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Sotiemme	veteraanien	yhdistysten	historiaa	

15.5.2016 Petäjäveden Sotaveteraanit ry 50-vuotta 

 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit 

Arvoisa juhlaväki 

 

Veteraanijärjestöjen, Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton,  matkan varrelle on 

viiden vuosikymmenen aikaan mahtunut monenlaisia tapahtumia. Molemmissa liitoissa on 

ollut sisäisiä kiistoja, jotka ovat johtaneet osastojen tai jopa piirien eroamiseen pääliitosta. 

 

Lisäksi liittojen välillä oli alkuaikoina kilpailua jäsenistä. Nämä asiat jossain määrin 

kietoutuivat toisiinsa. Kun mukana oli vahvoja persoonia, niin tapahtui kaikenlaista. 

 

Tämä kaikki kuitenkin tapahtui noin neljä vuosikymmentä sitten. Pyrin valaisemaan 

esityksessäni liittojen välisiä suhteita.  

 

Silloin tällöin on noussut yleisissä keskusteluissa jo puolen vuosisataa esille ihmettely miksi 

meillä täällä on kaksi samalla asialla olevaa sotiemme veteraanien järjestöä. Ihmetellen on 

kysytty eikö yksi iso järjestö voisi saada parempia tuloksia aikaan kuin kaksi pienempää? 

 

Kaksi suurinta järjestöä, sotaveteraanit ja rintamaveteraanit, edustavat laajasti 

rintamapalveluksessa olleita.  Kahden pääjärjestön syntytaustat poikkeavat ajallisesti ja 

toiminnallisesti toisistaan. Silti näiden yhdistysten tarve on kummunnut samasta asiasta: 

sotiemme veteraanien sosiaalisen avun tarpeesta.  Tämä tarve on yksilön näkökulmasta vain 

kasvanut..  

 

Miten tähän päivään on edetty? Asiaa historiallisesti tarkasteltaessa huomataan, että jo 

talvisodan jälkeen oltiin jo varhain liikkeellä. 
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Talvisodan päättymisen jälkeen syntyi joukko-osastojen ja rintamalohkojen pohjalta useita 

aseveliyhdistyksiä.  

 

Talvisodan aseveliyhdistysten varaan ryhdyttiin pian perustamaan uutta rintamamiesten 

järjestöä, jonka tehtävänä olisi yhdistää eri kansalaispiirejä valtakunnallisesti.  4.8. 1940 

perustettiin Säätytalolla pidetyssä kokouksessa Suomen Aseveljien Liitto. Sodassa 

vammautuneiden tueksi perustettiin Jyväskylässä 18.8.1940 Sotainvalidien Veljesliitto.  

 

Seuraavana kesänä alkaneen jatkosodan vuoksi molempien edellä mainittujen järjestöjen 

varsinainen toiminta oli ymmärrettävistä syistä kokonaisuudessaan vähäistä. Jatkosodan 

päätyttyä Suomi velvoitettiin lakkauttamaan ns. fasistiset järjestöt. Vain Sotainvalidien 

Veljesliitto sai jatkaa toimintaansa ja monet muut, kuten Aseveljien liitto, Lotta Svärd-järjestö 

ja monet muut lakkautettiin valtioneuvoston päätöksellä tammikuussa 1945.  

 

Vuonna 1940 oli tullut voimaan pika-asutuslaki, jolla autettiin Neuvostoliitolle luovutettujen 

alueiden väestöä sijoittumaan uusille asuinsijoille. Alkanut sota keskeytti lain soveltamisen.   

 

Jatkosodan aikana useissa poliittisissa puheissa palattiin maanhankintaan. Lupauksiin kuului 

myös rintamalla taistelleiden muistaminen jollakin tavalla. 

 

Sotavuosien ajan istunut eduskunta hyväksyikin viimeisenä asianaan maanhankintalain, joka 

koski vain perheellisiä rintamamiehiä. Poikamiehiä, joita oli kuitenkin ollut puolet rintamalla 

olleista, laki ei koskenut.  

 

Sodanjälkeistä hiljaiseloa kesti kaikkiaan lähes vuosikymmenen verran. Valtakunnan 

poliittisissa piireissä ilmeisesti nähtiin, että kaikki oli tehty mitä pitikin. Rintamamiehet, joiden 

sotavamman aste oli riittävän iso, saivat Sotainvalidien Veljesliiton apua ja lakisääteisiä 

korvauksia sekä vammojen vaatimaa hoitoa. 

