaan selkeästi ja ym-
märrettäväksi. Vain tällaisella liitto-
päätöksellä voidaan edetä nopeasti 
kohti alueellisia perinneyhdistyksiä, 
joissa todellinen työ tehdään.

Jotta kaksi edellistä kohtaa voi to-
teutua, tarvitaan kolmantena tärkeä-
nä asiana liitolle uudet säännöt. Ei 
mitään pikkuviilailuja eikä nimen-
vaihdoksia, vaan kokonaan uudet. 
Kun liitto aikanaan muuttuu sota-
veteraaniperinteen liitoksi, sen tulee 
rakentua nykyistä keveämpään, lä-
pinäkyvämpään ja tehokkaampaan 
kaksiportaiseen organisaatioon. Tar-
vitaan vain liittotaso ja alueelliset, 
tarpeeksi isot perinneyhdistykset. 
Sääntöjen osalta minusta voidaan 

liittokokouskausi harventaa kolmi-
vuotiseksi samalla, kun sen pää-
tösoikeutta laajennetaan siten että 
liittokokous valitsee nykyisen pu-
heenjohtajan ja valtuuston lisäksi 
myös varapuheenjohtajat ja koko lii-
ton hallituksen. Näin päätösoikeus 
laajenee harvainvallasta koko jäsen-
kentän piiriin.

Vaihtuvuutta ja kiertoa voidaan 
säännöissä parantaa muuttamalla 
luottamustehtävät määräaikaisiksi 
siten, että samassa tehtävässä voisi 
olla vain kaksi kolmivuotiskautta eli 
kuusi vuotta. Tämä koskisi myös lii-
ton puheenjohtajaa.

Tällaisilla ajatuksilla olen valmis-
tautumassa Joensuuhun ja toivon nä-
keväni siellä monta tämän lehden lu-
kijaa.

Oikein hyvää kesän odotusta. Näh-
dään Joensuussa tai ainakin omissa 
tapahtumissamme.

Pekka Paatero                                                                                                                                 
Turun Sotaveteraanit ry 
puheenjohtaja 
Läänin sosiaali- ja terveysneuvos 
emeritus
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G. E. Mannerheimin muistomerkille, 
seppeleen laskivat Mikael Anders-
son, Risto Kapari ja Mauno Harju.
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Pekka Paatero edelleen
puheenjohtajaksi

Turun Sotaveteraanit ry:n vuosiko-
kous pidettiin helmikuun 29. päi-
vänä 2016 seurakuntayhtymän juh-
lasalissa. Läsnä oli 78 yhdistyksen 
jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Matti Ketola ja sihteerinä Sirpa Aa-
ramo. 

Vuosikokous aloitettiin perintei-
seen tapaan laulamalla yhteisesti Sil-
lanpään marssilaulu, esilaulajana oli 
yhdistyksen kuoro Sotaveteraanilau-
lajat.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka 
Paatero avasi kokouksen toivottaen 
osanottajat tervetulleiksi. 

Lahjoitus yhdistyksen kotiavusta-
jatoimintaan

Lions Club Turku Aura luovut-
ti yhdistykselle Clubin juhlavuoden 
8 000 euron suuruisen avustuksen. 
Kauko Koskelinin, Teuvo Tikkasen 
ja Jukka Eskolan luovuttama avus-
tus on kohdennettu yhdistyksen ko-
tiavustajatoimintaan. Yhdistyksen 
puolesta avustuksen otti vastaan ja 
kiitti puheenjohtaja Pekka Paatero. 

Tunnustuksena ja kiitoksena erittäin 
merkittävästä ja arvokkaasta työstä 
sotaveteraanien hyväksi jaettiin seu-
raavat huomionosoitukset:
Suomen Sotaveteraaniliiton ansio-
risti: Toivola Kalevi
Suomen Sotaveteraaniliiton kul-
tainen ansiomerkki: Ahola Reijo, 
Kohmo Touko, Kumpulainen Raili, 
Mäkinen Aarto, Paasi Tuomo, Park-
kinen Raili ja Raita Matti 
Suomen Sotaveteraaniliiton hopei-
nen ansiomerkki: Hekkilä Markus
Kokous kunnioitti hetken hiljaisuu-
della 90 viimeiseen iltahuutoon kut-
sutun veteraanisisaren ja–veljen 
muistoa. 

Vuosikokousesitelmän aiheesta 
Suomen turvallisuuden uhat ja puo-
lustautuminen piti kansanedustaja 
Ilkka Kanerva.

Kokous hyväksyi muutoksit-
ta hallituksen kertomuksen vuoden 
2015 toiminnasta, vahvisti tilinpää-
töksen ja myönsi hallitukselle tili- ja 
vastuuvapauden vuodelta 2015. Ta-
lousarvioehdotus ja toimintasuunni-
telma vuodelle 2016 hyväksyttiin. 

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten 
jäsenmaksu on edelleen 8,50 euroa 
vuodessa.

Yhdistyksen hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin yksimielisesti 
edelleen Pekka Paatero. Hallituksen 
puheenjohtaja toimii samalla myös 
yhdistyksen puheenjohtajana. 

Erovuorossa olleet hallituksen jä-
senet Pentti Korhonen ja Veikko Pa-
latsi valittiin edelleen hallitukseen. 
Hallituksen jäsen Simo Suokivi oli 
ilmoittanut, ettei hän ole enää käy-
tettävissä. Suokiven tilalle hallituk-
sen uudeksi jäseneksi valittiin aikai-
semmin varajäsenenä ollut Kalevi 
Niemelä. Hallituksen muut jäsenet 
ovat Pirkko Kuorehjärvi, Matti J 
Paavola ja Reijo Rauhala. Niemelän 
tilalle uudeksi varajäseneksi valittiin 
Kauko Vikiö.

Varsinaiseksi tilintarkastajak-
si vuodeksi 2016 valittiin edelleen 
KHT Matti Huhtala ja varatilintar-
kastajaksi edelleen HTM Veikko 
Kokkonen.

Sirpa Aaramo
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”Huolto- ja tukitehtävät 
aina vain vaativampia”

Huolto- ja tukitehtävä tuli viime toi-
mintavuoden aikana aina vain tär-
keämmäksi ja vaativammaksi, totesi 
puheenjohtaja Pekka Paatero vuo-
sikokouksessa. – Valtakunnallises-
ti  veteraanit taistelivat taas kerron 
kuntoutusmäärärahojen oikeasta ta-
sosta.

- Loppukesällä tuotiin valtion bud-
jettiriiheen Sosiaali- ja terveysminis-
teriön hyväksymä viidellä miljoonal-
la karsittu esitys. Sotaveteraaniliiton 
vahvan edunvalvontatyön vakuut-
tamana kaikkien eduskuntaryhmien 
puheenjohtajat tekivät budjetin kä-
sittelyn yhteydessä lakialoitteen, 
jossa määrärahaa lisättiin neljällä 
miljoonalla. Tämän eduskunta hy-
väksyikin, jonka jälkeen päätöstä 
markkinoitiin julkisuudessa. Edus-
kunta lisäsi veteraanien kuntoutuk-
seen neljä miljoonaa, joten kyllä ra-
hat varmasti riittävät. Totuus on, että 
kun ensin karsitaan viisi ja sitten li-
sätään neljä, on lopputulos yhden 
miljoonan karsinta.

- Turussakin työ veteraanikuntou-
tuksen varmistamisessa on osoittau-
tunut vaikeaksi. Syksyllä käydyissä 
neuvotteluissa meille kuitenkin ker-
rottiin, että tarpeesta huolimatta tätä 
rahaa oli jäämässä käyttämättä. >Ei 
auttanut muu kuin yrittää välittää ve-
teraaneille tietoa siitä, että vielä vuo-
den lopussakin kannattaa hakea niin 
kuntoutukseen kuin kotiin saatavia 
palvelujakin. 

- Pahinta mitä me täällä Turussa 
voimme viestittää valtion suuntaan 
on kuntoutusrahojen palauttaminen 
tilanteessa, jossa tarve on olemas-
sa ja taas kerran määrärahoja on val-
tion budjetissa karsittu, korosti Pek-
ka Paatero.

Vieressä: Vuosikokouksen osanotta-
jia seurakuntayhtymän salissa.

Ansiomerkit jakoi puheenjohtaja Pekka Paatero.

Kultaiset ansiomerkit; Raili Parkkinen, Tuomo Paasi ja Raili Kumpulainen
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Tavoiteltua herkkua
Turun kauppatorilta

Turun Sotaveteraanien muonitus-
jaosto on myynyt keittoa vuodesta 
1976 alkaen. Maaliskuun alkupäi-
vinä  jaostolaisia kokoontui muiste-
lemaan  keittotempauksia. Ja vete-
raaniviikolla oli ryhmä myyntitöissä 
perinteisellä paikalla, kauppatorilla.  
– Nyt  juhlavuoden merkeissä myy-
dään aiempaakin maukkaampaa,  
houkuteltiin Turun Sanomissa.

- Hernesoppa oli yleisin ruoka, 
jota rintamalla tarjottiin. Mitä, jos 
yhdistys keittäisi ison erän rokkaa ja 
myisi sitä kauppatorilla. Vanhempi 
väki saattaisi hyvinkin innostua os-
tamaan, linjasi Aku Leino  esitelles-

sään ideaansa yhdistyksen hallituk-
selle. 

