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Suomi ei kesällä eikä vielä syksyn 
1939 aikana pystynyt neuvottele-
maan edes siedettäviä ehtoja Neu-
vostoliiton vaatimuksia vastaan. 
Alkoi sota 30. marraskuuta 1939. 
Olimme pakkosodassa ja 105 päivää 
myöhemmin pakkorauhassa. Suurin 
osa puolesta miljoonasta asuinalueil-
taan poissiirtyneistä oli karjalaisvä-
estöä. Tämä ilman tietoa päämääräs-
tä ja aikarajoista käytännössä tyhjin 
käsin.
 
Rauha 13.3.1940 ja sitä seurannut 
aika oli äärimmäisen hatara perus-
teiltaan. Kaatuneiden ja haavoittunei-
den sekä aineellisten aluemenetysten 
lisäksi tuskaa aiheuttivat särkyneet 
kodit, henkisesti revityt ihmiset ja 
aristeltava itänaapuri.
 
Juhannuksena 1941 Neuvostoliito 
hyökkäsi rajuin pommituksin usei-
hin suuriin kaupunkeihin. Suomi oli 

Menneet vuosikymmenet ja tulevat
taas kerran sotatilassa. Tämä sota 
kesti alkuun odotettua pidempään. 
Vielä 1926 syntyneet ehtivät sotatoi-
miin.
 
Tällä hetkellä sotaveteraanien kes-
ki-ikä on 88 vuotta. 1945 päättyneen 
ns. jatkosodan jälkeen veteraanien ja 
heidän omaistensa toista elämänteh-
tävää on ollut tämän maan uudelleen 
rakentaminen.
 
Veteraanijärjestöissä on viime vuosi-
na paljon ajateltu tulevaisuutta. Pal-
jon on tehtykin sen varmistamiseksi, 
ettei veteraanien eikä sankarivaina-
jien ja heidän läheistensä uhrauk-
set vapaan isänmaan puolesta pääse 
unohtumaan tältä ja tulevilta polvil-
ta.
 
Esimerkiksi lukion ylimmälle luo-
kalle itsenäisyysjuhlan yhteydessä 
on muutama vuosi sitten luovutettu 

veteraanijärjestöjen ja Kaatuneitten 
Omaisten Liiton edustajien toimesta 
Vapauden viesti. Tämä viesti kulkee 
tulevien vuosien itsenäisyysjuhlis-
sa vanhimmalta ikäryhmältä toisel-
le. Viesti päättyy sanoihin: ”Nuori-
sossa on itsenäisen, vapaan kansan 
tulevaisuus. Pitäkää huolta maan-
puolustustaidon säilymisestä, puo-
lustusvoimista ja omasta fyysisestä 
kunnostanne!” Tällä viestillä vete-
raanit ovat jättäneet vetoavan perin-
nön tuleville sukupolville.
 
Nuorisoon luottaen ja Korkeimmalta 
siunausta ja varjelusta isänmaalle ja 
kansalle pyytäen voitte te, kunnioi-
tettavat veteraanit, turvallisin mielin 
omistautua hyvän elämän ylläpitä-
miseen omalla ja läheistenne koh-
dalla.
 
Tapio Järvinen
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Otsikon teksti oli viime vuoden val-
takunnallisen veteraanipäivän tun-
nus, kun valtakunnallista juhlaa vie-
tettiin Turun Messukeskuksessa. Nyt 
tämä sama tunnus kuvaa tilannet-
ta Turun Sotaveteraanit ry:ssä. Yh-
distys piti vuosikokouksensa ja tote-
si, että sotaveteraanien voimat eivät 
enää riitä yhdistyksen johtamiseen 
ja kokous valitsi puheenjohtajakseen 
ensimmäisen ei-sotaveteraanin. Siis 
viesti kulkee, mutta vetovastuu vaih-
tui.

Turun Sotaveteraanit ry on maan 
suurimpia veteraaniyhdistyksiä ja 
sillä on vielä yli 800 jäsentä. Kaik-
kiaan Turussa asunee puolisentoista 
tuhatta sotaveteraania.

Yhdistyksen ensimmäisenä ”maal-
likkopuheenjohtajana” tunnen suur-
ta vastuuta koettaa johtaa yhdistystä, 
jonka ladun avaajana toimi pj. Ant-
ti J. Näsi kahden vuosikymmenen 
ajan. On vaikeata seurata näin mer-
kittävää veteraaniasioiden vaikutta-
jaa. Toisaalta hänen työnsä tulokse-
na latupohja on tampattu kovaksi ja 
maalin sijainti on tiedossa.

Vaikka joukostamme poistuu vuosit-
tain toista sataa sotaveteraania, pal-
jon on vielä tehtävää. Sotiemme vete-
raanien keski-ikä lähestyy 90 vuotta. 
Siitä huolimatta valtaosa heistä asuu 
kodeissaan. Entistä enemmän täy-
tyy kiinnittää huomiota heidän koti-
ensa kuntoon ja veteraanien, heidän 
puolisoidensa sekä heidän leskien-
sä mahdollisuuksiin asua kodeissaan 
mahdollisimman pitkään. Turun So-
taveteraanit ry tekee oman osuutensa 
keräystuotoista, erilaisista tempauk-
sista ja jäsenmaksuista kertyneiden 
varojen avulla. Yhdistyksellä on 
mm. neljä kotiavustajaa kaupungin 
kotipalvelun lisänä.

Varsin usein sotaveteraanin kotona 
asumisen suuri ongelma on omaishoi-
tajan, oli hän sitten kumpi osapuoli 
tahansa jaksaminen. Toisaalta kotiin 
yksin jääneen veteraanin tai hänen 

Viesti kulkee, vetovastuu vaihtuu
leskensä suurin vai-
keus on yksinäisyys 
tai ainakin sen tun-
ne.

Sotaveteraaniyhdis-
tys ei omin voimin 
pysty näissä asioissa 
kovin paljon autta-
maan. Tässä tärkein 
toimija on Turun 
kaupungin vanhus-
tenhuolto. Lisää 
apua ja kehittyvää 
yhteisen tekemisen 
tahtoa me toivom-
me muilta vapaa-
ehtoisjärjestöiltä, 
esim. Punaisen ris-
tin ystäväpalvelul-
ta, Turun Seudun 
Omaishoitajat ja lä-
heiset-yhdistyksen 
monipuoliselta pal-
velutarjonnalta sekä 
erilaisilta vanhus-
palveluja tuottavilta 
yhdistyksiltä. Sotiemme veteraanien 
hyvästä hoidosta voidaan haluttaes-
sa tehdä merkittävä auttamisen pilot-
ti, josta on hyötyä mm. suurten ikä-
luokkien palvelujen järjestämisessä 
aikanaan.

Tämän vuoden valtion budjettiin 
saatiin Sotaveteraanien ponnekkaan 
eduskuntaesiintymisen tuloksena 
palautettua osa sieltä jo karsituista 
kuntoutukseen tarkoitetuista varois-
ta. Vaikka rahaa ei olekaan riittäväs-
ti jokaisen sotien veteraanien vuosit-
taiseen toimintakyvyn arviointiin ja 
sen mukaiseen kuntoutukseen, Turun 
sotaveteraanit ry. on mielellään anta-
massa tukensa ja asiantuntemuksen-
sa Turun kaupungin sosiaali- ja ter-
veystoimelle mm. valtion budjetissa 
olevan kotona annettaviin palvelui-
hin tarkoitettujen varojen kohdenta-
misessa mahdollisimman hyvällä ta-
valla.

