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”Mikä pyrähdys päällä pääni,

punatulkkujen tiu´utko soi?

Sama hopeanhelkkyvä ääni

myös luodeilla olla voi.”

Yrjö Jylhän runosta Maaliskuun päivä
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Puheenjohtajalta

”Onneksi ennätimme ennen epidemiaa”

Kunnioitetut veteraanit, arvostetut 
tukijoukot ja muut lukijat. Kirjoitan 
tätä tervehdystä yli 70-vuotiaitten 
erityisryhmän karanteenissa Taivas-
salon Varttimaan saaressa  kakko-
sasunnossamme.  Suomessa eletään 
koronaepidemian aiheuttamassa val-
miuslain mukaisessa  poikkeuso-
loissa. Arvoisat veteraanit, tällai-
sia poikkeusoloja ei ole ollut teidän 
hankkiman itsenäisyyden aikana 
kertaakaan. Voimassa on osittainen 
ulkonaliikkumiskielto, ravintolat on 
suljettu ja Uusimaa saarrettu.  Te ve-
teraanit varmasti muistatte, ettei täl-
laisia koko maata kattavia rajoituk-
sia ollut edes sotien aikana.

Nyt me nuoremmat varmaan ym-
märrämme, kuinka tärkeää on itse-
näisessä Suomessa huolehtia huolto-
varmuudesta kaikissa oloissa.

Sotaveteraaniyhdistyksessä olemme 
yhdessä kaupungin kanssa saaneet 
varmistettua, että marraskuun alussa 
voimaan tullut laki kaikkien tunnuk-
sen omaavien veteraanien maksutto-
mista kotipalveluista toimii Turussa. 
Kiitokset tästä kaupungin veteraa-
nineuvojille, koko kotihoitohenki-
löstölle, tehostetun palveluasumisen 
yksiköiden henkilöstölle ja tietysti 
myös Hyvinvointitoimialan johdol-
le.  Hoito- ja palvelusuunnitelmat on 
tehty jokaiselle veteraanille ja niiden 
mukaiset palvelut on hankittu. Suun-
nitelmia myös tarkistetaan aina kun 
veteraanien asumisolosuhteissa ja 
kunnossa tapahtuu muutoksia.

Oli hieno asia, että järjestelmä saa-
tiin toimimaan ennen koronaviruse-
pidemian tuloa. Nyt keskellä kasva-
via tartuntamääriä asian hoitaminen 
olisi lähes mahdotonta.

Olen saanut kaupun-
gilta tuoreen selvityk-
sen veteraanien tilan-
teesta ja palveluista. 
Sen mukaan asiat ovat 
aika hyvin ja palvelut 
toimivat. Kiitos kaikil-
le toimijoilla. Pysykää 
terveinä ja jaksakaa.

Kun kaikki vanhat ih-
miset, veteraanit mu-
kaan lukien on suljettu 
koteihinsa, suurin esiin 
tullut ongelma on yksi-
näisyys. Vierailuja ve-
teraanien koteihin ei 
sallita. Sen takia yhdis-
tys on lähettänyt jäsen-
kirjeen kaikille veteraa-
neille. Siinä koetamme 
tukea veteraaneja jak-
samaan tämän vaikean 
ajan yli. Yhdistys on 
myös lähestynyt tukijä-
seniä saman asian takia 
ja kannustamme ole-
maan yhteydessä veteraaneihin pu-
helimitse tai sähköpostilla. Myös pe-
rinteinen postikortti olisi hyvä tapa 
kertoa veteraaneille, että me muis-
tamme heitä.

Kaikki on kuitenkin ohimenevää, 
niin koronaepidemiakin. Arvioi-
sin, että syksyllä alkaa tilanne nor-
malisoitua ja silloin on aika taas 
toimia. Meillä on menossa vete-
raaniperinteen vaalimishanke, joka 
on nyt siinä vaiheessa, että Varsi-
nais-Suomeen tullaan perustamaan 
maakunnallinen perinneyhdistys. 
Siihen valmistaudutaan vaiheittain. 
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipii-
riin on perustettu maakunnallinen 
perinnetoimikunta ja se on aloittanut 
toimintansa. Tarkoituksena on, että 
alueellisen perinneyhdistyksen alle 

muodostetaan jokaiseen kuntaa pe-
rinnetoimikunta hoitamaan käytän-
nön veteraaniperinnetyötä. Näiden 
muodostaminen on jo menossa. Tur-
kuun tullaan perustamaan vuoden 
vaiheessa tällainen perinnetoimi-
kunta siten, että Turun sotaveteraa-
niyhdistys ja Turun Sotaveteraanien 
Tuki- ja perinneyhdistys yhdistetään 
yhdeksi  maakunnallisen perinneyh-
distyksen kunnalliseksi perinnetoi-
mikunnaksi. Tähän siirrytään asteit-
tain ja koko ajan muistaen, että tällä 
hetkellä ja pitkälle tulevaisuuteen 
tärkeintä on veteraanien tukitehtävä.
Näissä merkeissä vaikeista olosuh-
teista huolimatta toivotan kaikille 
valoisaa kevättä ja lämmintä kesää.

Pekka Paatero
puheenjohtaja



1/2020 VELJESVIESTI

3

Sisällysluettelo

Puheenjohtajan tervehdys ............................................................................................................................................ 2
Runneltu kaupunki ..................................................................................................................................................4 - 9
”Herran tie ovat moninaiset” .............................................................................................................................. 10 - 11
Tervehdys Australiasta ............................................................................................................................................... 12
Veikko Vestinen - 100 ................................................................................................................................................ 13
Tukiyhdistys toi .......................................................................................................................................................... 14
Toiminnanjohtajalta ................................................................................................................................................... 15
Soittajat hyvässä vireessä ....................................................................................................................................16 - 17
Tehokas patteri ....................................................................................................................................................18 - 19
Pienoislaivoja Pansioon ......................................................................................................................................20 - 21
Toiminnan talvikausi ...........................................................................................................................................22 - 23 

Kansikuva: Kuvanveistäjä Jussi Vikaisen (1907–1992) graniittiveistos Summan taistelun muistomerkki pystytettiin 
Varsinais-Suomen Summan perinnetoimikunnan toimesta talvisodan taistelujen muistoksi vuonna 1965. 
Vikaisen veistos kuvaa samanaikaisesti sekä tykistön pommituksesta aiheutunutta suurta tuhoa että koskemattomien 
graniittipylväiden edustamaa toivoa. Muistomerkki Kupittaan puistossa, Itäinen Pitkakatu 22.

Turkulaisten kokemuksista sivuilla 4 – 9.
Kolme miestä istuu pommisuojassa puisen pöydän äärellä, miehistä vasemmanpuoleisella todennäköisesti  Johan 
Ponkamo. Johan Rudolf Ponkamo,  makeistehdas Sereksen omistaja, toimi väestönsuojelujohtajana. Hänen johta-
mansa väestösuojelulohko perustettiin 12.10.1939.  Kuva kuuluu Johan Rudolf Ponkamon albumikokoelmaan. 
Kuva: Turun museokeskus
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Talvisodan pommitukset tulivat yl-
lätyksenä, toteaa Turun päätöksistä 
ja kolmekymtätäluvulla toteutetuis-
ta toteutetuista suojelutoimista laa-
jan tutkimuksen tehnyt Lea-Kaarina 
Hallivaara. 

”Väestönsuojelulain viimästyminen 
aiheutti sen, että väestönsuojelutoi-
minta kokonaisuudessaan ei ehditty 
järjestää ennen sotaa, ja sodan alku-
ajan järjestelyt olivat täysin yksityis-
ten henkilöiden aikaansaamia. Joka 
tapauksessa pommituksiin varautu-
minen oli pahasti kesken sodan al-
kaessa, koska ei haluttu uskoa, että 
mitään tällaista tapahtuisi.”

Talvisodan aikaisesta Turusta kerto 
laajassa tutkimuksessaan Lea-Kaa-
rina Hallavaara. Turun pommituk-

set Talvisodan aikana -tutkimus esit-
telee hyvinkin laajasti kaupungissa  
päätettyjä suojelutoimia, mm palo-
kuntien päätöksiä erilaisten suojelu-
toimien järjestelyistä.

