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Arto Mikkonen

ARVOISAT VETERAANIT, MIEHET JA NAISET

40

vuotta sitten perustettiin monille paikkakunnille veteraaniyhdistys ajamaan veteraanien etuja ja hoitamaan heidän kuntoutustaan sekä luomaan puitteita yhteiselle harrastus- ja virkistystoiminnalle.
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin alueella Kouvolan yhdistys viettää ensimmäisenä toimintansa 40-vuotisjuhlaa. Juhlan kunniaksi on valmistettu
historiikki, jossa varsin yksityiskohtaisesti esitellään miespolven aikainen
työ ja sen tulokset.
Sodasta palanneiden miesten ja naisten kaksi ensimmäistä vuosikymmentä meni oman ammatin hankkimiseen, perheen perustamiseen ja maan
jälleenrakentamiseen. Tämä kaikki tehtiin samalla hengellä ja sisulla,
kuin sodassa taistellen oli pelastettu demokratia ja itsenäisyys. Vähitellen
kun oma elämä ja valtiolliset olot vakiintuivat, veteraanisukupolvelta jäi
aikaa yhdistystoimintaan omien asioiden ajamiseksi ja monimuotoiseen
harrastamiseen.
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40 vuoden aikajanalla on selvästi nähtävissä ne tavoitteet ja tarpeet, mitä
yhdistyksen toiminnalta kulloinkin odotettiin. Alkuvuosina oli tärkeätä
asumisolojen parantaminen ja sosiaalinen toiminta. Veteraanien yhteisvastuu ja auttamisen henki olivat vähäisistä resursseista huolimatta
voimakkaat. Myöhemmin viihteellisempi toiminta korostui matkailun ja
muun yhdessäolon merkeissä. Veteraanien ikääntyessä ja työn sekä taistelun aiheuttamien vaivojen lisääntyessä kuntoutustoiminta eri muodoissaan tuli painopisteeksi. Harrastustoiminnan ja muun kanssakäymisen
ohella on aina myös kilpailtu.
On luonnollista, että neljässäkymmenessä vuodessa jäsenistön toiveet ja
tarpeet muuttuvat ja vähenevät. Keski-iältään 84-vuotinen veteraanien
pienenevä joukko tarvitsee nyt hoitoa ja tukea jokapäiväisen elämänsä
tarpeisiin. Se on haaste yhdistyksen tuleville vuosille. Toinen selkeä
tehtävä on veteraanien perinteen ja heidän työnsä merkityksen kunnioittaminen. Tähän tarvitaan uutta joukkoa, nuorempaa väkeä. Meidän
nuorempien on nyt entistä enemmän oltava valmiit ottamaan vastuuta
kummastakin tehtävästä. Veteraanien työn merkityksen ymmärtäen se
on jopa velvollisuutemme.
40-vuotista toimintaansa juhlivan Kouvolan Sotaveteraaniyhdistyksen
puolesta kiitän kaikkia ansioituneita yhdistyksen johtohenkilöitä sekä
aktiivisia miehiä ja naisia pyyteettömästä aherruksesta yhteiseksi hyväksi. Lausun myös lämpimät kiitokset kaikille yhteisöille ja yksityisille
henkilöille, jotka ovat edesauttaneet yhdistyksen toimintaa ja sen jäsenten
hyvinvointia kuluneiden vuosikymmenten aikana.

Puheenjohtaja Arto Mikkonen
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LUKIJALLE

K

ouvolan Sotaveteraanit ry perustettiin 1966, 21 vuotta Lapinsodan
päättymisen jälkeen.
Aika oli vierähtänyt työtä tehden, lapsia kouluttaen ja parempaa tulevaisuutta rakentaen. Yleinen ajattelutapa ei arvostanut keski-ikäisiä miehiä
veteraaneina. Kuka olisi arvostanut? Sodan kokeet miehet ja naiset itse?
Sotien turvaamalle itsenäisyydelle ei osattu antaa arvoa. Sotaväsymys
painoi enemmän. Poliittinen ajattelu jopa väheksyi sodassa olleita henkilöitä.
Koostaessani historiikkia, kysyin eräältä veteraanilta syytä, miksi yhdistyksen perustamiseen kului niin pitkä aika sodan päättymisen jälkeen.
”Silloin oltiin työssä, ei silloin ollut aikaa eikä mahdollisuutta yhdistystoimintaan”, oli vastaus.
Historiikki ei pyri olemaan kaiken kattava kuvaus yhdistyksen toiminnasta. Se kertoo yhdistyksen työn muuttumisen asuntojen hankinnasta
monimuotoiseen kuntoutus- ja virkistystoimintaan. Se kertoo, rivien välissä, myös tekniikan kehittymisestä viimeisten neljänkymmenen vuoden
aikana. Kauniilla käsialalla, kuulakärkikynällä kirjoitetusta pöytäkirjasta
tietokoneella tulostettuun persoonattomaan vuosikertomukseen.
Ennen kaikkea historiikki kertoo meille nuoremmille, ja jälkeemme tuleville sukupolville, kouvolalaisista miehistä ja naisista, jotka omalta osaltaan turvasivat maallemme itsenäisyyden ja kehittivät Suomesta yhden
tämän päivän johtavista maista, monellakin mittarilla mitattuna.
Historiikki ei ole kyllin arvokas ”muistomerkki” sodan kokeneille miehille ja naisille. Meidän nuorempien on kiitollisin mielin todettava, heidän
jokaisen ”ELÄMÄ ON MONUMENTTI”
Kouvolassa, maaliskuussa 2006
Pertti Nieminen

Mannerheim-ristin ritari Lassi Kokko puheessaan 14.9.1980: ”JA ELÄMÄ ON MONUMENTTI”.
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SOTAVETERAANIEN JÄRJESTÄYTYMISEN ALKUTAIVAL

V

uosina 1939 – 1940 ja 1941 – 1945 käytyjen sotien jälkeen maassamme oli asuntopula. Tilanteen korjaamiseksi säädettiin 1945
maanhankintalaki, jonka nojalla siirtoväki, sotainvalidit, sotalesket perheineen ja perheelliset rintamamiehet, jotka olivat asunnottomia, olivat
oikeutettuja saamaan itselleen maata. Kaikilla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta käyttää oikeuttaan maan saantiin. Niinpä maanhankintalakiin
tehtiin muutoksia, joista viimeinen 12.7.1949 (lex Raatikainen) oikeutti
maansaantioikeudesta luopuneiden pääsemään osakkaiksi kerrostaloihin
ja saamaan rahoituslain mukaisia lainoja perustamilleen asunto-osakeyhtiöille. Laeista huolimatta kokivat puutteellisissa asunnoissa elävät
veteraanit tilanteen epäoikeudenmukaiseksi. Niinpä vuonna 1956 perustettiin Tampereella Maansaantioikeutta Vailla Olevat Rintamamiehet
ry. -niminen yhdistys. Seuraavana vuonna perustettiin vastaavia yhdistyksiä muihinkin kaupunkeihin. Kolme edellä kerrotun kaltaista yhdistystä kokoontui 29.9.1957 Tampereelle yhteistoimintaneuvotteluun.
Tilaisuudessa perustettiin Rintamamiesten Asuntoliitto ry. Päivämäärää
29.9.1957 pidetään Sotaveteraaniliiton perustamispäivänä, joskin liiton
nimi nykymuodossaan tuli sääntöihin vasta 1964.
Maahan perustettiin vuosien kuluessa myös taloudellisiin vaikeuksiin
joutuneiden veteraanien tukemiseksi huoltoyhdistyksiä. Rintamamiesten
Asuntoliitto muutti sääntönsä ja nimensä 1962. Uudeksi nimeksi tuli
Rintamamiesten Asunto- ja Huoltoliitto ry. Huoltoyhdistysten liittyessä
1964 uudistuneen liiton jäseneksi, muutettiin sääntöjä uudelleen aina
nimeä myöten. Uudeksi nimeksi tuli Suomen Sotaveteraaniliitto ry.
Mallina käytettiin Suomen Sotainvalidien Veljesliitto ry:n sääntöjä, joissa
on liiton ja paikallisosastojen välissä piiritaso.

KOUVOLAN SOTAVETERAANIT RY:N PERUSTAMINEN

V

uonna 1964 eläkkeelle siirtynyt, Kouvolan Sotilaspiirin päällikkö
eversti Reino Inkinen ja majuri evp. Hannes Tapanainen kutsuivat Kouvolan sotilaspiirin alueen sotaveteraaneja 20.4.1966 kokoukseen perustamaan Sotaveteraaniliiton toivomaa Kymenlaakson
Sotaveteraanipiiriä. Paikalla oli liiton edustajana toiminnanjohtaja Aarne
Kesänen. Vaatimuksena Sotaveteraanipiirin perustamiseen oli kolme
paikallisyhdistystä. Riittävää määrää paikallisyhdistyksiä ei ollut, joten
piiriä ei voitu tuolloin perustaa. Tilaisuudessa asetettiin toimikunta, jonka tehtäväksi annettiin piirin perustaminen. Piiri perustettiin kuukauden
kuluttua 21.5.1966.
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Perustamiskokouksen pöytäkirjan ensimmäinen sivu
(Sotaveteraanien arkisto)
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Perustajajäsenet
Jalmari Ahtiainen, Sulo Tyrväinen, Yrjö Tuomala, Alpo Johansson, Jussi Willikka, Harry Lehto, Juho Kuortti, John Vuorenmaa, Vihtori Paakkinen, Elin Kukkonen, Ilmari Salovaara, Olavi Loikala, Viljo Harstila, Aarre Untolahti, Teppo Mäkelä, Leo Norkamo,
Olavi Kosonen, Jouko Turunen, Leo Turunen, Toivo Vaalivirta, Yrjö Sippola ja Daniel
Porio. (Sotaveteraanien arkisto)

Tilaisuuden jälkeen, 20.4.1966, Kouvolan sotaveteraanit päättivät oman
yhdistyksensä perustamisesta. Kokouksessa tehtiin ehdotus perustamisen
siirtämistä myöhemmäksi, mutta enemmistöpäätöksellä se perustettiin
heti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Kosonen ja sihteerinä Yrjö
Sippola.
Yhdistyksen säännöiksi hyväksyttiin Suomen Sotaveteraaniliiton laatimat mallisäännöt. Niiden mukaan hallituksen muodosti puheenjohtajan
lisäksi kahdeksan jäsentä. Mallisäänöissä sanottiin myös, että hallitukseen tuli valita sopivasti upseerien, aliupseerien ja miehistön edustajia.
Kokous päätti jaoksi kolme upseeria, kolme aliupseeria ja kaksi miehistön
edustajaa.
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Leo Norkamo

LEO NORKAMO, ENSIMMÄINEN PUHEENJOHTAJA

K

ouvolan Sotaveteraanit ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Leo Norkamo ja muiksi hallituksen jäseniksi Alpo Johansson,
Jussi Villikka, Yrjö Sippola, Jouko Turunen, Jalmari Ahtiainen, Olavi
Kosonen, Teppo Mäkelä ja Olavi Loikala.
Liiton pyrkimys kaikkien sotaveteraanien tasavertaisuudesta, sotilasarvosta riippumatta, ilmenee siten, ettei kenenkään sotilasarvoa mainita yhdistyksen asiakirjoissa. Vain kolme henkilöä on merkinnyt sotilasarvonsa
kirjoittaessaan nimensä kokouksen osallistujaluetteloon. Tilintarkastajiksi
valittiin Viljo Harstila ja Juho Kuortti, sekä varalle Aarre Untolahti ja
Sulo Tyrväinen.
Valittu hallitus kokoontui 3.5.1966 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Olavi
Kososen, sihteeriksi Yrjö Sippolan ja rahastohoitajaksi Viljo Harstilan.
Taitavista rahastonhoitajista lienee ollut pulaa, sillä Harstila oli valittu
perustavassa kokouksessa 20.4.1966 varsinaiseksi tilintarkastajaksi.
Hallituksen kokouksessa valittiin kolme henkilöä ajamaan pikaisesti asuntoasiaa. Toimikuntaan hyväksyttiin E.Brofeld, V.Harstila ja yhdistyksen puheenjohtaja L Norkamo.
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Ensimmäinen toimintavuosi
Hallitus ryhtyi joutuisasti toimenpiteisiin yhdistyksen rekisteröimiseksi ja
asuntoasian valmisteluun. Seuraava hallituksen kokous oli jo 11.5.1966.
Tässä kokouksessa todettiin, ettei kaupungilta ollut mahdollisuutta saada kerrostalotonttia. Yksityisillä rakennusliikkeillä oli kuitenkin kolme
tarkoitukseen sopivaa tonttia. ”1 Wuoriolta ja 2 Eerolalta”. ”Wuorio” oli
rakennusliike Otto Wuorio Oy, jolla oli toimintaa koko maassa. ”Eerola”
oli Paavo Eerola, joka oli Kouvolan Rakentajat Oy:n pääomistaja ja toimitusjohtaja. Tontit olisi pitänyt ostaa asunto-osuuskunnalle. Yhdistyksellä
ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta tonttien ostoon. Tavoitteena oli vuokratontti.
Vain neljä päivää myöhemmin, 15.5.1966, hallitus oli taas koossa.
Puheenjohtaja oli selvittänyt rakennushankkeen rahoitusta. Sotaveteraaniliitolla ei ollut mahdollisuutta avustaa rahoituksessa. Vain arava- ja
pankkilainat olisivat mahdollisesti saatavissa. Liitto lähetti kuitenkin 500
kpl veteraaniarpoja myytäväksi, joista yhdistykselle oli tuloja 68,40 mk.
Rakennushankkeesta päätettiin luopua kesän ajaksi ja keskittyä jäsenhankintaan. Tätä varten kutsuttiin yleiskokous 25.5.1966 ja tilaisuuteen
pyydettiin piirin edustajaksi veteraani Tapanainen Iitistä.
Kokoukseen oli saapunut 34 henkilöä, joista yksi oli nainen, kuten kokouksen pöytäkirja kertoo. Piirin edustaja kertoi piirin ja liiton tavoitteista,
asuntojen hankinnasta, sekä veteraanieläkkeiden ja kansaneläkkeiden
ikärajojen alentamisesta. Jäsenhankinta oli kuitenkin kokouksen pääasia.
Kaupunki jaettiin piireihin, joihin valittiin jäsenhankkijat. Tornionmäki,
Martti Piiparinen; Karjalaiskylä – Mielakka, Jaakko Juselius; Tienristi,
Jouko Turunen; Ravikylä, Aksel Turunen; Kellomäki, Reino Kiukas
ja Arvo Ahonen; Keskusta, Kaarlo Mäkinen ja Martti Ahonen ja VR,
Heikki Nakari. Ensimmäisen kerran asiakirjoissa ilmenee kokouksen
mielipide kahden veteraaniliiton tarpeettomuudesta ja toivotaan liittojen
yhdistyvän.
Seuraavan kerran hallitus kokoontui vasta pitkän kesäloman jälkeen
7.10.1966. Kokouksen alussa todettiin oikeusministeriön merkinneen
Kouvolan Sotaveteraanit, lisämerkinnällä r.y. yhdistysrekisteriin juhannuksen aaton aattona 23.6.1966. Kokous käsitteli edelleen asuntojen
rakentamiseen liittyviä asioita. Marraskuun 9. pidetyssä kokouksessa
Viljo Harstila kertoi mahdollisuudesta saada kaupungin vuokratontti
Palokankaalta. Päätettiin tehdä alustava varaus tontin vuokraamiseksi.
Asunnosta kiinnostuneeksi oli jo ilmoittautunut 29 perhettä.
Marraskuun 23. 1966 oli Kauppakerholla yleinen kokous, jossa Eero
Turunen piti esitelmän liiton perustamisesta ja toiminnasta. Tärkein pää-
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(Oikeusministeriön päätös yhdistyksen merkitsemiseksi yhdistysrekisteriin)
(Sotaveteraanien arkisto)

tös kokouksessa oli asuntoasiaa ajavan toimikunnan valinta. Valituksi
tulivat Leo Turunen, Armas Bister, Arvi Kinnunen, Lempi Vertanen ja
Matti Ahonen. Kokouksessa oli läsnä 28 jäsentä.
Perustavassa kokouksessa oli jäseneksi tullut 22 henkeä. Ensimmäisen
vajaan toimintavuoden aikana jäsenmäärä lähes viisinkertaistui. Vuoden
lopussa yhdistyksessä oli jäseniä 103, joista neljä olivat naisia.
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Teppo Mäkelä

TEPPO MÄKELÄ PUHEENJOHTAJAKSI (1967 – 1970)
1967

V

uosi 1967 alkoi hallituksen kokouksella 2. helmikuuta. Kokouksen
asioista merkittävin oli tieto, että kaupungilta oli saatavissa tontti
kerrostalon rakentamista varten. Jäsenille lähettiin 6.2.1967 päivätty
kirje, jossa tiedotettiin: ”Veteraaniveli. Kouvolan Kauppakerholla on asuntoasiakokous torstaina 9 p:nä helmikuuta klo 19.00. Kyseessä kerrostalotonttivaraus uudelta asuntoalueelta Kotiharjun takana. Asia kiireellinen, läsnäolosi välttämätön. Vuosikokous on samassa paikassa torstaina 23.2.1967 klo
19.00. Silloinkin on läsnäolosi välttämätön valitaksesi työkykyinen hallitus
tälle omalle yhdistyksellesi sekä antaaksesi suuntaviivat alkaneen vuoden toiminnalle, eritoten sen asuntohankinta-asialle. Leo Norkamo puh.joht. Yrjö
Sippola, sihteeri”.
Yleiseen kokoukseen tuli 45 asunnosta kiinnostunutta henkilöä. Mäkelä
kertoi kokoukselle, ettei kaupungilta saa vuokratonttia. Kaupunki myisi
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kohtuulliseen hintaan tontin suunnitteilla olevalta uudelta asuntoalueelta
Ahlmannin puistosta Tapiontien varrelta. Asialla oli kiire, sillä tontin
varaus oli tehtävä jo 11.2.1967 mennessä. Kokous antoi hallitukselle
valtuudet tontin varaamiseen. Asiasta jouduttiin äänestämään, sillä kokoukseen oli saapunut Helsingistä kilpailevan järjestön edustaja xxxx, joka
yritti ”sotkea asioita ja pelotella osakkaaksi pyrkiviä” kuten pöytäkirjan
merkintä kertoo. Edelleen pöytäkirjasta lainattuna, ”-kokous kului yksimielisyyden ja vilkkaan keskustelun merkeissä mukavasti – tuota humalassa
olevaa xxxx ja hänen esiintymistään lukuun ottamatta”. Äänestyksen tulos
34 – 11. (Olen merkinnyt nimen vain xxxx).
Hallituksen kokouksessa 20.2.1967 todettiinkin tontinvaraus jätetyksi
11.2.1967. Kokous päätti ehdottaa yleiselle kokoukselle jäsenmaksuksi 3 mk ja ainaismaksuksi 20 mk. Edellisenä vuotena oli ainaisjäsenen
maksu ollut vain 10 mk. Vajaan neljän vuoden jäsenmaksulla saattoi
vuonna 1966 saada ainaisjäsenyyden. Vuonna 1967 ainaisjäsenyys oli jo
yli kuuden vuosimaksun suuruinen.
Helmikuun 23. yhdistyksellä oli kaksi kokousta peräkkäin. Asuntoasiain
kokous alkoi klo 18.00 ja siinä jäsenille kerrottiin, että tontti Tapiontieltä
oli varattu. Kaupungin tehtäviin kuuluvat katu-, vesijohto- ja viemäröintityöt olivat vielä aloittamatta. Niiden puutteen oletettiin viivästyttävän
rakentamisen aloittamista.
Asuntoasiain kokouksen päätyttyä aloitettiin vuosikokous, jossa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Teppo Mäkelä. Hallituksessa
tapahtui vain kaksi henkilövaihdosta. Ensimmäisen vuoden puheenjohtajana toimineen Leo Norkamon työpaikka siirtyi maatalousministeriöön Helsinkiin, ja hän luopui tehtävistään Kouvolan Sotaveteraaneissa.
Jussi Villikan tilalle valittiin Emil Tiainen. Hallituksen työn jatkuvuuden
takaamiseksi valittiin neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi. Valituiksi tulivat
Alpo Johansson, Jalmari Ahtiainen ja Olavi Loikala sekä Villikan tilalle
hallitukseen tullut Emil Tiainen. Jotta hallituspaikoissa tapahtuisi myös
vaihtelua, valittiin neljä jäsentä; Olavi Kosonen, Leo Turunen, Jouko
Turunen ja Yrjö Sippola vain vuodeksi. Tilintarkastajiksi valittiin Viljo
Harstila ja Aarne Untolahti ja heidän varalleen Jouko Kuortti ja Sulo
Tyrväinen.
Hallitus valitsi järjestäytyessään varapuheenjohtajakseen edelleen Olavi
Kososen. Sihteeri ja rahastonhoitaja vaihtuivat, Aarre Ojanen sai kummankin tehtävät hoitaakseen. Ojasen tulo sihteeriksi paransi yhdistyksen
asiakirjojen laadintaa. Hänellä oli käytössään kirjoituskone, joten kauniilla käsialalla kirjoitetut pöytäkirjat jäivät historiaa.
Eräs kuriositeetti vuosikokouksesta on puheenjohtajan vaihtaminen
hetkeksi kesken kokouksen. Sihteerin esitettyä toimintakertomuksen ja
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puheenjohtajan tilikertomuksen, josta puuttui toisen tilintarkastajan nimikirjoitus, kokouksen puheenjohtajana toiminut Teppo Mäkelä ehdotti
kokoukselle toisen henkilön valintaa puheenjohtajaksi tili- ja vastuuvapauden myöntämisen ajaksi. Mäkelä oli ollut hallituksen jäsen 1966. Niinpä
hän jääväsi itsensä tämän kohdan käsittelyssä. Kohdan puheenjohtajana
toimi Aarre Ojanen. Toisen tilintarkastajan nimikirjoitus puuttui, eikä
ihme, Harstila oli toiminut edellisen vuoden rahastonhoitajana, Jostain
syystä varatilintarkastajaa ei oltu kutsuttu tehtävään. Vuosikokouksen
pöytäkirjan tarkastus on suoritettu sangen perusteellisesti, peräti viiden
jäsenen toimesta. Tarkastajina Jouko Turunen, Alpo Johansson, Olavi
Loikala, E.Tiainen ja Leo Turunen.
Hallitus on kokoontunut vuoden alkupuolella lähes kuukauden välein.
Pohdittavaa riitti. ”Teppo Mäkelä valittiin yksimielisesti rakennettavan talon
isännöitsijäksi rakentamisen ajaksi. Muuten hallitus hoitaa taloasian siksi
kunnes osuuskunta on perustettu” Arkkitehti Hämäläinen valittiin talon
piirustusten laatijaksi. Kerhoillan suunnittelun ja järjestämisen saivat
tehtäväkseen O.Kosonen, L.Turunen ja Y.Sippola. Liiton lähettämät
varainkeräyslistat jaettiin hallituksen jäsenille ja osa sijoitettiin pankkeihin.
Maaliskuun 15. arkkitehti Hämäläinen selosti kerrostalon luonnospiirustukset. Päätettiin liittyä Sivistys- ja Urheilutalo Säätiöön.
Huhtikuun 11. olleessa kokouksessa vuoden 1966 sihteerinä toiminut
Yrjö Sippola lahjoitti yhdistykselle tekemänsä tammisen puheenjohtajan
nuijan. Nuijassa on ohje: ”Lyö hyvät hyviksi, huonoihin älä kajoa”.