Meitä Turun Sotaveteraanit ry:ssä 
kiinnostaa myös tietää, mitä kuuluu 

niille Sotaveteraaneille, jotka syys-
tä tai toisesta ovat jääneet järjestö-
toimintamme ulottumattomiin. Vaik-
ka yhdistys onkin ensisijassa omien 
jäsentensä edunvalvoja ja toiminnal-
linen ja taloudellinen auttaja, meil-
lä on yhdistyksenä periaatteellinen 
vastuu kaikista sotaveteraaneista. 
Me toivomme, että mahdollisimman 
moni nyt yhdistykseen kuulumaton 
turkulainen veteraani kiinnostuisi 
asiasta ja ottaisi yhteyttä. Meillä on 
vielä toistaiseksi keinoja auttaa.

Pekka Paatero

Turun sotaveteraanit ry:n puheen-
johtaja, läänin sosiaali- ja terveys-
neuvos, eläkkeellä
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Pekka Paatero puheenjohtajaksi

Turun Sotaveteraanit ry:n vuosiko-
kous pidettiin helmikuun 25. päivä-
nä seurakuntayhtymän juhlasalissa. 
Kokoukseen osallistui 75 yhdistyk-
sen jäsentä.

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

Vuosikokouksessa palkittuja: Ritva Jokinen, Erkki Roivas, Maire Lehto, Taisto Kallioniemi ja Kalle Lehto.

Vuosikokous pidettiin jälleen seurakuntayhtymän salissa.

Vuosikokous aloitettiin perinteiseen 
tapaan laulamalla yhteisesti Sillan-
pään marssilaulu, esilaulajana Mat-
ti Saarikoski, säestäjänä Pentti Pork-
kala.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti 
Saarikoski avasi kokouksen toivot-
taen osanottajat tervetulleiksi. Pu-

heenvuorossa käsiteltiin yhdistyksen 
puheenjohtajana vuodesta 1992 toi-
mineen Antti J Näsin elämänuraa ja 
hänen merkittävää työtään veteraa-
nien elinolojen parantamiseksi. Näsi 
sai lokakuussa kutsun viimeiseen il-
tahuutoon. Yhdistyksen toiminta 
vuonna 2011 oli edelleen vilkasta ja 
monipuolista. Saarikoski kiitti yhdis-
tyksen yhteistyökumppaneita erin-
omaisesta yhteistyöstä ja yhdistyksen 
toiminnan tukemisesta. Saarikos-
ki painotti nuorempien sukupolvien 
ja tuki- ja perinneyhdistyksen jatku-
vasti kasvavaa merkitystä veteraani-
en tukityössä.

Kokous kunnioitti hetken hiljaisuu-
della puheenjohtaja Antti J. Näsin 
lisäksi 125 viimeiseen iltahuutoon 
kutsutun veteraanisisaren ja -veljen 
muistoa.

Yhdistyksen mieskuoro Turun Sota-
veteraanilaulajat esitti Pekka Salmi-
sen johdolla kappaleet Oi kallis Suo-
menmaa ja Suomen laulu.
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Vuosikokousesitelmän piti eversti-
luutnantti, evp. Pertti Huttunen ai-
heesta unohdetut Turun linnoitukset.

Kokous hyväksyi yksimielises-
ti hallituksen kertomuksen vuoden 
2011 toiminnasta, vahvisti tilinpää-
töksen ja myönsi hallitukselle tili- ja 
vastuuvapauden vuodelta 2011. Ta-
lousarvioehdotus ja toimintasuunni-
telma vuodelle 2012 hyväksyttiin. 
Yhdistyksen jäsenmaksu säilyy en-
nallaan.

Yhdistyksen hallituksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin läänin sosi-
aali- ja terveysneuvos Pekka Paate-
ro. Hallituksen puheenjohtaja toimii 
samalla myös  yhdistyksen puheen-
johtajana.

Kiittäessään hänelle osoitetusta luot-
tamuksesta Pekka Paatero totesi tar-
vitsevansa työssään koko jäsenis-
tön apua. Veteraanien edunvalvonta 
edellyttää edelleenkin kovaa työtä, 
mm. kotona asumisen tukemisessa 
ja muiden elinolojen parantamises-

sa. Tuki veteraaneille ei saa vähen-
tyä, vaikka veteraanien lukumäärä 
vähenee. 

Hallituksessa jatkavat edelleen Pirk-
ko Kuorehjärvi, Matti J Paavola, 
Reijo Rauhala ja varajäsen Sirpa 
Aaramo. Erovuorossa ollut Mauno 
Harju oli ilmoittanut, ettei hän ole 
käytettävissä uuteen hallitukseen, 
Harjun tilalle valittiin Pentti Evesti. 
Muut erovuorossa olleet Matti Ahl-
roos, Pentti Korhonen, Veikko Palat-
si ja varajäsen Simo Suokivi valittiin 
uudelleen.

Kokouksessa jaettiin seuraavat huo-
mionosoitukset tunnustuksena ja kii-
toksena merkittävästä ja arvokkaasta 
työstä sotaveteraanien hyväksi:  

Suomen Sotaveteraaniliiton kultai-
nen ansiomerkki: Taisto Kallioniemi 
ja Kalle Lehto

Suomen Sotaveteraaniliiton hopei-
nen ansiomerkki: Maire Lehto, Erk-
ki Roivas ja Jouni Tuomaranta

Helmikuiseen vuosikokoukseen osallistui seitsemänkymmentäviisi yhdistyksen jäsentä.

Vuosikokouksen avaaja Matti Saari-
koski painotti nuorempien sukupolvi-
en merkitystä tukityössä.

Sininen Risti: Ritva Jokinen ja Pirk-
ko Kuorehjärvi

Sirpa Aaramo
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- Paras kiitos tulee palautteesta, niistä  
viesteistä, joita lähettävät apuamme 
saaneet veteraanit, toteaa Marja-Lii-
sa Harju. – Yhdistyksen kotiavusta-
jatoiminta on välillä raskasta työtä, 
mutta empaattiset ihmiset, vuosi-
en aikana syntyneet ystävyyssuhteet 
auttavat eteenpäin.

Marja-Liisa Harju huolehti koti-
avustajatoiminnan sujumisesta kym-
menen vuoden ajan.  Työllä pyritään 
täydentämään kunnallisia ja yksityi-
siä palveluja.  Neljän kotiavustajan 
apu kohdennetaan heikommassa ta-
loudellisessa asemassa oleville vete-
raaneille ja leskille. 

Työlle malleja rakentanut Sotain-
validien Veljesliitto on esitteessään  
painottanut oman kodin merkityk-
sen iän myötä vain korostuvan.  Tu-
run Sotaveteraanit on avustajatoi-
minnassaan edennyt yhteistyössä 
Varsinais-Suomen Sotainvalidipiirin 
kanssa;  työ on tarkoitettu avuksi ja 
tueksi arjen askareissa  sekä elämän-
laadun parantamiseksi etenkin yksi-
näisille veteraaneille  tai leskille.