Vanhempi ja nuorempikin väki  in-
nostui.  Keitonmyynnillä on nel-
jänkymmenen vuoden ajan hankit-
tu varoja  veteraanien kohtuullisen 
elämän olosuhteista huolehtimiseen. 
Näin on saatu paljon aikaan kotona 
asumista mahdollistavissa palveluis-
sa.

Turun Sotaveteraanien 50-vuoti-
shistoriikki kertoo, että keitosta ke-
hittyi tavoiteltu herkku ja Aku Lei-
nosta paikallinen julkkis, joka vasta 
syksyllä -86 suostui paljastamaan 
varjellun salaisuutensa;  maun takaa 
suuri massa ja pitkä kypsytysaika.

Muonitusjaoston 40-vuotistapaa-
misessa ryhmän menneistä vaiheis-
ta kertoi Juha Hermunen.

Sodan jälkeen yhteiskunnan tuki 
sotaveteraaneille oli varsin pieni. 
Heidän joukossaan oli paljon talou-
dellisissa vaikeuksissa eläviä vel-
jiä. Asian helpottamiseksi pohdittiin 
monia keinoja. Sotaveteraaniveljet, 
puheenjohtaja Kalervo Kunnas, joh-
taja Pentti Karjula ja liikemies Aku 
Leino keskustelivat aiheesta Wik-
lundin kahviossa vuonna ’1976. Aku 
Leino vanhana suurten partioleirien 
kokkina ehdotti, että sotaveteraanit 
voisivat ryhtyä keittämään ja myy-
mään hernekeittoa. Pentti Karjula, 
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Kevätsää innosti ostajia veteraaniviikolla, keittomyynnin juhlavuonna,  ro-
kanmyynnissä Raili Eerola.

Hernekeittoporukan vaiheita 

niin kauaksi aikaa kuin he niitä tar-
vitsevat. Toiminnan loputtua kalusto 
siirtyy partiopiirille. 

Aluksi keittiminä oli Turun kau-
pungin nuorisotoimistolta lainat-
tavat Alfa keittimet. Niiden käyttö 
oli varsin hankala, koska niissä tar-
vittiin paljon vettä. Lisäksi ne oli-
vat vain 50 tai 70 litraisia. Veteraanit 
käyttivät niitä melkein kaksikym-
mentä vuotta. Kuljetuksista vastasi-
vat sotaveteraani Helge Hlavaty ja 
autoilija Seppo Tuomi.  

Aku Leinon luovuttua pääkokin 
toimesta 1994, hänen tilalleen tuli 
sotilasmestari Markku Peltomaa, 
joka oli eläkkeellä puolustusvoimis-

ta. Antti Näsi ja Markku Peltomaa 
neuvottelivat puolustusministeriön 
kanssa sopimuksen. Turun varus-
kunta luovuttaa korvauksetta sotave-
teraaneille käyttöön, kenttäkeittimet, 
lämpöastiat ja muut keittämisessä 
tarvittavat välineet. Aluksi sotaväki 
huolehti myös kuljetuksista. 

Kun puolustusvoimat siirtyivät tu-
lospalkkauksen ja soppaporukka sai 
osuuskaupalta Ruissalontien varas-
ton, tehtiin uusi sopimus ja keittimet 
ja tarvikkeet siirtyivät vuosisopi-
muksella veteraanien haltuun. Myös 
sotaväen kuljetukset loppuivat. 
Vuonna 2011 puolustusvoimat sanoi 
irti sopimuksen ja teki kaluston lai-

joka toimi Turun osuuskaupan joh-
tajana, soitti osuuskaupan kalaosas-
ton aluejohtaja Matti Kajalalle ker-
toen asiasta ja sanoi, että he ovat 
päättäneet, että Aku Leino toimii 
pääkokkina ja Kajala hankkii hänel-
le apulaiset ja ryhtyy itse hankinta- 
ja jakeluosaston päälliköksi. Niinpä 
Matti Kajala kokosi 20-30 sotave-
teraania käsittävän soppaporukan, 
joka ryhtyi tuumasta toimeen. 

Kalusto 
Suurimman osan muusta kalustos-
ta kuin keittimet lahjoitti tai hankki 
Aku Leino sotaveteraanien käyttöön 
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naamisesta niin hankalan, että Turun 
sotaveteraanit ja Sirkka Näsi ostivat 
kolme kenttäkeitintä. Sirkka Näsi 
lahjoitti myöhemmin keittimensä 
sotaveteraaneille. Kaluston kuljetuk-
sista ovat viime vuosina vastanneet 
ansiokkaasti Lasse Toivonen, Sirkka 
Näsi ja Erkki Arminen. 

Soppaporukka 
Vetäjinä ovat toimineet Matti Kajala 
1976-2003, Markku Peltomaa 2003-
2010, Sirkka Näsi 2010-2015 ja Lee-
na Karttunen 2015:sta alkaen. 

Kokkeina ovat toimineet Aku Lei-
no ja Onni Laine 1976-1994, Mark-
ku Peltomaa ja Juha Hermonen 
1994-2010, Erkki Arminen ja Kau-
ko Vikiö vuodesta 2010 alkaen. 
Kokkeja ovat avustaneet ja tuuran-
neet Mauri Lehtonen, Veikko Kuiva-
la, Kauko Kaskinen, Pauli Laapotti, 
Seppo Tuomi, Mikko Tuomi, Ris-
to Aaltonen ja monet muut. Vuoteen 
1996 asti, kun keittäminen tapahtui 
torilla ja muuallakin ulkosalla, olivat 
Turun reservinupseerit vartioimassa 
keittimiä yöllä kello 11-6, kun kokit 
olivat nukkumassa. 

Jakoporukkana oli vuosina 1976-

1996 pääsääntöisesti vain veteraane-
ja. Kun nuorimmat veteraanit tulivat 
seitsemänkymppisiksi, liittyi poruk-
kaan muutamia perinneyhdistyksen 
jäseniä. Vuonna 2008 jäivät viimei-
set veteraanit Eero Vuori ja Uuno 
Liitola ”eläkkeelle.” 

Muutamia vuosia aikaisemmin oli-
vat ensimmäiset naisjaoston jäsenet 
liittyneet jakoporukkaan. Kun Sirk-
ka Näsin ryhtyi vetäjäksi, tuli nais-
jaoston jäsenistä kantava voima ja-
koporukkaan. 

Tilaisuudet ja 
yhteistyökumppanit 
Sotaveteraanien omia tilaisuuksia, 
joissa soppaporukka on ollut muka-
na, ovat olleet jokakesäiset avoimet 
ovet toimistolla, samoin myyntita-
pahtumat torilla syksyin ja keväin 
ja muutamat joulu- ja maalaismark-
kinat. Yksittäisiä tapahtumia ovat 
olleet veteraanipäivän tilaisuus 
messukeskuksessa, ritaripäivät Lou-
hisaaressa ja Turun Seudun Lottape-
rinneyhdisityksen kymmenvuotis-
juhla virastotaloIla. 

Yhteistyökumppaneista on ensim-
mäiseksi ja ylivoimaisesti tärkeim-

pänä mainittava Turun osuuskauppa. 
Osuuskauppa tilasi ensimmäisenä 
riisipuurot Wiklundin joulunavauk-
seen sekä kahvitarjoilut ja jouluglögit 
Wiklundilla. Ylivoimaisesti suurim-
mat tilauksetkin ovat osuuskaupan 
tekemiä. Seitsemän keitintä herne-
keittoa, kuusituhatta kakkukahvian-
nosta Itäharjun prismassa, vuosit-
tainen kuudensadan litran riisipuuro 
Myllyssä ja muutaman kerran Wik-
lundin, Myllyn ja kahden prisman 
samanaikainen kahvitus. 

Muita useampivuotisia yhteistyö-
kumppaneita ovat olleet Agri-Mar-
ket, Kasken apteekki, Ruohomäen 
puutarha, Noutotukku, Matkahuol-
to, Projecta (kolmen päivän myyn-
tinäyttely pari kolme kertaa) ja se-
niorijumppa urheilupuistossa 
(grillimakkaraa ja pullakahvia). 

Yksittäisiä tilaajia on ollut paljon 
mm. Volvo maahantuoja (Turussa, 
Loimaalla ja Salossa kolmena päi-
vänä), Kuntovitonen (viisituhatta 
annosta lohikeittoa), Wurth Center, 
RintaJouppi, Kivikukkaro, Liedon 
Vanhalinna, Liedon säästöpankki ja 
Vakuutusyhtiö Tapiola (glögi Tuo-
miokirkon edustalla). Näiden lisäk-
si on ollut syntymäpäiviä ja kesäjuh-

Muonitusjaostolaisten  40-vuotistapaamisessa Juha  Hermonen muisteli  keittoporukan vaiheita, yhdistyksen terveh-
dyksen esitti Pekka Paatero ja Kauko Kaskinen lausui Sakari Sailolan runot Summa, Evakkoon ja Heitä kulkee vie-
lä kanssamme. 
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lia yksityishenkilöiden järjestäminä. 
Tilaisuuksissa on tarjottu asiak-

kaan toivomuksesta joko kuului-
saa Aku Leinon reseptillä keitettyä 
hernekoittoa, lohikeittoa, poron- tai 
naudanlihakeittoa, riisipuuroa, kak-
ku- tai pullakahvit, glögiä ja grilli-
makkaraa. 