Yrjö Sippola, Kouvolan
Sotaveteraanit ry:n ensimmäinen, taitavakätinen sihteeri. (Rouva Sippolan
arkisto
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Yrjö Sippolan käsin kirjoittamat pöytäkirjat ilmentävät hänen olleen
taitavan käsistään. Taidoista kertoo hänen harrastuksensa, pienoispuuveistosten vuolu puukolla. Hänen kotoaan löytyy vielä useita kymmeniä
vain parin sentin korkuisia ”pikku-ukkoja”, joista osa on tunnettujen
henkilöiden ”näköispatsaita”. Myös eläimet, linnut ja nisäkkäät, on vuoltu taidokkaasti lajiensa näköisiksi.
Alkuaikojen pääasiana ollut kerrostalon rakentaminen eteni suotuisasti
niin, että hallituksella oli aikaa suunnitella muutakin toimintaa yhdistykselle. Kuntotalolta varattiin aika 15.10 1967 tanssi-iltaa varten ja kerhoilta päätettiin pitää 3.5.1967. Ohjelman suorittajiakin oli jo ”varattu
mm, Aki Lievonen”.
Kesäkuussa (28.6.1967) pidetyssä hallituksen kokouksessa ei enää mainita rakennuskohdetta lainkaan. Talkootoiminta ja kesämökin tarve olivat
nyt hallituksen pohdittavana. Samana päivä pidettyyn yleiseen kokoukseen oli saapunut yhdeksäntoista jäsentä. Tässä tilaisuudessa keskityttiin
”rintamamiesten sosiaalietukomitean mietinnöstä” annettavaan lausuntoon.
Rakennushankkeen ohessa alkoi esiintyä vaatimuksia sosiaalisten etujen
kohentamisesta. Komiteamietintöön haluttiin korjauksia ja täydennyksiä
kuuteen eri kohtaan
”1. Rintamamies-käsitettä selvennettävä niin, että kaikki taisteluihin osallistuneet, olivatpa ne missä portaassa tahansa, tulevat mukaan. 2. Rintamamies-eläkkeen saannin ehtona olevaa alarajaa korotettava 5000:een
yksinäisten ja 8000:een perheellisten osalta. 3. Kaikki sotiimme osallistuneet
saatava ilmaisen sairaanhoidon piiriin. 4. Työeläkelakien alaisissa eläkkeissä otettava huomioon kaikki sotiemme aikana suoritettu sotapalvelu. 5.
Eläkeikäraja alennettava 55 vuoteen. 6. Leskeneläke järjestettävä niille sotien
jälkeen kuolleitten rintamamiesten leskille, jotka ovat avun tarpeessa”.
Oikeutettuja vaatimuksia, mutta mitä merkinnee kohdan kaksi vaatimus,
jää epäselväksi.
Heinäkuun 3. pidettävään Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin kokoukseen
valittiin edustajiksi Olavi Loikala, Yrjö Sippola ja Waldemar Rahkonen.
Keskustelussa tuli uudelleen esille tarve kesämökistä ja taloudellisen aseman kohentamiseksi järjestettävistä arpajaisista.
Syyskuun 26.1967 hallitus luopui lokakuun puoleen väliin suunnitellusta
tanssi-illasta Kuntotalossa. Vuoro luovutettiin Sudet ry:lle. Oman yhdistyksen pikkujoulu päätettiin pitää 11.11.1967 klo 20.00 Kauppakerholla.
Tiedoksi merkittiin, että Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri oli saanut
oman lipun, jonka naulaus tapahtuisi 27.9.1967.

16

Lopullinen 6.4.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

16

20.4.2006, 10:50

1968
Kaksi ensimmäistä vuotta yhdistyksen toiminta keskittyi pääasiallisesti
asuntojen hankkimiseen asunnottomille tai vain välttävissä asunnoissa
asuville. Hallituksen kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa,
26.1.1998, ei rakentaminen ole ollut lainkaan esillä. Kokous aloitettiin
edesmenneen hallituksen jäsenen, Jouko Turusen muistosanoilla ja hetken hiljaisuudella.
Varsinaisista asioista tärkein oli 9.2.1968 Kauppakerholla pidettävän
vuosikokouksen järjestelyt ja eräiden avustusten myöntäminen heikossa
taloudellisessa asemassa oleville veteraaniperheille sekä eräiden jäsenien
vapauttaminen jäsenmaksusta. Tulojen hankkimiseksi päätettiin hakea
uudelleen tanssivuoroa Kuntotalolta. Tuntematon sotilas oli lahjoittanut
yhdistykselle 50 mk ja Valkealan Säästöpankki 100 mk
Vuosikokous oli tavanomainen. Sen puheenjohtajaksi valittiin Sulo
Karonen ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Aarre Ojanen. Teppo
Mäkelä valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Hallituksen
erovuoroiset, Leo Turunen, Olavi Kosonen ja Yrjö Sippola valittiin
uudestaan tehtävässään seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Vain edesmenneen Jouko Turusen tilalle valittiin Arvo Aho. Yhdistyksen edustajiksi
Sotaveteraanipiirin vuosikokoukseen valittiin Teppo Mäkelä, Arvo Aho
ja Aarre Ojanen.
Puheenjohtaja Teppo Mäkelä valittiin edustamaan yhdistystä Sotaveteraaniliiton liittokokouksessa ja varalle Emil Tiainen.
Seuraavassa hallituksen kokouksessa, toukokuun 21.1968, valittiin
Olavi Kosonen jatkamaan varapuheenjohtajan tehtävässään. Samoin
Aarre Ojanen jatkoi sihteerinä ja rahastonhoitajana. Tanssi-iltaa varten
oli Kuntotalosta varattu vuoro 15.3.1969, eli lähes vuoden kuluttua
kokouksesta. Myös rakennushanke oli taas esillä. ”Päätettiin, että yhdistys on perustajajäsenenä ja että yhdistyksen edustaja tulee osuuskunnan
hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Hallituksen jäseninä esitettiin mm. Mäkelä,
Tiainen, Ahtiainen, Holopainen, Bister sekä Rahkonen. Tilintarkastajiksi
esitettiin mm. Tuormaa, Keinänen, Siltanen, Untolahti, Jyllilä ja Hahto”.
Osuuskunnan nimeksi ehdotettiin Korsukotoa.
Hallitus ei ole kokouksissaan toukokuun jälkeen käsitellyt lainkaan
Korsukodon rakentamista. Vuosikertomus toteaa rakennusluvan myönnetyksi 22.8.1998, jonka jälkeen 11.9.1968 solmittiin urakkasopimus
Kouvolan Rakentajat Oy:n kanssa. Harjannostajaisia vietettiin jo
20.12.1968, vain reilun kolmen kuukauden kuluttua urakkasopimuksen
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Asunto-osuuskunta Korsukoto, Tapiontie 11. Ensimmäisenä valmistunut Sotaveteraanien rakennushanke Kouvolassa. Kuvassa Teppo Mäkelä. (Kuva Erkki Vitikainen)

solmimisesta. Talon odotettiin valmistuvan heinäkuussa 1969. Silloin
31 sotaveteraaniperhettä saisi asunnon uudesta talosta.
Yhdistyksen ensimmäinen aikakirjoihin merkitty retki on tehty Valkealan
varuskuntaan syyskuun 21. päivänä 1968. Matkaan osallistui viisitoista
jäsentä.
Yhdistys saa oman lipun
Marraskuussa, 25. päivä, kokoontuessaan hallitus suunnitteli Kouvolan
Rakentajat Oy:n lahjoittaman yhdistyksen lipun naulausta. Arvokas tilaisuus päätettiin pitää 30.11.1968 Kauppakerholla. Naulaustilaisuuteen
kutsuttiin maaherra ja rouva Peltonen, kenraali ja rouva Hannila, eversti ja rouva Bäckman, rovasti Heikkilä, agronomi Norkamo, eversti ja
rouva Inkinen, varatuomari Rautala, kaupunginjohtaja Brofeldt, insinööri Saari, kiinteistöneuvos Eerola, toiminnanjohtaja Tähkäpää ja
reserviupseerikerhon, reservialiupseerikerhon, sotainvalidien, Valkealan
Säästöpankin, 3.Er Viestikomppanian ja Vapaussodan invalidien huol-
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tosäätiön edustajat. Ensimmäisen naulan löi lahjoittajan, Kouvolan
Rakentajain toimitusjohtaja, insinööri Pentti Saari. Seuraavat naulat
löivät maaherra Esko Peltonen, Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Reino Inkinen, Sotilaspiirin päällikkö eversti O Bäckman,
kaupungin valtuuston puheenjohtaja Simo Rautala, kirkkoherra Pentti
Heikkilä, Sotaveteraaniliiton liittovaltuuskunnan jäsen Paavo Eerola,
kaupungin tekninen apulaiskaupunginjohtaja Väinö Vuorinen, Kouvolan
Sotaveteraanien ensimmäinen puheenjohtaja Leo Norkamo. Viimeisen
naulan löi yhdistyksen puheenjohtaja Teppo Mäkelä. Osan nauloista
napautti eri maanpuolustusjärjestöjen ja yhdistysten, liikelaitosten ja varuskunnan edustajat. Heidän nimiään ei ole taltioitu aikakirjoihin. Lippu
naulattiin tankoonsa 26:lla naulalla.
Lipun pohjaväri on Suomenlipun sininen, ja sen keskellä on valkoinen
Sotaveteraanien tunnus sekä vasemmassa yläkulmassa Kouvolan kaupungin vaakuna.
Lipun vihkiminen tapahtui samana iltana, 30.11.1968.talvisodan alkamisen muistojuhlassa pääkirkossa. Juhlan olivat järjestäneet Kouvolan
Reserviupseerikerho ja Kouvolan Reservialiupseereidenkerho. Lipun toi
kirkkoon insinööri Pentti Saari. Vihkimisen suoritti kirkkoherra Pentti
Heikkilä. Kunniavartion muodostivat Emil Tiainen, Alpo Johansson,
Olavi Loikala ja Teppo Mäkelä
Naisjaoston perustaminen
Naisilla oli merkittävä osuus maanpuolustuksessa sotien aikana. Naiset
tukivat ansiokkaasti myös Sotaveteraaniliiton toimintaa alkuvaiheissa.
Oli tullut aika naisten järjestäytyä Sotaveteraaniliiton osaksi. Liittoon oli
alkuvuodesta 1968 perustettu naiskeskustoimikunta työn koordinoimiseksi.
Kouvolan sotaveteraanien naiset kokoontuivat joulukuun 15. 1968
Kauppakerholle ja perustivat naisjaoston. Paikalla oli 11 naista, yhdistyksen puheenjohtaja Teppo Mäkelä, hallituksen jäsenet Emil Tiainen
ja Leo Turunen sekä Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja
Reino Inkinen ja toiminnanjohtaja Alpo Tähkäpää. Naistoimikunnan
jäsenet eivät kuitenkaan olleet Kouvolan Sotaveteraanit ry:n varsinaisia
jäseniä. Naistoimikunta oli oma järjestönsä.
Naisjaoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tellervo Holopainen ja jäseniksi Eila Juuma, Aino Palmumaa, Elvi Turunen, Sinikka
Tiilikainen, Toini Salakka, Ilta Tiainen, Annikki Mansikka ja Toini
Keinänen. Järjestäytyessään hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Toini
Keräsen ja sihteeriksi Elvi Turusen.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

Lopullinen 6.4.

19

20.4.2006, 10:50

19

Sotaveteraanien järjestäytyminen jatkui edelleen. Vuoden lopussa todettiin jäsenmääräksi 228. Jäsenmaksu oli edelleen 3 mk vuosimaksun maksaville ja ainaisjäsenillä 30 mk. Jäsenmaksun maksutavalla oli merkitys
jäsenmäärää laskettaessa, sillä ainaisjäsenet ja vuosimaksun maksaneet
eroteltiin omaksi ryhmäkseen. Ainaisjäseniä oli vuoden lopussa 63 ja
”varsinaisia jäseniä 165”, kuten vuosikertomus asian ilmaisee. Tämän
lisäksi kaksi on vapautettu jäsenmaksusta. Maksusta vapautettuja ei laskettu jäsenistöön lainkaan. Perustamisen jälkeen oli yhdistykseen liittynyt
236 jäsentä.

1969
Neljännen vuoden aikana yhdistyksen toiminta vakiintui. Vuodelle 1969
tehdyssä suunnitelmassa painotetaan: ”Kouvolan Sotaveteraanit pyrkivät
edelleenkin edesauttamaan sotaveteraanien järjestäytymistä yhdistyksen piiriin
siten, että Kouvolassa kaikki veteraanit kuuluisivat samaan yhdistykseen.
Naisjaoston piiriä tulee voimakkaasti myös kasvattaa. Yhdistyksen toiminnan
painopisteen tulee edelleenkin olla yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja isänmaallisen hengen vaalimisessa ja kehittämisessä sekä veljes- ja talkooavun antamisessa puutteenalaisille veljille. Yllättäen esiin tulevissa avuntarvetapauksissa
tulee yhdistyksellä olla varoja antaa apua heti.”
Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia. Vuoden 1968 hallitus valittiin
jatkamaan tehtävässään vuoden 1969. Tosin kokouksessa äänestettiin
ensimmäisen kerran hallituspaikoista. Jalmari Ahtiainen sai 42 ja Väinö
Liimatainen 20 ääntä Kuusitoista jäsentä äänesti tyhjää, sillä kokouksen osallistujien määräksi on merkitty 78 jäsentä. Teppo Mäkelä jatkoi
puheenjohtajana. Järjestäytyessään hallitus jatkoi varapuheenjohtajan
ja sihteeri/rahastonhoitajan tehtäviä hoitavien Olavi Kososen ja Aarre
Ojasen toimikausia. Uutta hallinnossa oli heti vuoden alussa, 14.2.
pidetyssä kokouksessa asetettu huvitoimikunta, jonka puheenjohtajaksi
valittiin Yrjö Sippola ja taloustoimikunta ja sen puheenjohtajaksi valittu
Olavi Loikala.
Aikaisempina vuosina yleiskokouksia oli pari kolme kertaa vuodessa,
mutta tänä neljäntenä toimintavuotena oli vain yksi yleiskokous, vuosikokous.
3.Er.ViestiK:sta tuli yhdistyksen kummijoukko-osasto.
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Yhdistyksen rakennushanke, Korsukoto, valmistui toukokuussa. Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon 31.5.1969. Noin kolmen vuoden hanke
oli saatettu onnistuneeseen päätökseen. Korsukodon hallituksen jäseniksi nimettiin Teppo Mäkelä ja Alpo Johansson ja tilintarkastajaksi Ukki
Tuormaa sekä hänen varalleen Kauko Jyllilä. Valmistumisen jälkeen
Korsukoto oli yksityinen asunto-osuuskunta, jonka hallinnosta vastasi
osuuskunnan hallitus. Kouvolan Sotaveteraanit yhdistyksenä oli vain
rakennushankkeen alullepanija ja rakennuttaja. Asukkaiden valinnan
teki osuuskunnan hallitus. Vaatimuksena asunnon saantiin oli kaksi ehtoa. Hakijan tuli täyttää asuntohallituksen asettamat vaatimukset, jotka
asuntotuotantolaina (aravalaina) asetti ja olla Kouvolan Sotaveteraanien
jäsen. Osuuskunnan hallitus tarkisti oliko hakija yhdistyksen jäsen.
Hanketta aloitettaessa kaikki hakijat täyttivät mainitut ehdot ja saivat
uuden asunnon.
Helsingissä syyskuussa pidettyyn liiton Suurkokoukseen osallistui Kouvolan yhdistyksestä 45 henkilöä.
Poistumasta huolimatta jäsenmäärä oli lisääntynyt vuoden aikana 94
henkilöllä. Vuoden lopussa oli jäseniä 322 henkilöä. Varsinaisia jäseniä,
vuosittain jäsenmaksunsa maksavia oli 256 ja ainaisjäseniä, kertasuorituksena jäsenmaksun maksaneita oli 66 henkilöä.

1970
Toiminta monipuolistuu
Vuoden 1970 (15.2.) helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa, käsiteltäessä toimintakertomusta edelliseltä vuodelta, oli todettu yhdistyksen toiminnan olleen laimeata. Toivottiin lisää erilaista toimintaa, kuten yhteisiä
iltoja ja talkoita. Hallitukselle esitettiin perustettavaksi erikoinen suunnittelutoimikunta.
Hallitukseen valittiin kaksi ensikertalaista, Einari Salmi ja Väinö
Liimatainen. Leo Turunen ja Olavi Kosonen jatkoivat uudelleen valittuina seuraavat kaksi vuotta.
Vuosikokouksen ohjeita noudattaen hallitus perusti seuraavassa kokouksessaan (6.3.1970) harrastetoimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin
kahden tilaisuuden järjestäminen kevätkaudella.
Tilaisuudet olivat Sotaveteraaniviikko ja Suomen Sotaveteraaniliiton
liittokokous. Syyskauden tilaisuudet jäivät toimikunnan suunniteltaviksi.
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Toimikunnan ensimmäiseksi kokoonkutsujaksi valittiin Reino Pohjantähti
ja jäseniksi Yrjö Sippola, Väinö Liimatainen ja Esko Juuma.
Toimintamuodoiksi hallitus ehdotti illanviettoja, retkeilyjä, lentopalloa ja
saunailtoja. Kevät-kaudella ei harrastetoimikunta kuitenkaan järjestänyt
toivottuja tilaisuuksia. Marraskuussa hallitus toivoi toimikunnan puheenjohtajalta toimintasuunnitelmaa, mutta häntä ei maaliskuisen kokouksen
jälkeen tavoitettu. Toimikunta ei kokoontunut yhtään kertaa ja hyvä yritys harrastetoiminnan lisäämisestä kuivui kokoon. Yhdistys teki retken
12. syyskuuta Mikkeliin, Sotainvalidien Veljesliiton kuntoutussairaalaan
Kyyhkylään. Matkaan osallistui 45 henkilöä, vaikka ilma ei suosinutkaan
retkeilijöitä. Marraskuun lopulla vietettiin yhteistä pikkujoulua 3.Er.VK:
n henkilökunnan kanssa.
Vuoden 1970 suurin tapahtuma Kouvolassa oli Sotaveteraaniliiton IV
liittokokouksen -ja juhlan järjestäminen. Tilaisuus oli kaksipäiväinen,
30. – 31.5.1970. Kymenlaakson Sotaveteraanipiirillä oli päävastuu
tapahtumasta, mutta Kouvolan sotaveteraaneilla oli paikallisena yhdistyksenä huomattava osuus juhlan onnistumisessa. Liittokokous valitsi
liittovaltuuston ja samalla liiton puheenjohtajaksi eversti Viljo Turusen.
Hän oli valintaansa asti toiminut liittohallituksen puheenjohtajana.
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin maanviljelysneuvos Taavi Vilhula.
Liittokokouksessa hyväksyttiin julkilausuma, jossa se edellytettiin rintamasotilaseläkelain voimaantuloa seuraavan vuoden alusta ja eläkkeeseen
oikeuttavan ikärajan alentamista 55 vuoteen.
Liittopäiville osallistui 7500 sotaveteraani, joista 5000 oli mukana marssilla. Juhlan tervehdyspuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Teppo
Mäkelä.
Rakennuttaminen jatkuu
Hallitus sai vastatakseen erään jäsenen tekemän kyselyn Korsikodon
asukkaitten valinnasta. Vastauksessa todetaan, ettei valintaa tehnyt yhdistys, vaan Korsukodon hallitus. Rakennusvaiheessa asuntoa hakeneet
yhdistyksen jäsenet, jotka täyttivät aravalainoituksen ehdot, saivat kaikki
asunnon. Kysely osoitti asunnoista edelleen olevan puutetta. Niinpä
yhdistys aloitti uuden rakennushankkeen. Kaupungilta saatiin uudelta
asutusalueelta Viitakummusta tontti. Kerrostalosta tuli asuntohallituksen
ehtojen mukainen asunto-osakeyhtiö. Sotaveteraaneja ei kuitenkaan ollut
riittävästi asunnon hakijoissa, joten muitakin perheitä valittiin asukkaiksi
taloon. Asunto-osakeyhtiö sijaitsee osoitteessa Jukolantie 11.
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Asunto-osakeyhtiö Jukolantie 11, Viitakummussa. Kuvassa Teppo Mäkelä.
(Kuva Erkki Vitikainen)

Huoltotoiminta lisääntyy
Jo aikaisempina vuosina yhdistys oli avustanut joitakin vaikeuksiin joutuneita veteraaniperheitä, mutta summat olivat pieniä ja saajat harvalukuisia. Yhdistyksen taloudellinen tilanne koheni huomattavasti, kun
Pysyvän rauhan puolesta keräys tuotti 1300 mk, Mannerheim-ristin ritari
Lassi Kokko ja vaimonsa lahjoittivat 500 mk ja Kouvolan lyseon oppilaskunta ja Kouvolan Tyttölyseon teinikunta kokosivat 342 mk.
Yhdistyksellä oli mahdollisuus avustaa vaikeuksiin joutuneita 650 mk:
lla. Kouvolan Naiskerho avusti neljää perhettä 400 mk:lla ja yhdistyksen
naisjaosto 11 perhettä 950 mk:lla.
Vuoden aikana yhdistyksen jäsenhankkijat onnistui erinomaisesti. Toimintakertomus mainitsee erikoisesti Toivo Ovaskan, joka on innolla suorittanut sitä. Jäsenmäärä lisääntyi yli 150 veteraanilla ollen vuoden lopussa 474, joista naisia viisi. Jakoa ainaisjäseniin ja vuosittain jäsenmaksunsa
maksaviin ei enää tehty.
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Lassi Kokko

LASSI KOKKO YHDISTYKSEN JOHTOON
(1971– 1974)
1971

V

uoden 1971 vuosikokouksessa vaihtui yhdistyksen puheenjohtaja.
Teppo Mäkelä pyysi eroa tehtävästä. Hänet oli jo edellisenä vuotena valittu Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajaksi Reino
Inkisen jälkeen. Tehtävään valittiin Lauri Kokko, Lassina paremmin
tunnettu Mannerheim-ristin ritari nro 84.
Kertoessaan valinnastaan vuonna 1991 Lassi totesi tulleensa valituksi
huutoäänestyksellä. Hänen nimeään huudettiin kovemmin kuin vastaehdokkaana olleen Urho Hälikän. Lassi kertoi olleensa jo yhdistyksen
perustavassa kokouksessa, mutta poistuneensa heti alussa jonkun henkilön ihmeteltyä, että ”mitä sinäkin täällä olet”. Hän oli kuitenkin liittynyt
yhdistykseen jo saman vuoden lopulla.
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Hallitus uusiutui hieman, uusiksi jäseniksi valittiin Aili Savolainen ja
Martti Kopra. Alpo Johansson ja Emil Tiainen jatkoivat uudelle kaksivuotiskaudelle.
Yhdistys asetti edelleen tavoitteekseen kaikkien sotaveteraanien saamisen jäsenikseen. Jäsenmäärä pyrittiin kaksinkertaistamaan siten, että
jokainen veteraani hankki yhden uuden jäsenen. Toiveena esitettiin vain
yhden veteraanijärjestön muodostuminen Kouvolan seudulle.

Toinen veteraanitalo valmistui
Ensimmäisen veteraanitalon, Korsukodon, alkuvaiheet ja rakennuttaminen aiheutti monia kokouksia ja tehtäviä hallitukselle ja jäsenistölle. Toisen veteraanitalon aloittaminen oli jo paljon helpompi. Yhtään
yleiskokousta ei pidetty hankkeen aikana. Hallituksen pöytäkirjoissa on
merkinnät vain rakentamisen aloittamisesta edellisenä vuonna ja valmistumisesta kesäkuussa 1971. Kahdeksan veteraaniperhettä muutti uuteen
kotiin Jukolantie 1:een kuukauden lopulla.