Kotiavustajatoiminta siirtyi vuo-
den alussa  Eila Kytölälle.

- Jatkamme tutun mallin mukaan. 
Nyt kotiavustajia on neljä. Kokoon-
numme joka torstai toimistolle kes-
kustelemaan erilaisista käytännön 
asioista.

”Vapaaehtoistatyö tuo hyvän mielen”

Marja-Liisa Harju huolehti  kym-
menen vuoden ajan yhdistyksen ko-
tiavustajatoiminnasta. Yhdistyksen 
toimistossa luovuttivat Varsinais-
Suomen Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Tuukka Alhonen ja toimin-
nanjohtaja Osmo Suominen hänelle 
Sotaveteraaniliiton ansioristin.  Toi-
minnanjohtaja Matti Saarikoskelle 
luovutettiin piirin standaari.

He vastaavat kotiavun pyörimisestä; Mari Mäki, Eila Kytölä, Tomi Muuri-
nen ja Seija Kirjavainen.
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Naisjaoston toiminta jatkuu vilkkaana. Vuosikokoukses-
sa päätettiin kutsua kunniajäseniksi varsinaiset jäsenet, 
joilla on  tammenlehvätunnus. Kuva maaliskuisesta 
johtokunnan kokouksesta;  seisomassa puheenjohtaja 
Pirkko Kuorehjärvi ja varapuheenjohtaja  Marja-Liisa 
Harju, pöydän ääressä Sirkka Matola, Aune Honkinen, 
Ritva  Jokinen, Leena Karttunen, Sirkka Näsi, Maija 
Forsell ja Sini Munukka.

- Muistomerkit herättävät ajatuksia, toteavat Pert-
ti Huttunen ja Matti J. Paavola Turun Sotaveteraani-
en julkaiseman  Suomen Turun sotilas- ja sotamuisto-
merkkejä -kirjan kansisivulla.

- Julkaisu on tarkoitettu kaikenikäisille, turkulai-
sille ja ei-turkulaisille. Kaupungin asukkaat ovat 
nähneet muistomerkit ja laatat montakin kertaa 
kävelymatkoillaan.  Kirja yrittää innostaa kulkija ota-
maan selvää, mistä muistomerkki kertoo.

Valokuva Leena J. Saari
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”Osallistuin maanpuolustustoimin-
taan jo koululaisena ylemmillä luo-
killa oppikoulussa ollessani Turun 
Suojeluskunnan tykistössä. Palve-
lin siellä alokkaana ja korpraalina. 
Olin vapaaehtoisesti neljän viikon 

Eversti Kalevi Vallas on menneiden vuosien aikana tavannut lukui-
sia tykistöveteraaneja.  Osan keskusteluista hän nauhoitti.

Veljesviesti välittää muisteluja lukijoilleen, numerossa 1/2011 jatko-
sodankokemuksistaan kertoi Varsinais-Suomen Huolto- ja tukiyh-
distyksen kunniapuheenjohtaja Teppo Korte. Veljesviestissä 2/2011 
palattiin  Mainilan laukauksiin; haastateltavana  tapahtuma-aikana 
paikalla ollut  Keijo Heikola (30.1.192-11.11.1988).

Veljesviestin sarjan päättää tapaaminen 16.09.1990 haastateltavana 
reservin kapteeni, varatuomari Jouko Lehtonen. Paikka jossa haas-
tattelu tapahtui oli  Turun kaupunginsairaala, osasto 22 sisätauti-
osasto.

Tykkimies Jouko Lehtonen,
 1943 ylennetty kapteeni

22.12.1913 - 29.6.1999

”Jalkaväen tuki ja turva”

kursseilla ylioppilaaksi tultuani Pelt-
järvellä, ja syksyllä -31 astuin ase-
velvollisena palvelukseen KTR yk-
kösen ensimmäiseen patteristoon, 
joka oli ruotsinkielinen ja sijoitettu 
Turkuun.

Täällä palvelin viestiosastossa, vies-
tipatterissa, ja sitten kävin reserviup-
seerikoulun 22. kurssin tullen sen 
priimukseksi. Kurssi oli pieni, vain 
34 oppilasta alun pitäen käsittävä. 
Siviiliin päästyäni osallistuin innol-



1/2012 VELJESVIESTI

9

la suojeluskuntatyöhön. Viimeiseksi 
ennen Talvisotaa olin toiminut usean 
vuoden ajan sellaisen koulutuspatte-
rin päällikkönä, missä oli koululaisia 
ja muita nuoria miehiä ennen asevel-
vollisuusaikansa suorittamista.

Seuraava vaihe uralla olivat kertaus-
harjoitukset Kankaanpäässä vuonna 
-35; Turun seudulta koottu patteris-
to oli kokonaisuudessaan harjoittele-
massa. Patteristo oli muuten melkein 
sama kuin se, joka koottiin ylimää-
räisiin kertausharjoituksiin.

Viimeisinä rauhan vuosina suojelus-
kuntatoimintakin kehittyi, monipuo-
listui ja tehostui. Meillä oli mm. Per-
niössä kovapanosammunta, kaikin 
tavoin päästiin lähemmäksi toden-
mukaisuutta.

Kun sitten syksyllä -39 sota oli uh-
kaamassa, ja ylimääräisiin kerta-
usharjoituksiin koottiin miehistöt 
yksikköjä varten, niin tämä ei ol-
lut millään tavalla ihmeellistä, uut-
ta eikä outoa. Tilanne oli ainakin 
meikäläisittäin jo etukäteen nähty-
nä ja odotettavissa. Muistan hyvin, 
kun kutsu saapui, mielestäni sen saa-
minen ei ollut mikään sen ihmeelli-
sempi kuin kutsu suojeluskuntahar-
joituksiin. Kaikki oli ainakin omalta 
kohdaltani valmiina.

Kun meidän patteri kokoontui Rau-
nistulan kansakoululle, havaittiin 
että miehistö oli pääasiassa sitä sa-
maa joukkoa, joka oli ollut äsken 
mainituissa kertausharjoituksissa. 
Miehistö oli Turusta: Raunistulasta 
ja Nummenmäeltä, ja osittain lähi-
kunnista.

Äsken mainitsin, että omalta kohdal-
tani olin henkisesti täysin valmistau-
tunut siihen että sota tästä syttyy, ja 
olin osannut suhtautua tilanteeseen 
sen mukaisesti. Kun näin jälkeen-
päin muistelen, niin minusta tuntuu 
että patterin miehistökin oli itse asi-
assa samaa mieltä.

Tilanteesta ei lainkaan puhuttu mi-
tään, mutta se yhteinen henki mikä 
meillä vallitsi, viittasi tuohon minkä 
äsken totesin.

Välirauhan aikana pidettiin meidän 
kohdaltamme lyhyt, kymmenen päi-
vän kertausharjoitus Ispoisissa, mis-
sä käytettävissä oli ne tykit, eli 75 K 
17, muistamani mukaan, jotka sit-
ten meille annettiin sodassa ja meil-
le esitettiin saman tien myös raskas 
kranaatinheitin. 

