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-   kuten kirjoitettu, soveltaen puhuttu 

 
Rakas Aino - Hyvät Pekka Tapio Viinikan 
lähiomaiset - kunnioitetut sotiemme 
veteraanit ja lotat - läsnäolijat.  
 
Tuon tähän arvokkaaseen tilaisuuteen 
Puolustusvoimien kunnioittavan 
tervehdyksen.  
 
Olemme saattamassa viimeiselle 
matkalleen paitsi aviopuolisoa ja läheistä 
perheenjäsentä ja luotettua ystävää - 
myös meille kaikille esimerkiksi kelpaavaa  
isänmaan etuvartiomiestä.  
 
Minun mieleeni Pekan kertomista 
rakentuneita muistikuvia hänen 
sotatiensä vaiheista - ei varmasti kaikilta 
osin täsmälleen tapahtuneen mukaisia - 
ovat alle kaksikymppisen nuoren miehen 
lähtö Keuruulta, väli-/koulutusvaihe 
Viipurissa, Jatkosodan ratkaisutaistelut 
Siiranmäessä ja Äyräpäässä, missä 
haavoittuneen ystävän tapaaminen, 
oma haavoittuminen 5.7.1944 - sekä 
kotiuttamiseen ja toipumiseen liittyvät 
vaiheet ja haasteet.  - Sankaritarina. 
 
Mistä emme juurikaan keskustelleet, on 
hänen aktiivinen toimintansa Keuruun ja 
Keski-Suomen Sotaveteraaneissa.  
Mutta mistä minä ja edeltäjäni, samoin 
kuin tuhannet pioneeriaselajissa 
varusmiespalveluksensa suorittaneet 
suomalaiset - tämän päivän 
vastuunkantajat - saimme nauttia, oli 
Pekan osallistuva läsnäolo monissa 
varuskunnallisissa ja muissa 
maanpuolustuksen tilaisuuksissa. 
 
Mikä Pekan myös minun mielessäni erotti 
kaikista muista tuntemistani 
kunniakansalaisistamme, oli hänen 
ainutlaatuinen sitoutumisensa ja 

sitkeytensä tiedon jakamiseen 
Keuruulaiselle nuorisolle sotiemme 
veteraanien ja veteraanisukupolven 
vaiheista ja uhrauksista - heidän 
ainutlaatuisesta lahjastaan jälkipolville.  - 
Sankaritarina tämäkin. 
 
Yhdelle monista Suomen historian 
opintomatkoista sain minäkin 
mahdollisuuden osallistua. - 
Unohtumaton lahja myös minulle, mistä 
olen Pekalle kiitollinen - toki myös 
muutamalle muulle täälläkin tänään 
läsnä olevalle. 
  
Pitkän ja arvokkaan elämänsä aikana 
Pekka siis toimi yli 70 vuotta rakkaan 
isänmaamme itsenäisyyden ja 
itsemääräämisoikeuden sekä kaikkien 
Suomalaisten turvallisen elämän ja 
hyvinvoinnin rakentamiseksi ja 
takaamiseksi. Aivan kuten jo mainitussa 
Äyräpäässä taisteluita johtanut 
jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, 
Pekka ymmärsi jo varhain, että Suomea 
voi puolustaa muutenkin kuin asein.  
 
Edellä mainittu taustalla, uskonkin 
ensimmäisen Kansallisen 
veteraanipäivän juhlan 27.4.1987 olleen 
Pekalle iso asia ja myös hänen 
arvostamansa tunnustus.  
 
Tämänvuotisen - järjestyksessään 30 
Kansallisen veteraanipäivän teema on:  
Vastavirtaan nousee lohen suku. 
Teema varmasti ilahduttaisi 
luontoihmisenä tuntemaamme Pekkaa, 
vaikka hänen mieleensä eivät lohet 
varmasti mahtuneetkaan kesällä 1944 
hänen ylittäessään/”meloessaan” 
rikkinäisellä veneellä yli Vuoksen.  
Kielikuvana lohen matka muistuttaa 
meitä maamme historian saavutuksista ja 
rauhasta, joka on saavutettu käymällä 
rohkeasti vastavoimia päin. Se myös 



velvoittaa meitä jälkipolvia vaalimaan 
rauhaa ja rakentamaan maatamme. 
 
Muisto ja ymmärrys tästä ei saa meiltä 
eikä tulevilta sukupolvilta koskaan 
unohtua. 
 
Pekka teki reilusti enemmän kuin yhden 
miehen osuuden. Tämä yhtenä asiana 
mielessäni tulen nostamaan Suomen 
sinivalkoisen lipun kotipihani tankoon 
tulevan huhtikuun viimeisenä 
keskiviikkona - kuluvan vuoden 2016 
Kansallisena veteraanipäivänä. 
 
Arvoisat Pekka Tapio Viinikan omaiset ja 
hyvä saattoväki, 
Haluan paitsi omasta puolestani, 
erityisesti koko Puolustusvoimien ja sen 
pioneeriaselajin puolesta lausua 
lämpimän ja syvän osanottomme Teille, 
Pekan puoliso - Aino 
Pekan lapset Maritta ja Tapio perheineen  
sekä muut lähiomaiset. 
 
Ette ole yksin surussanne. 
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