Toiminta laajenee
Toukokuu 18. oli Kaupungintalon juhlasalissa tiedotustilaisuus rintamasotilaseläkkeestä. Eläkelaki oli vahvistettu 23.4.1971. Tiedottaminen
veteraanien oikeuksista eläkkeeseen ja opastus sen hakemiseen oli yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä jäsenistönsä hyväksi.
Saman kuukauden lopulla tehtiin retki Helsinkiin, Sotamuseoon ja
Suomenlinnaan. Kesäkuun 6. matkattiin Sotaveteraanipiirin kesäjuhlille Karhulaan. Elokuussa oli kahden päivän retki Runon ja Rajan tielle
naisjaoston järjestämänä. Syyskuun 5. oli Anjalan Maanpuolustusjuhla,
johon yhdistys osallistui lippuineen. Tutustuminen kummiyksikköön,
3.ErVK:aan oli lokakuun 7. ja joululuussa vietettiin yhteinen pikkujoulu
sen henkilökunnan kanssa.
Eräs retkeilyksi luettava tapahtuma on ollut elokuun 4. pidetty hallituksen kokous. Se pidettiin Kokon kesähuvilalla Vuohijärvellä.
Taloudellisesti tilanne oli kohtuullinen. Valkealan Säästöpankki oli tehnyt 300 mk lahjoituksen ja puheenjohtaja Kokko maksanut edellä mainitun tiedotustilaisuuden vuokran Kaupungintalon juhlasalista. Avustuksia
oli jaettu 12 perheelle 1700 mk. Kouvolan Naiskerho jakoi sadan markan
jouluavustuksen viidelle perheelle. Puheenjohtajalle ja rouva Kokolle sekä
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Kouvolan Naiskerholle luovutettiin yhdistyksen pienoislippu kiitokseksi sotaveteraanien huoltotyön tukemisesta. Samasta syystä luovutettiin
Kouvolan lyseon Oppilaskunnalle sotaveteraanireliefi.
Jäsenmäärä lisääntyi, vaikka osa siirtyikin uusiin lähiseudulle perustettuihin yhdistyksiin. Vuoden lopussa jäseniä oli 513. Jäsenistä 79 oli siirtynyt
kotipaikkakunnalleen Iittiin, Kuusankoskelle tai Valkealaan perustettuun
yhdistykseen.

1972
Asuntojen rakentamisen jälkeen suuntautui yhdistyksen toiminta jäsenhankintaan, retkeilyyn, heikossa taloudellisessa asemassa olevien tukemiseen ja erilaisiin yhteistapahtumiin jäsenistön iloksi ja virkistykseksi.
Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia. Puheenjohtajana jatkoi Kokko ja
muina hallituksen jäseninä Alpo Johansson, Emil Tiainen, Leo Turunen,
Olavi Kosonen, Einari Salmi, Väinö Liimatainen, Aili Savolainen ja
Martti Kopra.
Uutena aloitettiin hengellinen toiminta. Vuosikokouksen pöytäkirjassa
asia kerrotaan ”Hengellisen toiminnan aloittamisesta päätettiin sopia jo toiminnassa olevan eri järjestöistä muodostuneen kerhon kanssa”. Kysymyksessä
ei ollut varsinainen kerho, vaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa
toimivien eri yhdistyksien perustama toimikunta. Sotaveteraanien edustajaksi toimikuntaan nimettiin Väinö Liimatainen.
Jäsenistön keskuudesta tuli hallitukselle ehdotus järjestää keskustelutilaisuudet Varusmiesliiton ja Teiniliiton kanssa. Veteraanien tarkoituksena
lienee ollut kertoa nuorisolle oikeaa tietoa sodan ajasta ja kokemuksista.
Käytyjen sotien merkitystä ei nuorempi sukupolvi juurikaan ymmärtänyt.
Veteraaneilta saatettiin jopa kysyä, miksi he olivat sotaan lähteneet.

Retket ja tapahtumat
Kolmisenkymmentä yhdistyksen jäsentä osallistui 10. – 11. kesäkuuta
Sotaveteraaniliiton liittokokoukseen tehtyyn matkaan.
Uukuniemen seurakunnan kesäkodille tehtyyn matkaan elokuun 20.
osallistui 47 yhdistyksen jäsentä. Matkalla Joutsenossa retkeläiset näkivät
heinäkuisen myrskyn tuhot. Maantien varren puusto oli lähes kokonaan
kaatunut ja pirstoutunut.
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Rajavartiolaitos oli asettanut kunniavartiot Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen sankarihaudoille, joissa matkalaiset kävivät laskemassa kukkalaitteensa. Rajakapteeni Kuosa tuli autoon Saaren kunnassa ja kertoili rajamiehen arkipäivästä. Retkeläisille tarjottiin uukuniemeläistä erikoisuutta,
rantakalaa. Erinomaisesti onnistuneen matkan järjestelyistä vastasi Emil
Tiainen.
Syysrieha, josta käytettiin myös nimeä Härkärieha, oli 3. syyskuuta.
Tilaisuuden onnistumisesta vastasivat Väinö Liimatainen, Lassi Kokko ja
naisjaoston edustajana Sirkka Tiilikainen. Kokko oli lahjoittanut riehassa valmistetun ja myydyn härän. Kaupunkilaisten keskuudessa pelättiin
härän grillaamisen savustavan kaupungintalon marmoriset seinälaatat.
Pelko oli turha. Härkä oli valmistettu jo aiemmin ja grillaus oli vain viimeistely juuri ennen myyntiä.
Talous
Yhdistyksen talous kohentui vuoden aikana. Härkärieha tuotti 2400
mk. Kiinteistöneuvos Paavo Eerola lahjoitti huoltotyöhön 1000 mk ja
Kymenlaakson Terveyden Turva 200 mk. Talvisodan päättymisen kirkkojuhlassa kerätty kolehti tuotti 461,62 mk. Keräysten avulla pyrittiin
saamaan varoja heikoimmassa asemassa olevien veteraanien avustamiseksi. Usein puheenjohtajan railakas esiintyminen tuotti tulosta. Kokon
kerrotaan menneen erääseen kouvolalaiseen pankkiin ja kysyneen saako
pankin oveen kiinnittää keräyksestä kertovan ilmoituksen. Pankinjohtajan
vastaus oli kielteinen. Hän sanoi pankilla olevan aivan muut tehtävät, kun
ilmoitusten esiin tuominen. Kokon kerrotaan kysyneen pankin tontin
rajoja. Pankinjohtaja ihmettelemään mitä Kokko moisella tiedolla teki.
Kokon vastaus oli yksiselitteinen; ”Seuraavan kerran kun ryssä hyökkää,
tämä tontti jätetään mottiin. Sitä ei puolusteta.” Kalvennut pankinjohtaja antoi luvan ilmoituksen kiinnittämiseen pankin oveen ja seuraavana
vuonna hän lahjoitti omista varoistaan 500 mk keräykseen – pyytämättä.
Avustuksia heikossa asemassa oleville veteraaniperheille jaettiin 1800
mk. Avustusta sai kahdeksan perhettä. Kouvolan Naiskerho noudatti
vakiintunutta tapaa jakaen 500 mk viidelle perheelle. Naisjaosto puolestaan avusti yhdeksää perhettä yhteensä 1250 mk:lla
Jäsenmaksua korotettiin vuosikokouksessa huomattavasti. Vuosittain
maksavilta 5 mk:aan ja ainaisjäseniltä 50 mk:aan.
Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen 19. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 538.
Vuosittain jäsenmaksunsa maksaneita oli 407 ja ainaisjäseniä 72.
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1973
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 1973
esitetään ensimmäisen kerran vaatimuksia valtiovallalle ja päättäville
elimille heikoimmassa asemassa olevien sotaveteraanien toimeentulon
ja huollon tehostamisesta.
Vaatimukset on esitetty suorasanaisesti ja suunnitelmasta heijastuu veteraanien päättäväisyys.
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n tavoitteena alkavana toimintavuonna on
erikoisesti jäsenhankinnan tehostamisella laajentaa jäsenmääräänsä, jotta
se pystyisi tehostetuin voimin hoitamaan ne pikaista veljesapua tarvitsevat tapaukset, joita sen alueella veteraanien piirissä mahdollisesti ilmenee.
Sotaveteraanien sosiaaliturva ei vielä ole läheskään tyydyttävällä tasolla.
Rintamasotilaseläkelakia on uudistettava sekä sairauden ja terveydenhoidon
etuja parannettava. Tulemme edustajamme välityksellä Sotaveteraaniliitossa
vaatimaan, että valtiovalta pikaisesti ryhtyy toimenpiteisiin työeläkelainsäädännön uudistamiseksi siten, että sodanaikainen maanpuolustuspalvelu
otetaan täysimääräisenä huomioon eläkkeeseen ja muihin sosiaalisiin etuihin
oikeuttavana palvelusaikana valtion, kunnan, seurakunnan ja yksityisen
työnantajan palveluksessa. Lisäksi tulisi työeläkelainsäädäntöä tarkistaa
siten, että rintamasotilastunnuksen omaavat veteraanit voivat halutessaan
siirtyä työeläkkeelle ennen yleistä eläkeikää ja että parhaillaan eduskunnassa
käsiteltävänä oleva osaeläke myönnettäisiin kaikille heikoimmassa asemassa
oleville vajaatyökykyisille. Myös rintamaolosuhteissa palvelleille naisille ja
sotaveteraanien leskille tulee myöntää samat eläke-edut. Myös vetoamme
kaikkiin työnantajiin, että työtä, toimipaikkoja ja virkoja hakevat entiset
rintamasotilaat asetettaisiin etusijalle, kuten esimerkiksi muissa maissa menetellään. Suomen Sotaveteraaniliittohan ajaa edellä mainittuja asioita, mutta
ellemme saa jäsenhankinnalla koko veteraanijoukkoa asioiden taakse, emme
myöskään saa aikaan korjauksia lakiin. Onhan parannuksia jo saatu juuri
sillä, että joukkomme on kasvanut. Kouvolan kaupunkikin on myöntänyt
määrärahan ilmaisesta terveydentarkastuksesta.
Vuosikokouksessa 15.2.1973 valittiin edellä olevien tavoitteiden toteuttajaksi, hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Lassi Kokko ja erovuoroisten tilalle Hilja Huuhtanen, Reino Karhunen ja Voitto Seppälä. Emil
Tiainen tuli uudelleen valituksi. Hallituksen järjestäytyessä heti vuosikokouksen jälkeen tuli varapuheenjohtajaksi Reino Karhunen ja sihteerirahastonhoitajaksi Voitto Seppälä. Lauri (Lassi) Kokko valittiin vuoden
alussa myös Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajaksi.
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Sotaveteraaniliitto yritti saada valtiovallan tukemaan varattomia sotaveteraaneja. Lassi Kokko oli lähetystössä, joka kävi sosiaali- ja terveysministeri Seija Karkisen luona pyytämässä apua veteraaneille. Tulos ei ollut
hyvä. Ministeri sanoikin lähetystön tulleen ministeriöön kapinoimaan.
Anojat pyysivät 70 miljoonaa markkaa ja tarjous oli vain 1.5 miljoonaa.
Tarjousta täydennettiin uhkauksella, ellei se ei kelpaa otetaan sekin
pois.
Toteuttaen toimintasuunnitelmaa järjesti piiri keskustelutilaisuuden
Kymenlaakson kansanedustajien kanssa maaliskuussa 1973. Tilaisuuteen
saapui vain kolmen hallituspuolueen edustajat. Ihmettelyä ja närää herätti erikoisesti SKDL:n edustajan, Taisto Sinisalon puuttuminen paikalle
tulleista.
Retket ja tapahtumat
Perinteiset neuvottelupäivät piirin luottamus- ja toimihenkilöille järjestettiin maaliskuun 15. – 16. 1973 Valkealan Motellissa. Yhdistyksen
puheenjohtaja Lassi Kokko, joka samalla oli piirin puheenjohtaja, piti
tervehdyspuheen, jonka sanomaa siteerasi mm. Sotaveteraani-lehti.
Kokko sanoi:
”Nyt kysytäänkin kuka meistä uskaltaa ylistää isänmaata ja puhua myönteisesti kansallisista arvoista. Eivät ainakaan ne, jotka tänä päivänä tässä
maassa tavoittelevat ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Miksi näin?
Ovatko arvot Koti, Uskonto ja Isänmaa loppuun kulutettuja taannoisina
murroksen ja myrskyn vuosina?”
Kokon puheessa on luettavissa pettymys veteraaneja vähättelevään suhtautumiseen niin valtiovallan kuin yleisen ajattelutavan taholta. Elettiin
vuosia, jolloin sodan käyneitä miehiä ei arvostettu.
Heleä helluntairetki suuntautui Savonlinnaan, Punkaharjulle ja Simpeleelle
9. – 10.6.1973. Simpeleellä retkeilijät vierailivat Junkkarikämpällä, Simpeleen Reserviupseerikerhon ja Reservialiupseerikerhon majalla sekä
jääkärivääpeli Jussi Reinikaisen Iivanan saaressa olevalla Spalernajan
vankisellin muotoisella haudalla.
Itsenäisyyspäivän aaton veteraanitanssiaiset Kaupungintalossa järjestettiin yhdessä Sotainvalidien ja Rintamamiesveteraanien paikallisten osastojen kanssa. Tanssiaisten yleisömenestys oli hyvä, noin 400 henkilöä.
Pikkujouluun 15.12.1973 Aliupseerikerholla osallistui n.100 henkilöä.
Reserviupseerikerho, Reserviläiset, Sotainvalidit, Rintamamiesveteraanit,
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Rintamanaiset ja Sotaveteraanit olivat muodostaneet ”kerhon”, joka
järjesti hengellisen keskustelutilaisuuden kerran kuukaudessa talvisin.
Tilaisuudet olivat hyvin suosittuja.

Suunnitelmia
Jäsenistön keskuudessa toivottiin yhteisen kesänviettopaikan hankintaa
yhdistykselle. Paikan tulisi olla lähellä Kouvolaa, mielellään Haukkajärven
rannalla Valkealassa. Tehtävä annettiin toimikunnalle johon valittiin puheenjohtajan lisäksi Väinö Liimatainen ja Urho Viinikainen.

Talous
Talous mahdollisti 2300 mk:n avustusten myöntämisen heikossa taloudellisessa asemassa oleville veteraaniperheille. Kaupungin myöntämän
määrärahan turvin kävi terveystarkastuksessa 38 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 42 henkilöllä. Jäsenmäärä oli vuoden
lopussa 598.
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1974
Vuoden 1974 toiminta suuntautui kuntoutuksen tehostamiseen.
Hallituksessa tapahtui vain yksi muutos. Emil Tiaisen toimikausi olisi
jatkunut vuoden loppuun, mutta alkuvuodesta hänet kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon. Uutta jäsentä ei valittu Tiaisen paikalle loppuvuodeksi.
Yhteydenpitoa naisjaostoon tehostettiin kutsumalla puheenjohtaja Sirkka
Tiilikainen hallituksen kokouksiin.
Kuntoutus
Kuntoutusten alkaminen oli huomattavin muutos vuoden aikana.
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin avustuksella lähettiin kaksi miestä ja
yhdistyksen varoin toiset kaksi miestä Peurungan kuntoutuslaitokseen
Laukaaseen. Kuntoutuksessa olleet kertoivat matkan vaikutusten olleen
erittäin myönteiset.
Paikallisessa kuntohoitolassa aloitettiin viidentoista miehen kunnon kohottaminen. Voimisteluiltoja järjestettiin vapaaehtoisen liikunnan tehostamiseksi ja niihin osallistuttiin mieslukuisesti. Marraskuussa järjestettiin
Jokamiehen kuntoilta Ammattikoululla. Lääkäri Pekka Jokinen esitelmöi
aiheesta ”Jaloissa on sydämen tulevaisuus” ja voimistelunopettaja Ilkka
Kauppinen selosti liikunnan merkitystä terveydelle. Avustajana hänellä
oli yhdistyksen oma voimisteluryhmä. Kauppinen ja voimisteluryhmä
kävivät lopulla marraskuuta Karhulassa antamassa herätteitä EteläKymenlaakson veteraaneille. Kuntoutuksessa Kouvolan yhdistys oli
edelläkävijä koko Kymenlaakson Sotaveteraanipiirissä.
Kouvolan kaupunki myönsi ensimmäisen kerran avustuksen veteraanien
kuntoutukseen. Valtuustossa oli tuolloin veteraaneja, jotka saivat myönteisen tuloksen ehdotukselleen. Avustus oli suuruudeltaan 5000 mk.
Summa oli huomattava. Yhdistys käytti omia varojaan kuntoutukseen
1080,60 mk. Kunnon ylläpitämiseksi yhdistys jakoi ilmaisia lippuja uimahalliin.

Retkeily ja muut tapahtumat
Varsinaista retkeä ei tänä vuonna järjestetty lainkaan. Turussa pidetyille
Liittopäiville 15. – 16.6.1974 osallistui linja-autolla ja yksityisautoilla
noin 65 yhdistyksen jäsentä. Suunniteltu matka Moskovaan jouduttiin
peruuttamaan, koska kaupungista ei löytynyt majoitustiloja.
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Veteraanitanssiaiset Kaupungintalolla itsenäisyyspäivän aattona sai vieraakseen nelisensataa henkilöä. Pikkujoulu 13.12.1974 Aliupseerikerholla
kokosi satakunta juhlijaa.
Hengellinen toiminta
Vakiintuneen tavan mukaan oli muiden järjestöjen kanssa yhteisiä keskustelutilaisuuksia kymmenen kertaa.
Kirkkoretket ovat kuuluneet hengellisen toiminnan piiriin. Myös vierailut
Tuohikotin kyläkirkossa, Vekaranjärvellä ja Utissa lentolaivueen vieraana
olivat hengellisen toimikunnan ohjelmaa. Osallistujia tilaisuuksissa on
ollut n. 90.
Talous
Saadakseen tuloja toiminnan rahoittamiseksi, aloitti yhdistys suosion saaneen bingon pidon. Niin sanotusta Vileniuksen talosta, Keskikatu 13:
sta vuokrattiin huoneisto ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiiriltä lainattiin
20.000 mk aloituksen rahoittamiseksi. ”Kouvolan Sotaveteraanit ry. bincohalli” nimellä toiminta alkoi 1.9.1974. Bingolla oli oma johtokuntansa,
jossa olivat piirin edustajat Tapio Porkka, puheenjohtajana Lasi Kokko
ja Reino Salmi. Yhdistyksen edustajina olivat Väinö Liimatainen, Einari
Salmi ja Voitto Seppälä, joka toimi sihteerinä. Ensimmäinen bingo-hallin
hoitaja oli Eino Räihä 15.11.1974 asti ja sen jälkeen Raija Mertanen.
Bingohalli työllisti seitsemän bingoemäntää ja siivoojan. Toiminnasta pidettiin oma kirjanpitonsa ja tehtiin erillinen tilinpäätös. Aluksi piiri otti
tuotosta 78 % ja yhdistyksen osuus oli 22 %. Jako oli käytössä siihen asti,
kun piiriltä saatu laina oli maksettu takaisin. Kuriositeettina kerrottakoon, että koko maassa vallinnut bingo-innostus oli nuori ja osittain tuntematonkin varainhankintakeino. Siitä johtuen yhdistyksen asiakirjoissa,
jotka käsittelevät bingon toimintaa, sana on kirjoitettu c:llä – binco.
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 507 henkilöä. Jäsenluettelosta poistettiin
86 henkilöä, jotka olivat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta tai joiden osoite oli tuntematon. Yhdistys kutsui kunniajäsenikseen Kouvolan
Vapaussoturit, 56 miestä. Heitä ei kuitenkaan laskettu mukaan jäsenmäärään.
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Urho Hälikkä