Tiukkaa vastustelua

Vanhana miehenä, ja tätä nykyä sai-
raalan potilaana jalkani menetettyä-
ni totean suoraan, että on kiintoisaa 
muistella sodan aikaisia tapahtumia 
ja yleensä koko maanpuolustustoi-
mintaa noina raskaina aikoina.

Samalla on huomioitava  se erittäin 
tärkeä asia, että vihollisen ja tulevan 
vihollisen tiukka vastustelu oli eh-
dottomasti ainoa keino itsenäisyy-
temme säilyttämiseksi. Minun ei tätä 
tarvitse tarkemmin perustella, sen 
määrittää kuluneitten aikojen histo-
ria. Tykistötoiminnasta haluan tode-
ta  tosiasian;  kaluston vähäisyys ja 
, ampumatarvikkeitten riittämättö-
myys muodostivat rajoituksen tykis-
tön toiminnalle, mutta näistä rajoi-
tuksista huolimatta se oli jalkaväen 
tuki ja turva ja monissa tilanteissa ai-
noa pelastus.”  

Veljesviestin lukijoille on sodanaikaisesta Turusta kertonut valokuvillaan 
turkulainen yrittäjä Per Johan Lundsten. Hän on useiden vuosien ajan esi-
tellyt kuvakokoelmaansa, diakuvat ovat välähdelleet myös Sotavetertaanien 
kuukausilounaalla.
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”Viron toisen maailmansodan ai-
kainen miehitys alkoi kesällä 1940. 
Neuvostoliitto likvidoi  poliittisel-
la operaatiolla Viron tasavallan liit-
tämällä sen Neuvostoliittoon. Ope-
raation turvasivat Viroon sijoitetut 
puna-armeijan yksiköt. Ensimmäi-
nen kolmesta Virosta kertovista ro-
maaneistani, Isänmaan ottopoika 
kertoo tästä vaiheesta aina ns. ke-
säsotaan 1941 saakka.

Jotkut katsovat vieläkin Viron liitty-
neen Neuvostoliittoon vapaaehtoi-
sesti. Valitettavasti myös Venäjän vi-
rallinen kanta on tämä, ja se haittaa 
kovasti Viron ja Venäjän välien saat-
tamista kahden suvereenin valtion 
tavanomaisiksi väleiksi.

Käytin romaanin lähteinä silminnä-
kijäkuvauksia, joista merkittävin on 
Robert Raidin kirja Kui venelased 
tulid... Se on tosin romaani, mutta 
hyvin omakohtaisiin kokemuksiin 
perustuva. Miehityksen toteuttami-
nen kuvataan kaikissa merkittävissä 
viime vuosina ilmestyneissä Viron 

Turkulainen Harri Raitis on kir-
joittanut toistakymmentä kirjaa, 
käsikirjoituksia elokuvien teki-
jöille sekä näytelmiä. Veljesvies-
tin lukijoille hän kertoo Viron 
tapahtumista, kirjoistaan, joissa 
kuvataan virolaisten kamppai-
luja sotien ja rauhanaikaisten 
vuosien pyörteissä. Kirjoissaan 
Raitis kertoo sotavuosien tapah-
tumista, mutta ei ole tämän päi-
vänkään Viro vieras; hän on 
Suomen Viro-yhdistysten lii-
ton puheenjohtaja. Myös Har-
ri Raittiin yhdessä Boris Hurtan 
kanssa kirjoittamassa seikkailu-
romaanissa Isänmaan nyrkki on 
henkilöinä virolaisia jatkosotam-
me vapaaehtoisia suomenpoikia. 
Kirjan tapahtumat sijoittuvat 
pääosin vaaran vuoteen 1948.

Viron miehitysaika
historioissa juuri niin kuin Raid sen 
kertoo. Raidin kirja ilmestyi Saksas-
sa 1953.

Ensimmäisen neuvostomiehityksen 
aikana syntyi metsäveliliike, jonka 
toiminnasta myös kerron. Isänmaan 
ottopoika päättyy kesällä 1941 käy-
tyyn sotaan, jossa metsiin paenneet 
virolaiset sotilaat ja suojeluskunta-
laiset vapauttivat maansa pitäjä pitä-
jältä Saksan armeijan turvin. Kuvaan 
riemukasta tunnelmaa, joka vallitsi 
pari päivää ennen kuin kävi selväksi, 
ettei Saksa suinkaan salli tasavallan 
itsenäisyyttä, vaan aloitti oman an-
karan miehityksensä.

Isänmaan ottopojan nimilehdelle 
painettiin Neuvostoliiton ulkoasi-
ainkomissaari Molotovin puheesta 
1.8.1940 otetut lauseet: ”Maallem-
me on ensiarvoinen merkitys sillä 
seikalla, että tästä lähtien Neuvosto-
liiton rajat siirtyvät Itämeren ranni-
kolle...olemme saaneet kaiken tämän 
aikaan rauhanomaisesti.”

Taitaa olla vaikeata tämän räikeäm-
min muuntaa totuutta.

Vapauden  haave

Toinen kirjani Virosta, Vapauden 
haave, kertoo  nuorten ihmisten toi-
mista ja mahdollisuuksista vuosina 
1941-44. Paljon kuvataan ns. Suo-
men poikia, nuorukaisia, jotka eivät 
halunneet astua Saksan armeijaan, 
vaan pakenivat Suomenlahden yli 
liittyäkseen meidän armeijaamme. 
Suurimmillaan tämä liike oli vuosi-
na 1943 ja 44. Lopulta virolaisia va-
paaehtoisia oli n. 3500, joista laivas-
toon sijoitetut koulutettiin Turussa. 
Suomen laivaston miesvahvuudes-
ta jatkosodan aikana oli 10 % viro-
laisia.

Suurin osa vapaaehtoisista palveli 
JR 200:ssa, joukko-osastossa, joka 
muodostui ylintä johtoa lukuun ot-
tamatta virolaisista. He osallistuivat 
kesän 1944 suuriin torjuntataistelui-
hin Viipurinlahdella, jossa onnistui-
vat pitämään länsirannan hallussaan 
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erittäin kiivaista vihollisen hyökkä-
yksistä huolimatta.

Elokuussa 1944 JR 200 hajoitettiin, 
ja pääosa Suomen pojista palasi Vi-
roon, jossa he osallistuivat taiste-
luihin Tarton rintamalla ja viimeksi 
Maardun linjalla Tallinnan itäpuo-
lella. Saksalaiset eivät sallineet hei-
dän toimia yhtenä joukkona, vaan 
rykmentti hajoitettiin kahtaalle ja 
miehistä tehtiin hallinnollisella pää-
töksellä SS-miehiä. Tästä he saivat 
kärsiä, kun Neuvostoliitto miehitti 
Viron uudestaan syksyllä 1944.

Metsäveliliike elpyi silloin ja aseis-
tettuja vastarintaryhmiä toimi Viros-
sa laajasti 1950-luvun puoliväliin 
saakka ja pieniä ryhmiä vielä sen jäl-
keenkin niin, että viimeinen metsä-
veli surmattiin 1978.