Lea-Kaarina Hallavaara kertoo tut-
kielmansa tekevän selkoa Turkuun 
talvisodan aikana kohdistuneista 
pommituksista ja niiden aiheutta-
mista vaurioista. Hän toteaa yhden 
ainoan kaupungin ottamista tutki-
muskohteeksi puoltavan Turun, en-
nen kaikkea satamankaupallisen ja 
sotilaallisen merkityksen. Turun sa-
tama oli lähinnä tuontisatama, vuon-
na 1938 maan kolmanneksi suurin 
Helsingin ja Viipurin jälkeen. Pak-
kastalvina Turun merkitys vain kas-
voi.

Sota Neuvostoliittoa vastaan al-
koi marraskuun viimeisenä päivä-
nä 1939, ensimmäisen pommituksen 
kohteeksi kaupunki joutui joulukuun 
19. päivänä. Saaristossa oli jo aiem-
min havaittu neuvostokoneita.  So-
dan alkamispäivänä oli kaksi ilma-
hälytystä. niin myös 11. päivänä. 
Saaristossa oli panssarilaiva Ilma-
rinen vastannut tuleen tiettävästi jo 
30. marraskuuta.

Joulukuun 19. päivänä Turussa oli 
neljä ilmahälytystä ja kaksi pom-
mitusta. Yläpuolella kierteli kolme 
konetta, jotka pudottivat 19 pom-
mia.  Suurin osa pommeista putosi 
Martinkirkon ja sulkutelakan väli-
selle alueelle, telakan osalta vahin-
got jäivät vähäiseksi. Korppolais-
mäessä pommit vaurioittivat neljää 

Runneltu kaupunki

Turun pommittaminen alkoi 19. joulukuuta 1930. Puutarhakatu 40 tuhoutui.
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Eerikinkatu 20 pommittajien jäljiltä 29.1.1940. Tämä oli pahin henkilötappioita aiheuttanut pommitus Turussa tal-
visodan aikana. Silloin kuoli 31 ja vaikeasti haavoittui 21 kaupunkilaista.

yksikerroksista puurakennusta sekä 
pesutupaa, jota oli vahvistettu väes-
tösuojaksi, suojassa olleet säilyivät 
vahingoittumattomaksi.

Kahden tunnin kuluttua, toisessa 
pommituksessa. Puistomäessä yksi 
ihminen loukkaantui, joen itäpuolel-
la loukkaantui 4 – 5.

Joulukuun ja tammikuun pommituk-
set vaurioittivat pahasti kaupungin 
keskustakortteleita, Korppolaismäen 
ja sataman seutuja. Kova tahti jatkui 
helmikuussa. Ilmahälytyksiä oli jo-
kaisena päivänä, ensimmäisenä jopa 
neljä. Silloin Turku koki ensimmäi-
sen yöpommituksen. Tutkija toteaa 
turkulaisten kokeneen epämiellyttä-
vimmän jakson neljän vuorokauden 
aikana, 17.2 -21.2. Ilmahälytyksiä 

oli 23, niistä puolet illalla tai yöllä. 
Todellisen pommiryöpyn Turun ym-
päristö koki 26. helmikuuta, pom-
meja pudotettiin yli 800. Mukana oli 
19 pommikonetta ja niitä turvaamas-
sa 10 hävittäjää.

Lea-Kaarina toteaakin turkulaisten 
lopulta tottuneen hälytyksiin ja pom-
mituksiin.

”Siinä määrin, että tuntui oikein ou-
dolta, kun jonakin päivänä hälytys-
sireenin ääntä ei kuulunut. Samalla 
oltiin vähän vahingoniloisia – eipäs 
päässytkään.”

Turussa talvisodan aikana tuhou-
tuneiden ja vaurioituneiden raken-
nusten lukumäärä oli suurempi kuin 
missään muussa kaupungissa.

Pommituksissa kuoli 32 turkulaista, 
vaikeasti haavoittuneita 28. 

Turun kärsimät vauriot olivat suuret, 
vaikka ilmapuolustus, Korppolais-
mäen ja Pääskyvuoren ilmatorjunta-
patterit antoivat suojaa. Turussa oli 
myös hävittäjäkoneita ja kaupungin 
puolustukseen osallistui myös pans-
sarilaiva Ilmarinen.
                                                                                             
Talvisodan aikaiset Turku-kuvat 
TS-kuva/arkisto
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Hyvät lukijat
Olen turkulainen senioriopettaja, so-
taveteraanin tytär. Isäni A.T.Kos-
kimies toimi talvisodan aikana Tu-
russa komendanttina. Äiti ja minä, 
1 v., olimme evakossa äidin kotita-
lossa maalla. Vanhempieni kirjeen-
vaihdosta aavistaa, että Turussa oli 
tukalat paikat pommitusten vuoksi. 
Suoranaisia tietoja kirjeissä ei saa-
nut olla. Isäni ei koskaan kertonut 
sotakokemuksistaan rintamalla jat-
kosodan aikana, mutta Turun pom-
mituksista kotona kyllä puhuttiin so-
dan jälkeen. Olihan kaupunki täynnä 
palaneiden talojen savupiippuja ja  
raunioita,  joita minäkin muistan lap-

suudestani. Nämä muistot ovat saa-
neet minut pohtimaan siviiliväestön 
eämää Turussa.

Korona-virus koettelee meitä ja 
koko maailmaa. Suomalaiset ovat 
ennenkin selvinneet suurista kansaa 
kohdanneista vaikeuksista. Sodan 
aika on hyvä esimerkki tästä. Seu-
raava kirje talvisodan aikaisesta Tu-
rusta on säilynyt äitini jäämistössä. 
Näen tässä yhtymäkohtia tämän päi-
vän koronan aiheuttamaan karantee-
niin ja liikkumisen rajoittamiseen. 
Henki oli kysymyksessä myös so-
ta-ajan pommituksissa. Ihmisten oli 
mukauduttava elämään erikoisolo-
suhteissa ja noudattamaan määräyk-

Seija Somerpalo haluaa tukea vete-
raanijärjestöjen perinnetyötä. Hän 
on aiemmin kertonut vanhempiensa 
kirjeenvaihdosta sotavuosina. Vel-
jesviestille hän antoi julkaistavaksi 
isänsä Salmissa vainajain päivänä 
huhtikuussa 1944 pitämän puheen, 
Veljesviesti 2/2017.

siä liikkumisesta pommiuhan aika-
na. Töissä käyminen vaikeutui, kun 
pommitukset tapahtuivat pääasiassa 
valoisaan aikaan. Myös tunteja kes-
tävä oleminen ankeissa pommisuo-
jissa vaati ihmisten kärsivällisyyttä. 
Silloin heräsi selviytymisen henki: 
”Kotirintama kestää ja sen täytyy 
kestää.”Ymmärrettiin, että vain täl-
lä ajattelutavalla voitiin tukea sota-
rintaman urheita puolustajia. Tänään 
koko kansan oikealla suhtautumi-
sella voidaan tukea ikäihmisten sel-
viytymistä ja heidän kauttaan myös 
koko kansan.
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Turku oli talvisodan aikana jatku-
vasti vihollisen pommitusten koh-
teena. Ulkonaliikkuminen oli rajoi-
tettu määräaikoihin ja kellarit oli 
varustettava pommisuojiksi. Tässä 
otteita erään turkulaisrouvan äidil-
leni 9.2.1940 lähettämästä kirjees-
tä, jossa hän kertoo pommituksista 
ja pommisuojassa olosta:

Kirje alkaa henkilökohtaisilla ter-
vehdyksillä ja kuulumisilla ja jatkuu 
näin:

”Oli hauska saada vähän tieto-
ja sieltä maalta, ja että voitte hyvin 
siellä. Mekin voimme hyvin täällä, 
olemme saaneet pitää pikku kotim-
mekin, ainakin toistaiseksi, ja toi-

Talvisodan aikaan Turussa

Ihmisiä Turun Sanomien pommisuojassa 31.11.1939 talvisodan ensimmäisen ilmahälytyksen aikana. Pommeja ei 
tuolloin kuitenkaan pudotettu.

votaan että edelleenkin. Eihän voi 
muuta kuin toivoa ja luottaa Isääm-
me taivaissa, että hän meitä kaikkia 
suojelisi.