Tarjoilut ovat tapahtuneet täyden 
palvelun periaatteella. Kokit ovat 
hankkinet tarvittavat raaka-aineet. 
Hankinnoissa on kiinnitetty erityis-
tä huomiota laatuun. Meillä on ollut 
onni saada porukkaamme mainiot li-
ha-asiantuntijat Onni Laine ja Kau-
ko Vikiö. Heidän hankkimaIlaan en-
siluokkaisella lihalla ja kotimaisilla 
Agri Marketin herneillä on saavu-

tettu kova maine hernekeittomarkki-
noilla. Hernekeitosta ja riisipuuros-
ta olemme eri tilaisuuksissa saaneet 
ylistäviä lausuntoja. Kehuja on tul-
lut myös meidän yhtenäisestä asus-
tamme, valkea takki, päässä sinival-
kea pipo tai sotaveteraanien lippis. 
Hyvät tuotteet ja näkyvä pukeutumi-
nen helpottavat markkinointia, mut-
ta myös sodan kokenut liikkeiden 
johto oli tukemassa toimintaamme. 
Aikana jolloin iäkkäitä veteraaneja 
oli eniten, toimintamme oli vilkas-
ta noin kaksikymmentä jakopäivää 
vuodessa. 

Talkootyömme on ”peeärrän” li-
säksi tuottanut huomattavaa talou-
dellista tulosta. Olemme voineet 

avustaa vähävaraisia sotaveteraane-
ja lääkäri-ja sairauskuluissa ja jaka-
malla jouluavustuksia. Avustusten 
jaon on suorittanut muistakin avus-
tuksista vastaava sotaveteraanien 
toimikunta. 

Soppaporukka on aina ollut yhte-
näinen, iloinen ja luotettava yhteisö, 
jossa on ollut mukava työskennellä, 
aluksi todellisten sotaveteraanien, 
sitten heidän ja tukiyhdistyksen jä-
senten ja viimeksi tukiyhdistyksen 
ja naisjaoston jäsenten kanssa. Eri-
tyinen kiitos ahkerille naisille, jotka 
ottivat päävastuun, kun toiminta uh-
kasi lopahtaa. 

Juha Hermunen

Muonitusjaostolaisia muistelemassa menneiden vuosien keittotalkoita
Mikko Tuomi, Seppo Tuomi ja Juha Hermunen.
- Kyllähän kaikkein kovin motiivi tulee isänmaallisesta vakaumuksesta, sanoo Mikko Tuomi. – Kun minä en ole 
oikein hallinnon ihminen, niin tällainen konkreettinen tekeminen on niin miellyttänyt. Torimyynnissä aloitin vuoden 
1995 paikkeilla, kun Mylly tuli mukaan jaostonkin toiminta laajeni. Nyt autan vaikkapa tarvikkeita hankittaessa.
- Tätini  mies, Aku Leino, oli tätä aloittamassa, joten varmasti sekin vaikutti. Mutta kyllähän 40-luvulla syntyneelle 
veteraanityö on aina ollut läheistä, toteaa Seppo Tuomi. – Tällainen toisen polven veteraani on aina seurannut lä-
heltä sodissa olleiden toimintoja. Jotain vaikutti sekin, ettei veteraaneja aikanaan oikein arvostettu. Joten olen ha-
lunnut auttaa. Nyt innostaa se, että porukan henki on hyvä, yritetään yhdessä. Ilmeisesti onnistuimme jälleen kaup-
patorillakin; myönteistä palautetta on tullut.
Juha Hermunen, yli 30 vuoden ajan mukana muonitusjaostossa. – Isänmaallisuus vie veteraanityöhön, muonitus-
jaostoon vetää porukan hirveän hyvä henki.
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Veteraanikuntoutus

Turun kaupungin järjestämän 
kuntoutuksen tarkoituksena on 
rintamaveteraanin toimintaky-
vyn edistäminen ja säilyttämi-
nen, jotta hän selviytyy mahdol-
lisimman pitkään itsenäisesti 
jokapäiväisistä toimistaan.

Rintamaveteraanien kuntoutus-
ta voivat hakea ne turkulaiset, joilla 
on rintamasotilas-, rintamapalvelus- 

tai rintamatunnus. Kuntoutus voi-
daan järjestää vaihtoehtoisesti joko 
laitos-, päivä- tai avokuntoutuksena. 
Rintamaveteraanilla on myös mah-
dollisuus jalkojenhoitoon. Oikeus 
laitoskuntoutukseen on joka vuosi. 
Kuntoutushakemuksena on lääkärin 
kirjoittama lähete, jonka Turun kau-
pungin hyvinvointitoimialan lääkärit 
tekevät sähköisesti. 

Veteraanineuvoja ohjaa ja neuvoo 
kuntoutusasioissa ja hän myös val-
mistelee kuntoutuspäätökset. Sotain-
validit ja erityisryhmät, kuten mii-
nanraivaajat ja koulutusjoukoissa tai 
sairaanhoitojoukoissa olleet, hake-
vat kuntoutusta suoraan Valtiokont-
torin kautta. Lotat hakevat kuntou-
tusta Lotta Svärd Säätiön kautta.

Hakemuksia otetaan vastaan ym-
päri vuoden.

Ruissalon altaassa Jarmo Suomala, Pentti Korhonen ja Toivo Korpela.

- Täällä ei kukaan jää luokalle, roh-
kaisee Ruissalon allasjumpan vetäjä  
Helena Nuyttens. - Jokainen on täl-
laisessa toiminnassa varmasti hyvä, 
jokainen kykenee olemaan tässä mu-
kana.

Veteraanijumpan ohjaaja painottaa 
omatahtisuutta. – Eikä tähän liitetä 
minkäänlaista hömpötystä.  Ja kun 
altaassa ollaan, myös liikeradat py-
syvät turvallisina.

- Näin sivusta katseleva on tyy-
tyväinen, kun pääsee havaitsemaan 

muutoksia. Jopa silloin kunhetken 
poissa ollut palaa, havaitsee, että 
pari allaskäyntiä näkyy liikeratojen 
varmistumisena.

- Tulkaa mukaan, vetoaa yhdistyk-
sen puoiesta Pentti Korhonen. 

Ruissalossa altaaseen
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Toivo Korpela kuvailee sotakoke-
muksiaan varsin rauhalliseksi vai-
heeksi. - Melskeisintä oli viimeisi-
nä viikkoina Lapissa.  Jouluna -44 
olimme Muoniossa, jonka kirkossa 
osallistuimme joulupäivän jumalan-
palvelukseen. Muoniosta  marssim-
me eteenpäin. Auratulla tiellä kuu-
lui huuto ilmavaara! Ihmettelin, että 
mitäs nyt, en ollut aiemmin ollut täl-
laisessa tilanteessa. Onneksi seura-
sin toisia lumipenkan yli tien sivuun, 
saksalainen hävittäjä lensi tietä seu-
raillen ja tulittaen. Tuo oli osaltani 
sodan pahin tilanne.

Toivo Korpela on Turun poikia, 
syntynyt 1925 ja ensivaiheessa asu-
nut Betaniankadulla.

- Alokkaaksi menin kesällä -43 

Hankoon. Kahden-kolmen kuukau-
den koulutusjakson päättyä Hangon 
ja Tammisaaren välisellä linnakkeel-
la, matkustimme junalla Äänislin-
naan ja sieltä Äänisjärvellä olevan 
Klimonsaareen. Talviviikoiksi -44 
meidät majoitettiin telttoihin, osa 
pahvisiin ja osa tavallisiin. Palvelus 
oli vartiointia. Ei Ääniselle liikettä 
näkynyt, mutta yhtenä yönä viholli-
nen yllätti.

- Suksilla liikkunut partio vei mu-
kanaan lotan vangiksi. Sodan jäl-
keen näin hyvän uutisen, tuolloin 
vangitun nimi oli eräänä päivänä 
Neuvostoliitosta vapautettujen sota-
vankien listalla.

Vuoden 1944 kevättä Toivo Kor-
pela kuvailee leppoisaksi .

 - Juhannuksen  aikakin oli kuin 
kesälomapäiviä.  Mutta sitten tilan-
ne muuttui, teltat kasaan ja lopul-
ta joukko kuorma-autoihin.  Minä 
kuului Valamoon siirrettyyn jouk-
kueeseen. Osaltani tuo vaihe päät-
tyi varsin nopeasti, koska jouduin 
sotasairaalaan Kuopion lähelle. Ja 
Kuopiosta Turkuloman jälkeen koh-
ti Lappia

Sodan jälkeisinä vuosina Toivo 
Korpela oli pääkirjanpitäjänä Val-
metilla Pansiossa, telakalla, joka  
toimitti kymmeniä sotakorvauslai-
voja. Kymmenen vuotta Valmetilla, 
pisin työjakso kuitenkin Turun kau-
pungin palveluksessa, kaasun, ve-
den, sähkön ja puhelinliikenteen tek-
nisessä laitoksessa.

- Kiistat on selvitettävä ilman aseita,  toteaa sotavuosiaan muisteleva  Toivo Korpela Jarmo Suomalalle.

Melskeisintä oli  Lapissa
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Naisjaoston tapaamisessa maalis-
kuussa, Minna Canthin päivän aat-
tona, puheenjohtaja Pirkko Kuo-
rehjärvi  toivotti tervetulleiksi 
sisarvieraat Vehmaalta ja Taivas-
sasalo/Kustavista. Kuvassa  Tuula 
Särkilahti, Pirkko Kuorehjärvi, Lea 
Virtanen, Seija Heikkilä ja Eila Si-
mola.