URHO HÄLIKÄN VUOSI (1975)
1975

Y

hdistyksen puheenjohtaja Lassi kokko oli tullut valituksi Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajaksi jo 24.3.1973. Sekä
Kouvolan Sotaveteraanien että piirin johtaminen oman yrityksen ohella
oli toimeliaalle miehelle liikaa. Kokko luopui yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä vuosikokouksessa 14.2.1975. Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Urho Hälikkä. Vuosikokous palkitsi Kokon ansiokkaan neljän
vuoden työrupeaman valitsemalla hänet yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Lassi Kokon ansioihin luetaan vuonna 1971 aloitetun piirin bingo-toiminnan kehittäminen, ei ainoastaan Kouvolassa, vaan koko piirin
alueella.
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Väinö Niemen, joka vuosikokouksessa tuli uutena jäsenenä hallitukseen. Toinen uusi jäsen hallituksessa oli Sirkka Tiilikainen. Hän tuli hallitukseen Hilja Huuhtasen sijaa.
Niemi täytti edesmenneen Emil Tiaisen paikan. Hän ehti osallistua vain
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kahteen hallituksen kokoukseen ennen oman elämänkaarensa päättymistä. Toukokuun 9. päivä pidetyssä hallituksen kokouksessa oli hänen
hiljaisen hetkensä vuoro. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Reino
Karhunen.
Erovuoroisista tulivat uudelleen valituiksi Reino Karhunen ja Voitto
Seppälä.
Kuntoutus
Veteraanien ikä alkoi olla viidenkymmenen vuoden molemmin puolin. Ikääntyvät miehet alkoivat pitää huolta kunnostaan. Perustettiin
Terveys- ja kuntoutustoimikunta, johon tuli valituksi kaksi lääkäriä Paavo
Parjanen ja Reino Naavasalo sekä Kauko Jyllilä ja Voitto Seppälä.
Voimistelu- ja lentopalloiltoihin osallistui 20 – 40 miestä kerrallaan.
Peurungassa kuntoutettiin 18 miestä piirin ja yksi yhdistyksen varoin.
Omalla kustannuksellaan Peurungassa kävi 5 henkilöä. Yhden veteraanin kuntoutuksen Romaniassa kustansi Sotaveteraaniliitto. Paikallisessa
kuntohoitola Vibrassa kävi 24 jäsentä. Uinti oli myös suosittu kuntoilumuoto. Uimahalliin jaettiin noin sadalle uimarille lippuja ilmaiseksi.
Terveyden tutkimukset jatkuivat Terveystalolla.
Retket ja tilaisuudet
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n järjestämään sodan päättymisen 30vuotisjuhlaan Helsinkiin 27.9.1975 osallistui Kouvolan yhdistyksestä
165 henkeä. Suurjuhlan suojelijana toimi tasavallan presidentti Urho
Kekkonen. Helsingin liikenne sekosi täysin 22000 veteraanin marssiessa
Senaatintorilta Messuhallille.
Matkailua ja retkiä varten perustettiin toimikunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin Paavo Paavola. Yhdistys teki kaksi matkaa vuoden aikana.
Ensimmäinen suuntautui Visbyhyn Ruusujen saarelle, osallistujia 14.
Toinen matka suuntautui Tukholmaan ja lienee ollut Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiirin kanssa yhteinen 14. – 16.10.1975. Matkalle osallistui 25 henkilöä. Matkaa Moskovaan suunniteltiin kesäkuu alkupuolelle,
mutta majoitustiloja ei kaupungista löytynyt. Tilanne oli sama kuin 1974.
Matka ei toteutunut.
Itsenäisyyspäivän aaton tanssiaiset Kaupungintalossa toisten veteraanijärjestöjen kanssa oli jo vakiintunut tapahtuma, joka sai veteraanit runsaslukuisesti osallistumaan iltaan. Vuoden 1975 toimintakertomuksessa
kerrotaan paikalla olleen noin 720 henkilöä. Kouvolan Kaupungintalon
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tilat olivat täynnä lämpiötä, ala-aulaa ja kahviota myöten.
Uutena virkistysmuotona ovat olleet viikonlopun vietot Koivurannassa,
kaupungin omistamassa kesäpaikassa Valkealan Utissa, Tarhajärven rannalla. Näiden viiden tilaisuuden järjestäjänä on ollut naisjaosto.
Oman kesänviettopaikan hankintaa ryhdyttiin suunnittelemaan.
Aivan uutena tapahtumana aloitettiin ns. YH-illat. YH on lyhenne sanasta yhteishenki. Iltoihin saatiin paikallisten pankkien henkilökuntaa esittelemään pankkiensa toimintaa. Tilaisuuksissa olivat mukana kouvolalaiset
sotilasyksiköt ja varusmiestoimikunnat. Iltoja oli kaksi ja niihin osallistui
n. 140 – 160 henkilöä.
Pikkujoulu 13.12.1975 kokosi toimiupseerikerhollae165 henkilöä.
Vuoden 1975 hallituksen pöytäkirjassa 11.11.1975 on mielenkiintoinen
merkintä, ”Hallitus päätti lahjoittaa Veteraanikuorolle 200,00 mk laulutoiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi.”
Kuoron 20-vuotisjuhlakonsertti oli 12.3.2005 Kouvolan Kaupungintalossa.
Hengellinen toiminta
Yhteistoiminnassa pidettyjä hengellisiä tilaisuuksia oli vuoden aikana
kahdeksan. Väinö Niemi ehdotti hallituksen kokouksessa 23.3.1975
kirkkoretkeä Tuohikotin kyläkirkkoon. Hän oli neuvotellut Kouvola
Erämiesten kanssa saunan ja kahvitilaisuuden Tihvetjärven erämajalle
retken päätteeksi. Vuosikertomuksesta löytyy vain merkintä, Kirkkoretkiin
on osallistuttu, mutta ei tarkennusta siitä, toteutuiko Tuohokotin kirkkoretki.
Talous
Bingohallin tuotto oli merkittävä tekijä yhdistyksen taloudessa. Halli
siirtyi kylmäksi osoittautuneesta Vileniuksen talosta Keskikadulta Sotaveteraanipiirin omistamaan liiketilaan Torikatu 2:een. Uudessa paikassa
halli avattiin 28.7.1975.
Ensimmäinen hallinhoitaja Raija Mertanen erosi tehtävästään helmikuussa ja 20.2.1975 tehtävää ryhtyi hoitamaan Raili Väänänen.
Henkilökuntaan kuului neljästä seitsemään bingoemäntää.
Bingo oli asiakkaiden suosima paikka ja tulos kehittyi myönteisesti.
Erikoista kiinnostusta halliin tunsivat murtomiehet, jotka vierailivat hallissa elokuun – marraskuun aikana yhteensä neljä kertaa.
Varastettu omaisuus, kahvi, suklaa, rahat pajatsosta ja muut palkinnoik-
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si tarkoitetut artikkelin saatiin takaisin. Murtomiehet saivat tuomionsa.
Yhdistys palkkasi yövartijan ja murrot loppuivat. Bingon tuottoon saatiin
uusi jako, piirin osuudeksi tuli 65 % ja yhdistyksen 35 %.
Avustuksin autettiin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia veteraaniperheitä. Raha-avustuksia antoivat Kouvolan Naiskerho, Kymenlaakson
Terveyden Turva ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri. Kesko Oy lähetti
Sotaveteraaniliiton kautta joulupaketteja ja paikalliset liikkeet lahjoittivat
joulukinkkuja ja lahjapaketteja edelleen jaettavaksi.
Vuoden lopussa oli jäseniä 730 henkilöä. Miehiä oli 543, naisia 137 ja
50 vapaussoturia.
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Aarre Ojanen

AARRE OJANEN, SIHTEERISTÄ PUHEENJOHTAJAKSI (1976 – 1978)
1976

K

uusi vuotta yhdistyksen sihteerinä vuosina 1967 – 1972, toiminut
Aarre Ojanen valittiin puheenjohtajaksi Urho Hälikän vuoden kestäneen kauden jälkeen. Hallituksessa ei tapahtunut suuria muutoksia.
Ojasen ottaessa vastaan puheenjohtajan tehtävät tuli hänen paikalleen
hallitukseen Mikko Hautamäki. Sihteerinä ja taloudenhoitajana on keväästä asti toiminut Reino Ristola.
Sääntöihin tehtiin vuosikokouksessa muutos. Aiemmin oli yhdistyksellä
ollut vain yksi keväällä pidetty vuosikokous. Uusittu sääntöjen 7.§ määrittää kaksi kokousta. Kevät kokous pidetään ennen maaliskuun 15:tä
päivää ja syyskokous ennen marraskuun 15:tä päivää. Sääntömuutos tuli
käsitellä kahdessa yleisessä kokouksessa. Vuoden 1976 vuosikokouksessa
asia oli ensimmäisen kerran käsittelyssä.
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Vuosi 1976 oli yhdistyksen juhlavuosi. Kymmenen vuotta Sotaveteraanien
toimintaa täyttyi huhtikuun 20. 1976. Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa päätettiin, että juhlat pidetään 24.4.1976. Suunnitelma
muuttui myöhemmin ja juhla oli sitten yhteinen Kymenlaaksoon
Sotaveteraanipiirin 10-vuotisjuhlan kanssa sunnuntaina 25.4.1976 klo
14.00 Kouvolan Kaupungintalolla.
Tilaisuuden juhlapuhuja oli kenraaliluutnantti Erkki Setälä.
Parhaan kuvan yhteiskunnan suhtautumisesta veteraaneihin antanee
Kouvolassa ilmestyvä Pohjois-Kymenlaakso juhlasta kirjoitetussa uutisessa.
”Vaan eipä elämä kaikkia näköjään terveinäkin rintamilta palanneita auringolla ja myötäisellä tuulella siunannut, Sodan kolhut, villi, sielun ja ruumiinvoimat usein ylittävä raataminen jälleenrakennustyössä ja oikullinen onni
pudotti matkan varrella monet tien oheen. Eikä yhteiskunta viitannut edes
kintaalla! Vasta kun veteraanijoukon piirissä älyttiin järjestäytymisen kautta
koota voimat taisteluun epäkohtien poistamiseksi, hoksasivat nokkelat poliitikot kelpo vaalisyöttiä hakiessaan ottaa veteraaniasian propakandateemakseen. Mutta syntyikö tekoja? Eihän toki. Niinpä perustettu Sotaveteraaniliitto
alajärjestöineen käynnistikin koko maan kattavan toiminnan varojen hankkimiseksi veteraanihuoltotyöhön. Tarpeellista oli saada veteraanit järjestäytymään ja siten toiminnan piiriin.
Kouvolassakin on jäsenmäärä alkuvuosien muutamasta kymmenestä noussut
jo yli 700:ksi”
Uusi tekniikka teki tuloaan yhdistyksen toimintaan. Hallitus päätti tilata
jäsenluettelon ja Sotaveteraani-lehden tietokoneella tuotetut tilaajaluettelot Valtion Tietokonekeskukselta kerran vuodessa. Kotonakin koneistuminen lisääntyi. Yhdistys osti oman kirjoituskoneen.
Kuntoutus
Omatoiminen kuntoilu oli voimistunut jäsenistössä. Yhdistykselle oli
muodostunut lentopallojoukkueita. Harrastus yleistyi niin, että hallitus
teki piirille ehdotuksen eri yhdistysten välisistä lentopallo-otteluista.
Yhdistys järjesti yhteisiä lenkkeilyjä ja voimistelutilaisuuksia joihin on
osallistuttu kiitosta ansaitsevalla tavalla. Peurungassa oli kuntoutuksessa
14 miestä ja 3 naista. Sotaveteraanipiiri kustansi kymmenen veteraanin
hoidon Kuntohoitola Vibrassa. Terveystarkastukset jatkuivat terveyskeskuksessa, mutta tarkastuksia jarrutti pahiten lääkärikunnan muut kiireet.
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Retket ja tapahtumat
Merkittävin retki tehtiin Rovaniemelle liittokokoukseen ja kesäjuhlaan
19. – 20.6.1976. Yhdistyksestä matkaan lähti yksitoista henkilöä.
Pari kertaa kesän aikana vierailtiin Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanien
järjestämässä illanvietossa Metsäkylässä. Syksyllä kolmisenkymmentä
yhdistyksen jäsentä vieraili Moskovassa. Matka tehtiin junalla 13. – 17.
10.1976. Asiakirjoissa ei ole tarkempaa selostusta matkasta.

Matkailijat Moskovassa syksyllä 1976. (Sotaveteraanien arkisto)

Kesän kuluessa oli
useita tilaisuuksia viikonloppuisin Koivurannassa. Kesäpaikka
oli muidenkin järjestöjen käytössä, veteraanien naisjaosto teki
varaukset yhdistyksen
tapahtumia
varten.
Keväällä saatiin kokoontumispaikka
Tuulensuoja, entinen kaupungintalo. (Sotaveteraanien arkisto)
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Tuulensuojasta, entisestä Kaupungintalosta. Kaupunki kunnosti sen järjestöjen käyttöön. Siellä tavattiin keskiviikkoisin kahvia juoden, laulellen
ja joskus tanssienkin. Ensimmäinen tapahtuma oli 24.4.1976.
Toukokuun lopulla Tuusulan Seudun Sotaveteraanit vierailivat Kouvolassa. Vierailun ohjelmaan kuului mm. tutustuminen Laskuvarjojääkärikouluun Utissa ja kaupunkikiertoajelu.
Oman kesäpaikan saaminen oli toiveiden luettelon alkupäässä. Hallitus
valitsikin toimikunnan asiaa hoitamaan. Toimikuntaan tulivat valituiksi
Veikko Karttunen, Väinö Liimatainen, Reino Karhunen, Voitto Seppälä,
Osmo Keinänen ja hieman myöhemmin Olavi Toikka ja Einari Salmi.
Varsin mieslukuinen toimikunta ryhtyi kesäpaikan hankintaan ponnekkaasti. Enso-Gutzeit Oy vuokrasikin Valkealan kunnan Miettulan kylästä
Rapojärven rannalta noin hehtaarin määräalan Kouvolan Sotaveteraanien
ja Rintamamiesveteraanien yhteiseen käyttöön. Vuokra-aika oli 25 vuotta.
Ensimmäiseksi alueelle päätettiin rakentaa sauna. Hallituksen lokakuussa
pitämässä kokouksessa Alpo Johansson kertoi, että Valkealan Hyryn kylässä oli kesämökiksi soveltuva, poissiirrettävä Backmannin talo.
Itsenäisyyspäivän aatonaaton juhla kokosi taas Kaupungintalolle veteraanikolmikon yhteisiin tanssiaisiin. Väkeä oli runsaasti, lieneekö syynä
ollut 2.12.1976 Pohjois-Kymenlaaksossa julkaistu runomuotoinen kutsu.

Itsenäisyyspäivän aaton tanssiaiset. (Sotaveteraanien arkisto)
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Taas veteraani-iltaan Kaupungintalolle.
Kuuluu kummia kylältä,
mainioita maailmalta.
Talven tultua tavata
veteraani-veljeskansa
tahtoo toisensa talossa
kaupungin tuon Kouvolassa
neljäntenä joulukuuta
(eikä varsin viientenä)
illan pirteän piossa,
ilon lyöen leikkimässä.
Tuo on tullut jo tavaksi,
asettunut ainaiseksi:
Kaikki kilvan mukahan
hoveista ja hökkeleistä,
ihan kaikista kylistä
taikka kaupungin kujilta.
Lähe varmasti läheltä,
kuljeskele kauempaakin,
älä eukkoa unoha,
vähättele vaariasi!
Kutsu kuuluu kammallekin,
käsky kaikelle väelle.
Ja jos yksin joutunetkin
ihan ilman ystävätä,
etpä nurkkahan eronne,
pimentohon piilotellen.
Onhan tuttuja talossa,
sata samanmielisiä.
Noista noutaja tulevi,
ystäväksi yllättävi.

Tallusta jo Tarkelalle
Soitinkauppahan sisälle!
Siellä sellainen sähinä,
touhu tiukka tiskin luona,
ne kun lappuja jakavat,
kysyjille kaupitsevat.
Sieltä lippunen lunasta,
sisäänpääsy suorittele.
Tai jos tuonne et kerenne,
osta lippu ovensuussa.
Eikä arvella asuja
murehita mekkosista.
Kunhan vaatetta vähäse,
Amareita auttamassa,
ettei roskat ropsahtele,
karvat lattiaan karise
tuossa tuimassa tahissa
karkelossa ketterässä.
Ja sen muistat muinaisesta,
tiedät toisilta ajoilta,
ett` on hauska hömpsötellä
samanmielisten sakissa,
jalon joukon jatkehena,
sointuna saman sävelen.
Kuuluiko jo kaikkialle?
Kysyy
Veteraani-Nalle.

Nimimerkkiä Nalle käytti Reino Karhunen, veteraani, joka oli myös yhdistyksen tiedotusvastaava alkuvuosina.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

Lopullinen 6.4.

41

20.4.2006, 10:50

41

Veteraani-illan tapahtumat 4.12.1976 saivat hallituksen kokoontumaan
seuraavan vuoden tammikuun alussa. Lainaus pöytäkirjasta kertoo illan
tapahtumat yksiselitteisesti:
Kun siitä huolimatta, että itsenäisyyspäivän aaton juhlaa Kaupungintalolla
järjestettäessä oli Kouvolan Rintamamiesveteraanit ry:n nimenomaisesta
vaatimuksesta sovittu, että juhlassa ei kukaan osapuoli saa esiintyä omissa
nimissään, kuulutti juontajana toiminut rintamamiesveteraanien edustaja
useammin kuin kerran, että juhlan järjesti Kouvolan Rintamamiesveteraanit
ry ja kun samassa tilaisuudessa rintamamiesveteraanit myivät kyniä ja muita
mainosvälineitä, päätti hallitus velvoittaa edustajamme esittämään juhlatoimikunnan seuraavassa kokouksessa kirjallisen paheksumisen rintamamiesveteraanien käyttäytymisen vuoksi.
Kilpailu veteraanien jäsenyydestä yhdistysten välillä oli kovaa ja sai näinkin ikäviä ilmenemismuotoja.
Pikkujoulu oli perinteiseen tapaan Toimiupseerikerholla 10.12.1976
Hengellinen toiminta
Kuluneen vuoden hengellisestä toiminasta kerrotaan vain osallistumisesta yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa kuukausittaisiin
tilaisuuksiin ja retkiin.
Talous
Taloudessa ilmeni erimielisyyttä jäsenmaksujen maksutavasta. Vuosikokouksessa valittu toinen pöytäkirjan tarkastaja kieltäytyi hyväksymästä
kokouksen pöytäkirjan pykälää 10. Pykälässä oli ”määrätty” ainaisjäseniltä perittäväksi jäsenmaksuksi 50 mk. Pöytäkirjan tarkastaja Toivo
Hellgren väitti, ettei kokouksessa voitu päättää ainaisjäsenien jäsenmaksusta, kun säännöissä ei tunneta ainaisjäseniä. Toukokuussa pidetyssä
hallituksen kokouksessa todettiin: ”Sääntöjen jäsenyyttä koskevaa kohtaa
tulkittaessa todettiin, että jäseninä on vuosijäseniä ja ainaisjäseniä, jotka kaikki ovat varsinaisia jäseniä. Lisäksi on kunniajäseniä. Varsinaisia jäseniä ovat
kaikki, jotka ovat maksaneet ainaisjäsenmaksun tai jäsenmaksun vuosittain.
Asia tutkittiin yhdistyslain perusteella ja todettiin ainaisjäsenyyden olevan mahdollinen. Kuitenkin ilmaisu ainaisjäsen päätettiin korvata sanoilla
kertamaksu ja kertamaksun suorittanut.” Varsinaisilta jäseniltä, vuosittain
maksavilta, maksuksi tuli 10 mk ja kertamaksuksi 50 mk.
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Jäsenille jaettujen avustusten määrä oli 2650 mk. Asiakirjat eivät kerro
muiden järjestöjen tai yhdistysten avustussummista. Bingo oli pääasiallinen yhdistyksen tulonlähde. Sen toimintaa tuki mm. Osuuskauppa
Ympäristö ja Oy Gustav Paulig Ab.
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 782 henkilöä. Miehiä oli 588 ja naisia
144 sekä vapaussotureita 50 henkilöä.

1977
Vuoden vaihtuminen ei tuonut suuria muutoksia hallitukseen. Aarre
Ojanen jatkoi puheenjohtajana. Toiset erovuoroiset valittiin uudelleen,
vain Reino Karhusen sijalle valittiin Alpo Johansson. Hän palasi neljän vuoden jälkeen uudelleen hallitukseen ja varapuheenjohtajaksi. Jo
tammikuun kokouksessa sihteeri Reino Ristola oli kirjeellä pyytänyt
eroa tehtävästään ehdottaen, että hänen paikalleen valitaan veres juhta.
Tehtävään ei ollut halukkuutta, mutta Voitto Seppälä otti toimen hoitaakseen huhtikuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa.
Maaliskuussa pidetyssä kokouksessa hallitus päätti kannattajajäsenien
ottamisesta yhdistykseen. He maksavat saman jäsenmaksun kuin varsinaiset jäsenetkin. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta
äänioikeutta heillä ei ole.
Vuosikokouksessa 27.2.1977 oli sääntöjen 7., 8. ja 9. § toisen kerran esillä. Päätöksen mukaan yhdistys pitää kaksi kokousta vuodessa.
Kevätkokouksessa käsitellään tiliasiat ja edellisen vuoden toimintakertomus. Syyskokouksessa ovat henkilövaalit ja toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle.
Kuntoutus ja kuntoilu
Kuntoutukseen oli edelleen lähetetty yhdistyksen veteraaneja pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Peurungan lisäksi kuntoutuksia tekeviin laitoksiin tuli lisänä, Savonlinnan Kylpylä ja Punkaharjun Kuntoutussairaala.
Vuoden aikana 39 yhdistyksen jäsentä oli saanut hoitoa eri laitoksissa.
Hoitojen rahoituksesta vastasivat Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri,
Kouvolan kaupunki ja ensimmäisen kerran Suomen valtio. Kouvolan
kaupungin tuki kuntoutuksessa oli huomattava. Paikallisessa Vibrassa
sai kaksitoista jäsentä lievitystä kipuihin. Terveyskeskuksen suorittamat
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tarkastukset jatkuivat edelleen. Hallitus hankki hierojan jäsenistön käyttöön.
Lentopalloilu, voimistelu ja yhteiset lenkkeilyt olivat suosittuja omatoimisia kuntoilutapahtumia.
Retket ja tapahtumat
Keskiviikkoiset illanistujaiset jatkuivat Tuulensuojassa. Teemoina olivat
tavanomaisten lauluiltojen lisäksi mm. lääkäri Antti Jokisen ”sydänilta” ja
lääkäri Heikki Jääskeläisen ”kuntoiluilta” sekä Reino Karhunen järjestämä
”tietokisailta”. Asiapitoisista tilaisuuksista Tuulensuojassa mainittakoon
toukokuun 4. pidetty tiedotustilaisuus eläkeasioista ja kuntoutuksesta.
Toukokuussa tehtiin vesibussiretki Kotkasta Loviisaan.
Suomen Sotaveteraaniliiton 20-vuotisjuhlaan Finlandia-taloon Helsingissä matkusti linja-autollinen yhdistyksen jäseniä.
Useita vierailuja tehtiin lähialueiden Sotaveteraanien kutsumana mm.
Iittiin ja Metsäkylään. Piirin kesäjuhlaan 5.6.1977 osallistuttiin runsaslukuisesti.
Kesällä vierailtiin Utissa Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston vieraana.
Kalustonäyttely ja herrasmieskilpailu olivat vierailun ohjelmassa. Retken
päätteeksi poikettiin Koivurannassa nauttimassa saunan löylyistä ja hernekeitosta. Koivurannassa käytiin useita kertoja kesän mittaan saunomassa ja vapaa-aikaa viettämässä.