Kyllä täällä on aika kuumia päi-
viä ollut, sen voit uskoa. Kun menee 
joku päivä, ettei ne pääse päälle, tu-
levat sitä suuremmalla rähinällä ja 
konemäärällä seuraavan kerran. 
Nykyään jo on täällä voitu paljon 
torjua niiden yrityksiä, etteivät ole 
päässeet kaupungin päälle, mutta 
sattuu tietysti joskus, että taas pää-
sevätkin, suuri ylivoima kun on, ei-
vätkä ne silloin pommejaan säästä. 
Nyt esimerkiksi tämä viikko ovat ne 
joka päivä pari kolme kertaa yrittä-
neet, paitsi eilen, eivätkä ole pääs-

seet. Parasta silti olla kehumatta, 
voi jo huomenna tulla että jyrisee.

Viimeinen pommisade ulottui mei-
dän nurkille, tuli molemmille puo-
lille meidän taloa useita pomme-
ja.Meidän talolle ei sattunut muuta 
kuin meni joitakin akkunoita rikki, 
muun muassa meiltä yksi, mutta oli 
sekin ulkommainen. Puutalo meidän 
pihassa paloi toisesta päästä, ei on-
neksi koko talo mennyt. Puhelimet 
on koko korttelissa vieläkin rikki. 
Ei nyt ole enää monta taloa täällä, 
missä olisi ikkunat lasia, mutta on-
han meillä paffia ja lautoja, ei surra. 
Kyllä nyt vähitellen alkaa olla talo 
kuin talo aika kirjava. Emme paljon 
nykyään näe päivänvaloa, koko päi-
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vät ensin kellarissa ja lopun edes-
tä sisällä pimeä. Meilläkin, vaikka 
ikkunat ovat tallella, pidämme pi-
mennyspaperin koko päivät edessä, 
se estää paljon kylmää. Katsos kun 
lämpöä täytyy myöskin säännöstel-
lä, ei saa lämmittää niin paljon kuin 
haluttaisi.

Kyllä olemme valkoisia vissiin kuin 
perunan idut keväällä, kun nou-
semme kellareistamme. Nytkin me-
nee päivät jo kokonaan siellä maan 
alla, ja mitä sitten kun tulee valoi-
sat illat ja yöt. Huh huh, ei uskalla 
ajatella. Ne saattavat tulla nykyään-
kin jo ennen yhdeksää ja pienin vä-
liajoin saamme istua viiteenkin illal-
la. Niinkuin sanottu niin paljon, että 
ylös pääsee, niin jo takaisin taas. Ei 
työstä nykyään tule sitten yhtään mi-
tään. Ei saunaankaan kunnolla us-
kalla mennä iltahälytysten tähden 
paitsi sitten kun on oikein pilvinen 
ilta. Meillä oli nimittäin yksi yö kol-
me hälyytystä klo 23, klo 3 ja klo 5 

aamulla. Arvaat että se harmittaa 
nousta lämpöisestä sängystä ja räm-
piä alas kukkuilemaan. Ja pahat pu-
dottivat pari kolme pommiakin sil-
loin yöllä, ei onneksi useampia.

Joka ilta saa ajatella hälytystä nuk-
kumaan mennessään, ei niistä pos-
suista ole varma, koska ne tuhrivat 
likaisilla kuonoillaan täällä. Kaikes-
ta huolimatta on kansa rauhallista, 
muualta tulleet ihmettelevät turku-
laisten rauhallisuutta.  Sentään on 
ulkolaiset lehdet maalanneet Turun 
Euroopan jännittävimmäksi paikaksi 
nykyään, mutta täällä hosutaan töitä 
öisin että paukkuu, ja päivisin istu-
taan suojissa. Kotirintama kestää ja 
sen täytyy kestää.

Turusta liikkuu kuulemma muualla 
muualla huhuja, ettei täällä ole enää 
mitään jälellä ja pommin saa heti 
niskaansa, jos tänne uskaltaa tulla. 
Mutta minä sanon, ettei tämä aina-
kaan vielä ole maan tasalla. Eihän 

tiedä, mitä tulee, mutta ehtiihän se 
vielä mennä paljonkin, mutta kyllä 
meillä sentään vielä on Tuomiokir-
kot y.m. Toivotaan parasta tässäkin.

---------Kaikki muutkin voivat hyvin, 
Kaisun tapasinkin tänään Sammon 
pommisuojassa. Lotta-töitä ei ole ol-
lut sen koommin, siellä on joitakin 
niitä nuorempia kanttiineissa, mutta 
varsinaista muonitusta ei ole ollut. 
Yhteinen tuttavamme Eila vihittiin 
myöskin ennen kuin hänen omansa 
läksi rintamalle.

Kirje jatkuu ----------

”Talvisodan henkeä” tarvitaan myös 
tänään korona-viruksen koetellessa 
kansaamme.

Turussa maaliskuussa 2020 koro-
na-pandemian aikana, Seija Somer-
palo

Eerikinkatu 22:sta jäi jäljelle savupiippuja mustan maanantain pommituksissa.
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- Mutta herran tiet ovat moninai-
set, todetaan Taisto Tähkämaa-
ta esittelevässä Uuden Suomen 
haastattelussa vuoden 1977 touko-
kuussa.
- Tuossa lehtikirjoituksessa tulevat 
esille kaikki tärkeimmät asiat, sa-
noi Taisto Tähkämaa viime maa-
liskuun aurinkoisena päivänä Tu-
russa Saga palvelutalossa.

Haastattelu kertoo piikkiöläisisän-
nän etenemisestä politiikan karikois-
sa. Monenlaisia mutkia hän selvitteli 
aiempina nuoruusvuosinaankin.

Taisto Tähkämaan juuret ulottu-
vat Taivassaloon ja Lokalahdelle; isä 
viljeli vuokramaita ja äiti oli talon 
tyttäriä. Pääjuuri on kuitenkin Parai-
silla, tilalla, jonka rantaa Tähkämaan 
perhettä tuotiin laivalla.

Nettisivuston Wikipediassa on var-
sin napakka kuvaus 11.12.24 synty-
neen Tähkämaan  elämänvaiheista;  
”Tähkämaa on lähtöisin maanvil-
jelijäperheestä. Hän kävi maamies-
koulun 1946 sekä suoritti kansano-
pisto-opintoja Alkio-opistossa 1949 
ja maatalouden jatko-opintoja Högre 
svenska lantbruksläroverket i Åbo 
-opistossa 1953. Sen jälkeen hän toi-
mi maatalouskonsulenttina ja maan-
viljelijänä Piikkiön Harvaluodossa.” 

Maamiekoulua edellisivät kuitenkin  
varusmiespalvelus sekä jatkosodan 
taistelut.

- Minun aikani nuoret olivat aika 
innostuneita lähtemään varusmies-
palvelukseen. Innokkaana osallal-
listuin minäkin panssaritorjunnan 
koulutukseen, aikanaan olisin ol-
lut iloinen, jos olisin tullut valituk-
si aliupseerikouluun, mutta en tullut, 
joten sodassa toimin sotamiehenä. 
Myöhemmin tulin korpraaliksi, sillä 
olen pärjännyt, silloinkin toimin yh-
dessä kenraalien kanssa.

- Varusmiesaikanani Kontiolah-
della muonituksen ongelmat johti-
vat napinointiin. Olin itse kuumees-
sa enkä ehtinyt tempauksiin mukaan. 

Maatilalta ministeriksi

Moninaiset ovat tiet 

Aamulle pojille vakuutettiin, että 
kaikki tutkitaan tarkasti, myöhem-
min ei tapahtuneesta kuitenkaan pu-
huttu.