 

 Osalle sodassa vammautuneista oli kuitenkin määritelty niin alhainen haitta-aste, etteivät he 

saaneet järjestettyä tukea lainkaan. Lisäksi aika laajasti katsottiin valtiovallan unohtaneen ne 
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rintamamiehet, jotka perustivat perheen heti sodan jälkeen. Suurin osa rintamalla olleista koki 

tulleensa ainakin jossain määrin petetyiksi. 

 

Sotien jälkeen perustetut joukko-osastojen aseveliyhdistykset ja vastaavat vaalivat taistelujen 

aikana syntynyttä asevelihenkeä ja pyrkivät auttamaan vaikeuksiin joutuneita aseveljiä 

taloudellisesti ja sosiaalisesti. Näiden yhdistysten toiminta oli rajallista koska valtiolta ei tullut 

markkaakaan.  

 

Yleisesti ottaen sotien jälkeen rintamalla olleiden piireissä esiintynyt tyytymättömyys valtaa 

pitäviä kohtaan lisääntyi vähä vähältä ja 1950-luvulle tultaessa alkoikin tapahtua liikehdintää eri 

puolilla maata. Maansaantioikeutta vailla olevat perustivat Tampereella marraskuun lopulla 

1956 yhdistyksen ajamaan rintamiesten asiaa. Tämä Artturi Tienarin johtama yhdistys oli 

mallina ainakin Helsinkiin, Hyvinkäälle, Kouvolaan ja Hämeenlinnaan lähinnä 

asuntokysymyksiä ajaneille rintamamiesyhdistyksille. Niiden  varaan syyskuun lopulla vuonna 

1957 perustettiin Rintamamiesten Asuntoliitto, myöhempi Sotaveteraaniliitto. Näinä vuosina 

alkoi muotoutua myös uusi selkeän tavoitteellinen toimintatapa. 

 

Rintamamiesyhdistysten liikehdintä sai noina vuosina myönteistäkin aikaan, sillä arava-

lainsäädäntöä toimeenpantaessa vuonna 1959 säädöksiin tuli maininta sotaveteraaneista, jotka 

oli asetettava etusijalle asukkaita arava-taloihin valittaessa (asetus annettiin v. 1959). 

 

5. huhtikuuta 1964 perustettiin Helsingissä Rintamamiesveteraanien Asunto- ja Tukiliitto. Tämä 

liitto ei ollut sääntöjensä mukaan poliittinen, vaan teki yhteistyötä laajalta pohjalta. Liiton 

hallitukseen valittiin tarkoituksella jäseniä kaikista puolueista. Jäseneksi pääsyn edellytyksenä 

oli sotilaspassin merkintä taisteluihin osallistumisesta.  

 

Uuden valtakunnallisen liiton tulo kentälle aiheutti hämmennystä. 

 

Täällä Keski-Suomessa Jyväskylän seudulla rintamamiestoiminnan järjestölliset ensivaiheet 

konkretisoituivat vuonna 1950, jolloin perustettiin ensisijassa asuntojen hankkimiseen pyrkivä 

yhdistys. Sen toiminnan voidaan katsoa tuolloin tähdänneen koko alueensa rintamamiesten 

hyväksi. Jyväskylän seudun (20.3.1950) yhdistys oli etulinjassa, sillä Jyväskylään valmistui 

sittemmin maamme ensimmäinen rintamamiestalo, Vuorikilpi. 
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Perustamisasiakirjan mukaan  Jyväskylän seudun yhdistyksen oli tarkoitus tukea toukokuussa 

1945 annetun maanhankintalain ulkopuolelle tai sen perusteella tontista tai asunnosta 

osattomiksi jääneiden vuosien 1939-1944 sotien rintamamiesten tai heidän 

oikeudenomistajiensa asiaa omatoimisuuden, keskinäisen tuen ja lainsäädännön avulla. Itse 

asiassa sama toiminnan tarkoitus ilmenee kaikkien veteraaniyhdistysten säännöistä. 

 

Vähänkään kauempaa katsottuna näytti siis siltä, että vuodesta 1964 alkaen rintamaveteraanien  

asialla oli kaksi saman päämäärän asettanutta järjestöä, jotka kilpailivat samoista 

jäsenehdokkaista keskenään. 