Vapauden haaveen nimilehdelle pai-
nettiin ote Viron kansalliskomitean 
julistuksesta vuodelta 1943:
”Niin kuin ei verinen bolsevismi, 
niin ei myöskään saksalainen nat-
sismi lahjoita meille vapautta, vaik-
ka Viron kansan petturit yrittäisi-
vätkin olla heille mieliksi. Vapaus 
saadaan silloin, kun aika on kypsä, 

ja se tapahtuu harvoin ilman tais-
telua. Säästäkäämme jäljellä olevat 
voimamme niitä ratkaisevia päiviä 
varten, jolloin Viron kansan on teh-
tävä viimeinen ponnistuksensa säi-
lyäkseen heikentyneiden diktatuu-
rivaltioiden välissä ja kohotettava 
vapaan Viron sini-musta-valkoinen 
lippu. Voi maatamme ja kansaam-
me, jos meidän voimamme eivät sil-
loin riitä.”

Tämä julistus antaa kuvan siitä mi-
ten pakolaiset vuoden 1944 jälkeen 
omistautuivat itsenäisyyden palaut-
tamiseen. Tyytyväisenä voidaan to-
deta, että ”jäljellä olevat voimat” 
nipin napin riittivät siihen, että par-
lamentaariseen demokratiaan kyet-
tiin siirtymään 1991.

Kaukana kajastaa

Kolmas romaani Kaukana kajas-
taa päivä  kertoo metsäveliliikkeen 
ajoista. Tapahtumat päättyvät vuon-
na 1946. Sissiliike pyrki järjestäyty-
mään, mutta ei onnistunut. Paikalli-
sesti se kuitenkin piti joitakin alueita 
hallussaan ja kamppaili miehitysval-
taa vastaan lopulta terrorin keinoin. 
1940-luvun jälkipuolisko oli Virossa 

veristä aikaa, kun metsäveljet, joi-
ta neuvostovalta nimitti bandiiteik-
si, tappoi hallinnon virkamiehiä, ja 
miehittäjän NKVD tuhosi parhaansa 
mukaan sissejä.

Metsäveliliikkeen tavoitteena oli 
olla valmiina tasavallan palauttami-
seen silloin kun länsivallat pakotta-
vat Neuvostoliiton luopumaan Bal-
tian miehittämisestä ns. Atlantin 
julistuksen perusteella. Siinä länsi-
vallat lupasivat palauttaa rajat so-
dan päätyttyä sellaisiksi kuin ne oli-
vat 1939. Tätä lupausta ei täytetty. 
Metsäveliliikkeen nujersivat sekä 
NKVD:n voima että pettymys länsi-
valtoihin.

Kaukana kajastaa päivä-romaanin 
omistin niille miehille ja naisille, jot-
ka menettivät henkensä Viron met-
sissä ja soilla vuosikymmeniä kes-
täneessä vapaustaistelussa. Kirjan 
motoksi valitsin jakeen Johanneksen 
evankeliumista: Jos ei nisun jyvä pu-
toa maahan ja kuole, niin se jää yk-
sin; mutta jos se kuolee, niin se tuot-
taa paljon hedelmää.

Ajatus ei ehkä ole muodikas, mutta 
kovin tosi.”

Toisen maailmansodan aikana kou-
lutettiin Heikkilässä 412 vapaaeh-
toista eestiläistä miestä Suomen 
merivoimiin sijoitettavaksi. Nämä 
merisotilaat muodostivat noin 10 
prosenttia silloisesta vahvuudesta, 
kerrotaan Pertti Huttusen ja Matti J. 
Paavolan kirjassa, Turun Sotavete-
raanien kustantamassa Suomen Tu-
run sotilas- ja sotamuistomerkkejä.

Laatta kiinnitettiin Heikkilän ka-
sarmin oven pieleen, kasarmin uu-
distamisen ja Merivoimien esi-
kunnan Turkuun tulon yhteydessä 
laatta on siirretty rakennuksen au-
lan seinälle.

Vapaaehtoisia Turussa
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Aaro Ala-Outinen  aloitti varusmies-
palveluksensa 1943 Santahaminas-
sa. – Ai, olet soittanut hanuria, sinä 
menet radistiksi, hän kertoo valinnan 
hetkistä. 

- Niin pääsin parhaaseen aselajiin.  
Kuukaudet kuluivat morsettamisen 
opettelemisessa ja niin hyvin opetti-
vatkin,  etteivät taidot ole mihinkään 
kadonneet.

  - Keväällä -44 meidät oli majoi-
tettu sadan hengen parakkeihin Mal-
milla. Siellä ihmettelimme Helsin-
gin pommituksia.

- Kenttäarmeijaan komennettu ra-
disti oli 9.6  Viipurissa, kun rytinä 
alkoi.  Kivennavan ja Karisalmen 
kautta tie vei Vuosalmelle, josta läh-
dimme 20. heinäkuuta.

Tämä sotajakso päättyi Aaron osal-
ta siviilihommiin. – Teimme maata-
lojen töitä Joutsenossa.

Syyskuun 26. päivänä lähti Laurit-
salasta juna Ouluun.

- Me menimme junalla, osa tuotiin 
laivalla Röyttään.  Radioryhmämme, 
kolme miestä ja autonkuljettaja, ma-
joitettiin Kiimingin  pappilan väen-
tupaan.  Kun lähdimme eteenpäin, 
vastaan tuli hävitettyjä  kyliä, silto-
ja ei ollut, joten etsimme matalam-
pia kohtia, joista vetovaunu pääsi 
yli.  Rovaniemellä olimme marras-
kuun ensimmäisenä.

-  Tammikuun puolella päättyi mi-
nun Lapin sotani,  mutta sitten oli 
edessä vuoden varsinainen asepalve-
lus   Parolassa.

Viipurin rytinästä Lappiin

Oulusta tuhottuun Lappiin, taustalla räjäytetty Rovaniemen silta.

- Useiden vuosien ajan olen ollut mukana Turun Sotaveteraanien orkesterissa sekä nyt juhlivassa kuo-
rossakin, kertoo Aaro Ala- Outinen.  – Turkuun muutin Porista 1959, vuodesta 1963 lähtien tein  nik-
karin  töitä omassa yrityksessä.
Neljä vuotta sitten Aaron eläkeläispäivät muuttuivat omaishoitajan  työksi.  – Ajoittain uupumus tuppaa 
päälle. Nyt tiedän miten raskasta omaishoitajan työ on. Lähellä on oltava ympäri vuorokauden.
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kin.  Lääkäriaseman Pulssin opin 
tuntemaan hyvin, siellä nikkaroin 
kaikenlaista 20 vuoden ajan.

- Kun ajattelin 63 vuotiaana jäädä 
eläkkeelle, asiakkaat pyysivät, että 
tule nyt meille.  Joten jatkoin puuse-
päntöissä  seitsemän vuotta.

Vaihtoehtoja ei  
harkittu

Annikki ja Aaro Ala-Outinen ovat 
eläneet yhdessä 65 vuotta.

- Työntäyteisiä vuosia. Kun vain 
olisi ollut terveyttäkin, neljä vuotta 
sitten pieni aivoverenvuoto muutti 
kaiken, koko huusholli jäi minulle.

- Nyt tiedän, miten raskasta 
omaishoitajan työ on.  Lähellä on 
oltava ympäri vuorokauden. Mut-
ta ei  muita vaihtoehtoja edes harkit-
tu. Vasta viime aikoina on ryhdytty 
miettimään, että muutoksiin on val-
mistauduttava. Tarkempia suunnitel-
mia ei ole tehty.