Talvisodan päättymisen 76-muisto-
päivän kirkkojuhlassa Sotaveteraa-
nilaulajat ja Laivaston Soittokunta 
kapellimestarina  musiikkikomenta-
jakapteeni Petri Junna.  Musiikki-
juhlassa oli mukana myös Puolalan 
musiikkiluokkien kuoro, puhe kenttä-
piispa Pekka Särkiö ja liturgi pastori 
Jani Kairavuo.

Naisjaostolaisia sisartapaamisessa, Helvi Hella-Virta, Viola Iinainen, Marja-Liisa Karppinen ja Annikki  Iinainen.  
Kahviemäntinä Ritva Jokinen ja Sinikka Vuorinen.
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Toiminnanjohtajan tuolilta

Tammikuussa mediassa nousi esille 
päätös, jonka mukaan rauhaturvaa-
jat saavat kriisinhallintaveteraanin 
statuksen. Asia on herättänyt häm-
mennystä suuntaan jos toiseenkin. 
Asian taustalla on puolustusministe-
rin jo maaliskuussa 2015 hyväksymä 
kansallinen kriisinhallinnan veteraa-
niohjelma, jonka tavoitteena on te-
hostaa kriisinhallintatehtävissä pal-
velevien ja palvelleiden tukitoimia.

Meille on vakuutettu, että krii-
sinhallintaveteraaniohjelmaan si-
sältyvät tukitoimet toteutetaan täy-
sin erillisinä ja erillisin resurssein 
sotiemme veteraanien tukitoimis-
ta. Kriisinhallintaveteraanikäsitet-
tä ei missä olosuhteissa saa eikä sitä 
rinnasteta sotiemme veteraanien ve-
teraaniasemaan. Kriisinhallinnan 
veteraaniohjelmassa korostuu eri-
tyisesti kriisinhallintatehtävissä toi-
mivien psykososiaalisen tuen kehit-
täminen. Ohjelmaan sisältyy myös 
kriisinhallintaveteraanin status. Sta-
tuksen tarkoituksena on kansainväli-
sen esimerkin mukaisesti vakiinnut-
taa kriisihallintaveteraanin käsite, 
kehittää kansallista tunnustusta sekä 
tukea palveluksen jälkeistä sopeutu-
mista elämään kotimaassa. Siis kaik-
kea sitä, mitä sotiemme kunnioitetut 
veteraanit olisivat ehkä tarvinneet 
runsaat 70 vuotta sitten sodan päät-
tyessä.  Silloin tuon kaiken korvasi 
työ, jonka tuloksena Suomi on pal-
jolti se, mikä se nyt on. On myös 
muistettava, kun tätä asiaa pohdi-
taan, että suurin osa rauhanturvaa-
jista lähtee Suomen valtion kanssa 
työsopimuksen tehneenä ja ulko-
ministeriön piikissä vapaaehtoisesti 
rauhaturvaamistehtäviin, sotiemme 
veteraaneilta ei aikanaan kysytty va-
paaehtoisuutta, vaan isänmaan puo-
lustaminen oli jokaisen velvollisuus. 

Tulevasta syksystä alkaen entisil-
le rauhaturvaajille tullaan jakamaan 
kriisinhallintaveteraanikortti, johon 
mahdollisesti liittyvistä etuuksista 
neuvotellaan tänä vuonna.

Entisiä suomalaisia rauhanturvaa-
jia on elossa noin 45 000. Nykyi-
sillä osallistumisvahvuuksilla luku-
määrä ei kasva. Koko suomalaisen 
rauhaturvaamisen tai kriisinhallin-
nan historian aikana palveluksessa 
menehtyneitä on 49 ja vakavammin 
fyysisesti vammautuneita on 30.

Olen antanut itselleni ymmärtää, 
että tärkein motiivi asiassa on rau-
hanturvaajien toive saada itselle vi-
rallinen valtiovallan tunnustus suo-
ritetusta palveluksesta. Tämä on 
tärkeää ajassamme siksikin, että liik-
kuessani Euroopan eri maissa re-
serviläistoiminnan puitteissa, olen 
havainnut, että Suomesta poiketen 
muissa maissa kun puhutaan vete-
raaneista, he ovat entisiä rauhatur-
vaajia. Näin siitäkin huolimatta, että 
viime sotiinkin osallistuneita henki-
löitä on vielä runsaasti elossa. Järjes-
telmä on siis muualle erilainen kuin 
meillä, missä sotiemme veteraanit 
ovat veteraaneista puhuttaessa itses-
täänselvyys.

Vaikeasti vammautuneiden rauha-
turvaajien kohdalla varmaan jokai-
nen meistä ymmärtää kuntoutuksen 
tarpeen. Mutta kun ajatellaan koko-
naisuutta, ei voitane olla kokonaan 
vapaita siitä kieltämättä kerettiläi-
sestä ajatuksesta, että kysymyksessä 
on myös jonkun leipä. 

Suomessa on 22 Sotainvalidien 
sairas- ja veljeskotien ketjuun kuu-
luvaan hoitolaitosta, joita valtioval-
ta tukee jo tällä hetkellä vuositasolla 
noin kaksinkertaisella euromäärällä 
kuin mitä on varattu elossa olevien 
veteraanien kuntoutukseen. Kolme 
näistä mainituista kodeista onkin jo 
ilmoittanut, että heillä on ovet avoin-
na rauhanturvaajien kuntoutusta var-
ten, jos vaan valtio maksaa. Tästä 
voimme vetää yhteen sen, että asi-
akkaista alkaa olla pulaa. Veteraa-
neja kyllä vielä riittäisi, mutta heil-
lä ei sairas- ja veljeskotien nykyisen 
hintapolitiikan puitteissa ole mitään 
mahdollisuutta itse maksaa oleske-

lujaan niissä. Tarvitaan siis laki- ja 
säädösmuutoksia, jotta suurella ra-
halla tehtyjä laitoksia pystyttäisiin 
jatkossakin valtion varoin ylläpitä-
mään uusilla asiakasryhmillä.

Rauhaturvaajat ovat tunnustuksen-
sa ansainneet. Kaikesta edellä ker-
rotusta huolimatta meillä kaikilla on 
edelleen vastuu ja velvollisuus huo-
lehtia maamme kunniakansalaisten 
– sotiemme veteraanien – elämän il-
lasta niin, että se on kaiken sen hoi-
van ja huolenpidon täyttämä, joka 
heille kuuluu. Tätä työtä tekevät ja 
tukevat myös rauhanturvaajat. Tätä 
työtä me teemme kolmannen sekto-
rin voimavaroin ja yhä niukkenevien 
taloudellisten resurssien puitteis-
sa. Ja tähän työhön ovat tervetullei-
ta kaikki asiasta kiinnostuneet. Aut-
tavia käsiä ja ystäviä tarvitaan.

Hyvää kevään odotusta Teille kaikil-
le

Osmo Suominen
toiminnanjohtaja
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Mikä on vanhustenhoidon tulevaisuus?

Sote-uudistuksen pääasia on pal-
velujen yhdenvertainen saatavuus, 
terveyserojen kaventaminen ja pal-
velurakenteen toiminnallinen uu-
distaminen. Kaksi isoa toimintako-
konaisuutta on noussut etualalle: 
Terveyskeskusten toimivuus ja van-
huspalvelujen resurssit ja laatu. Mo-
lemmat asiat ovat jokaiselle meistä 
tärkeitä. On kysymys kuntien asuk-
kaiden lähipalveluista, joiden saa-
vutettavuus ja toimintakyky on tur-
vattava kaikilla alueilla ja kaikissa 
kunnissa.   

On kysymyksessä todella suuri 
uudistus, joka toteutuu ja onnistuu 
vasta toiminnan ja tekemisen tasol-
la. Hyvään tulokseen pääsemisek-
si on uudistettava sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palvelurakenne siten, 
että kaikista palveluista muodos-
tuu ehjä kokonaisuus, jota johdetaan 
alueittain. Sosiaali- ja terveyspalve-
lut on yhdistettävä kaikilla tasoilla. 
Sote-uudistuksen pääasia jää helpos-
ti unohduksiin. Kun poliittinen rat-
kaisu lopulta saatiin tehtyä, pitäisi 
kaikki voimat suunnata siihen, mi-
ten kaikkien kansalaisten tarvitse-
mat palvelut järjestetään, uudiste-
taan ja tuotetaan nykyistä paremmin. 

Sote-uudistus tehdään kuntien ja 
kuntayhtymien nykyisten toiminta-
resurssien pohjalta. Ei pidä unoh-
taa sitä, että Suomessa on kansain-
välisesti korkeatasoinen sosiaali- ja 
terveydenhuolto sekä hyvin koulu-
tettu ja ammattitaitoinen henkilö-
kunta. Mistään nollapisteestä tai kai-
ken muuttamisesta ei tarvitse lähteä 
liikkeelle. On kuitenkin tunnustet-
tava tosiasiat. Alueelliset ja kuntien 
väliset erot palvelujen saatavuudessa 
ja tarjonnassa ovat kasvaneet. Kun-
tien heikentynyt talous on lisännyt 
kansalaisten eriarvoisuutta ja johta-
nut suuriin ongelmiin myös lakisää-
teisten peruspalvelujen järjestämi-
sessä. Erikoissairaanhoito nielee yhä 
suuremman osan kuntien budjeteis-
ta. Ikääntyvässä Suomessa on edessä 
suuri yhteinen työurakka: Miten tur-

vataan nopeasti kasvavan vanhusvä-
estön tarvitsemat asumis-, hoito- ja 
hoivapalvelut sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuolto?