 

Rintamasotilaskysymyksissä tunteet kävivät välillä kuumina niin julkisuudessa kuin yksityisissä 

keskusteluissa. Erityisesti molempien liittojen yhdistymisasia herätti suuria intohimoja. 

 

Keski-Suomessakin käytiin 1970-luvun vaihteen tienoilla värikästä sananvaihtoa 

kahden veteraanijärjestön tarpeellisuudesta. Keski-Suomen sanomalehdissä 

”kiista” nostettiin heti uutiseksi, joka sai aikaan mielipidekirjoituksia puolesta ja vastaan. 

 

Muutamassa maan veteraanijärjestöjen piirissä oli esiintynyt erilaisia ”yhdistymishankkeita”, 

joiden tavoitteena oli yhdistää kaikki veteraanit samaan järjestöön. Kävipä niinkin, että kaksi 

rintamamiesveteraanien piiriä erosi keskusliitosta ja liittyi sotaveteraaniliittoon. Myös 

yksittäisiä rintamaveteraaniyhdistyksiä vaihtoi keskusliittoaan.  

 

Keski-Suomen läänin maaherra Eino Palovesi puuttui 1970-luvun vaihteen 

tienoilla eräässä juhlapuheessaan rintamamiesten järjestöasioihin ja nimesi 

Rintamamiesliittoa kuulematta ulkopuolisen sovittelijan neuvottelemaan veteraanijärjestöjen 

yhtymisestä eli ”eheyttämisestä”.  

 

Tunnettu keskisuomalainen poliitikko ja Sotaveteraaniliiton jäsen, maanviljelysneuvos Mauno 

Pohjonen sai tehtäväkseen yhdistää molempien liittojen osastot ja piirit. Ellei tämä onnistuisi, 

niin rintamamiesten olisi erottava Rintamamiesveteraanien liitosta ja liityttävä 

Sotaveteraaniliittoon. 
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Sovittelija otti yhteyttä Rintamamiesliittoon pyytäen valtakirjaa asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Valtakirjaa ei annettu, vaan sovittelijaa kehotettiin luopumaan hankkeesta.   

 

Maanviljelysneuvos Pohjonen luopui pian tehtävästään ”yhdistäjänä”. 

Varsinainen liittojen yhdistymiskeskustelu hiipui ajan mittaan valtakunnallisestikin. Oli käynyt 

ilmeiseksi, ettei mitään yhdistymistä tulisi. Sen sijaan liittojen yhteistoiminta päättäjiin päin 

vahvistui. 

 

Kuitenkin vielä 1970-luvun puolivälissä tapahtui Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa ja 

muuallakin liikehdintää järjestökysymyksessä. 

 

Liittojen välinen yhteistyö oli kiinteää alkuun päästyään. Se oli myös tuloksekasta, sillä on 

arvioitu, että kaksi vahvaa toimijaa oli yhdessä vahvempi kuin vain yksi isompi yksinään. 

Tärkeä etappi saavutettiin  rintamasotilastunnuksen käyttöönoton myötä, josta tehtiin 

päätös  vuonna 1969. Tällöin määriteltiin virallisesti kuka on rintamamies ja oikeutettu etuihin. 

Nyt rintamamiehet, eli etujen saajat olivat tunnistettavissa, heitä oli rajattu määrä ja heille 

tarkoitetut tuet voitiin ohjata oikeille henkilöille. Tosin aikanaan oli pieni yllätys, että heitä oli 

niinkin paljon kuin 456500. 

 

_____________________ 

Asetuksen mukaan rintamasotilaalla tarkoitetaan Suomen kansalaista, joka vuosien 1939-1945 

sotien aikana on osallistunut puolustusvoimien joukoissa varsinaisiin sotatoimiin 

reserviläisenä, nostomiehenä, vapaaehtoisena tai vakinaisessa palveluksessa olevana. 

Varsinaisiin sotatoimiin osallistuneeksi katsotaan henkilö, joka on todistettavasti osallistunut 

taisteluihin rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän joukoissa tahi sen alueella taikka 

ilmatorjunta- tai rannikkojoukoissa, merivoimien alusyksiköissä tahi ilmavoimien 

lentoyksiköissä.”  