Aaro Ala-Outinen sanoo, että ”mi-
nulla on aikaa”.

- Olen opetellut ruoanlaitonkin 
ja kaiken lisäksi oppinut siitä pitä-
mään. Mutta tietysti on myönnettä-
vä, että ajoittain uupumus pakkaa 
päälle. Nukkuminen on katkonais-

ta. Järjestelyihin kuuluvat  interval-
liviikon  katkaisevat, mutta eivät ko-
konaan poista omaishoitajan  roolia. 
Kotona pyrin lepäämään, kaiken ai-
kaa taustalla vaikuttaa huoli toisen 
tilanteesta.

Hetkittäin raskasta

Aaro Ala- Outinen myöntää huoleh-
timisen tuntuvat hetkittäin raskaalta, 
koko ajan hän kuitenkin muistuttaa, 
ettei valittamiseen ole aihetta.

- Kotiavustaja käy auttamassa, 
huolta pidetään verikokeista ja pil-
lereistä. Meidän on syytä muistaa 
myös Turun Sotaveteraanien tuki, 
yhdistyksen kotiavustaja tulee joka 
toinen viikko.

Aaro Ala-Outinen kertoo puuse-
pän töistään, sota-ajan kansioista 
löytyy esiteltäväksi  piirustuksia ra-
diomiehen asemasta.  Innokkaimmin 
hän  olisi kertonut haastattelupäivä-
nä kunnallissairaalassa  olleen An-
nikki-vaimonsa harrastuksista.

- Annikki  on kerännyt vuosikym-
menien ajan postikortteja,  järjestä-
nyt korttinäyttelyjäkin.  Piakkoin  
saadaan kirja, jonka kuvat kertovat 
mm. ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen tapahtuneesta vankienvaih-
dosta Torniossa.

                                                  

”Lähellä on oltava ympäri 
vuorokauden”

Turkulainen Aaro Ala-Outinen voi 
kertoa omaishoitajan arkipäivästä. 
Voisi kertoa varmasti ongelmistakin, 
jos haluaisi. 

- Eihän tässä ole mitään valitta-
mista. Tarvittaessa olemme saaneet 
apua, apuvälineitäkin.  Itse jouduim-
me hankkimaan yläkertaan vievän 
hissin, välttämättömän laitteen;  il-
man sitä ei vaimoni olisi päässyt 
liikkumaan.

Karjalan Säkkijärvellä 1925 synty-
nyt ja vauvana Johannekseen muut-
tanut Aaro Ala-Outinen tutustui Vii-
puriin kouluvuosinaan

- Jo Viipurissa olin puusepäno-
pissa, vanhempien kanssa evakko-
matka vei Poriin, jossa rakensimme 
isän kanssa talon.   Kun palaajat läh-
tivät jatkosodan aikana kohti Karja-
laa, isän päätti, että jäädään Poriin. 
Hänestä tilanne tuntui epävakaalta. 
Mutta ymmärrettävää oli, että paluu-
matkalle pyrkivät ne, joiden maat ja 
talot olivat jääneet luovutetulle alu-
eelle. 

Aaro Ala-Outinen  osallistui Kan-
naksella taisteluihin radiomiehe-
nä. Kokemuksia kertyi Vuosalmes-
ta, myöhemmin myös Lapin sodasta, 
josta hän palasi  vuodeksi Parolaan  
ennen joulua  -45. Poriin puuseppä 
rakensi talon ja avioitui 1946. Tur-
kuun Ala-Outiset muuttivat -59, al-
kuun Aaron työ jatkui parissa nikka-
riverstaassa ja vuodesta -63 lähtien 
omassa yrityksessä.

Porin vuosinaan Aaro kertoo kier-
täneensä maata keikkamuusikkona.  
Myöhemmin soittaminen jatkui yh-
dessä vävypoikien kanssa Pajamäen 
pelimanneissa.

Myös Turun Sotaveteraanit tun-
tevat Aaron soittajaksi ja laulajak-
si; hän on ollut useiden vuosien ajan 
mukana yhdistyksen kuorossa ja or-
kesterissa.

- Puusepänyritykselläni on ollut 
töitä  milloin missäkin, tutuiksi tuli-
vat telakat, puuseppää tarvittiin mo-
niin paikkoihin, Aaltosen museoon-
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Suomen Sotaveteraaniliitto XXV liittopäivät Tampereella 6-7.6.2012. 

Tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, osoite Ilmailunkatu 20, lukuunot-
tamatta keskiviikon kirkkoiltaa, joka järjestetään Tampereen Tuomiokirkossa, osoite Rautatiekatu 4.

Ohjelma 
keskiviikko 6.6.2012
klo 09.30-11.00 Naisjärjestön kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
klo 09.30-14.00 Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
klo 11.00  Suomen Sotaveteraaniliiton Tulevaisuusfoorumi
klo 11.00  Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry:n varsinainen kokous
klo 12.30  Lounas
klo 14.00  Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n liittokokous
klo 16.00  Päivällinen 
klo 18.00  Asemiesilta
klo 21.00  Kirkkoilta Tuomoikirkossa

torstai 7.6.2012
klo 10.00   Ekumeeninen jumalanpalvelus, seppelpartioiden lähettäminen 
klo 11.00  Lounas
klo 13.00  Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n liittojuhla
klo 15.00  Tapahtuma päättyy

Majoituksen ja ruokailujen järjestelyt  tulee järjestää 4.5. 2012 mennessä. Tarkemmat tiedot toimis-
tosta.

“Me olemme 
rinnalla”

Kun kaksikymmentä vuotta sitten tu-
lin mukaan, korostimme jatkuvasti,
että Tuki- ja Perinneyhdistys toimii 
rinnalla, edelle ei pyritä.

Perinnetyötä silloin aloittaneet olivat 
nykyistä nuorempia, veteraaniyhdis-
tyksessä toimi sodan karaisemia mie-
hiä ja luonnollisesti he suhtautuivat 
meihin epäillen, muistelee Tuki- ja
Perinneyhdistyksessä vuosia pu-
heenjohtajana toiminut Mauno Har-
ju.

Turun Sotaveteraanien vuosikoko-
uksessa hän ilmoitti jättävänsä yh-
distyksen hallituksen.
 - Aika on tehnyt tehtävänsä. Yhdek-
sänkymmentäluvulla saatiin Hon-

kapirtti täyteen laulajia. Tänään 
muistutamme etenemisestä toinen 
toistamme tukien.
 
- Toimiston hyvä henki on auttanut 

toiminnoissa. Maailmaa on ollut kiva 
parantaa paikalla olleiden veteraani-
en kanssa. Nyt on vain huolehditta-
va, että nuoria vedetään entistäkin 
laajemmin mukaan perinnetyöhön.
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Kuoro perustettiin, silloin kun so-
tiemme veteraanit vihdoin saivat 
nostaa päätään, jota olivat maata 
kohti painaneet sodanjälkeiset kyl-
mät tuulet. Kuoro syntyi, jotta sodan 
sukupolven laulunlahjaiset miehet 
voisivat ilahduttaa ja virkistää omia 
veteraaniveljiään ja –siskojaan. 
Sotaveteraanit halusivat laulullaan 
siirtää omaa uskonnon, kotiseudun 
ja isänmaanrakkauden raamittamaa 
maailmankuvaa sille sukupolvelle, 
jonka käsiin isänmaamme tulevai-
suus on siirtymässä.

