
"Rakkaus, rukous ja ruisleipä" 

"Katson sinun nimeäsi 

isä 

sankarin haudalla 

surun kipeä risti silmissäni. 

Kuulin vasta nyt 

että olin soittanut viulua 

sinun sylissäsi 

monta kertaa 

Minä en muistanut sitä, 

muistin vain, että odotin 

sinua kauan. 

Laittoivat tuon kiven sydämeeni." 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, puolisot ja lesket, Herra Ministeri, 
arvoisat veteraanityön tekijät, hyvä juhlayleisö, naiset ja miehet 

Olen iloinen, että saan olla täällä luonanne ja tuoda Puolustusvoimien 
tervehdyksen tähän juhlaanne. Puolustusvoimille, hyvät veteraanit, teidän 
panoksenne ja hyvinvointinne on erittäin tärkeätä. Läsnäolonne esimerkiksi 
kutsunnoissa on erittäin merkityksellistä. Sydämen viisautenne on meille 
nuoremmille isänmaan puolustajille arvokasta. Kiitos teille siitä! 

Alkuvuosi on tuonut muutaman suruviestin tähän yhteisöön. Otan osaa 
suruunne - halusin Sylvi Ravon säkeillä myös osoittaa sen. 

Minulla on elämässäni tähän mennessä ollut yhden kerran kunnia taittaa 
palvelustoverini tuntolevy. Hyvän ystäväni kuolinvuoteella hänen vaimonsa 
pyysi minua sen tekemään. Siinä surumme keskellä silmiini nousi 
kuolinilmoitus, jossa on suuri ilo ja lohtu 

"Älkää itkekö sitä, kun kuolin, vaan iloitkaa siitä, että elin." 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 



Viime sotiemme jälkeen jalkaväenkenraali Heinrichs oli täällä Keski-Suomessa 
Jyväskylässä eräässä tilaisuudessa ja juhlapuheessaan osoitti seuraavat sanat 
keskisuomalaisille veteraaneille: 

"En voi ajatella itsenäisyytemme raskasta tietä ja tämän maakunnan panosta 
vapauden puolesta, muistelematta erästä joukkoa, joka oli teitä, niin kuin 
minuakin erikoisen lähellä, tarkoitan Talvisodan Taipaleen miehiä. Minulla oli 
kunnia olla sen armeijakunnan komentajana, johon he kuuluivat ja vaikka 
enimmäkseen toimin melko kaukana heidän taistelulinjoiltaan turvallisessa 
komentopaikassani, niin olivat he päivin ja öin ajatuksissani. Omin silmin näin 
ja toisten kautta kuulin silloin paljon ihmeellistä. En usko, että olen koskaan 
sen voimakkaammin tuntenut ja tajunnut, kuinka lähelle toisiaan asetakkiset 
miehet voivat tulla, kuin juuri noina kuukausina. Silloin tajusin myös, minkä 
vuoksi sanotaan ASEVELI." 

ASEVELI, Aseveljeys, veljeä ei jätetä - nämä ajatukset olivat varmasti kantavia 
teemoja myös aikana, kun veteraanityö käynnistettiin. 

Nyt Keuruun Rintamaveteraanit ry täyttää jo 50 vuotta. 

Aika sotien jälkeen tähän päivään sisältää kovasti erilaisia vaiheita. Aluksi 
maamme jälleenrakentamisen vaihe ja vaaran vuodet - kielletyn Suomen 
Aseveljien Liiton jälkeinen tyhjiö, 60 - 70- lukujen radikalismi, 80- luvun 
herääminen ja siitä käynnistynyt veteraanien arvostus ja myös veteraanityön 
merkityksen korostaminen - tie on ollut pitkä ja varmasti vähän kivinenkin. 

On sanottu, että me nykypolvi kärsimme huonoa omaa tuntoa siitä, että 
veteraanit olivat yhteiskuntamme varjossa vuosien ajan ja nyt yritämme 
kiivaasti sydämemme puhdistaa. En tiedä siitä itse sen enempää - minä tunnen 
kiitollisuutta ja ylpeyttä - olen teille kiitollinen siitä, että meillä on vapaa maa 
ja olen ylpeä siitä, että meillä on teidän hieno perinne vaalittavanamme. 
Arvokkain asia saamastamme perinnöstä on rauha, joka meille on hankittu ja 
säilytetty. 

Meillä nykypolvella on kunniavelka - kunniavelka, jota me emme saa lyhentää 
koskaan. Meidän kunniatehtävämme on maksaa sitä joka päivä. Me 
maksamme sitä parhaiten tekemällä työtä meidän jälkeläistemme eteen niin 
kuin meidänkin eteen on tehty. 

Viime sunnuntain keskisuomalaisen etusivulla oli kuva Ilmasotakoulun 
sotilasvalatilaisuudesta. Kuvassa näkyi valan vannovia nuoria miehiä ja naisia - 
tulevia uusia maanpuolustajia, hienoja suomalaisia nuoria, jotka ensinnäkin 
arvostavat suuresti teitä ja teidän töitä hyvät veteraanit. Ja toiseksi heidän 
maanpuolustustahtonsa on korkea. Voimme olla ylpeitä myös siitä, että 
tulevaisuudellamme on puolustajansa. 

Tänä aikana, kun syytämme toinen toisiamme itsekkyydestä, oman edun 
tavoittelemisesta ja kaikesta mahdollisesta, toivon, hyvä juhlayleisö, että 



kehottaisitte ihmisiä pysähtymään joskus lukuisten sankarihautausmaittemme 
hiljaisten muistoristien äärellä. Ne kertovat, mitä velvollisuuden täyttäminen 
äärimmillään merkitsee: se on oman henkensä antamista läheisten puolesta. 
Se on välittämistä. 

Keski-Suomen aluetoimiston päällikön - siis minun - tämän vuoden otsikko on 
"Välittämisen vuosi - välittämisen vuoksi". 

"Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, jotta saisimme viisaan sydämen" 

Kiitos! 


