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Kunnioitetut veteraanit, puolisot ja lesket, hyvät juhlavieraat!   
Pyydän teitä veteraanit ja puolisojäsenet nostamaan kätenne!   
Me kaikki muut nouskaamme kiitollisina kunnioittamaan Suomen pelastajia. 
 
Meillä suomalaisilla on ollut kuninkaita, keisareita, Suomen suuriruhtinaita, jotka 
kaikki keisareita, kenraalikuvernöörejä, ikioma suomen kuningaskin ehdolla, ja 12 
presidenttiä.  Valtiollisesti olemme eläneet ruotsalaisina, venäläisinä ja 
suomalaisina.  Kouluaikojeni historian opetuksessa puhuttiin Ruotsi-Suomi valtiosta, 
jota ei koskaan ole ollut olemassa. 
 
Aleksanteri I nosti Suomen kansakuntien joukkoon 1809.  Suomella oli vahva 
autonomia, jonka turvin maa kehittyi nopeasti.  Venäjällä arvostettiin suomalaisia, 
myös sotilaina: reilun sadan vuoden aikana yli 3000 suomalaista palveli Venäjällä 
upseereina; heistä 420 kohosi kenraaleiksi ja amiraaleiksi 48.  Neuvostoliiton aikana  
Puna-armeijan sotakoulusta valmistui 52 suomalaista upseeria, joista jo Venäjän 
tykistöakatemiasta tykistönero Nenosen jälkeen 1910 valmistunut tykistötieteilijä 
Vladimir Grendahl kehitti neuvostotykistöä.  Hän ja kenraali Nenonen tulivat 
aikanaan sotimaan toisiaan vastaan, vieläpä Grendahlin  poika Suomen armeijassa 
isäänsä vastaan.  Grendahlin 1940 julkaistusta viimeisimmästä tykistöoppikirjasta 
otettiin Neuvostoliitossa uusintapainos vielä 1970. 
 
Aleksanteri I:n kansakunnaksi nostaman, itsenäistyneen Suomen Neuvostoliitto 130 
vuotta myöhemmin aikoi ja myös yritti poistaa kansakuntien joukosta.  Talvisodan 
taistelimme yksin, ja ainoa Suomea runsaasti aseistanut valtio, sekin vastahakoisesti, 
oli Neuvostoliitto.  
 
Synnyin 1941, en siis voi muistaa noista ajoista mitään.  Te silloin minua selvästi 
vanhempina eläneet takuulla muistatte. 
 
Erityisen huonomuistisia ovat Neuvostoliiton presidentit Medvedev ja Putin. 
Presidenttinä viimeisen Voitonpäivän puheensa pitänyt Medvedev julisti, ettei aina 
rauhantahtoinen Venäjä, Neuvostoliitto eikä nykyinen Venäjä ole koskaan 
hyökännyt mihinkään maahan. Väite on VRANjO!   Presidentti Putin sanoi jokin vuosi 



sitten Talvisodan olleen vain 1920 väärin vedettyjen rajojen oikaisua, ja sekin työ jäi 
Stalinilta kesken. VRANJO tämäkin! 
 
Venäjän kielessä VRANJO on ns. taktinen totuus: puhuja tietää puheensa valeeksi, 
kuulijat samoin, mutta kaikki uskovat, koska esitetty väite on taktisesti sopiva ja 
haluttu.  Venäläiset käyttävät tätä erittäin taitavasti ja väliin erittäin 
taitamattomasti. 
 
 
Selvitin 2008 netin avulla Venäjän II Maailmansodan 2008 elossa olevien 
veteraanien määrää.  Arvelin heitä olevan yli 1 000 000.  Oli vain 120 000.  Suomessa 
eli samaan aikaan 75 000 veteraania.  Lukumäärien pieni ero kertoo ainakin näiden 
kahden valtion elinolojen laadun erilaisuudesta. Tämän vuoden Venäjän lukuja en 
saanut selville.  Olisiko jo vähemmän kuin Suomessa?  
 
Näinä aikoina Suomessa on veteraaneja 10 582, joista sontainvalideja 1500. 
Ulkomailla elää 181 veteraania.  Keski-Uusimaan veteraaneista elää Järvenpäässä 
34. Keravalla 29 ja Tuusulassa 26. 
 
Järjestöjen varallisuus 2018 alussa oli seuraava: Sotainvalidit 158€/sotainvalidi, 
Sotavaveteraanit 49€/veteraani ja Rintamaveteraanit 0 €/veteraani. 
 
On hyvä muistaa, että sotainvalidien 1940 perustama Sotainvalidien Veljesliitto on 
neljännesvuosisadan verran muita vanhempi.  Suomen Aseveljien Liitto  perustettiin 
myös 1940, mutta Neuvostoliiton fasistiseksi leimaamana järjestönä se piti 
lakkauttaa.  Rintamamiesten Asuntoliitto perustettiin 1957 ja muutettiin 
Sotaveteraaniliitoksi 1964.  Samana vuotena aloitti myös Rintamaveteraanien 
liitto. 
 
 
Jo Talvisodan, mutta varsinkin Jatkosodan jälkeen Suomi oli rutiköyhä, konkurssissa 
kerrassaan.  Te veteraanisukupolvi taas pelastitte Suomen, tällä kertaa rauhantöissä, 
ahkeroimalla Suomen jälleenrakentajina.  
 
 
 
Entä miten voivat 1930 ja 1940 aikojen mahtavat diktatuurit ja diktaattorit? 
Miten menee Mussolinin fasismilla? 
Hitlerin kansallissosialismilla? 
Stalinin ns. kommunismilla? 