Näissä mietteissä tunnetut turku-
laiset , vannoutuneet kuoro- ja mu-
siikkimiehet, Kalervo Kunnas, yh-
distyksen ja NMKYn mieskuoron 
puheenjohtaja sekä Kaarlo Soini ta-
lousneuvos, dir cantus  ja  silloinen 
Laulun Ystävien kuoronjohtaja,  ot-
tivat yhteyttä paikkakunnan mies-
kuoroihin, joissa oli lukuisia sodan 
kokeneita ja kurinalaiseen laulami-
seen tottuneita miehiä. Kuoroista ke-
rättiin sotaveteraanit  ja näin syntyi 
Turun Sotaveteraanilaulajat. Kuo-
ron ensiesiintyminen oli yhdistyksen 
25-vuotisjuhlassa Turun konserttita-
lossa 13. maaliskuuta 1983. Lavalla 
oli  ensi esiintymisessä (eri tietojen 
mukaan ) 78 tai 83 laulajaa – kaik-
ki Tammenlehvämiehiä! Alusta al-
kaen oli selvää, että kuoron toiminta 
on osa sotaveteraaniyhdistyksen toi-
mintaa!
 
Kuoron ohjelmisto on perustunut pe-
rinteisten mieskuorojen tapaan: isän-
maalliseen, hengelliseen, serenaa-
deihin ja juomalauluihin, kuitenkin 
siten että tämän mieskuoron ohjel-
mistossa sota-ajan laulut korvasi-
vat  juomalaulut.  Eri tietolähteiden 
mukaan on vuosien varrelle kuoron 
ohjelmisto koostunut 150  sävellyk-
sestä. Vastaavasti on jäsenluetteloon 
kirjattu lähes 200 laulajan nimet.  

Kuoron esiintymiset

Kuoro on esiintynyt perinteisesti  
niin yhdistyksen kuin myös  sen eri 

yhteistyökumppaneiden ( mm lotta-
perinne, Turun kaupunki ) tilaisuuk-
sissa. Näitä esiintymisiä on vuosit-
tain puolen toista kymmentä. Kuoro 
on osallistunut kaikkiin Sotaveteraa-
niliiton kymmeneen valtakunnalli-
seen laulujuhlaan, joista kahdet on 
järjestetty yhdistyksemme toimes-
ta Turussa. Ainakin kahteen Turun 
ja ympäristön yhtyneitten mieskuo-
rojen (TYYMI) yhteiskonserttiin 
on kuoro antanut oman panoksen-
sa. Puolustusvoimien järjestämän 
TATTOO-kiertueen Turun konser-
tissa lauloivat myös Turun Sotave-
teraanilaulajat vuonna 1993. Ulko-
maisia esiintymismatkoja on ollut 
sekä Ruotsiin että Viroon. Erikseen  
on mainittava paikallinen jo kymme-
nen vuotta kestänyt traditio: esiinty-

minen Vuorelan/Luolavuorenkoulun 
itsenäisyysjuhlassa. (kehitysvamma-
koulu)

Marsalkka Mannerheimin syntymän 
juhlallisuudet Askaisten Louhisaa-
ressa kesäkuun alussa kuten myös 
kuolinpäivän muistotilaisuus Turun 
hautausmaan sankariristillä 28. tam-
mikuuta ovat kuorollemme etuoi-
keutettuja esiintymisiä.

Erityisistä esiintymisistä voidaan 
mainita Lotta -patsaan paljastus Tu-
run Tuomaanpuistossa 21.9.2001, 
jalkaväenkenraali Adolf  Ehrn-
roothin muistomerkin paljastus Tu-
russa  27.5.2005  sekä  Askaisten 
Ritaripuiston vihkiäiset 2.6.2007.

Yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden esiintymisiä on vuosittain toista kym-
mentä.

Turun Sotaveteraanilaulajat 30 v
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Kesäkuiset Askaisten juhlallisuudet luokitellaan etuoikeutettujen esiintymisiksi.

Kuoroamme on pyydetty laulamaan 
monen sotaveteraanin siunaustilai-
suuteen, toivomuksena useimmiten 
Veteraanin iltahuuto.

Laulun Ystävien kanssa allekirjoitet-
tiin 9.2.2007 Perinnekuoro- sopimus. 
Jo sitä ennen oli kuoron riveihin hy-
väksytty ” täydennysmiehiä  tai  va-
raveteraaneja”. Jo kolmen vuoden 
ajan on kuoro esiintynyt omalla oh-
jelmistollaan Mieskuoro Laulun Ys-
tävien Isänmaallisessa juhlassa Si-
gyn salissa 5.12. 

Turun Sotaveteraanien iltahuuto  C-
kasetin  äänitti v 1994 Akatemiata-
lon juhlasalissa 63 laulajaa. Tellervo 
ja asemiesiltojen parhaat CD-levyn 
äänitti v 2004 Henrikin kirkossa 42 
laulajaa. Levyn julkistamistilaisuut-
ta Heikkilän sotilaskodissa kunnioit-
ti läsnäolollaan rva Tellervo Koivis-
to.

Kuvassa vasemmalta Jukka Penttilä ja kuoron taiteellinen johtaja  Samu-
li Hakkarainen.
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Turun Sotaveteraanilaulajat on osallistunut myös liiton valtakunnallisiin juhliin.

Syksyllä 2011 aloitettiin sota-
ajan laulujen yhteislaulutilaisuudet 
”merkkihenkilöinään Aulis Kotavii-
ta laulu ja Pekka Rantanen hanuri.”
 
Rivit ovat harventuneet, mutta nuo-
remmista laulajaveljistä on saatu 
täydennystä. Nykyisin kuoron kirja-
vahvuus on 35 laulajaa, joista  Tam-
menlehvä-miehiä on vielä 12. Eri-
koisuutena mainittakoon että II 
basson rivissä laulaa kaksi edesmen-
neiden laulajien poikaa.

Kuoron puheenjohtajina ovat toi-
mineet Kalervo Kunnas sekä viime 
vuonna edesmennyt Antti J Näsi. 
Nykyinen puheenjohtajamme on 
Kai Kiilunen.  Kuoron taiteellisesta 
tasosta ovat vastanneet Kaarlo Soi-
ni, Eero Kyykkä, Reino Airio, Lauri 
Karttunen (kahdesti), Pekka Salmi-
nen ja  tänä päivänä Samuli Hakka-
rainen. Kuoron varajohtajan tehtävät 
olivat ennen vuotta 2000 tilapäisjär-
jestelyjen varassa. Sen jälkeen on 

vakinaisena varajohtajana ja tarvit-
taessa myös säestäjänä toiminut Juk-
ka Penttilä.

Jaakko Hirvelä, 
kuoron varapuheenjohtaja

Kuoron varajohtaja Pekka Salminen.
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Turun Sotaveteraanit ry julkaisi 
2011 opaskirjan, jossa kerrotaan Tu-
run kasarmialueista ja sotilaisiin liit-
tyvistä muistomerkeistä. Kohteisiin 
kannattaa tutustua etukäteen kirjan 
ja kartan avulla sekä sen jälkeen me-
nemällä itse paikalle.