- Kun oli puolustusministeri, kä-
vin Kohtiolahden perinnehuoneessa 
katsomassa, että onkos siellä mitään 
merkkejä varusmiesten muonapuu-
hista, mitään ei löytynyt.

Jatkosota vei Tähkämaan Tali-Ihan-
talaan.

- Heinäkuun toisena olin tuliase-

missa, kun meihin suunnattiin kra-
naatti-isku. Jotain osui päähäni. 
Jos en olisi saanut apua, verentu-
lo olisi jatkunut; kaverit tulivat, kun 
keskitys loppui ja auttoivat minut 
hevosenkyydissä JSP:lle. Kova tais-
telu näkyi joukkosidontapaikallakin. 
Haavoittuneita oli parisataa, minulle 
lääkäri pisti kääreen päähän ja käski 
komppaniaan sairastelemaan.

Pian sodan jälkeen alkoi koulut-
tautuminen maanviljelyyn. Omaan 
alaan liittyvien opintojen rinnalla 

Mitään ei jäänyt hampaankoloon, muistelee Taisto Tähkämaa politikkkovuo-
siaan.
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vaikutti myös kiinnostus yhteiskun-
nan asioihin. Viimein ovi avautui 
Alkio-opistossa ja jatko onkin sit-
ten kiinnostavia palasia maalaislii-
ton vaiheista sekä kansanedustajan 
ja ministerin ratkaisuista.

- Näistä vuosista todetaan netis-
sä napakasti että ”Tähkämaa on 
suomalainen agrologi sekä maan-
viljelysneuvos. Hän on toiminut 
kansanedustajana (1970-1991), puo-
lustusministerinä (1977-1979) sekä
maa- ja metsätalousministerinä 
(1979-1983). Keskustapuolueen va-
rapuheenjohtajana hän toimi (1980-
1984). Maa- ja metsätalousminis-
terinä Tähkämaa myötävaikutti 
munantuotantoon ja maataloustulon 
ohjaamiseen viljanviljelylle.”

Kenraalien mieheksi
Taisto Tähkämaan huolellisesti tal-
lentamassa, toukokuussa 1977 teh-

dyssä US:n haastattelussa todetaan 
piikkiöläisen kansanedustajan kes-
kittyneen maatalouteen. Puolueen 
ratkaisut hallitusneuvotteluissa vei-
vät hänet kuitenkin puolustusminis-
teriksi.

”Puolustusvoimat on hyvien mies-
ten käsissä. Epäonnistuisin tehtäväs-
säni, jos pyrkisin tuntemaan itseni 
heitä (kenraaleja) pätevämmäksi. He 
ovat asiantuntijoita. Minun tehtävä-
ni oli lähinnä pitää yhteyksiä poliit-
tisiin päätöksentekijöihin.

Hallituksen ratkaisuista äänestet-
täessä puolueen sisäiset erimielisyy-
det nousivat esille ja Tähkämaakin 
esiteltiin oppositioryhmän, mustan 
tusinan, edustajaksi. Useimmat his-
toriaa tutkivista taitavat kuitenkin 
muistaa puolustusministerin, jonka 
hallitusvuosina naapurimaa kartoit-
ti yhteisten sotaharjoituksien järjes-
tämistä.

Ustinov vierailulla
Neuvostoliiton puolustusministe-
ri marsalkka Dmitri Ustinov teki vi-
rallisen vierailun Suomeen kesällä 
1978 Tähkämaan toimiessa puolus-
tusministerinä. Ustinov esitti Suo-
men ja Neuvostoliiton yhteisiä sota-
harjoituksia  vierailua isännöineelle 
Tähkämaalle. Tähkämaa kuitenkin 
vastasi, ettei hänellä ollut valtuuk-
sia tehdä päätöstä asiassa ja siir-
si sen presidentti Urho Kekkosen ja 
puolustusvoimain komentajan ken-
raali Lauri Sutelan ratkaistavaksi. 
Nämä torjuivat Ustinovin ehdotuk-
sen. Merkittävään osaan nousi Tam-
miniemen sauna; ”eiköhän mennä 
ensimmäiseksi saunaan!” 

Presidentti on myöntänyt Täh-
kämaalle Suomen Leijonan ri-
tarikunnan komentajamerkin 
vuonna 1983 ja Vapaudenristin ri-
tarikunnan I luokan Vapaudenristin 
rintatähtineen vuonna 2006. Hän sai 
maanviljelysneuvoksen arvonimen 
vuonna 1991. 

Kiitoksen aiheita
- Kiitoksen aiheita löytyy paljon, 
sanoo Taisto Tähkämää menneistä 
vuosikymmenistä.

- Kotonani ei puhuttu politiikkaa, 
mutta minua ovat yhteiset asiat kiin-
nostaneet aina. Agrologikoulutuk-
sen, harjoittelujakson,  aikana  lähdin 
mukaan Maaseudun nuortenliiton 
toimintaan. Aktiivisuus toi minulle 
pitäjänpäällikön tehtäviä, huolehdin 
vaikka tupailtojen järjestelyistä.

- Puolueessa eteen tuli myös eri-
mielisyyksiä, mutta ei me seisty kä-
det nyrkissä, ei niistä vuosista jäänyt 
mitään hampaan koloon.

- Jatkosodassa kesä -44 oli Suo-
men vaikeinta aikaa. Kun marssim-
me Maaselän kannakselle, monet 
varmasti ajattelivat, että huonosti 
tässä käy.

- Noista vuosista löydämme paljon 
kiitoksen aiheita. Ensimmäiseksi on 
kiitettävä Suomen äitejä, jotka kan-
toivat raskasta taakkaa. Kiitettävä on 
myös maan silloisia johtajia, Man-
nerheimiä, Rytiä ja Linkomiestä.

Aselevon jälkeistä aikaani kuvaileva  Työt ja koulut alkoivat-kokoomataulu, 
esittelee Taisto Tähkamaa Jarmo Suomalalle.
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- Kotini on nyt Australiassa, Brisba-
nessa, suurkaupungissa Australian 
Itärannikolla. Ja olen todella kotiu-
tunut sinne, mutta olen myös Hei-
dekenillä syntynyt turkulainen sai-
raanhoitaja, terveydenhoitaja ja 
hierontaterapeutti, jonka sydäntä lä-
hellä ovat Suomen sotaveteraanit.

Marja Lehesaari muutti Australiaan 
16 vuotta sitten. Kotimaa on välil-
lä houkutellut palaamaan, mutta nyt 
kotini on maassa, joka on aina kärsi-
nyt kuivuudesta ja viime aikoina laa-
joista tulipaloista.
- Olen aina ollut isänmaallinen. Ul-
komailla asuessa isänmaallisuus ei 
suinkaan vähene, vaan päinvastoin 
se vain kasvaa.
- Me suomalaiset kokoonnumme 
siellä viettämään myös Itsenäisyys-
päivää ja tunnelma on hyvin kosket-
tava sekä monen meistä silmäkulma 
kyynelissä, kun Suomen lippu kan-
netaan sisään ja laulamme yhdessä 
Maamme-laulun.
- Olen ollut myös mukana siellä asu-
vien suomalaisten sotaveteraanien 
kuntoutuksessa  antamassa heille 
hierontahoitoja.
- Teini-ikäisenä tyttönä ostin isälleni 
aina varmasti mieluisan joululahjan: 
sotakirjan, kirjan Suomen sodan rin-
tamilta. Nyt luen noita samoja kir-
joja itse Australiassa vietyäni Isän 
kirjat mukanani matkalaukussa. Ne 
ovat auttaneet minua entistä syvem-
min tajuamaan, mitä Suomen isät ja 
pojat ovat kokeneet ja minkä valta-
van uhrin he ovat antaneet, niin mo-
net heistä jopa oman henkensä.
- En osaa sanoa, kuinka kiitollinen 
olen Suomen sotaveteraaneille ja 
sankarivainajille, niille jotka ovat 
taistelleet meille vapaan maan. Se 
on niin arvokas asia, ettei sille ole 
edes riittävästi sanoja. Miten erilai-
nen olisikaan nyt Suomi, jos Venä-
jä, silloinen Neuvostoliitto olisi on-
nistunut miehittämään sen!