Veteraanimajan rakennustalkoot kesällä 1977. (Sotaveteraanien arkisto)
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Oman kesäpaikan rakentaminen ja alueen kunnostaminen vaativat lukuisia talkoita ja työtunteja.
Hengellinen toiminta jatkui muiden järjestöjen kanssa yhdessä vakiintuneeseen tapaan. Asiakirjoissa ei kuitenkaan ole merkintää tilaisuuksien
lukumäärästä tai retkistä.
Pikkujoulu vietettiin vakiintuneeseen tapaan Toimiupseerikerholla.
Talous
Talous pystyttiin pitämään hyvällä tasolla. Kouvolan kaupunki antoi 24200 mk käytettäväksi veteraanien kuntoutukseen. Myös Sotaveteraanipiiri tuki kuntoutusta. Vähävaraisten veteraaniperheiden avustamiseen yhdistys käytti lähes 3500 mk. Tämän lisäksi jaettiin joulun
aikana vaatteita, jalkineita ja elintarvikkeita niitä tarvitseville.
Bingon tuoton jako- % on edelleen 35 yhdistykselle ja 65 Sotaveteraanipiirille. Bingo oli tuottavin yhdistyksen toiminnoista. Erilaisten tuotteiden
myyntitulot lisäsivät tuloja vähäisessä määrissä. Jäsenmaksut korotettiin,
vuosimaksu 10 mk:aan ja kertamaksu 100 mk:aan.
Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Vuoden lopussa oli jäseniä 864, joista miehiä 640, naisia 174 ja vapaussotureita 50.
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Alpo Johansson

ALPO JOHANSSON PUHEENJOHTAJANA
(21.10.1978 – 18.2.1979)
1978

V

uosikokous pidettiin 12.2.1978 Kouvolan Kauppaoppilaitoksella.
Suuria muutoksia ei hallitukseen kokouksessa tehty. Aarre Ojanen
jatkoi puheenjohtajana ja erovuoroiset Paavo Paavola, Väinö Liimatainen
ja Einari Salmi valittiin uudelleen. Ainoa vaihdos tapahtui kun Mikko
Hautamäen paikalle valittiin vuoden tauon jälkeen Reino Karhunen.
Yhdistystä kohtasi menetys syksyllä. Puheenjohtaja Aarre Ojanen kuoli
21.101978. Hänen jälkeensä puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja
Alpo Johansson seuraavaan vuosikokoukseen, 18.2.1979 asti.
Vuoden kolmannessa hallituksen kokouksessa helmikuun alussa Voitto
Seppälä ilmoitti luopuvansa sihteerin tehtävistä. Syytä ei ole merkitty
pöytäkirjaan. Sen voi kuitenkin arvata, kun seuraavassa kokouksessa
sihteerille päätettiin maksaa korvausta puhelinkuluista, asunnon käytöstä toimistona ja oman auton käytöstä yhteensä 250 mk kuukaudessa.
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Samalla päätettiin kuntoutusasioita hoitavan henkilön korvaukset puhelinmaksuista ja auton käytöstä. Seppälä hoiti molempia tehtäviä. Olihan
hän hoitanut sihteerin tehtäviä vuodet 1973 – 1976 ja uudelleen vuodesta
1977 alkaen saamatta minkäänlaista korvausta työstään tai kuluistaan.
Toiminta sai uusia ulottuvuuksia harrastusten lisääntymisen myötä. Eri osa-alueiden hallitsemiseksi valittiin hallituksen kokouksessa
Bingohallin johtokunta, Veteraanimajan toimikunta, Juhlatoimikunta,
Kalamiestoimikunta, Hengellinen toimikunta, Kunniamerkkitoimikunta
ja Voimistelu- ja palloilujaosto. Lisäksi Naisjaosto toimi omana erillisenä
osana yhdistystä
Kuntoutus
Omatoimisen liikunnan entiset toimintamuodot jatkuivat. Lentopallo,
voimistelu ja yhteiset lenkkeilyt olivat pitäneet harrastajansa. Uutena
omatoimisena urheilumuotona otettiin ohjelmaan kalastus. Vuokratun
maa-alan myötä oli saatu kalastusoikeus Rapojärveen. Kalastajia varten
majalle ostettiin soutuvene. Pilkkiminen sai omat innokkaat harrastajansa reippaan talvisen ulkoilun pariin. Kalamiestoimikunta järjesti kilpailun Kouvolan Rintamamiesveteraaneja vastaan. Asiakirjoista ei löytynyt
kilpailun tulosta.
Eri kuntoutuslaitoksissa saivat hoitoja vaivoihinsa 53 miestä ja neljä
naista. Kuntoutuksen päärahoittajiksi oli tullut Kouvolan kaupunki ja
Sotaveteraanipiiri. Valtion rahoituksella voitiin kuntoutukseen lähettää
vain kaksi miestä. Paikallisissa laitoksissa oli hoidettavana 18 henkilöä.
Sydänasemalla pidettiin viiden illan terveyskasvatuskurssi, johon osallistui keskimäärin 25 henkilöä iltaansa.
Rakentaminen
Veteraanimajan noin vuoden kestänyt rakentaminen saatiin päätökseen siten, että tupaantuliaiset voitiin pitää elokuun 28. 1978. Tupaantuliaisista
kertovassa Kouvolan sanomien uutisessa majaa kutsutaan Minikuntoutuslaitokseksi. Tilaisuudessa musisoi Kouvolan Varuskunnan Soittokunta.
Tapahtumaan osallistui n. 150 talkoolaista ja hankkeeseen lahjoituksin
osallistunutta henkilöä. Majan ensimmäinen isäntä oli Osmo Keinänen ja
sihteeri Veikko Karttunen. Rakentaminen oli toteutettu pääsääntöisesti
talkoilla. Kouvolan Sotaveteraanien talkoopäiviä kertyi n.1000 ja työtunteja 7000. Majan rahoitukseen oli saatu n. 40000 mk:n lahjoitukset.
Valmiina aluetta ei vielä pidetty. Yhdistys teki TVL:lle tarjouksen parakin
ostamisesta, jotta alueelle saataisiin tiloja majoittumiseen.
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Tapahtumat ja retket
”Meillä on ollut erittäin työntäyteinen vuosi. Olemme rakentaneet, juhlineet,
retkeilleet, kuntoilleet ja olleet muuten vaan yhdessä kokousten tai hengellisten
tilaisuuksien merkeissä”, kirjoitetaan vuoden 1978 toimintakertomuksessa. Merkittävin tapahtuma oli edellä kerrottu Veteraanimajan tupaantuliaiset.
Retki Lappeenrantaan Sotaveteraaniliiton Liittojuhlaan 1.7.1978 oli
vuoden tärkein matka. Sille osallistui kaksi linja-autollista yhdistyksen
jäseniä.
Lähi naapureissa Anjalassa, Iitissä, Karhulassa ja Metsäkylässä pistäydyttiin kuin kylässä ikään. Pidemmän matkan kohteena oli Kerava, jossa paikallinen yhdistys kohteli retkeläisiä erittäin vieraanvaraisesti. Opinto- ja
tiedotusmatkana voidaan pitää Kouvolan – Valkealan Terveyskeskuksen
lääkäreiden kanssa tehtyä matkaa Peurungan kuntoutuskeskukseen. Tällä
matkalla yhdistystä edustivat puheenjohtaja Aarre Ojanen, sihteeri ja
kuntoutusten järjestelyistä huolehtiva Voitto Seppälä ja Naistoimikunnan
puheenjohtaja Sirkka Tiilikainen.
”Hengellinen toiminta on tapahtunut yhteistoiminnassa toisten järjestöjen
kanssa” kirjoitetaan vuosikertomuksessa. Kokoontumiskertoja ei mainita, mutta tilaisuuksien osallistujista suurin osa on ollut yhdistyksen
jäseniä.

Talous
Suora lainaus vuosikertomuksesta kertoo: ”Taloudellinen tilanne on hyvä,
joten jatkossa on kiinnitettävä huomio vapaa-ajanviettopaikkaan ja toisaalta
kuntoutuksen lisäämiseen, virkistystoimintaakaan unohtamatta.
Bingo luo taloudellisen pohjan. Samoin Kouvolan kaupungin esimerkillinen
taloudellinen tuki on antanut ja antaa edelleen sen voiman, jolla voimme
turvallisesti tehdä hyviä päätöksiä jäsenistömme eduksi”.
Kaupungin ja Sotaveteraanipiirin avustukset sekä Bingon tuotto olivat
tulonlähteet, joiden avulla voitiin käyttää 45000 mk kuntoutusavustuksiin ja 3000 mk muihin avustuksiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 10 mk:n
vuosimaksu ja 100 mk:n kertamaksu.
Vuoden aikana jäsenmäärä kohosi toiselle tuhannelle. Jäseniä oli 1041.
Miehiä oli 772, naisia 221 ja vapaussodan veteraaneja 48.
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Veikko Karttunen

VEIKKO KARTTUNEN YHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJAKSI (1979 – 1983)
1979

V

uosi oli ensimmäinen kahden kokouksen vuosi. Henkilövaalit kuuluivat normaalissa tapauksessa syyskokouksen ohjelmaan, mutta tällä kertaa valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitus vielä kevätkokouksessa
18.2.1978. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Veikko Karttunen. Hän oli
hoitanut majanrakennusprojektissa sekä sihteerin että rahastonhoitajan
tehtäviä.
Hallitukseen tulivat valituiksi Voitto Seppälä, Alpo Johansson, Eino
Räihä, Paavo Laherto ja Sirkka Tiilikainen. Laherto oli uusi tulokas
hallituksessa. Hän sai heti hoitaakseen varapuheenjohtajan tehtävät
Henkilövalinnat tehtiin uudelleen syyskokouksessa 11.11.1979. Puheenjohtaja valittiin uudelleen tehtäväänsä vuodeksi 1980. Hallitukseen erovuoroisten tilalle tulivat valituiksi toimikaudeksi 1980 – 1981 Paavo
Paavola, Einari Salmi ja Väinö Liimatainen sekä ensikertalaisena Onni
Sarilampi. Hallituksessa ei tämän valinnan jälkeen ollut yhtään naista.
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Yhdistyksen toiminnan monipuolistuminen ja erilaisten tapahtumien
lisääntyminen edellytti tehtävien jakoa henkilöiden kesken. Tammikuun kokouksessaan hallitus päätti perustaa Talousvaliokunnan ja
Työvaliokunnan valmistelemaan asiat hallituksen kokouksiin.
Yhdistyksen jäsenmäärän lisääntyminen ja toiminnan monipuolistuminen
aiheutti huomattavaa yhteydenpitoa jäsenistön ja toimihenkilöiden välillä. Kirjeenvaihto lisääntyi jäsenmäärän kasvaessa. Tapaamiset ja asioiden
hoitaminen kodeissa eri puolilla kaupunkia ja mihin aikaan tahansa ei ollut
mielekästä. Oman toimiston tarve osoittautui välttämättömäksi. Hallitus
päättikin heinäkuussa 1979 hyväksyä Vakuutusyhtiö Pohjolan tekemän
tarjouksen 9 m2 kokoisen tilan vuokraamisesta Kauppamiehenkatu
4:stä, ns. Pohjolan talosta, toimistoksi. Sihteeri oli toimistolla tavattavissa sovittuina aikoina. Toimistoon hankittiin tarvittavat kalusteet, puhelin
ja tarvikkeet. Asioiden hoito tuli joustavammaksi ja nopeammaksi.
Kuntoutus
Kuntoutus jatkui vakiintuneeseen tapaan. Peurungassa kävi 48 yhdistyksen jäsentä.
Kouvolan kaupunki ja Sotaveteraanipiiri rahoitti edelleen suurimman
osan kuntoutuksesta.
Hierontaa sai 50 jäsentä Uintia, lentopalloa ja voimistelua harrastettiin
edelleen. Kalastus niin kesällä kuin talvellakin oli suosittu laji.
Uutena mahdollisuutena kuntoutukselle kokeiltiin ulkomaista laitosta.
Mustanmeren rannalla olevassa hoitolassa kävi kolme miestä ja kaksi
naista. Matka jäi kokeiluksi. Todettiin, että Peurunka on tasoltaan parempi. Kustannussyistä myös toisista kotimaisista kylpylöistä luovuttiin.
Peurunka jäi ainoaksi kuntoutusta antavaksi laitokseksi.
Lentopallo kuntoiluna oli suosittu harrastus. Sen harrastaminen muuttui kilpailuksi. Piirin yhdistysten väliset mestaruusottelut järjestettiin
Kouvolassa 21.4.1979.
Rakentaminen
Veteraanimajan lisärakennus saatiin kunnostetuksi majoituskäyttöön.
Rakentaminen tällä erää päättyi kuluneen vuoden aika. Majan isäntänä
toimi Osmo Keinänen ja sihteeri-rahastonhoitajana Veikko Karttunen.
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Retket
Saimaan risteilyllä heinäkuussa oli mukana 48 henkilöä. Korialla olleeseen piirin kesäjuhlaan elokuun 28. osallistui satakunta yhdistyksen
jäsentä, joista osa oli mukana juhlan järjestelyissä.
Iitissä pistäydyttiin ja Valkealan Kuivalassa käytiin tanssimassa.
Keravalaiset vierailivat Kouvolassa 1.9.1979. Kaupungin kiertoajelun
oppaaksi kerho pyysi opetusneuvos Veikko Talven. Valkealassa pistäydyttiin katsomassa korsua, Veteraanimajakin esiteltiin ja päätteeksi
humpattiin Tuulensuojassa.
Tapahtumat
Keskiviikkoiset tapaamiset jatkuivat entiseen tapaan. Helmikuussa lääkäri Pekka Jokinen piti tiedotustilaisuuden kuntouttamiseen liittyvistä
asioista.
Kevään suuri tapahtuma oli Kauppaoppilaitoksella pidetty ”Murheentorjunta-ilta”. Se oli yleisömenestys ja sitä luonnehdittiin lämminhenkiseksi.
Lainaus hallituksen pöytäkirjasta 22.8.1979. Hallitukselle tiedotettiin, että
Veteraanimajalle on 26.8. -illaksi kutsuttu edustava joukko yhteiskuntamme
vaikuttajia, mm. maaherra, Sotilasläänin komentaja ja muita korkeita sotilashenkilöitä. Tämän johdosta hallitus päätti käynnin johdosta luovuttaa
veteraanipuukot. Aikakirjoista ei kuitenkaan löydy merkintää siitä, noudattivatko vaikuttajat kutsua.
Hengellinen toiminta jatkui kuukausittain kokoontumisena toisten järjestöjen kanssa.
Talvisodan alkamisesta oli marraskuun 30. kulunut 40 vuotta. Sotaveteraanit järjestivät Keskuskirkossa muistojuhlan.
Talous
Kouvolan kaupungin ja Sotaveteraanipiirin avustukset mahdollistivat
suuren osan kuntoutuksesta. Bingo oli suurin yhdistyksen omatoiminen
varainhankintakeino. Sen osuus oli yli 90 % lähes 80.000 markan omatoimisesta varainhankinnasta. Vakuutusyhtiö Pohjola tarjosi yhdistykselle liittymistä ”asiamieheksi” vakuutusten hankintaan. Päätöstä asiasta ei
kuitenkaan tehty vielä vuoden 1979 aikana.
Yhdistyksen jäsen, taiteilija Pentti Wilkko piirsi joulukortin, josta otettiin
1000 kappaleen painos. Kortit myytiin yhdistyksen hyväksi.
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Poistumasta huolimatta jäsenmäärä lisääntyi yhä. Jäsenmäärän laskussa
otettiin käyttöön uusi laskutapa naisten osalta. Naisten lukumääräksi
ilmoitettiin vain 38. He olivat henkilöitä, joilla oli veteraanitunnus, tammenlehvä. Lisäksi oli naisjaosto, jossa oli 183 jäsentä. He olivat sotaveteraanien puolisoita tai tukihenkilöitä. Yhdistyksen henkilömäärä oli 1075.
Miehiä oli 799, naisia 38, naisjaoston naisia 183 ja vapaussotureita 55.

1980
Edellisen vuoden syyskokouksessa valittu hallitus aloitti toimintansa
vuoden alusta. Puheenjohtajana jatkoi Veikko Karttunen, samoin Paavo
Laherto varapuheenjohtajana. Sihteerinä jatkoi Voitto Seppälä ja muina hallituksen jäseninä Alpo Johansson, Reino Karhunen, Eino Räihä,
Väinö Liimatainen, Paavo Paavola, Einari Salmi ja Onni Sarilampi.
Liimatainen, Paavola, Salmi ja Sarilampi oli syksyllä 1979 vallittu toimikaudeksi 1980 – 1981. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistui naisjaoston edustajana Sirkka Tiilikainen. Naisjaoston edustajaa ei enää valittu
yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Naisjaosto valitsi edustajansa omassa
kokouksessaan.
Yhdistyksen hallinnollinen toiminta keskittyi jo edellisen vuoden lopulla
toimistoon Pohjola-talossa. Toimisto oli avoinna tiistaisin ja torstaisin
kello 9 – 12. Jäsenkirjanpito, kuntoutusasiat ja erilaisten artikkeleiden
myynti tapahtui toimistossa. Sihteerin tehtäviin lisättiin jäsenrekisterin
pito. Aiemmin siitä oli huolehtinut Harri Harola. Sihteereinä toimivat
Voitto Seppälä ja Onni Sarilampi.
Yhdistyksen jaostot ja toimikunnat nimettiin ja luetteloitiin ensimmäisen
kerran asiakirjoihin. Aiemmin toimikunnat ja niiden puheenjohtajat oli
nimetty, mutta niiden toiminta perustui ”hoitakaa te tämä homma” periaatteelle. Niistä ei ollut aiemmin tehty yhtenäistä luetteloakaan.
Vuoden 1979 toimintakertomuksessa on mm. kohdat:
1. Hallinto
1.1. Hallitus: … … …
1.2. Jaostot ja toimikunnat: Eri toimintojen hoitamista varten ovat yhdistyksessä toimineet seuraavat jaostot ja toimikunnat:
- Naisjaosto, jossa edelleen eri toimikuntia, puheenjohtajana
Annikki Loikala
- Bingohallin johtokunta, puheenjohtaja Severi Laito
- Veteraanimajan hoitokunta, puheenjohtajana Paavo Laherto
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- Veteraanikolmikon juhlatoimikunta,
(puheenjohtajana r-vet Eino Ahonen)
Merkintä r-vet kertoo Ahosen olevan
Rintamamiesveteraanien jäsen.
- Kuntoutusjaosto, puheenjohtajana Voitto Seppälä
- Palloilu- ja urheilujaosto, puheenjohtajana Sulo Sinkkonen
- Kalamiestoimikunta, puheenjohtajana Einari Salmi
- Hengellinen jaosto, puheenjohtajana Antti Partanen
- Huvitoimikunta, puheenjohtajana Onni Sarilampi
Kuntoutus
Kuntoutus oli edelleen yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä. Omatoiminen
liikunta ja kuntoilu nähtiin merkittäväksi tekijäksi ikääntyville henkilöille.
Lentopallon harrastajille yhdistys oli varannut kolmena iltana viikossa
pelimahdollisuuden. Kouvolan Kansalaisopiston liikuntaryhmät A ja
B maanantai-iltaisin olivat lähes yksinomaan veteraanien miehittämiä.
Hieronnassa kävi 80 veteraania. Paikallisessa Vibrassakin oli kolme
henkilöä saanut lievitystä kipuihinsa. Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri
mahdollisti ilmaiset uintikerrat lajin harrastajille.
Vuoden aikana yhdistys kuntoutti 34 ja piiri 11 veteraania Peurungassa.
Kaksi henkilöä kävi Savonlinnassa yhdistyksen kustannuksella. Kouvolan
kaupungin tuki kuntoutukseen oli 57600 mk.
Kouvolassa maaliskuussa ratkottiin piirin mestaruus lentopallossa
12.3.1980. Kouvola sijoittui kolmanneksi. Pilkkijät kisasivat yhdistyksen
mestaruudesta seuraavana päivänä. Kouvolalaiset kävivät pilkkimässä
piirin mestaruuden Miehikkälässä 15.3.1980.
Kilpailuihin tuli uutuutena rantaonginta. Yhdistyksen mestaruudesta
käytiin kisa Veteraanimajalla 19.7.1980 Piirin mestaruuskisa ongittiin
Myllykoskella, Koivusaaressa 27.7.1980.
Piirin kesäjuhlan yhteydessä oli viestisoutu Iitin, Valkealan ja Kouvolan
välillä. Iittiläiset voittivat, Kouvola oli toinen.
Kilpailuiden luetteloon on merkitty marraskuussa pidetty tietokilpailu
Tuulensuojassa. Kysymykset olivat vuoden 1981 kalenterista.
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Piirin kesäonginnat Myllykosken Koivurannassa 1980. (Sotaveteraanipiirin arkisto)

Retket
Kotimaassa tehty matka suuntautui Runon ja Rajan maisemiin PohjoisKarjalaan. Reitti kulki Kouvolasta Parikkalan kautta Joensuuhun,
Ilomantsiin, Lieksaan, Nurmekseen, Kuopioon ja Joroisten kautta kotiin. Matkalla viivyttiin kolme päivää, 27. – 29.5.1980. Joensuussa ja
Ilomantsissa tavattiin paikallisten yhdistyksien edustajia.
Kesäkuussa retkeiltiin kotiseudulla, Elimäellä ja Anjalassa. Mustilan
arboretum, Elimäen kirkko ja kotiseutumuseo, Wrede-suvun kalmisto
ja Anjalan kartanomuseo olivat päivän kestäneen retken tutustumiskohteita.
Liittokokoukseen ja liittojuhlaan Kokkolaan matkustettiin omalla piirin
järjestämällä junalla. Junan 270 matkustajasta nelisenkymmentä oli yhdistyksen jäseniä. Matkaan lähdettiin 13.6. illalla ja palattiin 16.6. aamulla. Alpo Johansson toimi kouvolalaisten matkanjohtajana.
Tallinnassa käytiin elokuun 26. – 29. päivinä. Matka tehtiin linja-autolla
Viipurin, Leningradin ja Narvan kautta.
Lähialueiden veteraanien vieraana poikettiin iltoja viettämässä heidän
kesäpaikoissaan mm Kirjokivessä, Leininselän rannalla ja Metsäkylässä.
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Tapahtumat ja juhlat
13.3. oli talvisodan päättymisestä kulunut 40 vuotta. Edellisenä iltana pidettiin Tuulensuojassa tilaisuus, jossa muisteltiin sodan aikaa.
Tapahtumaan osallistui yli 180 henkilöä.
Kevättempaus oli Toimiupseerikerholla 12.4.1980. Paikalla oli parisataa
juhlijaa.
Veteraanimajalla pilkottiin saunapuita, tehtiin pallokenttää ja siivottiin
pihaa talkoilla 17.5.1980.
Kesäjuhlan ohjelmaa Veteraanimajalla 27.7.1980 oli juhlistamassa Haminan varaskuntasoittokunta. Erilaisiin kilpailuihin sisältyi mm. soutuottelu. Noin 80 henkeä osallistui juhlaan.
Veteraani-iltamat 19.9.1980 Kuntotalolla saivat vieraakseen 675 henkilöä. Marraskuun 5. humpattiin Huru-ukkojen tahdittamana Tuulensuojassa. Satakunta henkilöä osallistui karkeloihin.
Pikkujoulu oli Toimiupseerikerholla 29.11.1980. Osallistujia oli 124.
Keskiviikkoisia kerhoiltoja oli vuoden aikana 20 ja niihin osallistui 890
henkilöä.
Hengellisiä kerhoiltoja alustusten, keskustelujen ja virsilaulun merkeissä
järjestettiin viisi kertaa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 260 henkilöä.
Kesällä Veteraanimajalla oli 11 saunailtaa ja osallistujia yhteensä noin
350. Majalle järjestettiin kokeiluna linja-autokuljetus, jotta autottomillakin oli mahdollisuus osallistua virkistäviin sauna- ja uinti-iltoihin.
Veteraanikolmikon yhteisiä tilaisuuksia olivat:
Veteraanien kirkkopyhä 14.9.1980 Keskuskirkossa. Samassa yhteydessä istutettiin veteraanikuusi Lääninpuistoon. Noin 200 henkilöä
osallistui tapahtumiin. Itsenäisyyspäivän aaton ohjelmallinen tanssi-ilta
Kaupungintalolla, joka sai paikalle noin 400 osallistujaa.
Veteraanikuusi
Veteraanien kirkkopyhän tilaisuuksiin kuului veteraanikuusen istuttaminen Lääninpuistoon. Kuusi oli Sotainvalidien, Sotaveteraanien ja
Rintamamiesveteraanien yhteinen isänmaallinen symboli tuleville sukupolville. Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Lassi Kokko
luonnehti kuusen merkitystä puheessaan: ”Me, jotka edustamme kolmeasataatuhatta sodan merkitsemää naista ja miestä, haluamme istuttaa elämää,
sellaista elämää, joka jatkuu ja kehittyy vielä silloinkin kun yksikään meistä
ei ole sitä todistamassa ja siitä puhumassa. Me emme halua antaa monumenttia, kylmää elotonta juhlallisuuksien ja historiikin tekijöiden merkkikappaletta, meidän ajatuksemme ovat elämässä. Ja elämä on monumentti.”
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Läänin puistoon istutettu Veteraanikuusi. vas Eljas-Veli Sovijärvi, Paavo Laherto, Väinö Liimatainen, Lassi Kokko, Eino Räihä, Eino Hukka, Onni Sarilampi, Alpo Johansson, Veikko
Karttunen ja Voitto Seppälä. (Sotaveteraanien arkisto)

Kuusen istuttivat paikallisosastojen puheenjohtajat, sotainvalidi Eino
Hukka, sotaveteraani Veikko Karttunen ja rintamamiesveteraani Toivo
Kiiski. Kuusen otti vastaan kaupunginjohtaja Eino Brofeldt. Musiikista
huolehti Kouvolan Varuskuntasoittokunta johtajanaan musiikkikapteeni
Uuno Kuparinen.
Talous
Yhdistyksen talous pysyi vuoden aikana vakaana. ”Kohonneiden toimintamenojen vastapainona on ollut yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien ilahduttavan runsas tuotto”, kuten vuosikertomuksessa kerrotaan.
Bingon tuotto oli edelleen toiminnoista tuottavin. Vaikka Kouvolaan perustettiin kilpaileva bingohalli, laski Veteraanibingon tuotto vain hieman.
Vuoden aikana aloitettiin neuvottelut piirin kanssa bingon tuoton jakosuhteiden muuttamisesta. Neuvotteluja ei kuitenkaan saatu päätökseen.
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Bingon tuotto oli 47500 mk, joka on noin 80 % kaikista yhdistyksen tuotoista. Lahjoituksia yhdistys sai mm. Kymenlaakson Terveyden Turvalta
ja veteraani Haatasen perikunnalta. Haatanen oli toivonut omaistensa
tekevän lahjoituksen käytettäväksi veteraanien kuntoutukseen.
Yhdistys käytti kuntoutukseen yli 76000 mk.
Yhdistys avusti vähävaraisia veteraaneja ja perheitä yli 2500mk:lla.
Kouvolan Naiskerho avusti veteraaniperheitä rahalahjoituksin ja liikelaitokset ostokortein. Vakuutusyhtiö Pohjolan asiamiehenä toimiminen oli
tulokseltaan tyydyttävä, kuten asia toimintakertomuksessa ilmaistaan.
Taiteilija, sotaveteraani Pentti Wilkko piirsi Veteraanimajasta kortin,
josta tehtiin myös joulukortti. Painos oli 10000 kpl.
Jäsenmaksuiksi vuodelle 1981 päätettiin 15 ja 150 mk.
Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 1151.
Miehiä oli 816, naisia 72 naisjaoston jäseniä 243 ja vapaussodan veteraaneja 20.