Tunnusten	lukumäärät	
 
Rintamasotilastunnus 456 500 asetus v 1969, voimaan 1.4.1970 
Veteraanitunnus  3 000  asetus 1977 vapaussodan veteraanit  
Rintamapalvelustunnus 68 000 asetus 1978 rintamanaisille 
Ulkomaalaisen rintamasotilastunnus 1 800   
asetus 1992 Suomen rintamalla taistelleet ulkomaalaiset 
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Rintamatunnus 800  asetus 1988 linnoitustyössä olleille työvelvollisille 
 
Tunnuksia lakattiin myöntämästä vuonna 1994, mutta todistuksen rintamalla olostaan saa 
edelleen rintamapalveluksesta myönnettävän etuisuuden hakemiseksi. 
 
Rintamatunnuksen omaaville suunniteltiin  Tammenlehvä-merkki, joka tuli käyttöön vuonna 

1986. Sen kustannuksista vastasi puolustusministeriö. 

_________________ 

 

Kaikkia rintamaveteraaneja koskevissa ja vähänkään isommissa asioissa on 

liittojen kesken oltu yhtenäisiä ja yhdessä on ajettu asioita myös alueellisesti ja 

paikallisesti. Tästä on osoituksena muun muassa Peurungan kuntoutuslaitoksen 

perustaminen, joka oli alun perin maakuntalähtöinen. Laitoksella oli sittemmin kyllä myös 

eräiden valtakunnan tason päättäjien tuki.  

 

Peurunka-hanke oli suunnannäyttäjä ja maakunnan veteraanien alulle panema,. 

 

 Peurungan perustamisaikoihin alkoi yleisellä tasolla liikkua uusia ajatuksia työkykyisyyttä 

palauttavan ja ylläpitävän ennakoivan kuntouttamisen merkityksestä.  

 

Sotaveteraanien järjestöjen piirissä tavoitteena olikin alun alkaen nimenomaan työkykyä 

ylläpitävän kuntoutuksen järjestäminen ja siihen ohjaaminen.  

 

Korsuveljesten kannatusyhdistyksen hallitukselle kävi vuoden 1968 loppua 

kohti selväksi, etteivät yhdistyksen voimavarat riittäisi kuntoutumislaitoksen 

perustamiseen ja ylläpitämiseen.   

 

Vain KELA:lla olisi riittävän leveät hartiat säästää kuntoutumislaitos konkurssilta.  Kelan 

pääjohtaja vastusteli aluksi asiaa, mutta myllypuhelun jälkeen hän  muutti kantansa. KELA sai 

pääomistuksen ja sen kautta tuli myös päärahoitus laitokselle. 

 

Rintamaveteraaniliittolaisessa keskustelussa on arvioitu aiemmin mainitsemieni ”eheyttäjien” 

olleen hyvässä uskossa liikkeellä, eivätkä nämä eheyttäjät olleet aivan aina tilanteen tasalla.  

Vastaavaa näkemystä oli myös sotaveteraaniliiton puolella. 
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Mutta jotkut olivat aika sitkeästi asialla, osa koko ajan. Vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-

vuotisjuhlaan sai kutsun vain Sotaveteraaniliitto ja sen edustajat. Jälkeenpäin selitettiin 

yksipuolisen kutsun olleen vahinko, sillä Rintamamiesliittokin oli kyllä ollut tarkoitus kutsua 

itsenäisyyttä juhlimaan mutta asiassa oli tapahtunut jonkinlainen sekaannus..  

 

Tämäntapaisista sattumuksista voi päätellä, että jotkut tahot tai henkilöt ottivat 

kilpailijaksi koetun kukistamisen tosissaan huolimatta liittojen välisestä 

sopimuksesta kunnioittaa toinen toistaan. 

 

Liitot olivat nimittäin perustaneet Veteraaniliittojen neuvottelukunnan yhteisten asioiden 

edistämiseksi. Siihen kuului Sotaveteraaniliitosta Viljo Turunen, Leevi Junes, Artturi Paasonen, 

Kauno Reijonen, Rintamamiesliitosta Yrjö Kulhia, Aulis Kosonen, Toivo Pyykkö ja Toivo 

Leinonen.  

 

Puheenjohtajaksi kutsuttiin Reserviupseeriliiton  toiminnanjohtaja Aimo Raassina ja sihteeriksi 

Sotainvalidien Veljesliiton jaostopäällikkö Johannes Reitamo. 

 
Neuvottelukunnan tehtäväksi annettiin mahdollisen yhteistoiminnan tutkiminen.  
 
