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Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat, hyvä kirkkojuhlaväki 

 

Itsenäisen Suomen kovimpien koettelemusten alkamisesta on ensi syksynä 30.11. kulunut 100 

vuotta. Talvisodan taistelut olivat todellinen näytön paikka nuorelle kansakunnallemme. Isänmaan 

puolustamisesta tuli suomalaisten yhteinen asia. Se toi rauhan ja säilytti itsenäisyyden niin 

talvisodan kuin sitä seuranneen jatkosodankin jälkeen ja antoi mahdollisuuden kehittää tästä 

maasta hyvinvointiyhteiskunnan, joka pärjää maailmalla vertailussa kaikilla alueilla. Tämän aseman 

on meille tehnyt mahdolliseksi sotiemme 1939 – 1945 sukupolvien työ ja uhraukset. Tästä me 

nykypäivän suomalaiset olemme suuresti kiitollisia ja haluamme osoittaa sen joukossamme vielä 

olevien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskien huolenpidolla sekä toimimalla niin, että 

veteraanien perintö siirtyy myös uusille sukupolville.  

Veteraanien avustamisessa ja kuntoutuksessa on tänä vuonna marraskuun alusta alkamassa aika, 

jota veteraanijärjestöt ovat tavoitelleet viime vuodet. Voimaan astuu uusi laki, joka asettaa 

rintamaveteraanit (ohiammutut) kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen suhteen samaan 

asemaan kuin on ollut sotainvalideilla perusjärjestelynä. Valtiokonttori ja veteraanijärjestöt ovat 

käynnistäneet sarjan koulutustilaisuuksia, joilla pyritään siihen, että kunnat ja veteraaniyhdistykset 

omalta osaltaan voivat täysi- tehoisesti ryhtyä toimimaan lain astuttua voimaan. Tässä rinnalla 

pyritään kehittämään puolisoiden ja leskien avustamista. 

Kuten edellä totesin, veteraanisukupolven perinnön siirto on tärkeä osa suomalaisuuttamme. 

Veteraanijärjestöt ovat yhteistoimin suunnittelemassa tulevan perinnetyön rakennetta ja sisältöä. 

Toimintamallia ollaan parhaillaan muokkaamassa. Sen valtakunnallinen koordinointi on 

suunniteltu Tammenlehvän Perinneliiton tehtäväksi. Vetres Keski-Uusimaa yhdessä alueen kuntien 

ja seurakuntien sekä lukuisten järjestöjen kanssa on hyvä pohja tälle perinnetyölle. Tähän työhön 

on liittymässä mukaan Järvenpään, Keravan ja Tuusula lisäksi Mäntsälä ja Pornainen. Siinä meillä 

on hyvä kokonaisuus tulevalle perinnetyölle.   

Talvisodan päättymisen kirkkojuhlasta on vuosien varrella tullut tärkeä veteraanisukupolven ja 

veteraanityössä mukana olevien yhteinen tapaaminen. Vetres Keski-Uudenmaan Hengellinen 

toimikunta on vuosien ajan toiminut yhdessä tämän tilaisuuden järjestäjänä vuoron perään 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa. Haluan esittää parhaimmat kiitokset 

toimikunnalle ja tällä kertaa erityisesti Järvenpään seurakunnalle tämänvuotisen tilaisuuden 

järjestämisestä. Kiitokset myös kaikille teille vapaehtoiset, jotka olette mukana juhlan 

järjestelyissä. 

Vetres Keski-Uudenmaan puolesta olette kaikki lämpimästi tervetulleita Talvisodan päättymisen 

kirkkojuhlaan.  