1981
Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia edellisestä vuodesta. Veikko
Karttunen jatkoi puheenjohtajana ja erovuoroiset, Voitto Seppälä, Paavo
Laherto, Alpo Johansson ja Eino Räihä valittiin syksyllä 1980 pidetyssä
kokouksessa uudelleen tehtäväänsä. Kaksivuotisen kauden jälkimmäistä
vuotta jatkoivat Paavo Paavola, Einari Salmi, Väinö Liimatainen ja Onni
Sarilampi. Laherto jatkoi varapuheenjohtajana. Hallituksen kokouksiin
osallistui naisjaoston edustajana Annikki Loikala. Taloudenhoitajana oli
Kerttu Anttonen.
Yhdistyksen rahaliikenne ja kirjanpito laajeni vuosien kuluessa huomattavasti. Varainhoitoon haluttiin tekijäksi ammattihenkilö. Niinpä vuoden
viimeisessä hallituksen kokouksessa päätettiin yhdistyksen kirjanpito antaa Pohjois-Kymen OP-Kiinteistökeskus Oy:n tehtäväksi. Jäsenkirjurin
tehtävään kutsuttiin Terttu Sarilampi.
Toimikuntia lisättiin kaksi, matkailutoimikunta, puheenjohtajaksi Onni
Sarilampi ja Tuulensuojantoimikunta, puheenjohtajana naisjaoston Annikki Loikala. Palloilujaoston puheenjohtaja vaihtui. Tehtävän sai Veikko
Viantie.
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Huhtikuun 15. pidetyssä hallituksen kokouksessa on valittu Veljesaputoimikunta, ”joka tutkii mahdollisia kohteita apua tarvitsevista. Toimikuntaan
tuli valittua Paavo Laherto ja Alpo Johansson. Toimikunnan työ on saatava
valmiiksi niin aikaisin että sen pohjalla voidaan jättää piirille mahdolliset
ehdotukset 30 05 81 mennessä.”
Toimisto pidettiin avoinna tiistaisin ja torstaisin. Tekniikka teki tuloaan
yhä voimakkaammin yhdistyksen asioiden hoitoon. Toimistotyön helpottamiseksi hankittiin yhdistykselle sähkökäyttöinen nauhalaskukone.

Kuntoutus
Kuntoutuksen rahoitus siirtyi edelleen yhä suuremmalta osin yhdistyksen
vastattavaksi. Kuntoutuksessa kävi 38 henkilöä yhdistyksen ja 14 piirin
kustantamana. Naisjaosto kantoi kortensa kekoon lähettämällä kaksi
henkilöä saamaan hoitoa. Edellisten lisäksi 25 yhdistyksen jäsentä pääsi
valtion kustannuksella kuntoutukseen. Peurunka oli ainoa vuodenaikana
käytetty kuntoutuslaitos.
Kotoinen kuntoutus tapahtui Vibrassa. Kaksikymmentä veteraania kävi
siellä hoidattamassa vaivojaan. Kouvolan kaupunki tuki edelleen veteraanien kuntoutusta. Sen osuus oli yli kaksi kolmasosaa kuntoutukseen
käytetyistä rahoista.
Uinti ja lentopallo jatkuivat omatoimisena urheilumuotona ja kuntoiluna
entiseen tapaan.
Vähäinen poisto tehtiin kuntoutuksen määrärahoihin. ”Hierontaan ei
toistaiseksi myönnetä varoja”, on kirjoitettu hallituksen pöytäkirjaan.

Kilpailut
Kuntoilusta alkanut liikunta kehittyi vuosien kuluessa kilpailuiksi yhdistyksen, piirin ja valtakunnallisella tasolla. Vuosikertomus kertoo vuoden
1981 aikana osallistumisesta piirin hiihtokisoihin Kotkassa 14.2. ja liiton
kisoihin Oulussa 21.2.. Menestys Oulussa oli hyvä. Yhdistyksen jäsen
Antti Pelli voitti alle 75 v sarjan.
Pilkkikisoja oli kolmet. Yhdistyksen kisat olivat Veteraanimajalla 28.3.
Piirin mestaruuspilkintä pidettiin Ruhmasjärvellä Jaalassa 3.4.1981.
Kouvolalaiset palasivat kisoista joukkuemestaruuden pilkkineinä. Onni
Sarilampi oli miesten sarjassa toinen. Kouvolan Rintamamiesveteraanit
Oy oli haastettu 11.4. Veteraanimajalle pilkkimään yhdistysten välinen
kisa. Voitto jäi kotiin.
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Rantaongintakilpailuja oli neljät. Yhdistyksen omat olivat heinäkuun
2.. Inkeroisten Sotaveteraaneja vastaan ongittiin heinäkuun 9. ja piirin
mestaruuskilpailu heinäkuun 11. Molemmat kisat ongittiin Inkeroisissa.
Kouvolan Varuskunnan metsästäjäin ja yhdistyksen välinen kisa oli
Vekaranjärvellä 29. elokuuta.
Lentopallon piirin mestaruusottelut pelattiin Helilän koululla Karhulassa
(Kotkassa).
Kouvola voitti sekä A- että B-sarjan. B-sarjassa tuli kaksoisvoitto.
Kouvolan Sotainvalidit voitettiin veteraanimajalla tuloksella 3 – 1.
Sangen mielenkiintoiset ovat olleet Unikeonpäivänä Veteraanimajalla
järjestetyn Iitin Sotaveteraanien vierailun yhteydessä kilpaillut lajit, pussijuoksu, viestiuinti ja viestijuoksu. Kouvola voitti pussijuoksun.
Retket
Matkailu ja retkeily mahdollistui huomattavasti veteraanien ikääntyessä
ja jäädessä eläkkeelle.
Vuoden aikana vierailivat kouvolalaiset kaksi kertaa Peurungassa, helmikuussa ja huhtikuussa. Tukholma ja Kolmårdenin eläintarha olivat
matkan kohteina 23. – 25. toukokuuta. Matka linja-autolla Leningradin
kautta Tallinnaan ja takaisin oli vuorossa syyskuussa 8. – 11. päivinä.
Naisjaosto järjesti teatterimatkat Tampereelle ja Mikkeliin. Kesäteatteri
oli vuorossa juhannuksen aaton aattona Valkealassa. Ohjelmassa oli kotiseudun historiasta kirjoitettu näytelmä Oravan Matti.
Iltavierailuja tehtiin Inkeroisiin, Iittiin, Elimäelle, Metsäkylään ja Pyhtäälle.
Joensuun Sotaveteraanit olivat yhdistyksen vieraina 6. – 7.6. He yöpyivät Veteraanimajalla. Tutustumiskohteina oli mm. Mustilan arboretum ja Pioneerimuseo Elimäellä. Saarijärven Sotaveteraanit olivat
yhdistyksen vieraina 13. – 14.6. Heille esiteltiin Kouvola perusteellisesti. Esittelykohteina olivat Keskuskirkko, kirjasto, Kaupungintalo,
Stockmannin ja Sokoksen tavaratalot ja varuskunta, jossa ruokailtiin.
Sen jälkeen poikettiin Valkealan kirkolla ja tutustuttiin museokorsuun.
Vekaranjärvellä käytiin katsomassa taistelunäytös. Ilta kului Veteraanimajalla saunoen. Siellä vieraat myös yöpyivät. Aamulla vieraille tarjottiin
aamupala Tuulensuojassa, josta matka jatkui Anjalan kartanomuseon
kautta Elimäelle Mustilaan. Sieltä vieraat suuntasivat matkansa kotiin
Saarijärvelle.
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Tapahtumat ja juhlat
Helmikuun 14. järjestettiin Kouvolan VPK:n talossa, ”Meksikossa”.
Helmikuun Heleät Humpat, joihin osallistui 325 henkilöä.
Huhtikuun 3. aloitettiin juhlavuosi Synttäritanssien merkeissä Kuntotalossa. Osallistujina 675 tanssijaa.
Hallitus päätti kokouksessaan 4.2., että Sotaveteraaniviikon tapahtumiin liittyen Tuulensuojassa järjestetään hengellinen kerhoilta 11.3..
Järjestelyt annettiin Antti Partasen tehtäväksi.
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry:n
yhteinen 15-vuotisjuhla pidettiin 26.4. Kouvolassa. Juhlapäivä alkoi
käynnillä sankarihaudoilla ja aiempien puheenjohtajien Reino Inkisen ja
Aarre Ojasen haudoilla. Kouvolan Keskuskirkossa osallistuttiin jumalanpalvelukseen. Pääjuhla pidettiin Kaupungintalossa.
Syntymäpäivän juhlintaa jatkettiin 10.5. Kouvolan Teatterissa. Ohjelmassa oli ansiomerkkien jako ja Windsorin iloisten rouvien edesottamusten seuranta.
Kesäjuhlaan Veteraanimajalla elokuun 2. osallistui viitisenkymmentä
henkilöä.

Seppeleenlasku Kouvolan sankarihaudalla 26.4.1981. (Sotaveteraanipiirin arkisto)
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Suurtanssiaiset Kuntotalossa 19.9. kutsui koolle yli 700 tanssijaa.
Toimiupseerikerholla pidetyllä pikkujoululla oli jo vuosien perinteet,
osallistujia oli pari sataa.
Kerhoillat Tuulensuojassa jatkuivat keskiviikkoisin aikaisempien vuosien
tapaan ja Veteraanimajalla saunottiin ja uitiin kesäkuukausina.
Hengelliset tilaisuudet toisten järjestöjen kanssa jatkuivat perinteiseen
tapaan. Tuulensuojassa pidettyjen hengellisten kerhoiltojen lisäksi naisjaosto järjesti tilaisuuksia myös Seurakuntakeskuksessa.

Talous
Pääasiallisin tulon lähde yhdistykselle oli edelleen bingo. Sen tuotoksi
tuloslaskelmaan on merkitty 63473 mk. Jäsenmaksujen perintää varten
avattiin Kouvolan Seudun Osuuspankissa tili, jolle maksut suoritettiin.
Yhdistys alkoi saada luettelot jäsenmaksunsa maksaneista jäsenistä suoraan pankilta. Vakuutusten hankinta ei muodostunut tuottoisaksi, vajaat
150 mk vuoden aikana. Helmi- ja huhtikuussa järjestetyt tanssiaiset lisäsivät osaltaan tulopuolta. Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiö onnitteli yhdistystä 15-vuotisjuhlassa huomattavalla rahalahjoituksella. Edellä
mainittu ja liikelaitosten onnittelut kartuttivat yhdistyksen kassaa 4100
markalla.
Pieni menoihin vaikuttanut hallituksen päätös on mielenkiintoinen.
Pöytäkirjaa siteeraten: ”17 § Hyväksyttiin mk 150:- määräraha kahvipannun ostoon Peurungan kuntoutuslaitokselle. Pannu ostetaan yhdessä
Kouvolan Rintamamiesveteraanien kanssa.”
Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita veteraaniveljiä avustettiin 2350 mk:
lla. Avustukset annettiin tavarahankintoina, rahana tai joulupaketteina.
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 1260, joista 879 miestä, 104 naista, 18
kunniajäsentä ja 259 naisjaoston jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 140 ja poistuma oli 31 veteraania.
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1982
Syyskokouksessa 26.11.1981 jouduttiin hallitusta vuodelle 1982 valittaessa äänestämään. Erovuorossa olivat jäsenet Väinö Liimatainen, Einari
Salmi, Onni Sarilampi ja Paavo Paavola.
Heistä Paavola kieltäytyi ehdokkuudesta vedoten sairauteensa. Erovuoroisten uudelleen valinta oli mahdollista. Lisäksi ehdotettiin hallitukseen
seitsemää henkilöä. He olivat Veikko Rantalainen, Hilkka Haankylä,
Severi Laito, Olavi Toikka, Reino Karhunen, Eino Henttu ja Kaarina
Kosonen.
Valituiksi tulivat Onni Sarilampi 82 ääntä, Väinö Liimatainen 51, Eino
Henttu 51 ja Einari Salmi 38 ääntä. Seuraavilla sijoilla olivat Olavi
Toikka ja Reino Karhunen. Kokouksessa oli 86 yhdistyksen jäsentä
ja kaksi naisjaoston edustajaa. Äänestys suoritettiin lippuäänestyksenä,
jossa äänestäjä asetti ehdokkaat ”paremmuusjärjestykseen”. Eniten ensimmäisiä sijoja tuli Onni Sarilammelle.
Kaksivuotisen kauden jälkimmäinen vuosi alkoi Alpo Johanssonilla,
Voitto Seppälällä, Eino Räihällä ja Paavo Laherrolla. Annikki Loikala
edusti hallituksen kokouksissa naisjaostoa.
Puheenjohtajana jatkoi Veikko Karttunen ja Paavo Laherto varapuheenjohtajana. Sihteeri Onni Sarilampi sai lisää tehtäviä. Hänelle annettiin
taloudenhoitajan tehtävät Kerttu Anttoselta.
Hallituksen kokouksessa 17.2.1982 päätettiin perustaa Veljes- ja sisaraputoimikunta, jonka kokoonkutsujaksi tuli Kerttu Kanerva ja jäseniksi
Laina Tirri sekä Rauha Miettinen.
Kuntoutus ja kuntoilu
Uinti nousi suosituimmaksi omatoimiseksi kuntoilumuodoksi 1982.
Molemmat kaupungin uimahallit olivat käytettävissä Sotaveteraanipiirin
kustantamana. Käyntikertoja vuodelle kertyi yhteensä 11000. Lentopalloilijoille oli varattu edelleen kolme pelivuoroa viikossa, Kuntotalolta kaksi
ja Haanojan Haalilta yksi vuoro.
Peurunka oli käytetyin kuntoutuslaitos. Siellä kävi vuoden aikana kaupungin ja yhdistyksen rahoituksella 64 ja Sotaveteraanipiirin rahoittamana 8 veteraania. Siilinjärven kuntoutuslaitoksessa kävi kaksi veteraani
testaamassa hoitojen tason yhdistyksen kustantamana. Kaupunki rahoitti
noin 60 % edellä mainituista kuntoutuksista.
Kouvolan – Valkealan kansanterveystyön kuntainliiton valitsemina kuntoutukseen valtion varoin lähetettiin 26 yhdistyksen jäsentä. Sadalle veteraanille mahdollistui laitoskuntoutus vuoden aikana.
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Vibrassa kävi kahdeksan veteraania yhdistyksen rahoittamana. Naisjaosto
kustansi 22 jäsenelleen hieronnan.
Kilpailut
Yhdistys järjesti 30.1. Sotaveteraanipiirin hiihtokilpailut Kouvolassa
Mansikka-ahon Urheiluhallilla. Mestaruuksia ei yhdistyksen jäsenet hiihtäneet, mutta toisia ja kolmansia sijoja tuli useampiakin. Sotaveteraaniliiton
mestaruuskisoissa Keuruulla 6.3. oli yhdistyksen jäsenistä Antti Pelli
4. sijalla sarjassa alle 75 vuotta.
Pilkkikilpailuja oli vuoden aikana kolmet. Kouvolan Rintamamiesveteraaneja vastaan 20.3. Viikkoa myöhemmin, 27.3. pilkittiin yhdistyksen
mestaruudesta. Voittajat olivat Toini Siiskonen naisten sarjassa ja Erkki
Säteri miesten sarjassa. Molemmat kisat pilkittiin Rapojärvellä, keskuspaikkana Veteraanimaja.
Huhtikuun 3. oli vuorossa Sotaveteraanipiirin mestaruus. Pilkintä tapahtui merellä, Pyhtään Munapirtissä. Tuloksista ei ole merkintää asiakirjoissa.
Rantaonginnan kisoja oli neljät. Ensimmäisenä heinäkuun 27. pidetyt
piirin mestaruusonginnat olivat Laajakoskella, Karhulassa (Kotkassa).
Joukkuemestaruus ongittiin Kouvolaan ja miesten sarjan voitti Aaro
Huuhtanen.
Rantaonginnan haastekisa Inkeroisten Sotaveteraaneja vastaan käytiin
8.8. Tietoa siitä, missä kisa ongittiin ja mitkä olivat tulokset, ei ole tallentunut asiakirjoihin.
Kouvolan Rintamamiesveteraanit olivat vastustajina Veteraanimajalla
ongitussa kisassa elokuun 12.. Aaro Huuhtanen voitti mieskohtaisen
kilvan.
Syyskuussa 29. päivä ongittiin Pahkajärvellä Kouvolan varuskunnan
metsästäjiä vastaa. Veteraanit eivät ilmeisesti olleet alkupään sijoilla tulosluettelossa, koska heistä ei ole merkintää asiakirjoissa.
Sotaveteraanipiirin lentopallo-otteluihin kouvolalaiset osallistuivat kolmella joukkueella 17.4. Kouvolan I-joukkue tuli toiseksi A-sarjassa.
Perinteinen kisa Kouvolan Sotainvalideja vastaan oteltiin 11.8.. ”Toinen
kiinnitys kiertopalkintoon”, kerrotaan vuosikertomuksessa.
Samana päivä pelattiin myös VR:n eläkeläisiä vastaan. Olavi Heinosen
veistämän kiertopalkinnon, vei VR:n eläkeläiset. Kiertopalkinto rahoitettiin yhdessä VR:n eläkeläisten kanssa. Veteraanien osuus oli 60 mk.
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Retket
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n liittokokous ja -juhla olivat vuoden 1982
ensimmäisen matkan aihe 4. – 7.6. Matka tehtiin Sotaveteraanipiirin
järjestämässä juhlajunassa, joka toimi majoituspaikkanakin Vaasassa.
Kolmen päivän retki tehtiin 9. – 11.7. Pohjois-Karjalaan. Menomatkalla
vierailtiin Uuden Valamon luostarissa Heinävedellä ja kenraali Raappanan
majalla Lieksassa. Hattuvaara ja Palovaara sekä Runonlaulajan pirtti olivat vierailukohteina Ilomantsissa. Joensuun Sotaveteraanien kesäpaikka
Kiihtelysvaaran Haukilammilla oli matkan eräs kohde. Paluumatkalla
poikettiin Rääkkylän Heinähumpassa. Heinähumppa on Rääkkylän perinteinen kyläjuhla.
Kolmas matka tehtiin Saarijärvelle paikallisten Sotaveteraanien vieraaksi 24. – 25.7.. Tutustumiskohteet olivat kirkko, Säätyläiskotimuseo,
Kivikylä ja Pyhähäkin kansallispuisto.
Elokuussa matka suuntautui länteen. Reitillä Kouvola – Turku –
Tukholma – Karlstad – Trondheim – Sundsvall – Vaasa – Kouvola viivyttiin kuusi päivää. Lokakuun 2. pidettyyn Suomen Sotaveteraaniliiton
25-vuotisjuhlaan Helsingissä osallistui yhdistyksestä 16 henkilöä.
Osallistujien määrä oli rajoitettu.
Vielä marraskuussa, 13.11. käytiin Mikkelissä Jalkaväkimuseossa, Kyyhkylässä, Porrassalmella ja Brahenlinnassa Ristiinassa.
Kymenlaakson Sotaveteraanien vieraina poikettiin päiväseltään Anjalassa.
Inkeroisissa, Haminassa, Karhulassa, Kotkassa, Kuusankoskella, Lyöttilässä, Metsäkylässä, Myllykoskella, Miehikkälän Myllylammella, Elimäen
Pukkisaaressa, Tuohikotissa, Ratulassa ja Virolahdella.
Tapahtumat ja juhlat
Ensimmäisinä toimintavuosina suunnitellut, mutta peruuntuneet tanssiaiset vireytyivät 80-luvun alussa. Vuoden 1982 aikana pidettiin jo kolmet
tanssiaiset.
Tilaisuudet aloitettiin Irjan päivän karkeloilla Kouvolan Kylän VPK:n
talossa, ”Meksikossa” tammikuun 30.. Kevätkarkelot 2.4. ja Syystanssit
24.9. olivat Kuntotalolla.
Talvikauden lopettajaiset olivat Tuulensuojassa 26.5..
Perinteiset kevään siivoustalkoot Veteraanimajalla olivat 22.5.. Yhdistyksen kesäjuhla pidettiin19.8..
Pikkujoulun pitopaikka oli vaihtunut, Toimiupseerikerhon sijasta se pidettiin 25.11. ravintola Green Applessa.
Perinteinen Veteraanikolmikon itsenäisyyspäivän aaton tanssi-iltamat
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olivat Kaupungintalolla. Ennen vuoden loppua, 15.12., käytiin Kouvolan
Teatterissa katsomassa Minna Canth`in näytelmä Kauppa-Lopo.
Perinteiset kerhoillat talvella Tuulensuojassa ja saunaillat kesällä
Veteraanimajalla olivat vakio-ohjelmaa vuoden tapahtumissa. Samoin
perinteinen tapahtuma oli kuukausittain kokoontuva maanpuolustus- ja
veteraanijärjestöjen hengellinen tilaisuus.