Vain joka neljäs 75 vuotta täyttä-
neistä käyttää säännöllisiä palveluja. 
Nyt vanhusikää lähestyvistä suurista 
ikäluokista entistä suurempi osa pys-
tyy itse huolehtimaan ja maksamaan 
tarvitsemansa palvelut. On kuitenkin 
varauduttava siihen, että iäkkäiden, 
yli 85-vuotiaiden vanhusten määrä 
jatkuvasti kasvaa ja näissä vanhim-
missa ikäluokissa sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tarve on suurin. Kak-
kostyypin diabetesta sairastavien ja 
muistisairaiden määrä tulee selväs-
ti kasvamaan. Vanhoilla toimintara-
kenteilla ei selviydytä, kun vanhus-
palvelujen tarpeen on arvioitu jopa 
kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 
mennessä.

Tarvitsemme uutta asennetta van-
huuteen. Myös ikäihmiset ja van-
hukset kuuluvat tasavertaisina 
joukkoomme ja heillä on oikeus tur-
valliseen asumiseen ja elämiseen yh-
teisöissämme. Vanhuksia ei saa lai-
tostaa ja eristää. Tarvitsemme uusia 
turvallisia asumisratkaisuja, enem-
män kuntouttavaa palvelutoimintaa 
ja uusia hoitomuotoja, jotka ottavat 
ihmisen kokonaisuutena paremmin 
huomioon. Ikäihmisten omatoimi-
suutta ja omaa huolenpitoa elämäs-
tään ja terveydestään on kaikin kei-
noin tuettava. Kotihoidon tulee 
uudistua ja auttaa näiden tavoittei-
den saavuttamisessa.

Sote-uudistuksella on saatava kat-
keamattomat palvelu- ja hoitoket-
jut toimiviksi. Avainasia on palve-
lujen asiakaslähtöisyys. Asiakasta 
on palveltava kohtuullisessa ajas-
sa, oikeassa paikassa ja oikealla ta-
valla. Jokainen meistä tarvitsee hy-
viä lähipalveluja. Kuntien tehtävänä 
painottuu kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen. Ennalta-
ehkäisevän sosiaali- ja terveystyön 
sekä oikea-aikaisen kuntoutuk-
sen tärkeitä palveluja on kehitettä-

vä ja lisättävä. Tämä on myös tule-
vaisuuden vanhustenhoidon suuria 
haasteita. Omaishoito ja omaishoita-
jien asema on vihdoin korjattava ja 
omaishoidon voimavarat nostettava 
sille kuuluvaan arvoonsa.

Palvelurakenteen toiminnallinen 
uudistus on viime kädessä kiinni hy-
västä johtamisesta, ammattitaitoisis-
ta työntekijöistä ja toimivista työ-
yhteisöistä. Iso työurakka on vasta 
alkamassa. Vastuu sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisestä siir-
tyy kunnilta ja kuntayhtymiltä uu-
sille itsehallintoalueille 1.1.2019 
alkaen. Veteraanisukupolvemme on 
ollut rakentamassa itsenäistä Suo-
mea nykyiseksi hyvinvointivaltiok-
si. Nyt työtä tekevien sukupolvien 
on rakennettava tulevaisuuden Suo-
mi. Sote-uudistus on tärkeä osa niin 
lastemme kuin vanhustemme turval-
lista tulevaisuutta. 

Risto Kapari 
sosiaalineuvos (eläkkeellä), Turun 
Sotaveteraanien Tuki- ja perinneyh-
distyksen puheenjohtaja
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VETERAANIMUISTOJA
 

KONSERTTI
     
                    Tuttuja säveliä vuosien takaa

                Sunnuntaina 24.4.2016 klo 15.00
           Heikkilän sotilaskoti, Rykmentintie 15 

Turun Sotaveteraanilaulajat
                    kuoronjohtaja Pekka Salminen

Turun Sotaveteraanisoittajat            kapellimestari Reijo Ahola

                  
                Juontajana Pertti Keihäs

Liput 15 euroa, veteraanit ja lotat vapaa pääsy. Lipun hintaan sisältyy 
väliajalla tarjoiltava sotilaskodin munkkikahvi.
Lippuja ennakolta Turun Sotaveteraaniyhdistyksen toimistosta 
Läntinen Pitkäkatu 37 ja Heikkilän sotilaskodista.
Lippujen ennakkovaraus Heikkilän sotilaskodista myös 
puhelimella Heli Jukala 050 5584 023.
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Partio
Mai Guban
asemalle

Talvisodan rauhan päivänä 13.3 jul-
kaistiin Raappanan ritari –kirja, joka 
kertoo Rukajärven suunnan taiste-
luista, 14. Divisioonasta ja sen ko-
mentajana jatkosodassa toimineesta  
Mannerheim Ristin ritarista, ken-
raalimajuri E. J. Raappanasta. Mut-
ta ennen kaikkea kirja kertoo Pent-
ti Perttulista. Kirja julkaistiin hänen 
satavuotispäivänä 13.3.

- Perttulin sotatiestä kertova kirja 
julkaistiin hänen tekemänsä veteraa-
nityön kunniaksi, kertoo Rukajärven 
suunnan historiayhdistys. -Talvi- 
ja jatkosodan taistelujen on sanot-
tu lyöneen leimansa hänen koko elä-
mään. 

Lounais-Suomessa maanviljelys-
neuvos tiedetään juurikkaanviljelyn 
ja sokeriteollisuuden kehittäjäksi. 
Pentti Perttuli oli Säkylään 1951 pe-
rustetun sokeritehtaan ensimmäinen 
toimitusjohtaja.

Tammikuun alussa 1942 Pentti 
Perttulin joukkue määrättiin kauas 
vihollisen selustaan Osasto Ma-
jewskin Muurmannin radalle etene-
vän suuntapartion johtajaksi. Peräti 
1924-miehinen partio-osasto ja 268 
hevosta kulki läpi tiettömän erämaan 
kovassa pakkasessa.

Toivo V. Narva työskenteli tie-
dotuskomppaniassa talvi- ja jatko-
sodassa, ja oli marraskuusta 1941 
elokuuhun 1944 Rukajärvellä. Sen 
jälkeen hänet siirrettiin Tolvajär-
ven taisteluihin, missä hän oli muka-
na viimeisessä taistelussa ja rauhan 
syntyessä.

Jälkeensä Narva jätti noin 600 
valokuvaa, karttoja ja kirjeitä, jot-
ka kulkeutuivat vuonna 1990 hänen 
kuoltuaan kotitalon vintille Loimaal-
le isossa puuarkussa. Toivon poika 
Raine rupesi tutkimaan puuarkun si-
sältöä pari vuotta sitten.

– Kun  SA-intin valokuva-arkisto 
avautui keväällä 2013 internetissä, 
huomasin, että isäni kuvia löytyi sii-

tä järjestelmästä vain kuutisenkym-
mentä. Ihmettelin, että miksei sen 
enempää. Silloin aukaisin arkun, ja 
sieltä paljastui valtava määrä valo-
kuvia, Raine Narva kertoo.

– Mielestäni harvinaislaatuisim-
mat ja mielenkiintoisimmat kuvat 
isäni kuvasi suomalaisten tuhoret-
keltä Murmannin radan Mai Guban 
rautatieasemalle ja varastoalueelle. 



1/2016 VELJESVIESTI

17

ta kuljetettiin satamasta rautateitse 
Murmannin rataa pitkin, Raine Nar-
va kertoo.

–  Vuoden 1942 tammikuussa 
1 900 miestä ja lähes 270  hevosta 
lähtivät porkkaamaan umpihankea 
kovassa pakkasessa halki erämaan 
kohti Mai Gubaa. Reissu kesti lähes 
kaksi viikkoa, mutta aseman tuho-
aminen onnistui yöaikaan kuudessa 
tunnissa. Siellä poltettiin noin 90 ra-
kennusta, tuhottiin yksi huoltoraken-
nus ja yksi saha, kymmenisen kilo-
metriä rautatietä, sadan hevosen talli 
ja yksi silta.

Narva kertoo, että suomalaiset ei-
vät kohdanneet vastarintaa, sillä vain 
pari päivää aiemmin oli usean tuhan-
nen miehen joukot siirretty pois Mai 
Gubasta. Vain kymmenen kilometrin 
päässä oli Segesan kauppala, missä 
oli lentokenttä ja sotilaskoneita.

Rukajärven suunnaksi kutsutaan 
Itä-Karjalassa olevaa rintamaloh-
koa, joka ulottuu Lieksan korkeudel-
ta noin Kuhmon korkeudelle. Rinta-
malohko oli  Jatkosodan alussa 210 
ja sodan lopussa peräti 250 kilo-
metriä leveä ja  etulinja sijaitsi noin 
130–160 kilometriä Suomen nykyi-
sestä rajasta. Kiinteitä linjoja ei ol-
lut kuin noin  viidentoista kilometrin 
matkalla päätien suunnassa. Muual-
la oli kenttävartioiden ketju. Niitä oli 
yhteensä reilut 70 kappaletta. Niissä 

oli keskimäärin sijoitettuna 30–50 
miestä. Miehityksen vahvuus riip-
pui siitä miten suureksi kyseiseen 
kenttävartioon kohdistuva vihollisen 
hyökkäysuhka arvioitiin.