Osa kohteista soveltuu erinomaises-
ti sunnuntaikävelykohteiksi, mutta 
pääsee niitä ihailemaan pyöräillen, 
omalla autolla ja yleisillä kulkuneu-
voillakin.

Seuraavassa esitellään ”helppoja” 
käyntikohteita, sopivia niillekin, 
joilla on liikkumisvaikeuksia. Bus-
si vie ja bussi tuo. Pysäkit löytyvät 
Turun kaupungin joukkoliikennetoi-
miston linjakartasta, jonka voi hank-
kia palvelutoimistosta Aurakadun ja 
Eerikinkadun risteyksestä.

1. Entinen postitalo ja Maneesi sijait-
sevat keskustassa. Postitalon seinäs-
sä on kaksi muistolaattaa. Ne kerto-
vat Neuvostoliiton pommikoneiden 
aikaansaamista talvisodan pommi-
tuksista tammikuussa 1940, jolloin 
suuri joukko turkulaisia menehtyi.

Maneesikorttelin muistolaatta Länti-
sen Rantakadun varrella kertoo pai-
kan historiasta autonomian ajalta 
toiseen maailmansotaan, jolloin ra-
kennuksissa toimivat suojeluskun-
ta- ja lottajärjestöt. Sotilaskäytössä 
rakennukset olivat vielä sodan jäl-
keen.

2. Turun kasarmin alueelle ja takai-
sin pääsee arkisin vaivattomasti nel-
jä kertaa päivässä P1-palvelulinjan 
bussilla, joka lähtee Kauppatorin py-
säkiltä T2 Aurakadulta.

Kauniissa Tuomaanpuistossa sijait-
seva Porilaispatsas herättää muistoja 
Varsinais-Suomen maakunnan nuor-
ten miesten kouluttamisesta mai-
neikkaiksi maanpuolustajiksi.

Lotta-patsas puolestaan tuo mieleen 
naisten tärkeän osuuden maanpuo-

Sotaveteraani – tunnetko  kot

lustuksen tukijoina rauhan ja sodan 
aikana.

Jäljellä olevat puurakennukset, kan-
tahenkilökunnan asunnot ja entinen 
esikunta/sairaala, vievät ajatukset 
Suomen 2. Turun Tarkk’ampujapat
aljoonaan, suomalaiseen jalkaväki-
joukko-osastoon, joka koulutti Suo-
men puolustajia Venäjän valtakun-
nan yhteydessä.

Alue on nykyisin Turun yliopiston 
hallinnassa.

3. Sirkkalan kasarmialue on nähnyt 
Turun kaupungin köyhiä, venäläisiä 
sotilaita, suomalaisia sotilaita, sai-
raalaelämää, sotilasajoneuvoja, esi-
kuntien toimintaa ja upseerikerhon 
sotilas- ja siviiliasiakkaita. 1800-lu-
vun loppupuolella Turussa oli so-
tilaallinen kahtiajako, venäläinen 

Sirkkala on siirtynyt yliopistolaisille.
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tikaupunkisi sotilaskulttuuria?

kasarmialue Sirkkalassa ja suoma-
lainen kasarmialue Turun kasarmi-
alueella.  

Alueen rakennukset edustavat uus-
klassismia, empireä ja venäläistä 
tyyliä. Erityisesti entinen köyhäinta-
lo, jonka Turun kaupunki myi Venä-
jän valtiolle ja Turun ensimmäinen, 
alun alkaen kasarmiksi rakennettu 
jykevä kasarmi, ovat ulkonäöltään 
edustavia.

Alue on määritelty valtakunnallises-
ti merkittäväksi, rakennetuksi kult-
tuuriympäristökohteeksi, jonka ra-
kennuksista neljä on asemakaavalla 
suojeltuja.

Puolustushallinto luopui alueesta 
2003 ja valtion Senaattikiinteistöt 
aloitti rakennusten saneerauksen Tu-
run yliopiston käyttöön. Monen so-

Pertti Huttunen on opastanut Turussa vierailevia matkailijoitakin. Kasarmin aluetta hän pitää kiinnostavana käve-
lykohteena.

tilaspolven muistamat rakennukset 
omistaa nykyisin Suomen Yliopis-
tot Oy.

Sirkkalaan pääsee kätevästi Kauppa-
torilta arkena ja sunnuntaina busseil-
la 32 ja 42. Meno- ja  paluupysäkit 
ovat hammaslääketieteen laitoksen 
kohdalla.

4. Uittamon kasarmia muistelevat 
erityisesti turkulaiset ilmatorjunta-
miehet, jotka olivat tositoimissa Tu-
run kaupungin linnoittamassa pat-
terissa jatkosodan aikana. Alueella 
ovat nähtävissä betonirakenteiset 
tykkipesäkkeet, kaksi luolaa (suljet-
tuja turvallisuussyistä!), puisen ka-
sarmin betoniperusta ja muita vähäi-
sempiä jäänteitä.

Patterissa koulutettiin ilmatorjunta-
miehiä vielä jatkosodan jälkeen kun-

nes patteri siirrettiin Pääskyvuoren 
kasarmialueelle.

Alue on houkutellut paikalle nuoria 
graffi taiteilijoita, jotka ovat ”naami-
oineet” tykkipesäkkeet ja muistolaa-
tan mitä kirjavimmilla piirroksilla. 
Paikalta on komeat näkymät kau-
pungin suuntaan.

Bussi n:o 13 tuo vierailijan noin 20 
minuutissa Kauppatorilta entisen Is-
poisten ampumaradan alueelle, josta 
on käveltävä Kastarikatua, Hevosen-
kenkää ja tasaista polkua ylämäkeen 
noin 450 m.

Käynti kannattaa! Kahvitermospul-
lo, eväät ja ulkoilumieli mukaan!

Pertti Huttunen
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Yhdessä hyvä tulee.

Olemme olleet osa asiakkaidemme arkea, työtä ja juhlaa jo 
vuodesta 1922. Tuolloin perustettiin Kaarinan Osuuskassa, 
josta on vuosien varrella kehittynyt koko Turun seudun oma, 
vahva pankki. Olemme muuttuneet ja kasvaneet toimintaym-
päristömme mukana, asiakkaidemme ja yhteistyökumppa-
niemme kanssa. Tänä päivänä Turun Seudun Osuuspankki on 
asiakkaidensa omistama kasvava, kannattava ja vakavarainen 
osuuspankki. Tarjoamme kattavan palveluverkostomme 
kautta monipuoliset palvelut henkilöasiakkaille ja kaiken-
kokoisille yrityksille. 90-vuotisjuhlaa vietämme yhdessä 
asiakkaiden kanssa tarjoamalla huolenpitoa ja turvallisuut-
ta arjen pieniin ja suuriin taloutta koskeviin ratkaisuihin. 
Toimintamme perusta on pysynyt samana läpi vuosikym-
menten: kun asiakkaamme menestyy, mekin menestymme.

Jo 90 
yhteistä 
hyvää 
vuotta.

Hyvän tulevaisuuden 
perusta.