”Sotaveteraanit eivät unohdu 
Australiassa”

Maria Lehesaari vakuuttaa, ettei 
Suomi ja Turku koskaan pääse unoh-
tumaan.
- Minähän tulen tänne vuosittain, 
hän kertoi Turun Sotaveteraaniyh-
distyksen joulujuhlassa. 
- Rauhanlinnan kesämökkikin on 
tärkeä paikka. Ilmeisesti useat täällä 
olevista veteraaneista ovat käyneet 
isoisäni, Jalmari Saurion autokorjaa-
mossa Hämeenkadulla tai muistavat 
isäni Juhanin, Dieselin perustajan.
- Australiassa vietettävät itsenäi-
syyspäivän juhlat ovat minulle tär-
keitä, mutta yhdestä koskettavasta 
tapahtumasta minun on ihan pakko 
kertoa.

Veteraanien joulujuhlassa, turkulainen veteraani Matti J. Paavola ja austra-
lialainen Maria Lehesaari.

- En ikinä unohda itsenäisyyspäi-
vää 2018 Turun hautausmaalla. Mi-
nulle oli suuri kunnia päästä jaka-
maan ruusuja sankarihaudoille, kun 
satuin osumaan juuri siihen ajankoh-
taan paikalle. Seppeleenlasku, johon 
olin tulossa, oli ilmoitettu väärin in-
ternetissä. Se oli minun onneni, sillä 
sain tehdä jotain aivan ainutlaatuis-
ta. Sain jakaa ruusuja sankarivaina-
jillemme! Joka kerta kun laskin ruu-
sun, katsoin hautakivessä olevaa 
nimeä ja kiitin mielessäni: ”Kiitos 
Lauri! Kiitos Heikki! Kiitos Urho” 
Kiitos Armas!”   Välillä pyyhin kyy-
neleitä poskiltani.
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”Istahdin linja-autossa tutun sotave-
teraanin viereen.  Olimme jo aikai-
semmin vuosien kuluessa silloin täl-
löin rupatelleet keskenämme.  Itse 
asiassa meillä kummallakin on sa-
manlainen  suhtautumistapa satun-
naisiin vierustovereihin: ”Ihmisten 
väliset puhekontaktit ovat elämää 
parhaimmillaan”. 

Vierustoverini on hymyilevä herras-
mies, myhäilevä pyknikko. Katse on 
kirkas ja terävä. Ajatus ja puhe sel-
keä. Hän on selvästikin tyypiltään 
sosiaalinen ja yhteisöllinen, min-
kä vuoksi hänessä on myös ripaus 
rohkeata ja kriittistä totuudenetsi-
jää. Kun kysyn häneltä mahdollis-
ta haastattelua, tulee vastaus heti: 
”Olen Veikko Olavi Veistinen, syn-
tynyt 9.3.1920 Velkuan Lailuodossa. 

Veikko Veistinen - sata vuotta
Palvan kylään kuuluva saari oli al-
kuaan virallisesti Laitaluoto, mutta 
se vääntyi kansan suussa ensin Lait-
luodoksi ja sitten Lailuodoksi.”  

Näin esitteli Matti J. Paavola haas-
tateltavansa, Veikko Veistisen, loka-
kuussa 2014.  Näin kuvaillaan ve-
teraanien tapaamista Veljesviestissä 
2/2014:
”Juttua kuunnellessani huomasin 
yhtäkkiä  istuneeni oman pysäkki-
ni ohi ja kysyin Veikolta, että sopisi-
ko meidän jatkaa keskustelua hänen 
kotonaan? Myönteisen vastauksen 
jälkeen saavuimmekin Turun Ilpoi-
siin.”

Maaliskuun yhdeksäntenä päivänä 
juhlittiin Tarmolassa satavuotiasta 
Veikko Veististä. Utelias täytyy olla 

ohjeisti satavuotias Turun Sanomien 
syntymäpäivähaastattelussa.
”Elämä on koko ajan aaltoliikettä: 
välillä ylös välillä alas.”

Liikkuminen on Veikko Veistisen 
mielestä lääke, palvelutalon kunto-
salille on mentävä treenaamaan.
”Liikkuminen on vaikuttanut jopa 
silmiin. Ne tulivat hieman parem-
miksi. Moni ihmettelee, miksi minä 
viitsin vielä treenailla, mutta sanon 
aina, että lääkärini rupeisi tekemään 
minusta satavuotiasta!

Jatkosodassa Veikko Veistinen pal-
veli Jalkaväkirykmentti 13:ssa, so-
dan jälkeen hän opiskeli rakennus-
mestariksi.
”Huomasin, että siltojen rakentami-
nen oli jännempää kuin talonraken-
nus.”

TS-kuvaä/Riitta Salmi
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”Tärkeintä – yhteisvastuu
lähimmäisistä välittäminen”

Pieni koronavirus horjuttaa koko 
maailmaa. Suomikin on poikkeus-
oloissa ensi kertaa vuosien 1939 – 
1945 sotien jälkeen. Elämme kui-
tenkin nyt aivan toisenlaista aikaa. 
Korona on uusi vaarallinen kulku-
tauti, johon sairastuu vakavasti ja 
kuolee erityisesti ikäihmisiä ja sai-
rautensa vuoksi riskiryhmiin kuulu-
via. Kukaan ei ole kuitenkaan tur-
vassa. Kaikki yli 70-vuotiaat on 
määrätty vapaaehtoiseen karantee-
niin. Lapsenlapset eivät pääse iso-
vanhempiensa luokse. Ulkoilla saa, 
kunhan pitää turvavälin muihin kul-
kijoihin.

Sotiemme veteraanien ansiosta 
elämme vapaassa ja hyvinvoivas-
sa Suomessa, joka äskettäin valit-
tiin jo kolmannen kerran peräkkäin 
maailman onnellisimmaksi maaksi. 
Iäkkäät veteraanimme tietävät, mitä 
sota ja kaiken menettämisen uhka 
tarkoittaa. Kuolema ja läheisten me-
nettäminen oli koko ajan läsnä. Kan-
sa taisteli itsenäisyydestään ja ole-
massaolostaan. 

Talvisodan päättymisestä tuli 
13.3.2020 jo 80 vuotta. Sen muis-
tojuhlaa mm. Turun Tuomiokir-
kossa ei voitu järjestää. Kaikki yli 
kymmenen henkilön kokoontumi-
set ovat koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi kiellettyjä. Kielto-
jen ja rajoitusten lista on kasvanut. 
Koulutkin ovat kiinni ja oppilaat etä-
opetuksessa. Koko Uusimaa on epi-
demia-alueena karanteenissa ja maa-
kuntarajan ylitystä valvovat poliisit 
apunaan asevelvollisuuttaan suorit-
tavat varusmiehet.

Talvisodasta tuli selviytymistarina, 
joka hakee vertaistaan maailmanhis-
toriassa. Nuori kansakunta, joka vie-

lä 1930-luvulla oli pahoin kahtiaja-
kautunut ja huonosti varustautunut 
ylivoimaisen vihollisen hyökkäyk-
seen, pysäytti mahtavan Neuvos-
toliiton suurhyökkäyksen ja torjui 
Suomen valtauksen ja miehittämi-
sen. Se kertoo uskomattoman tarinan 
yhteisestä selviytymistahdosta ja yh-
teisvastuusta, joka yhtenäisti suoma-
laiset taisteluun olemassaolonsa ja 
itsenäisyytensä puolesta. Suomalai-
sesta soturista ja sisusta tuli kansain-
välinen legenda. 