Lisäksi alueella toimi yksi suoma-
lainen lentotukikohta, joka oli sijoi-
tettuna Tiiksjärven lentokentälle.

Rukajärven suunnan rintama tun-
netaan elokuvasta ”Rukajärven tie” 
sekä Antti Tuurin Rukajärvi- kirja-
sarjasta.

Arkussa yhä 
tutkimatonta 
materiaalia
Mai Guban huoltokeskukseen teh-
dystä kaukopartioiskusta on kirjoi-
tettu paljon. Mutta koko ajan löytyy 
uutta materiaalia. Raine Narva löy-
si TK-miehenä retkellä olleen isän-
sä Toivo V. Narvan jäämistöstä ison 
arkullisen kuvia ja pikkutarkat muis-
tiinpanot.

Raine Narva on kertonut, että ar-
kussa on yhä tutkimatonta materiaa-
lia, kirjeitäkin 700-800.

Murmanskin satama oli kuin elämän 
lanka venäläisille, sillä saksalai-
set olivat tuhonneet maan länsiosis-
ta sotamateriaalitehtaat, ja tarvikkei-
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Monille turkulaisille ovat tuttuja 
täällä kotisatamaansa pitävät Ra-
javartiolaitoksen ulkovartiolaivat 
Uisko ja Tursas. Harvempi ehkä 
tietää, että nämä alukset ovat jär-
jestyksessä jo kolmannet samanni-
miset. Kaksi ensimmäistä Uisko ja 
Tursas –vartiolaivaa olivat silloisen 
merivartiolaitoksen aluksia. Nykyi-
set kaksi ovat osa rajavartiolaitok-
sen aluskantaa. Ensimmäinen kak-
sikko joutui mukaan sotaan, kun 
merivartiolaitoksen alukset liitettiin 
merivoimiin. Uisko ei sodasta sel-
vinnyt, mutta Tursas jatkoi pitkään 
merirajojen vartiointia 1990-luvul-
le asti. 

Talvisodan kynnyksellä meri-
vartiolaitos hankki Belgiasta kak-
si melkein uutta valtameritroolaria, 
Balticin ja Celticin. Merivartioalus-
kannan modernisointi oli aloitettu 
VMV-venesarjan,  ”Vemmojen”,  ra-
kentamisella. Haluttiin tehostaa sa-
lakuljetuksen valvontaa merirajoil-
la. Talvisodan syttyessä niin uudet 

ulkovartioalukset kuin Vemmatkin 
saivat aivan uusia tehtäviä,  sillä ne,  
kuten muutkin merivartiolaitoksen 
alukset alistettiin merivoimille. 

Troolarit oli rakennettu Temsches-
sä, Belgiassa 1938. Laivat haettiin 
Suomeen alkukesällä 1939  ja nii-
den muuntaminen merivartiolaitok-
sen käyttöön aloitettiin välittömästi 
Uudenkaupungin Telakalla. Euroo-
pan kiristynyt tilanne heijastui meil-
lekin, sillä troolareita kunnostettiin 
suuren salaperäisyyden vallitessa. 
Kun työ tuli valmiiksi, laivat saivat 
uudet nimet. Celticistä tuli Uisko ja 
Balticista Tursas.  Sirolinjaiset, lähes 
identtiset alukset osoittautuivat hy-
vin merikelpoisiksi pystyen liikku-
maan avomerellä säässä kuin säässä. 
Mitat olivat 40,4 x 7,1 x 4,3 m. Uis-
kon dieselmoottori oli 6-sylinterinen 
575 hv:n Humbold-Deutzer  ja Tur-
saksen Thomson-Houston & Carels. 
Kummassakin oli kaksi pientä apu-
konetta. Alukset saavuttivat noin 13 
solmun nopeuden.

Päälliköiksi nimitettiin kokeneet 
uusikaupunkilaiset merikarhut, jot-
ka olivat siirtyneet merivartiolaitok-
sen palvelukseen sen perustamisen 
jälkeen. VMV 17:n päällikkö Es-
kil Hellsten oli laivoja noutamassa 
Belgian Ostendestä. Hän siirtyi nyt 
Uiskolle. Tursakselle nimitettiin VL 
Merikotkan päällikkö Arvo Kuohu-
va. Myös konepäälliköt ja muutamat 
merivartijat olivat Uudestakaupun-
gista.

  
Saattajia tarvittiin
Kansainvälisen tilanteen kiristyes-
sä Uisko ja Tursas vietiin syksyl-
lä 1939 Turkuun varusteltaviksi so-
tilaalliseen käyttöön. Pääkansille 
asennettiin 75 mm Obuhov-laivaty-
kit, keulaan ja venekansille 20 mm 
Madsen -it-tykit. Syvyyspommi-
heittimiä ei aluksilla tässä vaihees-
sa vielä ollut. Sellaiset olivat vain 
Aura II:lla. Talvisodan syttyessä me-
rivartiolaitoksen alukset alistettiin 

Sisaralukset merivoimien tehtävissä. Uisko Tursakselta kuvattuna.                 - SA-kuva.

Kahden saattajan tarina
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Saattuetta kootaan  Saggön luona. Kuvassa näkyy myös sukellusvenejahtei-
hin osallistunut Ripon -vesitaso. - SA-kuva.

Saksalainen raivaaja laskee savuverhon saatueen suojaksi. - Kuva Benita 
Laanti-Helanderin albumista.

Kauppalaivat vietiin yli kahta reit-
tiä. Helmikuussa 1940 jäätilanne  
pakotti saattueet kulkemaan Ahve-
nanmaan eteläpuolitse. 
-Kuva Turun Sanomat 25.2.1990.

laivastolle ja lentokoneet ilmavoi-
mille. Talvisodasta alkaen merivar-
tiolaitoksen alukset muodostivat-
kin lukumääräisesti puolet kaikista 
saattajalaivoista. Miehistöjä täyden-
nettiin laivaston reserviläisillä, ku-
ten radiosähköttäjillä sekä viesti- ja 
tykkimiehillä. Uisko ja Tursas liitet-

tiin Saattolaivueeseen turvaamaan 
kauppamerenkulkua Pohjanlahden 
satamista Ruotsin rannikolle. Lai-
vueeseen kuuluivat myös VL Aura 
I, jäänsärkijät Murtaja ja Apu sekä 
Aura II. Viime mainittu oli entinen 
Bore II, sittemmin presidentin jah-
diksi lahjoitettu alus, joka sai nimek-

seen Aura II erotukseksi Aura I:s-
tä. Saattueet koottiin Saggön luona, 
kunnes jäätilanteen kiristyttyä hel-
mikuussa 1940 reitit oli pakko siir-
tää Ahvenanmaan eteläpuolelle.

Talvisodan pahin saattoaluksia 
kohdannut turma sattui 13.1.1940. 
Venäläinen SC-324–sukellusvene 
yllätti Tursaksen ja Aura II:n suo-
jaaman saattueen, jossa oli mm. 
matkustajalaiva Bore I mukanaan 
60 sotalasta. Onneksi torpedot ei-
vät osuneet.  Alkaneessa sukellus-
venejahdissa Aura II:n syvyyspom-
mi juuttui putkeen ja räjähti. Laiva 
upposi vieden mukanaan 18 mies-
tä Tursas pelasti eloonjääneinä 15 
miestä ja nosti lisäksi merestä kah-
deksan menehtynyttä.  Viikon pääs-
tä sama sukellusvene ajoi miinaan 
Märketin luona. Jäätilanteen vaikeu-
tuessa Uisko ja Tursas lähtivät hel-
mikuussa kotisatamaan Turkuun. 
Saattuetoiminta hoidettiin nyt jään-
särkijöillä ”Elämänlangaksi” kutsu-
tulla reitillä.

Jatkosodan alettua Saattajalai-
vueeseen kuului Uiskon, Tursaksen 
ja muutamien muiden lisäksi myös  
tarkastusalus Turku eli nykyinen Uk-
kopekka. Uisko ja Tursas kykenivät 
entistä paremmin sukellusvenetor-
juntaan saatuaan syvyyspommiheit-
timet ja sukellusveneiden kuuntelu-
laitteet. Kaksoset siirrettiin välillä 
saattuepalvelukseen Tallinnan reitil-
le, mutta toiminta siellä jäi lyhytai-
kaiseksi, kun vihollisen sukellusve-
netoiminta Ahvenanmaalla vilkastui. 

Sota-aikana siviilialukset ja nii-
den miehistöt olivat puolustuskyvyt-
töminä suuressa vaarassa. Saattajien 
työrytmi oli kiivas ja valvottava alue 
laaja. Vihollisen sukellusveneitä 
pääsi jatkosodan alussa livahtamaan 
Selkämerelle asti. Esimerkiksi pori-
laista Hacklinin varustamoa ja kaup-
pamerenkulkuamme kohtasi siellä 
huomattava menetys, kun syksyllä 
1942 Raumalta Königsbergiin mat-
kalla ollut Jussi H. torpedoitiin. Vain 
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Jatkosodan alkaessa sekä Uisko etttä Tursa varustettiin syvyyspommiheitti-
millä ja sv-kuuntelulaitteilla. Kuvassa Tursaksen heitin toiminnassa. Talviso-
dan aikana saattajana toiminut Aura II tuhoutui, kun vastaavanalisessa lait-
teessa syvyyspommi räjähti putkessa . Tuhossa kaatui 18 miestä. -SA-kuva.