Rintamamiesveteraaniliiton paimenkirjeessä osastoille kirjoitettiin seuraavaa:  
 
Neuvotteluissa sovittiin myöskin n.s. linnarauhasta, joka ”tarkoittaa sitä, että kumpikin liitto 
sitoutuu noudattamaan kentällä hyviä käytöstapoja, kunnioittamaan toista liittoa, olemaan 
aiheuttamatta minkäänlaista häiriötä toista liittoa kohtaan ja ettei mitään epäasiallisia vihjailuja ja 
huhukampanjoita harrasteta. Liittohallituksemme tiukkana ja tinkimättömänä periaatteena on k. o. 
sopimuksen noudattaminen.”  
 

Mutta jotkut olivat aika sitkeästi asialla, osa koko ajan. Vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-

vuotisjuhlaan sai kutsun vain Sotaveteraaniliitto ja sen edustajat. Jälkeenpäin selitettiin 

yksipuolisen kutsun olleen vahinko, sillä Rintamamiesliittokin oli kyllä ollut tarkoitus kutsua 

itsenäisyyttä juhlimaan mutta asiassa oli tapahtunut jonkinlainen sekaannus. 

 

Mitä ilmeisimmin asialla olivat yksittäiset ja sopivassa asemassa olleet henkilöt, jotka toimivat 

omin päin välittämättä keskusjärjestöjen linjauksista uskoen olevansa oikealla asialla. 
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Keitä olivat rintamamies- ja sotaveteraanien yhdistysten jäsenet? Mistä yhteiskuntaluokista 

tai ammattien piiristä he tulivat? Mitä poliittista puoluetta he äänestivät?  

 

Dosentti Martti Kukkosen veteraanien sosiaaliturvaa koskeneen tutkimuksen eräs osa kosketteli 

rintamaveteraanien yhteiskunnallisia asenteita. Hänen tutkimuksestaan tiivistäen voidaan 

todeta, että poliittisesti oikeistolaisittain asennoituneita oli Sotaveteraaniliitossa suhteellisesti 

enemmän kuin Rintamamiesveteraanien liitossa, jossa jäsenet olivat yleisesti ottaen poliittisesti 

aktiivisempia ja osallistuivat ahkerammin ammattiyhdistystoimintaan. 

 

Sotaveteraaniliiton jäsenet osallistuivat taas naapureitaan enemmän maanpuolustus- ja 

reserviläistoimintaan.  

 

On syytä korostaa, että kummassakin poliittisen kannan ilmaisseen jäsenistön suurimpana 

ryhmänä olivat poliittiseen keskustaan lukeutuneet. Mainittu tutkimus oli 1970-luvun 

alkupuolelta. 

 

Korostettakoon vielä, että kumpikaan liitto vaatinut jäseniltään minkään puolueen jäsenkirjaa. 

 

Myös keskusjärjestöjen välit ovat asialliset ja korrektit. Toimivathan liitot ja paikallisosastot 

samoissa tiloissa niin Helsingissä kuin myös  Jyväskylässä. 

 

Mutta veteraanijärjestöjen on oltava valppaana. Nykyisen valtakunnan hallituksen edeltäjä 

yritti leikata rintamasotilaille tarkoitettuja  määrärahoja aika lailla, mutta joutuikin 

perääntymään aikeissaan koska eduskunnassa yli puoluerajojen löytyikin riittävästi tukea 

veteraanien asialle.  

 

Jatkuvasti myös muun muassa täkäläisessä maakuntalehdessä, viimeksi viime perjantaina,  joku  

kyseli sotiemme veteraanien kätkettyjen miljoonien perään: Missä sotaveteraanien rahat 

makaa? Onko veroparatiisissa vai jossain sijoitusrahastossa? kirjoitti nimimerkki  Kyllä ne 

jossain on.  

 

Tämä on aivan käsittämätöntä. Keitä nämä kirjoittajat  ovat? Kenen asialla he ovat? Mistä 

tämä kirjoittajien esittämä varma tieto on peräisin? 
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Voin siis lopuksi todeta, että järjestöjä ja sen yhdistyksiä ja yksittäisiä jäseniä edelleen 

tarvitaan  pitämään valppaana veteraanien, isänmaamme pelastajien, puolta. 

 

 

Lähteitä mm: liittojen 50-vuotishistoriat, Jyväskylän seudun yhdistysten historiikit. 