Vielä elossa olevat veteraanisuku-
polven miehet ja naiset ovat Suomi 
100 juhlavuonna 2017 saaneet an-
saitsemaansa arvostusta ja myös pa-
rannusta veteraanipalveluihin. Mar-
raskuussa 2019 tuli voimaan laki, 
joka toi kaikille rintamatunnuksen 
omaaville veteraaneille yhdenver-
taiset palvelut. Veteraanien keski-ikä 
oli silloin jo yli 94 vuotta. Tämän 
vuoden alussa Turun sotaveteraa-
nit ry:n veteraanijäsenien lukumäärä 
oli 115, joista miehiä 70 ja naisia 45. 
Syksyllä 2019 Tuki- ja Perinneyh-
distyksen jäsenien voimin tavattiin 
henkilökohtaisesti omat veteraani-
jäsenemme yli 90 prosenttisesti. Nyt 
koronavirus estää henkilökohtaiset 
tapaamiset.

Hyvät tukijäsenemme. Esitän Teille 
kaikille tärkeän vetoomuksen. Pitä-
kää yhteyttä tuntemiinne veteraanei-
hin, puolisoihin ja leskiin. Puhelin-
soitto ja keskustelu voi olla tärkeä 
tuki ja henkinen virkistys heidän ar-
keensa kotikaranteenissa tai palvelu- 
ja hoitokodissa. Monet meistä ovat 
näin varmasti jo tehneetkin. Iäkkäät 
veteraanimme tarvitsevat paljon vä-
littämistä ja huolenpitoa tässä va-
kavassa tilanteessa. Pidetään huolta 
toisistamme! 

Risto Kapari, puheenjohtaja, Turun 
Sotaveteraanien Tuki- ja Perinneyh-
distys 
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Toiminnanjohtajan tuolilta

Hyvät Veljesviestin lukijat

Viime vuosien aikana on paljon pu-
huttu ja käyty keskustelua siitä, mikä 
meitä tulevaisuudessa todellisuu-
dessa uhkaa. Näiden keskustelujen 
pohjalta on syntynyt Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia, joka on valtio-
neuvoston periaatepäätös, ja jonka 
tarkoituksen on yhtenäistää varautu-
misen kansallisia periaatteita ja oh-
jaa hallinnonalojen varautumista.

Tämän kaksiosaisen strategian en-
simmäisessä osassa esitetään ko-
konaisturvallisuuden yhteistoimin-
tamalli, jonka pohjalta Suomessa 
varaudutaan ja toimitaan erilaisissa 
häiriötilanteissa. Strategian toinen 
osa ohjaa valtioneuvoston hallinno-
nalojen varautumista.

Strategiaan sisältyvät myös arvi-
ot meitä mahdollisesti koskettavis-
ta uhista. Tähän luetteloon kuuluvat 
myös pandemian kaltaiset vaaralliset 
tarttuvat taudit, siis juuri sellaiset, 
jonka seurauksena me nyt elämme 
ajassamme täysin poikkeuksellisissa 
oloissa. Näin on myös tällä kertaa ti-
lanne maailmanlaajuisestikin ajatel-
tuna. Meidän onneksemme nimen-
omaan pandemiaan on Suomessa 
varauduttu käsitykseni mukaan eri-
tyisen hyvin, sillä erityinen kansal-
linen pandemiasuunnitelma on päi-
vitetty parisen vuotta sitten. Myös 
valtiovallan tekemät toimet ja aset-
tamat rajoitukset näyttävät purevan 
– toisaalta seurauksena on ehkä epi-
demia-ajan pidentyminen, mutta jos 
katsoo saavutettuja lukuja meillä ja 
muualla – niin johtopäätös lienee, 
että Suomessa on onnistuttu teke-
mään asioita oikein. Tällaiset poik-
keusolot kuitenkin synnyttävät – 
kuten on luettu ja kuultukin – aina 
erilaisia lieveilmiöitä. Siksi on to-
dettava, että nyt jos koskaan, maam-
me kokonaisturvallisuus ja kriisival-
mius ovat testissä ihan oikeasti.

Tällaisessa poikkeus-
tilassa piilee – kaiken 
muun ohella – myös 
se vaara, ja se kosket-
taa nimenomaan nyt 
veteraanitoimintaa, 
että syntyy toiminnan 
ja toimintojen ennen-
aikaista alasajoa. Ku-
ten tiedämme, kerran 
peruutettua tai vuo-
della siirrettyä, ei ole 
helppoa virittää uu-
delleen. Syntyy ”uusi 
normaali”, jossa en-
tisiä aktiviteetteja ei 
enää ole, eikä nii-
hin välttämättä saada 
osallistujiakaan. Eikä 
tämä ole vain meidän 
ongelmamme, se on 
ongelma kaiken jär-
jestötoiminnan koh-
dalla.

Tarvitsemme nyt toimintamme vii-
meisiin vuosiin erityistä panostusta 
siihen, että ne jatkuvat myös sisäl-
löllisesti sellaisina, että muutaman 
vuoden kuluttua meillä on jotain sel-
laista, joka voidaan siirtää myös pe-
rinneaikaan. Toki perinneaika tuo 
mukanaan varmasti jotain uutta-
kin, mutta nykyisessä toiminnassa 
on kuitenkin sen runko. Perinnetyön 
suunnittelussa tämän on tullut hyvin 
esille.

Toiminnan ollessa nyt tauolla, toivon 
jokaisen miettivän myös viimek-
si mainittua puolta asiassa. Unoh-
tamatta kuitenkaan itse veteraane-
jamme, jotka ovat kokeneet paljon 
pahempaakin. Minulle tuon pahuu-
den tiivisti eräs heistä, kun viikko 
sitten kyselin vointia, ja mielipidettä 
tilanteesta. ”Niin, tulihan niitä kuol-
leita silloinkin”, oli vastaus. Siinä 
puhui olennaisen kokemuksen ääni. 
Tästä selvitään kyllä.

Pidetään huolta veteraaneistamme, 
ja myös itsestämme. Ulkoilla saa 
edelleen, ja nauttia kevätauringosta.

Osmo Suominen
toiminnanjohtaja
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Muistelmista perinneaikaan

Sotaveteraaniemme rivit lyhenevät  
luonnollisesti jo melkoisella vauh-
dilla. Uusi sukupolvi on haasteen 
edessä. ”Pappan” ja kohtalotoverei-
densa tapaamisten ainaiset  sotapu-
heet ovat menneet toisesta korvasta 
sisään ja saman tien tulleet toisesta  
ulos. Eihän niitä jaksanut kuunnella. 
Iän karttuessa on herännyt uteliai-
suus  - vaan eipä ole enää ”pappaa” 
kertomassa. Onhan tietysti yleistä ja 
myös paikkakuntakohtaista kirjalli-
suutta, josta saa sodan kulun fakta-
tietoa. Sitä kautta selviää, että missä 
se ”pappa” taisteli, haavoittui ja min-
kä johdosta seinätauluun kiinnitetyt 
kunniamerkit oli saatu. Kiinnostus 
kohdistuu lisäksi myös miesten ja 
naisten henkiseen jaksamiseen.  
 
Musiikki on kautta aikojen toiminut 
yhtenä yhdistävänä tekijänä ja kan-
nustavana voimana ankarissa olo-
suhteissa. On tärkeää saada taltioitua 
sekä myös esittää oman kansam-
me historian kulttuuripuolta tulevil-
le sukupolville.Tätä ajatusmallia yl-
läpitää Turun Sotaveteraanisoittajat , 
joka on tiettävästi tällä hetkellä  Suo-
messa ainoa sota-aikojen musiikkia 
pääohjelmanaan esittävä orkesteri. 
Monipuolinen kokoonpano tuo uut-
ta sisältöä sävelmiin, joita ennen ai-
kaan esitettiin haitarin, huuliharpun 
tai puhallinyhtyeen voimin.
 