Vuonna 1929 Suomeen saatiin en-
simmäiset Ripon-koneet. Niillä kor-
vattiin vähitellen Hansat. Riponeita 
käytettiin aivan jatkosodan loppuun 
asti. Tämä kuvan esittämä kone kuu-
lui Lentolaivue 6:een, joka toimi 
saattajalaivojen tukena Ahvenan-
maalla. - Kuva Carl-Fredrik Geus-
tin arkisto.
Jatkosodan alussa vihollisen sukel-
lusveneet olivat suuri uhka saatueil-
le. Syyskuussa 1942  Reposaaresta 
Lyypekkiin sahatavaralastissa läh-
tenyt S/S Bonden  kulki saattueessa 
ensimmäisenä kohti Simpnäsiä., kun 
venäläinen sukellusvene  SC-309 ha-
vaitsi satttueen. Bonden sai osuman. 
Sitä yritettiin hinata Maarianhami-
naan, mutta alus kuitenkin uppo-
si noin viisi mpk Kobbaklintarnis-
ta. Miehistö pelastui. - Kuva Benita 
Laanti-Helanderin albumi.
Uisko pudotti  yhdeksän syvyyspom-
mia, kaksi ei lauennut lainkaan. Ri-
pon aloitti sukellusveneen jahtaa-
misen ja löysikin sukellusveneen. 
Syvyyspommia ei kuitenkaan voitu 
pudottaa teknisen vian vuoksi, pom-
mi oli jumiutunut paikoilleen. Sukel-
lusvene pääsi karkuun. 
Samana päivänä  Raumalta Königs-
bergiin matkalla ollut Jussi H. tor-
pedoitiin Selkämerellä, jolloin22 
merimiestä menehtyi vai yhden pe-
lastuessa.

yksi mies pelastui, 22 kuoli. Betty H. 
puolestaan osui Ahvenanmerellä ve-
näläisen sukellusveneen periskoopin 
tähtäimiin. Kaksi laukaistua torpe-
doa meni saattajien välistä upottaen 
raskaassa kuparilastissa olleen lai-
van hetkessä. Uisko ja Louhi sekä 
saattuetta suojannut Ripon-vesitaso 
eivät huomattavan suuresta syvyys-
pommien pudotusmäärästä huoli-
matta onnistuneet tuhoamaan pa-
hantekijää. Onnettomuudessa 11 
merimiestä menehtyi, 12 selvisi hen-
gissä. Sanonta ”hammas hampaas-
ta” toteutui, kun myöhemmin illalla 
suomalainen sukellusvene Iku-Turso 
tuhosi sukellusveneen, jonka arvel-
laan olleen juuri Betty H:n upottaja.

 
Uisko tuhoutuu
Tilanne Ahvenanmaan vesillä rau-
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Neuvostoliiton Itämeren laivaston sotapäiväkirjan 1943 mukaan Uiskon 
upottanut Iljushin-4 kuului Itämeren laivaston  1. kaartin miina-torpeedo-
rykmenttiin Kone havaitsi Uiskon ja Tursaksen Kerin saaren pohjoispuolella 
Tallinnan edustalla. Tursas pääsi torpedon edestä pois, mutta Uisko tuhoutui 
vieden syvyyksiin 18 miestä. Vain kaksi miestä selvisi hengissä. Koneen mie-
histö kertoi, että Uisko upposi 8 - 10 minuutissa. - Kuva Carl-Fredrik Geus-
tin arkisto.

Saattajat, rauhanajan vartiolai-
vat Uisko ja Tursas Aurajoella ke-
sällä 1941. Taustalla näkyy van-
hempien turkulaisten muistama 
sukellusveneiden suuri huoltonostu-
ri Crichton-Vulcanin telakalla.
- Kuva kirjoittajan albumista.

hoittui, kun saksalaiset sulkivat 
koko Suomenlahden Porkkalasta Vi-
ron Naissaareen ulottuvalla sukel-
lusveneverkolla. Tämä kaksinkertai-
nen ”kalaverkko” oli tehty 18 mm:n 
teräsköydestä ja oli korkeudeltaan 
60 – 90 metriä. Verkon silmät oli-
vat 40x40 cm ja sitä piti pinnalla ti-
heä kohorivi. Syksyllä 1943 Uisko 
ja Tursas siirtyivät Suomenlahdel-
le Osasto V:een, jonka tehtävänä oli 
etsiä sukellusveneitä verkon itäpuo-
lisella Suomenlahdella. Tämä koitui 
Uiskon ja sen miesten kohtaloksi. 

Satimeen jäänyt Neuvostoliiton 
Itämeren laivasto yritti raivoisas-
ti päästä sulkuverkosta läpi. Sak-

salaiset menettivät runsaasti aluk-
sia, mutta myös suomalaiset kokivat 
kaksi kovaa menetystä. Elokuussa 
1943 TK-94 –torpedovene pääsi yl-
lättämään miinalaiva Riilahden. Ka-
tastrofi maksoi 24 miehen hengen.  
Kuukautta myöhemmin Uisko tapasi 
kohtalonsa. Sisaralukset olivat syys-
kuun 16. päivänä Viron rannikon 
tuntumassa Kerin majakan pohjois-
puolella koneet pysäytettyinä kuun-
telussa, kun vihollisen torpedokone 
havaitsi ne. Aikaa väistöliikkeeseen 
olisi ollut, mutta konetta luultiin en-
sin suomalaiseksi Boston -pommi-
koneeksi.  Uisko tuhoutui hetkessä 
vieden mukanaan 18 miestä. Tursas 

oli seissyt taaempana, ehti käynnis-
tää koneet päästen liikkeelle. Torpe-
do meni perän takaa ohi. Tursas pe-
lasti merestä kaksi eloonjäänyttä. 
Virolaiset ovat nyttemmin paikanta-
neet hylyn, joka makaa 78 metrin sy-
vyydessä kahteen osaan katkennee-
na. 

Kohtalokkaasta erehdyksestä ker-
too myös sotapäiväkirjasta löyty-
vä Saattajaosaston käsky seuraaval-
ta päivältä klo 01.26: ”Havaittaessa 
mikä tahansa lentokone, on liikeh-
dittävä täydellä vauhdilla, kunnes 
varmuus koneen laadusta on saa-
tu”.  Eskil Hellsten oli päivää ennen 
onnettomuutta saanut perhesyiden 
vuoksi lomaa matkustaakseen Uu-
teenkaupunkiin. Se koitui hänen pe-
lastuksekseen. Väliaikaiseksi päälli-
köksi oli komennettu helsinkiläinen 
Reino Sandholm. 

Ruotsin sotilasasiamies, komen-
tajakapteeni R. Thorén raportoi ko-
timaahansa Uiskon tuhosta todeten 
menetyksen satuttaneen erittäin ki-
peästi Suomen laivastoa. Amiraali 
Svante Sundman oli sanonut hänel-
le, että Uisko ja Tursas muodostivat 
saattajalaivaston ytimen.

Menetettyään kaksoisveljensä 
Tursas jatkoi ansiokkaasti tehtävis-
sään sodan loppuun asti. Rauhan tul-
tua se oli vielä pitkään merivartiolai-
toksen tehtävissä.  Viimeiset vuodet 
laiva oli merivartijoiden asuntolai-
vana Airistolla Rumpuddenissa. Tur-
sas aiottiin romuttaa, mutta myytiin-
kin vuonna 1996 Ruotsiin, mistä se 
siirtyi norjalaiseen omistukseen Pol-
nes-nimisenä. Vuonna 2002 se pois-
tui laivarekisteristä.

Tuomo Paasi
Juttu on lyhennelmä kirjoittajan ar-
tikkelista Uudenkaupungin merihis-
toriallisen yhdistyksen vuosikirjassa 
2007-2008.

   



VELJESVIESTI 1/2016

22

Turunmaalaiset purjelaivat
 salaisesti Viron rannikolle

Lokakuussa 1944  Hangossa kerään-
tyi puulaivoista ja moottoriveneis-
tä koostuva armada. Laivat koottiin 
suorittamaan salaista tehtävää, - ope-
raatio Pinatovaa. Kukaan paikalla 
olevista ei tiennyt mistä oli kyse, ei-
vätkä edes laivanomistajat tienneet 
miksi piti tulla  Hankoon. Armadaan 
kuului 61 puulaivaa ja 50 moottori-
venettä.

Itäsatama täyttyi ääriään myö-
ten jahdeista, kaljaaseista ja veneis-
tä. Joidenkin laivojen piti tungoksen 
takia hakeutua Hangonkylän sata-
maan. Osa paateista oli juuri osallis-
tuneet Porkkalan evakuointiin. 

Puulaivojen ja moottoriveiden sa-
laisesta tehtävästä kertoo nettisivul-
laan Nauvon Merenkulkutalo. Vii-
me kesänä museossa esiteltiin kuvin 
ja mukana olleen videohaastattelulla 
syksyisen Suomenlahden, Viron ran-
nikolle suunnatuista kuljetuksista. 