Talous
Suora lainaus vuosikertomuksesta ilmentää vuoden taloudellisen kehittymisen ja tuloksen.
”Talous: Yhdistyksen taloudellinen asema on pysynyt vakaana. Kus-tannusten noususta johtunut menojen lisääntyminen on korvautunut arvioituja
suuremmilla tuloilla.
Bingohalli: Toimintavuoden aikana toteutettu bingohallin pelipöytien sekä
ohjaus- ja arvontalaitteiden uusiminen on vaikuttanut piristävästi bingon
toimintaan ja lisännyt sekä liikevaihtoa että tuottoa.”
Bingon tuotoksi on tuloslaskelmaan merkitty 113.000,00 mk. Hallituksen
pöytäkirjassa kerrotaan ”Todettiin, että liikevaihto on ollut tyydyttävä ja
tuottoprosentti piirin alueen paras.”
Avustuksista kerrotaan muunmuassa, että Kouvolan kaupungin myöntämällä kuntoutuksen määrärahalla, 94800 mk:lla, on kuntoutettu 42
veteraania Peurungassa. Yhdistys on jakanut avustuksia heikossa taloudellisessa asemassa oleville veteraaniveljille. Rahana ja paketteina annetun avustuksen arvo oli 7892 mk. Avustuksista esimerkkinä kerrottakoon,
että erään veteraanin pojalle hankittiin puku ylioppilasjuhlia varten.
Jäsenistö lisääntyi edelleen. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 1331. Heistä
916 miehiä, 125 naisia ja 14 kunniajäseniä. Naisjaostossa oli 276 henkilöä. Lisäys oli 71 henkilöä.
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1983
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui syksyllä suoritetussa vaalissa vain
yksi muutos. Kolme kaksivuotista kautta hallituksen jäsenenä ollut Eino
Räihä vaihtui ensikertalaiseen Aimo Riikoseen. Puheenjohtajat Veikko
Karttunen ja Paavo Laherto jatkoivat tehtävissään. Samoin Einari Salmi,
Väinö Liimatainen, Onni Sarilampi ja Eino Henttu jatkoivat kautensa jälkimmäiselle vuodelle. Uudelleen valituiksi tulivat Alpo Johansson, Voitto
Seppälä ja Paavo Laherto. Toimikuntia on lisätty yhdellä. Nimettiin
Surutoimikunta, jonka puheenjohtajaksi tuli Voitto Seppälä.
Veteraanikolmikon juhlatoimikunnan puheenjohtaja vaihtui. Rintamamies-veteraanien edustaja Eino Ahonen luopui tehtävästä vuoden 1982
lopussa. Uudeksi puheenjohtajaksi tuli Sotaveteraanien Paavo Laherto.
Vuosi 1983 oli muuttojen vuosi. Toimistona ollut 9 m2 suuruinen tila
annettiin Akvaario- ja lintukeskus -nimisen liikkeen käyttöön. Samasta
tilasta, Pohjolan talon Pohjolan torilta, vuokrattiin 15 m2:n kokoinen
tila uudeksi toimistoksi 1.2.1983 alkaen. Toimistoon ”on keskitetty kaikki
yhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat, jäsenkirjanpito, taloudenhoito, kuntoutusasiat, kirjeenvaihto ja arkisto sekä erinäisten artikkeleiden myynti”.
Bingohalli muutti samalla kadulla tilavampaan huoneistoon, Torikatu
2:sta Torikatu 4:ään.
Toiminnallisesti vuosi oli erittäin vilkas. Matkoja ja retkiä tehtiin sekä
kotimaassa, että ulkomaille.
Alkuvuosina kangerrellut tanssiaisten järjestäminenkin onnistui kolme
kertaa vuoden aikana.

Kuntoutus ja kuntoilu
Kuntoutus on jatkunut entiseen tapaan. Peurungassa kävi 48 veteraania
kaupungin ja yhdistyksen maksaessa kustannukset. Sotaveteraanipiiri
kustansi 15 matkaa ja valtion varoin 16 yhdistyksen jäsentä pääsi osalliseksi Peurungan tarjonnasta. Paikallinen Vibra Ky ja uusina yrittäjinä
lääkintävoimistelija Jukka Parikka ja Kouvola Fysioterapia Ky antoivat
hoitoja 168:lle sotaveteraanille yhdistyksen maksaessa laskut.
Lentopallo jatkui Haanojan Haalilla kerran ja Kuntotalolla kaksi kertaa
viikossa. Uinnin harrastajat kävivät vuoden aikana 9009 kertaa uimahalleissa.
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Kilpailut
Sotaveteraanipiirin hiihtomestaruuskilpailut olivat Haminan Tarmolassa.
12.2.1983.
Sotaveteraaniliiton kisat olivat Siilinjärven Rissalassa 20.2.1983. Tuloksissa ei mainita kouvolalaisia osallistujia.
”Osallistuttiin Sotaveteraanipiirin lentopalloturnaukseen Kotkan Karhuvuoren Urheilutalossa 9.4.1983” on suora lainaus vuosikertomuksesta
Tuloksia ei ole kirjattu.
Edelleen lainaus vuosikertomuksesta. ”Osallistuttiin Suomen Lentopalloliiton Helsingissä järjestämään II presidentti-cup-turnaukseen 11. – 12.6.83
Tuloksena 4. sija A-sarjassa, yli 55-vuotiaat”. Presidentti – Cup oli
Lentopalloliiton järjestämä lentopalloturnaus, johon sai osallistua joukkueita kautta Suomen. Parhaimmillaan joukkueita oli parisenkymmentä.
Sarjat alkoivat yli 50-vuotiaitten sarjasta jatkuen viiden vuoden välein
”vanheneviin” sarjoihin. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto oli innokas lentopalloilija, ja hän pelasi yhteiskunnan vaikuttajista kootussa
joukkueessa, Sikariportaassa. Cupin nimi, Perisentti – Cup, ilmensi hänen osallistumistaan otteluihin.
Sotainvalidien Kouvolan osastoa vastaan oteltiin 3.8.1983. Tuloksena
kolmas kiinnitys kiertopalkintoon.
Pilkkiminen oli saanut harrastajansa. Kilpailuja oli maaliskuun aikana
kolmet.
Vekaranjärvellä Rintamamiesveteraanien, Sotainvalidien ja Kouvolan
Varuskunnan metsästäjien kesken 5.3.1983. Luumäen Hiijärvellä pilkittiin Sotaveteraanipiirin mestaruudesta 13.3.1983. Saaliiksi kouvolalaiset saivat joukkuemestaruuden. Oman yhdistyksen mestaruuden pilkki
20.3.1983 miesten sarjassa Antero Huuhtanen ja naisten sarjassa Toini
Sinkkonen.
Rantaonginnassa kisattiin kesän aikana neljä kertaa. Heinäkuun 23.
1983 pilkittiin Kivisilmässä Rintamamiesveteraaneja vastaan. Piirin
mestaruus onginnat olivat 30.7.1983 Iitin Veteraanimajalla. Inkeroisissa
ongittiin paikallista Sotaveteraaniyhdistystä vastaan 5.8.1983. Kouvolan
Rintamamiesveteraanit olivat uudelleen vastustajina 3.9.1983 Pahkajärvellä. Merkille pantavaa on, ettei mistään näistä kisoista ole tuloksia
kirjattu aikakirjoihin.
Oman lukunsa ovat leikkimieliset kisat eri tilaisuuksissa. Unikeon päivänä, 24.7.1983, oli Veteraanimajalla vieraita Iitistä, Kuusankoskelta ja
Valkealasta. Kisalajeina oli viestisoutu, naisten pussijuoksu ja ”hupikilpailu”, johon kuului vesiviesti, kävyn tarkkuusheitto ja tulitikun pituusheitto.
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Kouvolan sijoitukset olivat soudussa neljäs, naisten pussijuoksu ensimmäinen ja hupikilpailun kolmas sija.
Retket
Vuoden ensimmäinen retki tehtiin Imatralle 13.3.1983 sotaveteraaniviikon valtakunnalliseen päätösjuhlaan, joka oli samalla talvisodan päättymisen muistojuhla.
Seuraava matkakohde oli Leningrad 22. – 24.4.1983. Matka tehtiin linjaautolla ja osallistujia oli noin neljäkymmentä.
Kesäkuun 5. 1983 retkeiltiin Mikkelissä ja Anttolassa. Jalkaväkimuseo ja
Visulahden vahakabinetti olivat vierailujen kohteena
Heinäkuun alussa, 3. ja 4. päivä 1983, käytiin katsomassa miten Viipurissa
asiat ovat 39 vuotta luovutuksen jälkeen.
Valkealan kesäteatterissa käytiin katsomassa Hiiskan miniöiden edesottamuksista ja elämästä kertova komedia 11.8.1983
Rääkkylä oli vierailun kohteena 27. – 28. elokuuta. Rääkkylän
Sotaveteraanit olivat järjestäneet illanvieton vierailleen. Kerimäen puukirkko ja tutustuminen Niilo Lehikoisen puuveistoksiin Punkaharjulla
olivat matkan ohjelmassa.
Kirkkoretki tehtiin Lemille 14.9.1983.
Marraskuun 20.1983 käytiin Ylämaalla katsomassa spektroliitin hiontaa
ja jalokivikylän toimintaa kokonaisuudessaan.
Lähiseutujen Sotaveteraanien vieraana poikettiin kymmenellä paikkakunnalla.
Tapahtumat
Kerhoillat Tuulensuojassa jatkuivat keskiviikkoisin perinteiseen tapaan.
Tanssiaisia järjestettiin kolmet. Ensimmäiset humpat olivat Meksikossa,
Kouvolan Kylän VPK:n talossa, helmikuun 5.1983. Huhtikuun 15.
tanssittiin Kuntotalossa Tuomiopäivän merkeissä. Syysiltamat olivat
myöskin Kuntotalossa 23.9.1983.
Pikkujoulua vietettiin Green Applessa 27.11.1983.
Perinteinen itsenäisyyspäivänaaton ohjelmallinen ilta ja tanssiaiset olivat
Kaupungintalossa.
Maanpuolustusjärjestöjen ja veteraanien hengelliset kokoontumiset jatkuivat talvikuukausina Seurakuntakeskuksessa.
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Merkittävä tapahtuma on ollut hallituksen vierailu Lahdessa 23.3.1983.
Matkan tarkoitus oli tutustuminen Lahden Sotaveteraanien terveydenhuollon ja kuntoutuksen järjestelyihin ja sen toimivuuteen. Matkan
vaikutteista on kerrottu hallituksen pöytäkirjassa, ”Puheenjohtaja Veikko
Karttunen selosti kokoukselle vaikutteitaan Lahden matkalta. Selostuksesta ilmeni, että Lahdessa ollaan kierros edellä muita paikkakuntia Sotaveteraanien
kuntoutus- terveystarkastus- ja hammashoitoasioissa”. Käytyjen keskustelujen jälkeen perustettiin toimikunta, jonka ”tehtävä oli tutkia mahdollisuuksia kouvolalaisten sotaveteraanien kuntoutuksen tehostamiseksi, terveydenhoidon parantamiseksi ja hammashoidon aloittamiseksi”. Toimikuntaan
nimettiin Paavo Laherto kokoonkutsujaksi, Aimo Riikonen, Veikko
Karttunen, Eino Henttu ja Onni Sarilampi.
Yhdistys järjesti 1.6 – 31.8.1983 rahan keräyksen Kouvolan liikelaitoksissa. Rahat käytettiin Kaunialan Sotavammasairaalan potilaille lahjoitettavien verryttelypukujen hankintaan. Keräys tuotti 4700,00 mk.
Verryttelypukuja hankittiin 40 kpl ja ne käytiin luovuttamassa syyskuun
14. 1983 sairaalan Toverikunnalle.
Kotikaupungin teatterissa pistäydyttiin katsomassa kasvihuonepuutarhurin pulmallisista tilanteista kertova näytelmä Lasitaivas 11.12.1983.
Veteraanimajalla on saunottu ja uitu keskiviikkoisin. Kolmet talkoot pidettiin kesän aikana. Kevätsiivous, Miettulan yksityistien siirtäminen ja
kunnostus sekä puiden pilkonta olivat talkoiden aiheina.
Talous
Yhdistyksen tuottoisimmaksi varainhankintakeinoksi muodostunut bingo koki vuoden aikana muutoksia. Sille vuokrattiin uusi, tilavampi liikehuoneisto Kouvolan Seudun Osuuspankilta. Muuttomatka ei ollut pitkä, vain Torikatu 2:stä 4:ään. Päätös uuden tilan vuokraamisesta tehtiin
4.3.1983. Uudessa tilassa tarvittavia korjauksia johtamaan ja tekemään
perustettiin kolmemiehinen toimikunta, Eino Henttu kokoonkutsujana
ja Einari Salmi sekä Onni Sarilampi jäseninä. Pari kuukautta myöhemmin, 6.4.2006, hallituksen kokouksessa Henttu kertoi, että muutostöihin
tarvittava rakennuslupa oli myönnetty puolisen tuntia ennen kokouksen alkua. Edelleen pöytäkirjaan merkittiin Insinööritoimisto Kailion
tehneen LVI-suunnitelmat ilmaiseksi. Vesijohto-, viemäröinti ja sähkötyöt teetettäisiin Kouvolan Ammattikoululla ja maalaukset Kouvolan
Ammatillisella kurssikeskuksella. Muutostyöt saataisiin edullisesti yhdistyksen varoja säästäen.
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Putkityöt eivät kuitenkaan edistyneet aivan toivotussa aikataulussa ja
avuksi kutsuttiin ”Putkiliike Markkanen”.
Vanhat bingolaitteet siirrettiin uuteen huoneistoon ja lisäksi hankittiin
kuusitoista pelipaikkaa.
Hanke onnistui, avajaiset voitiin pitää Vapun päivänä. Asiakkaille tarjottiin ensimmäisenä päivä kahvit ja ”Vappuruusu rintaan”.
Talkootunteja kertyi useita satoja. Eino Henttu teki suuren urakan bingon muuttamisessa.
Muutosta huolimatta on bingon tuotoksi tuloslaskelmaan merkitty
95.500 mk.
SVUL:n Kymen piiri tarjosi kesäkuussa omistamaansa Viitosbingoa yhdistykselle ostettavaksi.
Hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt tehtyä tarjousta. Lokakuun 25.1983
oli pidetty kokous, jossa on ollut Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin työvaliokunta ja Kouvolan Sotaveteraanien hallitus. Kokouksessa oli tehty
päätös, joka koskee ”Kouvolan Sotaveteraanit ry:n bingohallin henkilökunnan käyttämistä piirin omistaman bingon hoidossa”. Yhdistyksen hallitus
hyväksyi kokouksessaan 1.11.1983 tehdyn päätöksen. Viitosbingo lienee
tullut yhdistyksen bingohenkilökunnan hoitoon.
Yhdistyksen talous on kustannusten noususta huolimatta pysynyt vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut on saatu katetuksi pääosin juhlien ja iltamien tuotolla, erilaisten tarvikkeiden myynnillä ja jäsenmaksutuloilla.
Sotaveteraanien kuntoutusta olivat avustaneet Kouvolan kaupunki ja
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri sekä Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiö, jonka lahjoittama summa oli 10000mk. Kiinteistöneuvos Paavo
Eerola oli lahjoittanut yhdistykselle 5000 mk.
Yhdistys on avustanut vähävaraisia veteraaniperheitä yli 8000 markalla.
Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan 1983. Vuoden alussa yhdistyksessä oli 916
miestä, 125 naista, 14 vapaussoturia ja 276 naisjaoston edustajaa.
Yhteensä 1331 henkilöä. Vuoden lopun lukemat olivat, miehiä 948, naisia 151, 14 vapaussoturia ja naisjaostossa 310 henkilöä. Yhteensä 1423
henkilöä.
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Paavo Laherto

PAAVO LAHERTO PUHEENJOHTAJAKSI
(1984 – 1991)
1984

K

ouvolan Sotaveteraanit ry:n syyskokouksessa 22.11.1983 vaihtui
yhdistyksen puheenjohtaja. Veikko Karttunen kieltäytyi jatkamasta
tehtävässä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajana toiminut Paavo Laherto. Hänen toimikautensa alkoi vuoden 1984 alussa.
Neljän erovuoroisen jäsenen paikalle ehdotettiin kahdeksaa henkilöä.
Äänestyksen jälkeen uusiutui erovuoroisten jäsenten, Onni Sarilamen,
Väinö Liimataisen, Eino Hentun ja Einari Salmen tehtävät kahdella vuodella. Veikko Karttunen tuli valituksi neljäntenä Laherrolta vapautuneelle paikalle. Toisen vuoden jatkoivat Alpo Johansson, Voitto Seppälä ja
Aimo Riikonen.
Hallituksen kokouksiin osallistui naisjaoston edustajana Annikki Loikala.
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Järjestäytyessään hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Veikko Karttusen.
Onni Sarilampi jatkoi sihteeri -taloudenhoitajan tehtävässä, samoin kun
Terttu Sarilampi jäsenkirjurina.
Toimikuntiin tuli kolme lisäystä. Vuoden ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa nimettiin Taloustoimikunta. Sen tehtäväksi määriteltiin yhdistyksen taloudellisen toimintamahdollisuuden parantaminen.
Kokoonkutsujaksi nimettiin toimikuntaa esittänyt Aimo Riikonen. Toisena uutuutena perustettiin lipputoimikunta ja sen puheenjohtajaksi tuli
Heikki Sihvola ja jäseneksi Alpo Johansson. Aivan uusi tämä elin ei ollut. Aiemmin samaa tehtävää olivat hoitaneet lipunkantajien nimikkeellä
Sihvola, Johansson ja Sulo Sinkkonen. Tiedotus- ja lehtitoimikunta oli
kolmas perustetuista toimikunnista. Tämänkin elimen puheenjohtajaksi
nimettiin Aimo Riikonen.
Toimisto työskenteli jo vuoden kokemuksella uudessa tilassa. Pieni uudistus kuitenkin tapahtui. Toimistoon hankittiin ”hyväkuntoinen, käytetty
kopiokone, entisen romuuntuneen tilalle”.
Kuntoutus
Kuntoutus jatkui vakiintuneeseen tapaan. Kaupungin ja yhdistyksen varoin kävi laitoskuntoutuksessa 68 ja Sotaveteraanipiirin varoin 16 yhdistyksen jäsentä. Valtio maksoi 27 jäsenen kuntoutuksen. Paikallisissa hoitoloissa yhdistys tarjosi 160:lle jäsenelleen kuntoutuksen. Asiakirjat eivät
nimeä, kuten aiemmin, ulkopuolisia tai paikallisia kuntoutuslaitoksia.
Lentopalloilloissa oli käynyt keskimäärin kolme joukkuetta eli 18 pelaajaa. Uimareiden käyntikerrat ovat hieman vähentyneet. Käyntejä on
vuoden ajalle kirjattu 7886.
Kilpailut
Kilpailuja jatkettiin hiihdossa, pilkinnässä, rantaonginnassa ja lentopallossa.
Hiihdon menestys ei liene ollut paras mahdollinen, sillä tuloksia ei ole
vuosikertomukseen kirjattu.
Hiihdetty on Sotaveteraanipiirin mestaruuskisoissa Myllykoskella 25.2 ja
Sotaveteraaniliiton kisoissa 17.31984 Parolassa.
Pilkkiminen on muodostunut suosituksi harrasteeksi jäsenten keskuudessa. Piirin kisat olivat 31.3.1984, mutta asiakirjoista ei ilmene, missä pil-
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kintä on suoritettu. ”Kilpailuihin päätettiin lähettää mahdollisimman suuri
joukkue. Kilpailijoiden kuljetukseen hankitaan bussi, jonka maksaa yhdistys
(mk 400:-). Muista järjestelyistä vastaa kalamiestoimikunta”, kertoo hallituksen pöytäkirja 7.2.1984 tehdystä päätöksestä. Vilho Kunnasluoto
voitti miesten sarjan. Joukkuevoittokin tuli Kouvolaan.
Rapojärvellä pilkittiin oman yhdistyksen mestaruudesta 15.4.1984.
Mestaruuden otti Sulo Lehtinen.
Rintamamiesveteraanien kanssa oli ollut useampiakin yhteisiä pilkintätapahtumia. Kilpailuina niitä ei kuitenkaan pidetty.
Rantaonginnassa on ollut yksi kilpailu, piirin mestaruusonginnat Keihässalmella 28.7.1984. Joukkuevoitto tuli Kouvolaan ja miesten sarjan mestaruus meni yhdistyksen Vilho Kunnasluodolle.
Kesäongintaa on harrastettu myös Rintamamiesveteraanien, Kouvolan
varuskunnan metsästäjien sekä Voikkaan ja Inkeroisten Sotaveteraanien
kanssa.
Lentopallo-otteluita oli ollut viidet. Helmikuun 22. 1984 yhdistys otteli
voitokkaasti Lahden piirin Sotainvalidien joukkuetta vastaan. Ottelu järjestettiin Haanojan Haalilla Kouvolassa.
Yhdistyksen järjestämänä oteltiin Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin
mestaruudesta 28. huhtikuuta 1984. Isäntäyhdistys laittoi pelikentälle
kolme joukkuetta. Tuloksena voitto A-sarjassa. ”Maljaottelu Kouvolan
Sotainvalideja vastaan käytiin Haanojan Haalilla 23.1., jossa mittelössä saimme kunniakkaan toisen sijan, Sotainvalidien viedessä voiton”, on
kirjoitettu vuosikertomukseen. Presidentti – Cup on ollut yhdistyksen
joukkueen kilpailuohjelmassa jo aikaisempinakin vuosina. Vuoden 1984
cup oteltiin Helsingissä 9. kesäkuuta Sikariporras voitti kultaa, mutta
Kouvolan joukkue otti hopeaa.
Alkuvuodesta Maljaottelu oli hävitty Sotainvalideille. Uusinta oteltiin
Lautasotteluna Veteraanimajalla ja sen yhdistyksen joukkue voitti.
Retket
Vuoden retkeilyt aloitettiin jo tammikuun alussa. 4. – 6.1.1984. Ensimmäinen matka suuntautui Vaasan kautta Sundvalliin. Matkasta ei ole
asiakirjoissa muita merkintöjä.
Huhtikuussa tehtiin neljän päivän (22. – 25.1984) vierailu Leningradiin.
ja Tallinnaan. Tästäkään matkasta ei ole muita tietoja pöytäkirjoissa.
Osallistujamäärältään runsaslukuisin ja merkittävin tapahtuma oli kesäkuun 17. Helsingissä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n XI Liittopäivät.
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Kouvolasta lähti matkaan kolme linja-autoa. Matkan johtajaksi nimettiin
Onni Sarilampi. Helsingin Stadionilla olleeseen pääjuhlaan oli kokoontunut lähes 20.000 veteraania kautta maan.
Heinäkuun 21.1984 tehtiin retki Petäjävedelle, jossa ohjelmassa oli kesäteatterin esittämä Tuntematon sotilas.
Avaruus 2000-näyttely oli Helsingin matkan kohteena 3. elokuuta
1984.
Syyskuun 8. – 9.1984 oli matkan aiheena Veteraanien kirkkopyhä
Joensuussa. Retki Peurungalle tehtiin bussilla 22. – 23.9.1984.
”25. – 27.11.1984 tehtiin jälleen bussi – laivaretki Tukholmaan, jossa ryhmästämme piti hyvää huolta Tukholman Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Axel
Ax”, merkintä vuosikertomuksessa kertoo tehdystä matkasta. Elokuun
14. pidetyssä kokouksessa hallitus on päättänyt Viipuriin suuntautuvan
matkan 30. – 31.8.1984. Suunnitelman toteutumisesta ei kuitenkaan ole
merkintää asiakirjoissa.
”Iltamat”, juhlat ja muut tilaisuudet
Tanssiaiset olivat osoittautuneet oivalliseksi keinoksi parantaa yhdistyksen taloutta. Yhdistys järjestikin ensimmäiset ”iltamat” Meksikossa
18.2.1984. Noin 260 henkilöä oli tullut viettämään iltaa urheilullisen