 
 
 
 
2019   
Pahoja ilmiöitä, vaaran merkkejä ja jotain hyvääkin. 
Vaaran merkit on tunnistettava ja uskallettava tunnustaa!  On oltava valppaasti 
hereillä!  Ennen muuta on ymmärrettävä  IMPERIALISMI! 
 
Imperialismin ymmärtäminen on meille kotikontuisille suomalaisille vaikeaa.  
Kansanedustaja Tuure Junnila käytti 1980-luvulla termiä Neuvostoimperiumi. 
Suomessa häntä kauhisteltiin neuvostovastaiseksi ja Neuvostoliitossa tyytyväisinä 
nyökyteltiin: on siellä Suomessa ainakin yksi, joka tuntee ja ymmärtää meidät oikein! 
 
1930 – luvulla vain Mannerheim uskoi ja tiesi Neuvostoliiton hyökkäävän.  Johtavat 
poliitikot pitivät häntä hermonsa menettäneenä, pelkäävänä ukkona: eihän 
hyökkäys ollut edes mahdollinen, koska oli 1932 solmittu hyökkäämättömyys-
sopimus, joka Neuvostoliiton vaatimuksesta uusittiin jo 1934 kestämään 
kymmenen vuotta.  Molotov naureskeli poliittisesti tyhmille suomalaisille, jotka 
uskoivat että sopimuksia tehdään pidettäväksi, vaikka niillä on muita tarkoituksia.   
 
Lainaan tunnettua neuvostotermiä absoluuttinen totuus.  Molotov tiesi sen 
täsmälleen: Suomi ei varustautunut. 
 
Kulttuurierot Suomen ja Venäjän välillä ovat edelleen VALTAVAT. 
Pääsin perehtymään niihin vuosina 1994 – 1996, joina työskentelin Venäjällä, 
Ukrainassa ja Moldovassa  (jatkoin vielä Keski-Aasiassa 2001 -2002).  Neuvottelin 
mm monia sopimuksia ja opin, että allekirjoitettu sopimus, jota suomalaisessa 
kulttuurissa pyritään noudattamaan, tarkoittaa venäläisessä maailmanmenossa 
sellaisen yhteisymmärryksen asteen saavuttamista, missä he voivat alkaa tinkiä lisää 
etuja. Usean kerran jouduin myös tilanteisiin, missä venäläinen yhteistyökumppani 
huokaili, että kyllä Suomen pitäisi liittyä takaisin Venäjään joko historiallisista syistä 
tai - hyvin kiinnostavasta ja paljon kertovasta:  teillä on niin kaunis maa, te olette 
niin rikkaita ja ahkeria!  Vastasin näihin toiveisiin kysymyksellä - Luuletteko, että 
meillä olisi niin kaunis maa, olisimme niin rikkaita ja ahkeria, jos olisimme osa 
Venäjää?  Keskustelua aiheesta ei kertaakaan tarvinnut jatkaa. 
 
Venäjän Strategisen tutkimuksen instituutin pääjohtaja kenraaliluutnantti Leonid 
Resetnikov sanoi 2014: ”Venäjä voi olla vain imperialistinen kansa, muuten 



tuhoudumme.  Meillä on vastuu Jumalan edessä kansoista, jotka ovat eläneet tai 
elävät meidän kanssamme.” 
Helsingissä on tämän Strategisen tutkimuksen instituutin Pohjoismaiden toimisto, 
jonka johtaja on Vladimir Barysnikov. Pohjoismaiden edustajana instituutissa toimii 
kuuluisa suomalainen dosentti Johan Bäckman. 
 
Vielä muutamia historiallisia kuvia ja mietteitä: 
 
Pietari Suuri piti Venäjän kutsumustehtävänä maailman valloitusta. 
 
The Great Game aikana 1800-luvulla, kun Britit ja Venäjä kamppailivat Keski-Aasian 
ja Intian herruudesta Venäjä valloitti useimmat Keski-Aasian valtiot, lukuun 
ottamatta Persiaa ja Afganistania. 
 
Katariina Suuri haaveili Intian valtaamisesta.  Hänen aikanaan 1772 Krimistä tuli 
itsenäinen Venäjän suojeluksessa oleva valtio, jo 1783 Venäjä vapautti ja miehitti 
Krimin ja liitti Venäjään. 
 
Aleksanteri I:n 16 hallintovuoden aikana Venäjä kahmi valtavat määrät maata ja 
maita  mm. Suomen Ruotsilta ja hankki 13 miljoonaa uutta alamaista. 
 
Nikolai !:  Missä Venäjän lippu on kerran hulmunnut, sitä ei pidä koskaan laskea. 
 
Dostojevski:  Venäjän tehtävä on pelastaa maailma. 
 
Bolsevikit ja NL tavoittelivat maailmanvallankumousta. Venäjä olisi ollut paitsi 
esikuva myös isäntä. 
 
Zirinovski  uneksi päivästä, jona venäjän sotilaat voivat pestä jalkansa Intian 
valtameren lämpimässä vedessä 
 
Breznev lähetti joukot Afganistaniin 1979.  Jo aiemmin Nliitto kukisti Unkarin 1956 
kansannousun ja miehitti Tsekkoslovakian 1968. 
 
Mitä ajanmukaisella Venäjällä suunnitellaan? 
Mitä ajanmukainen Suomi? 
Uskallammeko Suomessa olla realisteja vai ainoastaan hyvää toivovia ? 