Suomen ja Neuvostoliiton väli-
rauhansopimuksessa on pykälä, jon-

ka mukaan  Suomen kauppalaivasto 
piti tarvittaessa antaa Neuvostoliiton 
käyttöön. Neuvostoliitto pyrki aja-
maan saksalaiset pois Baltiasta, mut-
ta vastustajien asemat Saarenmaalla 
ja Hiumaalla olivat hankalasti vallat-
tavissa sillä Neuvostoliitolla ei ollut 
tarvittavia matalakulkuisia aluksia 
sotilaidensa viemiseksi saariin. Näin 
ollen suomalaisia velvoitettiin pikai-
sesti toimittamaan kuljetusalukset. 

Tarvittavat alukset pakkorekrytoi-
tiin Suomen etelärannikon pitäjistä.

 Kymmenkunta turunmaalaista lai-
vaa määrättiin osaksi  tätä armaadaa. 
Laivat purjehtivat kohti Viron saa-
ria ja osallistuivat venäläisten sotila-
soperaation. Laivojen perimmäisenä 
tehtävänä oli hoitaa varustusten kul-
jetukset mutta ne kuljettivat myös 
sotilaita saarille. Moni laiva ei pa-
lannut Hankoon ja useita miehistön 
jäsenia kuoli operaation aikana.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
merilinjalaiset kertovat nettisivul-
laan kesän 2015 vierailustaan Nau-
von Merenkulkutalon Pinatova-näyt-
telyssä sekä purjehduksestaan  Viron 
rannikolle. Merilinjalaiset esittelevät 
sivustollaan myös Pinatovan komen-
tajaksi  määrätyn  komentajakaptee-
ni Olavi Arhon.

”Hänen oli määrä koota alukset 
Hankoon tarkastettavaksi 2.10 men-
nessä. Suurin osa aluksista yksityi-
siä ja alukset pakkovärvättiin. Lai-
vojen omistajat haluttiin mukaan 
operaatioon, mutta moni kieltäytyi 
ja näin syntyi miehistöpula. Siviileil-
le luvattiin 250 mk päiväraha osal-
listumisesta operaatioon ja tällä ta-
voin saatiin houkuteltua mukaan 
satamatyöläisiä. Rahan maksu kui-
tenkin saattoi loppujen lopuksi myö-
hästyä jopa vuodella ja summa oli 
usein liian pieni. Lisäksi vahvistuk-
sia operaatioon saatiin  150 miestä 
merivoimista; Väinämöiseltä, Turun 
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Laivastoasemalta, Sukellusvenelai-
vueesta ja rannikkotykistön linnak-
keilta.

Hangon satamaan saapui aluk-
si 93 purjevenettä, mutta neuvosto-
liittolaiset eivät kelpuuttaneet kaik-
kia niiden huonon kunnon takia ja 
osa purjeveneistä tuhoutui lisäksi 
jo Hangon satamassa. Operaatios-
ta puhuttiin nimellä operaatio Arho, 
mutta se sai toisen nimen, kun Hel-
singin Sanomat julkaisi Kippari Kal-
le -sarjakuvan, jossa Kippari Kalle 
johti Pinatovan sekalaista Armada 
laivastoa. Tästä syntyi nimitys ope-
raatio Pinatova

Hangon satama ei ollut tarpeeksi 
iso vastaanottamaan niin isoa mää-
rää aluksia, joten alukset jouduttiin 
kiinnittämään vierekkäin satamaan, 
eivätkä kelitkään myöhään syksyl-
lä olleet enää kovin hyvät ja jotkut 
aluksista tuhosivat toisensa jo ennen 
lähtöä. Loppujen lopuksi 5.10 men-
nessä kohti Viroa oli lähtenyt kaljaa-
seja ja moottoriveneitä.

Neuvostoliitto onnistui näiden 
alusten avulla valloittamaan saksa-
laisten hallussa pitämät Viron saa-
ret.  Suomalaisten tappioista on esil-
lä ollut hiukan vaihtelevia tietoja; 
eräiden lähteiden mukaan  miehis-
töstä kaatui tai ylimenossa katosi 
kahdeksan. Suomalaisista aluksista 
tuhoutui 16 kaljaasia ja 22 mootto-
rivenettä.”

Helsinkiläinen sähköinsinööri, 
historianharrastaja Olli Ripatti on 
kokoomansa, laajan Pinatova-aineis-
ton pohjalta kertonut yksityiskohtai-
sesti syksyn 1944 tapahtumista. Yksi 
kuljetuksiin osallistuneista kaljaa-
seista oli Olga.

 TSYK:n merilinjalaiset ovat pi-
täneet mahdollisena, että heillä ensi 
kesänäkin koulutuskäytössä ole-
va Olga on voinut osallistua Pinato-
vaan.  Viime kesänä merilinjalaiset 
purjehtivat toisella koulualuksellaan 
Viron rannikolle.

- Yli  120-vuotiaan Olgan miehistö 
toivottaa teidät tervetulleeksi. Olga 
vie purjehtijat elämykselliselle mat-
kalle Turun saaristoon nauttimaan 
upeista saaristomaisemista ja tutus-
tuttaa perinnepurjehduksen saloihin, 

markkinoi kaljaasin nykyinen omis-
taja, turkulainen Hot Group Produc-
tion palvelujaan.

Kaljaasi Olga rakennettiin 1885 
Pyhtäällä,  vuosisadan alkuvuosi-
kymmeninä  kotipaikka löytyi Por-
voosta,  30-luvulla  se oli väs-
tanfjärdiläisessa omistuksessa. 
kalkkikiven, puutavaran ja sokeri-
juurikkaan rahtauksissa.

Sotienjälkeen Olga päätettiin upot-
taa pakko-oton välttämiseksi, joten 
hetken aikaa laiva oli poissa liiken-
teestä.   1990 –luvulla kunnostet-
tu, Uudessakaupungissa talvehtinut 
Olga on Pohjoismaiden vanhin pur-
jehtiva kaljaasi.

Kesäisin Aurajoen laiturissa ole-
va Olgan Pinatova-osanottoa pitä-
vät nuoret purjehtijat mahdollise-
na. Aivan varmaa on se, että Viron 
kuljetuksiin osallistui Olga-kaljaa-
si, jonka Viron Hiidenmaan retkes-
tä kertoo, historianharrastaja Olli Ri-
patti. Hän on viime vuosina laajan 
aineistonsa pohjalta esitelmöinyt Pi-
natovasta  sota-ajan historiasta kiin-
nostuneille.

Olla Ripatti on haastatellut Olgan 
Pinatova-aikaista konemiestä, joka 
muisteli oveluudenkin pelastaneen 
heidät Hiidenmaan hiekkarannalla.:

”Jalkaväen punaupseeri antoi 
käskyn kipparille ajaa täysillä    ran-
taan ja veti esiin pistoolin.. Kippa-
ri ja  14-vuotias konemies  oivalli-
sivat asettaa vaihteen  vapaalle  ja 
yhtaikaa nostamaan  koneen  kier-
rokset  täysille, mikä hämäsi  pistoo-
lilla  uhkaajaa. Olga pysähtyi  vain  
pehmeästi  hiekkaan vedensyvyy-
den  ollessa  keulan  kohdalla noin 
1,5 m. Hätäinen  lastien  lossaus ta-
pahtui  siten, että  jaalan  partaal-
le  asetettiin  lankut  ja hevonen  pa-
kotettiin lankuille  punasotilaiden  
seistessä  vastapainona  lankuilla. 
Kun  hevonen  oli reelingin  ulkopuo-
lella  miehet  hyppäsivät  pois lan-
kuilta  ja hevonen  putosi pari  met-
riä  alas  mereen, josta  se  ohjattiin  
maihin. Suorasuuntaustykit yksin-
kertaisesti  työnnettiin  mereen  ja  
vedettiin  köysillä  maihin. Tapahtui 
myös, niin että muutamat  punasoti-
laat  kieltäyivät  maihinnoususta. Ti-
lanne ratkesi nopeasti,  kun  punaup-
seeri  välittömästi ampui pistoolilla  
yhden kieltäytyjän  jaalan  kannel-
le, jonka  jälkeen punasotilaat  uivat  
ja  kalahsivat konekivääritulitukses-
sa rantaan.

Puna-armeijan  maihinnousutais-
telun  tappiot  arvioivat  suomalais 
upseerit silmämääräisesti  melkoi-
siksi.”

Olga – kesällä Aurajoessa, talvet Uudessakaupungissa. 
     Olgan kuvat Hot Group Production
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Yhdessä hyvä tulee.

Pidetään huolta 
yhdessä
Paikallisena pankkina Turun seudun hyvinvointi on meille sydämen asia. Teemme joka päivä pieniä ja suuria 
ratkaisuja toimialueemme asukkaiden ja yritysten menestyksen turvaamiseksi.
 
Osuustoiminnallisena pankkina tuemme vuosittain lukuisia paikallisia hankkeita ja yhteistyökumppaneita. 
Tänäkin vuonna tuomme esimerkiksi iloa paikallisille yhdistyksille ja nuorille tarjoamalla 50 kesätyöpaikkaa 
pankin piikkiin. Yhteistyökumppaneiden verkostoomme kuuluu myös Turun Sotaveteraanit, jonka arvokasta 
työtä olemme tukeneet jo vuosikymmenien ajan.

Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään Turun seudun parhaaksi!