Kun sotaveteraanien hyvinvoin-
nin edistämiseksi tarkoitettujen  so-
taveteraaniyhdistysten työ hiipuu, 
tilanne tuo muutoksia myös sen 
organisaatioon ja vaatimuksia so-
taveteraaniperinteen tukiyhdistys-
ten toimintatapoihin. On tullut aika 
pohtia mahdollisuuksia näiden toi-
mintojen ylläpitämiseksi. Yksi vaih-
toehto voisi olla erilaisten osaamis-
alueiden yhdistäminen esim. teeman 
muodossa. Näin teki Pöytyän kult-
tuuritoimi .”Sillo kolmannen päi-
vän aamul myö lähettii äitin kans 
tuntemattomalle taipaleelle” . Täs-

tä karusta totuudesta alkoi  Talviso-
dan tunnelmissa-tilaisuus Elisenvaa-
ran oppimiskeskuksessa 30.11.2019. 
Turun Sotaveteraanisoittajien oh-
jelmaan koottiin kokonaisuus so-
tilaiden  ajatusten ja tuntemusten 
pohjalta tehdyistä  lauluista ja sävel-
lyksistä. Tämän musiikin ja Marjat-
ta Järvisen lukemien tuokiokuvien  
vuoropuhelulla seurattiin evakko-
jen taivalta Karjalan seudulta Var-
sinais-Suomen maisemiin. Asiasta 
tietämätönkin sai rehellisen kuvan 
aiheesta.
 
Raumalla hiljattain perustetun Tal-
vi- ja jatkosotamuseon perinneyh-
distys sekä Sotaveteraaniliiton las-

ten ja nuorten perinnetyö järjestivät 
sota-ajan musiikista koostuvan   ja 
soteveteraanien työstä kertovan Sä-
velsilta – sota-ajasta perinneaikaan 
konsertin. Turun Sotaveteraanisoit-
tajat esittivät tuon ajan radio-ohjel-
mien suosikkikappaleita. Solisti-
na Tuija Saura ja kapellimestarina 
Heikki Varantola. Raumanmeren pe-
ruskoulun musiikkiluokat  lauloi-
vat Sonja Siliämaan johdolla. Muka-
na oli myös Veteraanikuoro Rauman 
Isku, jota johti Jukka Hovila. Hyvin 
toteutettu kokonaisuus yhdisti van-
hat ja nuoret. Ehkä tilaisuudesta jäi 
jotakin ”kytemään” nuorten mieleen 
ja se on merkittävä sijoitus tulevai-
suuteen. Veteraaniasioista  kiinnos-
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tuneita nuoria löytyy kyllä Turusta-
kin. Kirjoittaja ilahtui kovasti, kun 
kaksi opiskelijaa otti yhteyttä ja ha-
lusi ”oikeita” sotaveteraaneja haas-
tateltavaksi. Heitä onneksi vielä löy-
tyy kaupunkialueelta.
 
Turun Sotaveteraanisoittajat on 
esiintynyt jo vuosien ajan LC Mas-
kun ja LC Liedon   järjestämissä  ja 
veteraaneille suunnatuissa konser-
teissa erilaisten aihepiirien merkeis-
sä. Tänä vuonna otsikoksi  valittiin  
Veteraanimuistoista perinneaikaan. 
Tilaisuuksissa kuullaan myös so-
ta-ajan viihteellisempää tuotantoa. 
Nämä perinteeksi muodostuneet 
kahvikonserti keräävät aina niin 
Maskutalon kuin Liedon seurakun-
takeskuksen juhlasalinkin täyteen 
yleisöä. Korona-viruksen aiheutta-

mien määräysten johdosta konsert-
tien ajankohtaa ei ole vielä pystytty 
vahvistamaan.

Korona siirsi 
taivalkonsertin
Kevään mittavin konsertti  Vete-
raanin taival suunniteltiin pidettä-
väksi  25.4.2020 klo 15.00 Heikki-
län sotilaskodissa. Tämä tapahtuma 
peruuntui myös ja siirretään  myö-
häisempään ajankohtaan . Konsertti 
toteutetaan Turun Sotaveteraanilau-
lajien ja Turun Sotaveteraanisoitta-
jien yhteistyönä. Ohjelmassa huomio 
kiinnittyy Sam Sihvon laulunäytel-
mään Jääkärin morsian, josta kuul-
laan osa I . Kuuluisa teos on vaatinut 
ahkeraa yhteisharjoittelua kuorol-
ta, orkesterilta ja solisteilta. Kapel-

limestareina toimivat Reijo Ahola 
ja Heikki Varantola. Kuoroa johtaa 
Pekka Salminen. Solisteina ovat 
Reijo Ahola, Hannu Mäkilä, Tui-
ja Saura ja Pertti Keihäs, joka myös 
juontaa konsertin.   
 
Sota-ajan perinteiden vaaliminen 
vaatii hyvää yhteistyötä asian piiris-
sä toimijoilta sekä rohkeita ideoita 
monimuotoisten tapahtumien järjes-
tämiseksi, jotta mobiiliaikaa elävän 
yleisön kiinnostus herätettäisiin.  
Turun Sotaveteraanisoittajat on oh-
jelmavalinnoillaan lähtenyt ripeästi
toteuttamaan perinteiden vaalimisen 
teemaa.

Kirjoittaja: Elvi Jalonen
Turun Sotaveteraanisoittajat, 
sihteeri ja viulisti
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Oravapatteri kunnostautui 
– tehokkuutta sotatoimissa

Useat turkulaisveteraanit viime vuosina ovat Veljesvies-
tissä  kertoneet kokemuksistaan Oravapatterissa, patte-
ristosta, jonka miehistöä oli koottu vapaaehtoisista 15-
19 -vuotiaista koulupojista. Suojeluskunnassa koulutusta 
saanut  joukko koottiin   Turun Sanomien ilmoitukseen 
vastanneista  syksyllä 1940 testien ja haastattelujen jäl-
keen

Kevyt Patteristo 14:ssa jatkosodassa mukana ollut Keijo 
Heikola  kertoo Oravapatterista kirjassaan ”Kevyt Patte-
risto 14 sotatoimissa 1941-44”. Kirjan loppusivuille hän 
on tiivistänyt oman arvionsa turkulaisjoukon toiminnas-
ta.

Kirjoittajan pojalle, Kalevi Heikolalle, kirja on avannut 
kuvan Kannaksen tapahtumiin.

- Tänään harmittaa, miksi en kysellyt isältä, että min-
kälaista sota sinun kohdaltasi oikein oli, sanoo Kalevi 
Heikola. – Ei noista vuosista perheen kesken puhuttu. 
Mutta oli tosin niin, että kun vierailulle tulleet joskus 
keskustelivat sotakokemuksistaan, kuultu meni koulu-
pojan toisesta korvasta ulos.

- Ei sotavuosien tapahtumista paljon puhuttu. Jossakin 
vaiheessa kuulin, että isäni oli ollut jossakin vaihees-
sa kuultavana Mainilan laukauksiin liittyneistä tapah-
tumista, koska suomalaista tykistöä oli sillä suunnalla. 
Myöhemminhän itänaapuri on myöntänyt, että suoma-
laisilla ei ollut mitään osuutta näihin kuuluisiin lauka-
uksiin.

- Tarkemmin voi perehtyä isäni ja Kevyt patteristo 14:n 
vaiheisiin jatkosodan aikana lukemalla isän kirjoitta-
maa kirjaa ”Kevyt patteristo 14 sotatoimissa 1941-44”.

 Kirja kertoo patteriston vaiheista yksityiskohtaisesti.  
Viimeisillä sivuilla todetaan suomalaisten lopettaneen 
tuli- ja taistelutoiminnan syyskuun 4. päivänä klo 7, 
mutta vastapuoli jatkoi tulitusta vielä vuorokauden. Il-
lalla 18.9 alkoi marssi kohti Rautjärveä, sieltä Simpe-
leelle, josta patteristo kuljetettiin junalla Turkuun. Ko-
tiuttaminen tapahtui Tyttölyseolla 19.11. mennessä.

Henkilöesitterly Turun Sotaveteraaniewn vuonna 2000 julkaistusta jäsenmatrikkelista. Orarapatterista kirjoitetun 
kirjan esittelijänä Kalevi Heikola.
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 Loppuarviossa Heikola toteaa patteriston arvon löy-
tyneen tehokkuudesta sotatoimissa, paraatikentältä ei 
pisteitä lähdetty hakemaan.

” Kev.Psto 14:ssa koko sodan ajan palvelleen arvio omas-
ta joukko-osastostaan tuskin voi olla muuta kuin subjek-
tiivinen. Jonkinlaisen objektiivisen mittapuun arvioi-
taessa niitä olosuhteita, joissa toiminta on tapahtunut, 
tarjoavat kuitenkin patteriston eri vaiheissa tukemien yh-
tymien tappionumerot. Heinäkuussa 1941 kärsi 7.D, jol-
le Kev.Pst 14 oli alistettu, toiseksi suurimmat divisioona-
tappiot, vain oikeanpuoleisena naapurinaan toimineella 
saman AK:n 19.D:lla oli vielä enemmän tappioita. Mää-
rällisesti koko sodan raskaimmat divisioonatappiot oli 
kuitenkin Ps.D:lla, joka Vuosalmessa kolmessa päiväs-
sä menetti 60 prosenttia taisteluun osallistuneiden jouk-
kojensa rivivahvuudesta eli 1 723 miestä. Kun Kev.Pst 
14 heinäkuussa 1944 tuki sekä 2.D:n että Ps.D:n puolus-
tusta, joutui jokainen patteristossa palvellut kokemaan ja 
näkemään sen aikaisen suursodan koko ankaruuden.

Se tykistöporukka, joka maihinnousukengissään, Terni-
kivääreillä aseistettuna ja varsin vähin moottoriajoneu-
voin varustettuna 21.6.1941 illalla lykkäsi leikkikalun 
näköiset tykkinsä kahteen vähäiseen jäänsärkijään Turun 
satamassa, tuskin kovin paljon vastasi kuvaa moottoroi-
dusta patteristosta. Mukana olleet nuorukaiset saattoivat 
antaa aihetta huomautuksiin partiopojista. Sotatoimis-
sa Laatokan-Karjalassa ja Itä-Kannaksella nämä nuoru-
kaiset, jotka vasta sotatoimissa saivat varsinaisen koulu-
tuksensa, selviytyivät kuitenkin erinomaisesti siinä kuin 
vanhemmatkin miehet. Kun nuorukaiset olivat siirty-
neet pois patteristosta, saattoi asemasodan pitkinä vuo-
sina joskus tuntua siltä, että elettiin jonkinlaisessa ha-
jautetussa aseistetussa ukkokodissa, joka ei suurestikaan 
muistuttanut sotajoukkoa, mutta osasi kyllä löytää elä-
mästä ankeissakin oloissa valoisia puolia. Asemasotaa 
seuranneilla  Suomen kohtalonhetkillä tämä joukko vas-
tasi noin kymmesosasta sitä tehokasta tykistötulta, jonka 
turvin uupuneen ja pahoja tappioita kärsineen jalkaväen 
lopulta onnistui pysäyttää Vuosalmen alueella vihollisen 
ylivoimaiset joukot.

Paraatissa ei Kev.Psto 14 varmaankaan 
olisi herättänyt ainakaan myönteisiä 
huomiota, sen arvo joudutaan etsimään 
tehokkuudesta sotatoimissa. Millaiseksi 
tämä tulos arvioidaankin, on muistetta-
va, että se on koostunut jokaisen muka-
na olleen miehen panoksesta, yhtään ni-
meä mainitsematta, jokaisen panoksesta 
omalla paikallaan, olipa hänen vakans-
sinsa mikä tahansa”.

Jatkosodan alkaessa Ahvenanmaalle 
siirrettiin joukkoja turvaamaan aluet-
ta Neuvostoliiton joukkojen maihinnou-
sulta. Mukana oli myös turkulainen Ke-
vyt Psto 14. Tämän komennus kesti pari 
viikkoa, turkulaispatteristo määrättiin 
tukemaan Karjalan Armeijaa. Jälleen 
laivaan, Turusta junalla Tohmajärvelle.

Kuva telttareiristä Björsbyssä.

SA-kuva
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Laivamalleja Pansioon

Kalevi Heikola kertoo tutustuneensa 
kotona olleen kartan ja Kevytosas-
ton historiakirjan avulla turkulaisten 
sotakokemuksiin. Työvuosiensa jäl-
keen lähti mukaan  sotilaskotien toi-
mintaan.  – Silloin tuli esille,  että 
varuskunnathan voisivat auttaa säi-
lytysongelmiinsa ratkaisuja etsiviä: 
laivojen pienoismallit varmasti säi-
lyisivät parhaiten sotilaskodeissa ja 
olisivat siellä varusmiesten nähtä-
vissä.

- Vaimoni kodista meille tuli pie-
noismalleja, joitten varastoiminen 
tuotti ongelmia. Onneksi Pentti Kor-
honen muistutti, että varmasti varus-

kunta voisi ottaa laivat huolehditta-
vakseen.

Pirjo Heikola kertoo isänsä Kalervo 
Koiviston innostuneen mallien ko-
koajaksi jäätyään Erillisestä viesti-
komppaniasta eläkkeelle.

- Kun eläkevuodet alkoivat, isäl-
lä ei ollut oikein mitään tekemistä. 
Mikään ihme ei lopulta ollutkaan, 
että olohuone täyttyi pienoismalleis-
ta. Hän oli aina pitänyt näpertelystä, 
talonrakentaminen ei kiinnostanut.  
Taustalla vaikutti myös kiinnostus 
historiaan.

- Minä kävin silloin koulua ja illem-
malla ryhdyimme siivoamaan laivo-
ja pois olohuoneesta. Eihän työ aina 
ollut ihan siistiäkään, koska sarjojen 
osia joutui välillä veistämään.
Kalervo Koivisto palveli viime vai-
heessa II Erillisessä viestikomp-
paniassa Pääskyvuorella.  Jatkoso-
dan vuosina hän oli Kevyt Patteristo 
14:ssa.
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Pansioon rantautuneet pienoismallit  Golden Hind, Viktory, Santa Maria ja Cutty Sark.
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Toiminnan talvikausi 

Muistojen joulu
Kahdeksankymmentä vuotta Talvisodan joulusta, Turun Sotaveteraanien Muistojen joulu tuomiokirkossa. Tervetu-
loatervehdyksen esitti toiminnanjohtaja Osmo Suominen. Joulumuistojaan sodan ja rauhan vuosilta kertoi arkkipiis-
pa emeritus John Vikström. Muistojen joulutilaisuudessa oli mukana myös Aino -kuoron lauluryhmä.
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Paastoajan virret, sotaveteraanien perinteinen tilaisuus 
Henrikin kirkossa helmikuussa. Tällä kertaa puhujina 
arkkipiispa emeritus Jukka Paarma, vt kirkkoherra Pau-
liina Uhinki-Suominen  sekä veteraaniyhdistyksen hen-
gellisen jaoston vetäjä Antti Koponen.

- Laulamme yhteisyyttä ja terveyttä sodanajan laulujen 
voimalla.

Yhteislaulujen järjestelyistä vastanneen veteraanikuo-
ron vetäjä Kalevi Niemelä lupaa, että syksymmällä van-
hoja lauluja mielellään laulavat kutsutaan jälleen Lau-
lun ystävien tiloihin Puutarhakadulle.

Kevättalven lauluja oli vetämässä Aulis Kotaviita ja 
säestämässä Pekka Rantanen. Tilaisuuden juontajana 
Hannu Mäkilä.

Sotaveteraaniyhdistyksen muonitusjaosto jatkaa perin-
teistä torimyyntiä.  – Turkulaiset pitävät hyvästä her-
nekeitosta, veteraanirokasta, jonka laatua on aina var-
mistettu erinomaisilla raaka-aineilla sekä pitkällä 
keittoajalla, toteaa ryhmän vetäjä Leena Karttunen.  Ke-
väisenä perjantaina keitonmyynnissä Marja Ihamuotila 
ja Esa Malinen.



VELJESVIESTI 1/2020

24

VELJESVIESTI
Turun Sotaveteraanit Ry:n jäsenlehti
Vastaava toimittaja: Pekka Paatero
Päätoimittaja: Aimo Forsell
Puh. 050 463 5501
Toimittaja: Osmo Suominen

Toimisto
Läntinen Pitkäkatu 37, 20100 Turku
Puh. (02) 251 6870