Tonttuilua pikkujoulussa 18.11. (vas) Erkki, Annikki, Irja, Kirsti, Eila ja Kirsti. Sukunimet
eivät arkistoituneet. (Sotaveteraanien arkisto)
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liikunnan parissa. Toiset kerran tanssittiin ”Tellervon päivän kemuissa” Kuntotalolla 13.4.1984, osallistujia 606, kertoi vuosikertomus tapahtumasta. Kolmannet tanssit olivat myöskin Kuntotalolla syksyllä,
14.9.1984, ja 610 henkilöä oli noudattanut ”tanssiin kutsua”.
Vierailuja Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin muiden yhdistysten järjestämiin iltamiin ja muihin tilaisuuksiin tehtiin vuoden aikana 23 kertaa. Eräs näistä vierailuista suuntautui Haminaan, missä oli Lahden
Sotaveteraanikuoron konsertti. Mainittava on myös vierailu Unikeon
päivän juhlaan Iittiläisten majalla. Neljä saksalaista sotaveteraania kävi
kesällä tutustumassa yhdistyksen toimintaan.
Uutena toimintamuotona aloitettiin Ystäväpalvelu. SPR järjesti halukkaille kurssin ystävä- palvelutoiminnasta. Kurssiin osallistui ”yllättävän
paljon yhdistyksemme jäseniä”.
Eräänä ystäväpalvelumuotona on ollut Terveyskeskuksen vuodepotilaiden viihdyttäminen.
Kesän aikana, keskiviikkoisin, käytiin potilaita tervehtimässä 26 kertaa.
Veteraanikolmikon ohjelmallinen tanssi-ilta itsenäisyyspäivän aattona
Kaupungintalossa ja pikkujoulu ravintola Green Applessa saivat juhlatilat täyteen väkeä.
Punainen sulka
Punainen sulka keräys tuotti koko
maassa 22 miljoonaa markkaa, josta 5,2 miljoonaa käytettiin asuntojen korjaukseen.
Suomen Lions-liitto järjesti varainkeräyksen sotaveteraanien avustamiseksi. Klubit toimivat paikallisten
yhdistysten kanssa yhteistoiminnassa. Paikallinen yhdistys asetti
keräyksen yhdysmieheksi klubeihin Väinö Liimataisen. Leijonien
edustajat keräyksessä olivat Pekka
Tuunainen Kouvola/Salpauksesta
ja Risto Rasi Kouvola/Hongasta.
”Punainen Sulka” keräyksen tuotolla sai
Olavi Karttunen taloonsa uuden peltikaton.
Henkilöitä ei tunnistettu. (Sotaveteraanien
arkisto)
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Tuunainen oli myös yhdistyksen jäsen. Keräys tehtiin myymällä punaiseksi värjättyjä neulalla rintaan kiinnitettäviä höyheniä. Sulkia myytiin
tavarataloissa ja virastoissa. Tavarataloissa olivat myyjinä sotaveteraanit
ja naisjaoston edustajat. Neljässä myyntipisteessä tehtiin 456 tuntia talkootyötä, josta naisten osuus oli suuri. Sotaveteraanien keräyksen tuotto
oli 19.800 markkaa.
Keräys tuotti, kuten hallituksen pöytäkirjaan syyskuun 9. 1984 on
kirjoitettu ”Lions-Hongalla on käytettävissä mk 6000:- – 7000:-. Varat
voidaan käyttää heikossa taloudellisessa asemassa olevan rintamaveteraanin
asunto-olojen parantamiseen. Paavo Laherto ja Onni Sarilampi valtuutettiin
etsimään mahdollista avustuksen tarvitsijaa Kouvolan Sotaveteraanien jäsenistöstä”.
Tarvitsijoita kehotettiin hakemaan korjausavustusta yhdistykseltä. Hakemuksia tuli kolme.
Lions-klubien edustajien kanssa pidetyn neuvottelun jälkeen päätettiin
ehdottaa klubien päättäville elimille kahta kohdetta avustuksen saajiksi.
Ehdotetut kohteet olivat Olavi Karttusen asunnon vesikatto ja Kerttu
Kanervan kellarin ikkunat. Korjaustyöt tehtiin vasta seuraavan vuoden
puolella.
Talous

Bingo tuotti yhdistykselle toiminnassa tarvittavia varoja. (oik) bingon hoitaja Anne Kurri ja
Onni Sarilampi. (Sotaveteraanien arkisto)
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Bingo oli edelleen tuottoisin yhdistyksen varainhankinan keinoista. Sen
toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi kymmenen vuotta 19.5.1984.
Järjestetyt iltamat ja juhlat toivat oman lisänsä tuloihin. Asiakirjoissa
mainitaan yhdistyksen taloudellisen aseman olevan edelleen vakaa.
Kaupunki on rahoittanut veteraanien kuntoutusta 173.600:lla markalla ja Kouvolan Reserviupseerien naiset 2.000 mk:lla. Sivistys- ja
Urheilutalosäätiö lahjoitti 100.000 mk tulevia tarpeita varten.
Taloudellisissa vaikeuksissa olevia yhdistyksen jäseniä ja heidän perheitään on avustettu noin 4.600 markalla. Avustettuja perheitä oli yksitoista.
Jäsenmäärä lisääntyi yhä. Vuoden alussa oli miehiä 948 ja naisia 151.
vapaussotureita 14 ja naisjaostossa 310 jäsentä. Yhteensä 1423 henkilöä. Vuoden lopussa oli yhdistyksen jäsenmäärä yhteensä 1508 henkilöä.
Jakautuma, 958 miestä, 193 naista, 10 vapaussoturia ja 347 naisjaoston
jäsentä. Iäisyyskutsun sai 38 veteraaniveljeä tai sisarta vuoden aikana.

1985
Vuoden 1984 syyskokouksessa oli jäseniä paikalla 145. Kokous valitsi
Paavo Laherron edelleen puheenjohtajaksi.
Hallituksen erovuoroisista jatkoivat Alpo Johansson ja Aimo Riikonen.
Uusina jäseninä tulivat valituiksi Jouko Koskelainen ja Kaarlo O Leppänen. Hallituksessa jatkaneet jäsenet olivat Veikko Karttunen, Onni
Sarilampi, Väinö Liimatainen ja Eino Henttu. Karttunen jatkoi varapuheenjohtajana ja taloudenhoitaja-sihteerinä Onni Sarilampi. Hallituksesta
pois jääneiden Einari Salmen jäsenyys hallituksessa oli kestänyt 15 ja
Voitto Seppälän 12 vuotta. Seppälä oli jo ennen hallitukseen tuloaan
toiminut sihteerinä useita vuosia.
Vuoden aikana perustettiin ystäväpalvelun toimikunta, järjestysmiestoimikunta ja kuoro. Ystäväpalvelun puheenjohtajaksi valittiin Väinö
Liimatainen. "Ystäväpalvelukerho perutettiin helmikuun 21 päivänä
1985 Pohjola-talossa veteraanitoimistossa. Mukana tapahtumassa olivat
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Lassi Kokko, Naistoimikunnan puheenjohtaja Irma Kokko, Punaisesta Rististä Mirja Lavonen,
yhdistyksen sihteeri Onni Sarilampi, Naisjaoston puheenjohtaja Annikki
Loikala sekä kursseja käyneet" yksitoista nimeltä mainittua henkilöä.
Järjestysmiestoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Yrjö Leskinen.
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Ne olivat saaneet vähäisiä avustuksiakin nuottien hankintaan, mutta vasta 12.2. pidetyssä hallituksen kokouksessa oli käsitelty Eskil Varangan
aloitetta kuoron perustamisesta. Hallitus piti ehdotusta hyvänä ja perusti
kolme miehisen työryhmän asian eteenpäin viemiseksi. Eskil Varanka
nimettiin työryhmän vetäjäksi ja jäseniksi Jouko Koskelainen ja Väinö
Liimatainen. Kuoro perustettiin 13.3.
Tiedotus- ja lehtitoimikunnan nimellä perustetun toimielimen nimi lyheni lehtitoimikunnaksi. Ensimmäinen yhdistyksen oma lehti ilmestyi 5.3.
Lehti oli aikakausilehden muotoinen, 28-sivuinen julkaisu. Painosmäärä
oli 14500 kpl. Se jaettiin kaikkiin Kouvolan talouksiin.
Kevään aikana virisi hallituksessa keskustelu uuden veteraanitalon rakentamisesta. Päätöksiä ei kuitenkaan tehty, mutta ajatus jäi elämään.
Toiminnan sydämenä oli toimisto, joka oli avoinna tiistaisin ja torstaisin
klo 9.00 – 12.00. Toimiston sijaintia pidettiin rauhattomana. "Asiasta
käytyjen puheenvuorojen tuloksena päätettiin katsella sopivampaa paikkaa
yhdistyksen toimistoksi", kertoi hallituksen pöytäkirjaan tehty merkintä.
Toimiston hoitajana oli yhdistyksen sihteeri Onni Sarilampi ja jäsenkirjurina Terttu Sarilampi.
Sihteerin työ oli lähes koko päivästä, sillä yhdistyksessä oli seitsemäntoista toimikuntaa tai vastaavaa elintä, joiden tehtäviä sihteeri kokosi
yhdistyksen toiminnaksi.

Täällä se on, Pohjolan torilla. (Sotaveteraanien arkisto)
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Kuntoutus
Toiminnan monipuolistumisesta ja harrastusten lisääntymisestä huolimatta on kuntoutus jatkunut perinteiseen tapaan. Tilastointi on kuitenkin yksinkertaistunut ja yksityiskohdista on luovuttu.
Vuoden 1985 kuntoutuksesta kerrottiin vuosikertomuksessa vain henkilöiden lukumäärät. Peurungassa kävi yhdistyksen jäsenistä kaupungin ja
yhdistyksen varoin 74, Punainen sulka-varoin 3 ja 15 Sotaveteraanipiirin
kustantamana. Kouvolan – Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymän
valitsemina, valtion budjettivaroin kuntoutettiin 44 yhdistyksen jäsentä.
Laitoskuntoutuksessa kävi kaikkiaan 136 henkilöä.
Paikallisissa kuntoutuslaitoksissa kävi 189 sotaveteraania yhdistyksen
maksaessa laskun.
Omaehtoinen kuntoilu jatkui kolmena iltana viikossa lentopalloharrastuksena.
Uinti kertoja, jotka yhdistys maksoi, kertyi vuoden aikana 9461.
Kansalaisopiston liikuntaryhmässä maanantaisin oli huomattava osa
yhdistyksen jäseniä.
Aiemmin oli vertailtu Lahden Sotaveteraanien ja Kouvolan Sotaveteraanien kotikaupungiltaan saamaa tukea kuntoutukseen ja terveyskeskuksissa suoritettuja tarkastuksia. Tarkastelu osoitti Lahden kaupungin
huolehtivan paremmin veteraaneistaan. Vuonna 1985 tehtiin vastaava
tutkimus Lappeenrannan kaupungin osalta. Tuloksena tutkinnasta oli,
että Kouvolassa asioiden hoito oli joustavampi. Eroa oli kuitenkin terveystarkastusten järjestelyissä. Kouvolassa pääsy tarkastukseen oli hitaampaa.

Kilpailut
Hiihtokilpailuja on aikakirjoihin merkitty kahdet. Korkeakoskella hiihdettiin piirin mestaruuskilpailut 4.2.. Yhdistyksen joukkue osallistui 16.3.
Sotaveteraaniliiton mestaruuskisoihin Kontiolahden varuskunnassa.
Yhdistyksen hiihtäjät eivät menestyneet mainittavasti. Tuloksista ei ole
merkintää asiakirjoissa.
Pilkkikisoja oli kolmet. Yhdistyksen omat mestaruus pilkinnät Rapojärvellä 25.4.. Mestaruuden onki Urpo Saarinen. "Haminassa 9.3. piirin
pilkkimestaruuskilpailuihin osallistuttiin suurella joukolla", kerrotaan vuosikertomuksessa. Kouvolan Rintamamiesveteraanien kanssa pilkittiin
Hiijärvellä 23.3.. Tuloksia ei ole kirjattu asiakirjoihin.
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Rantaongintakilpailuja oli kahdet. Piirin mestaruusonginnat järjestettiin 15.6. Jaalan Kimolassa, Kesäonginnassa oli kilpailuja Kouvolan
Rintamamiesveteraaneja, Kouvolan varuskunnan metsästäjiä, Voikkaan
ja Inkeroisten Sotaveteraaneja vastaa. Näistäkään onginnoista ei ole tuloksia.
Lentopallo oli koonnut harrastajansa harjoituksiin ja otteluihin.
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin turnaukseen yhdistys osallistui kolmella joukkueella. Turnaus oteltiin 13.4. Kotkassa. Kouvolan Sotainvalideja
vastaan oteltiin Maljaottelu Haanojan Haalilla 4.2.. Sotainvalidit voittivat. Presidentti-Cup:in Helsingissä voitti Sikariporras, yhdistyksen joukkue sijoittui toiseksi.
Lautasottelu Sotainvalideja vastaan Veteraanimajalla 24.7. päättyi yhdistyksen joukkueen voittoon.
Retket
Retkeily jatkui edellisten vuosien tapaan varsin vilkkaana. Vuoden ensimmäinen matka tehtiin 5. – 10.5. Moskovaan. Linja-autolla tehtyyn
matkaan osallistui 38 yhdistyksen jäsentä.
Syyskuun 8. osallistui kolmekymmentä henkilöä Veteraanien kirkkopyhään Jyväskylässä.
Teatterimatka Tampereelle tehtiin 56 henkilön voimin. Näytelmän nimi
oli Piukat paikat.
Vielä marraskuussa, 25. – 27. päivinä vierailtiin Tukholmassa, jossa oltiin
paikallisen Sotaveteraanipiirin vieraina. Vierailijoita oli 46 henkilöä.
Lähikuntien Sotaveteraanien tilaisuuksissa käytiin vuoden aikana neljätoista kertaa. Kaikkien näiden vierailujen kävijämäärä oli noin 450
henkilöä.
Tapahtumat
Kerhoillat talvikuukausina Tuulensuojassa ja kesäisin Veteraanimajalla
olivat suosittuja tapahtumia.
Tuulensuojassa kokoonnuttiin 28 kertaa hengellisten tilaisuuksien,
lauluiltojen, esitelmien ja keskustelujen merkeissä. Kerran kuukaudessa olleisiin maanpuolustusjärjestöjen yhteisiin hengellisiin tilaisuuksiin
Seurakuntakeskuksessa jäsenistö osallistui runsaslukuisesti. Hengellinen
toimikunta toimi vuorollaan tilaisuuden järjestäjänä ja naisjaosto huolehti
tilaisuuden kahvitarjoilusta.
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Iltamat Meksikossa 26.1. sai 122 osallistujaa noudattamaan tanssiin
kutsua. Tellervon päivän humpat kuntotalolla 12.4. kokosi 556 henkilöä tanssillisen liikunnan pariin. Syyskuun 9. tanssittiin samassa
paikassa, osallistujina 483 henkilöä. Heinäkuun 11. päivä vietettiin
elojuhlaa Veteraanimajalla. Pikkujoulu pidettiin Green Applessa 24.11.
ja perinteiset itsenäisyyspäivän aaton ohjelmalliset tanssiaiset olivat
Kaupungintalolla.
Kuorotoiminta
Yhdistys järjesti helmikuun 2. Kaupungintalon juhlasalissa kuorokonsertin. Esiintyjinä konsertissa olivat Lahden Sotaveteraanikuoro ja Kouvolan
Varuskuntasoittokunta. Pääsylippuja konserttiin myytiin 251 kpl.
Oma, maaliskuun 13. perustettu, kuoro harjoitteli vuoden aikana noin
25 kertaa ja esiintyi kolme kertaa. Ensimmäinen esiintyminen oli yhdistyksen vuosikokouksessa 27.11. ja toinen 5.12. itsenäisyyspäivän
aaton tapahtumassa. Kolmas esiintyminen oli 9.12. Keskuskirkossa
Maanpuolustusväen joulujuhlassa. Kuoron ensimmäinen johtaja oli
everstiluutnantti Erkki Kosola. Hän toimi johtajana alkuvuoden.
Loppuvuoden kuoroa johti kanttori Olli Kurko.
Talous
Talous pysyi edelleen vakaana. Jäsenmaksuja korotettiin 1984 pidetyssä
syyskokouksessa vuodelle 1985 kustannustasoa vastaavaksi. Vuosittain
maksavien jäsenmaksu nousi 20 markkaan ja kertamaksu 200 markkaan.
Samalla todettiin jäseninä olevan henkilöitä, jotka kuuluivat molempiin
veteraanijärjestöihin. Kouvolan Rintamamiesveteraaneille lähetettiin
kirjelmä, jossa kehotettiin kaksoisjäseniä valitsemaan, kumman järjestön
varsinaisia jäseniä he halusivat olla.
Kaksoisjäsenyys oli sallittua, mutta toisessa voi olla vain kannattajajäsenenä. Haettaessa avustuksia valtiolta, kunnilta ja piireiltä oli jäsenmäärä
eräänä tekijänä. Kaksoisjäsenyys vääristi yhdistysten todellisen jäsenmäärän.
Epäkohtana todettiin Kouvolan kaupungin myöntämien avustuksien olevan jäsenmäärään verrattuna pienempiä kuin Lahden kaupungin myöntämät oman kuntansa veteraaneille. Hallitus teki esityksen Rintamamiesveteraaneille, jotta yhdessä esitetään epäkohta kaupungin päättäjille.
Bingo tuotto oli edelleen tyydyttävä. Tuotolla oli järjestetty kuntoutusta
yhdistyksen jäsenille. Markkamääräisiä summia ei asiakirjoissa ole esitetty.
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Kaupungin myöntämän 240.000mk:n avustuksella sai 69 veteraania kuntoutuksen Peurungassa. Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri antoi 28.560
mk avokuntoutukseen ja uintiin. Suomen Sotaveteraaniliitto järjesti
keväällä arpajaiset työnsä rahoittamiseksi. Kouvolan Sotaveteraanit ry:n
osuus arpajaisten tuotosta oli 11.075 mk.
Yhdistys avusti 5640 mk:lla taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita jäseniä ja
heidän perheitään. Avustuksien muodot vaihtelivat. Niitä annettiin rahaavustuksena, lahjakorttina, ruokapakettina tai muulla sopivalla tavalla.
Eräässä tapauksessa avustus oli 2 m3 koivuhalkoja.
Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Vuoden lopun luvut olivat 982miestä,
231maista, 7 kunniajäsentä ja 354 naisjaoston jäsentä. Yhteensä 1574
henkilöä.

1986
Vuosi 1986 oli Kouvolan Sotaveteraanit ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi. Hallituksessa ei tapahtunut lainkaan muutoksia. Puheenjohtaja
Paavo Laherto ja varapuheenjohtaja Veikko Karttunen tulivat valituiksi
uudelleen tehtäväänsä. Samoin hallituksen erovuoroiset Onni Sarilampi,
Eino Henttu, Veikko Karttunen ja Väinö Liimatainen jatkavat uudelle
kaksivuotiskaudelle. Toisen vuoden kaudestaan aloittivat Alpo Johansson,
Aimo Riikonen, Jouko Koskelainen, ja Kaarlo O.Leppänen. Annikki Loikala osallistui hallituksen kokouksiin naisjaoston edustajana.
Toimikunnissa tapahtui pieniä muutoksia. Surutoimikunnan nimi vaihtui seppeltoimikunnaksi ja sen puheenjohtajaksi tuli Kaarlo O.Leppänen.
Huvitoimikunnan puheenjohtajaksi vaihtui Onni Sarilampi ja Veikko
Karttunen siirtyi matkailutoimikunnan puheenjohtajaksi Leo Kalevi Lepistön paikalle.
Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa aloitettiin yhdistyksen
20-vuotisjuhlan valmistelut.
Sitä varten nimettiin toimikunta, johon tulivat puheenjohtaja Laherto,
varapuheenjohtaja Karttunen ja sihteeri Sarilampi. Juhla pidettiin 16.3.
Kaupungintalolla. Juhlapuheen piti jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth
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Toimiston sijainti Pohjolan-torilla puhutti hallitusta jo edellisenä vuotena. Paikka koettiin rauhattomaksi. Sen toinen aukioloaika muuttui
torstaista keskiviikkoon, toinen päivä oli tiistai.
Eino Hyytiäisen perikunta tarjosi yhdistykselle Kauppalankatu 19:ssä
olevan toimistoksi sopivan huoneiston osakkeita. Kauppaa osakkeista ei
kuitenkaan syntynyt.
Lehtitoimikunta tuotti 20-vuotisjuhlien johdosta Kouvolan Sotaveteraanit
-lehden. Lehti oli toinen toimikunnan tuottama. Painos oli 15000 kpl ja
se jaettiin kaikkiin Kouvolan talouksiin. Lehti oli 36-sivuinen.

Vielä rakentamaan
Kaikessa hiljaisuudessa iti ajatus oman talon rakentamisesta – vielä kerran.
Joitain tiedustelujakin oli tehty asian johdosta. Niinpä huhtikuun 4. pidetyssä hallituksen kokouksessa voitiinkin pöytäkirjaan merkitä ”Merkittiin
tiedoksi, että Asuntohallitus on myöntänyt Asunto Oy Sotaveteraanitalolle
650.000 markan suuruisen arava-lainan vuokratalon rakentamista varten.
Sotaveteraanipiirin käynnistämässä talohankkeessa mukana ollut puheenjohtaja Paavo Laherto selosti lyhyesti kyseistä hanketta, joka toistaiseksi vielä
on alkuvaiheessa”.
Kesäkuun 6. 1986 hallituksen kokouksessa Paavo Laherto on kertonut
rakennuksenhankkeesta:
- ”Talohankkeeseen on myönnetty Aravaa mk 650.00 mk
- Asemakaavan muutos on vireillä
- Tontti kaavoitetaan lopulliseen muotoon
- Tontilla sijaitsevan vanhan puutalon kohtalosta on käyty vilkasta
polemiikkia. Kaupunginjohtajan kanta on, että vanhasta talosta
ei saa tulla sotaveteraaneille mitään rasitetta.
- Talotoimikunnan pikakokouksessa 10.6.1986 oli päädytty talon
kustannusarvioksi 1.500.000:-. Taloon tulisi kahdeksan asuntoosaketta, joista Kymenlaakson Terveydenturva on valmis merkitsemään kolme.
- Sotaveteraanipiiriltä on arvioitu saatavan hankkeeseen 170.000;ja Kouvolan Sotaveteraaneilta mk 100.000:- Lassi Kokko, Paavo Laherto ja Eino Henttu valittiin edustamaan
Kouvolan Sotaveteraaneja As. Oy Kouvolan Sotaveteraanitalon
perustavassa yhtiökokouksessa ja muissa rakennusaikaisissa yhtiökokouksissa”.
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Marraskuussa piirihallitus teki päätöksen kolmen 36 m2.n suuruisen
asunnon omistukseen oikeuttavien osakkeiden ostamisesta. Rivitaloon
suunniteltiin kahdeksan edellä mainitun kokoista vuokrattavaa asuntoa.
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry:n
lisäksi osakkaaksi hankkeeseen tulisi Kymenlaakson Terveydenturva ry.
Rakennuksen osoite tulisi olemaan Uudenmaankatu 59 Kouvola.

Kuntoutus
Laitoskuntoutuksessa ei tapahtunut muutoksia. Peurungassa kuntoutettiin yhteensä 144 veteraania. Heistä 72 kaupungin ja yhdistyksen, 17
Sotaveteraanipiirin ja 5 Punainen sulka-keräyksen varoin. Lisäksi 50
veteraania sai kuntoutuksen valtion budjetin rahoituksella.
Paikalliset kuntoutuslaitokset antoivat apua 197 yhdistyksen jäsenelle
valtion kustannuksella.
Omatoimista kuntoliikuntaa harrastivat lentopalloilijat, kolmisenkymmentä henkilöä, ja uimarit. Uimahallikäyntejä kertyi 8833. Kuntojumppaajat
miehittivät Kansalaisopiston miesten liikuntaryhmän.

Kilpailut
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin hiihtomestaruus ratkottiin Mansikkaahon Urheiluhallilla Kouvolassa tammikuun 15. Tuloksissa kerrotaan
Reino Elorannan olleen 70 v. sarjassa kolmas ja Vilho Immonen sarjassa
60 v. viides.
Talvinen, reipas ulkoilu kokosi harrastajansa pilkkikilpailuihin. Sotaveteraanipiirin mestaruus pilkittiin 19.3. Itärannassa, Karhulassa. Kouvolan edustajat eivät oikein onnistunet, miesten sarjassa 15. ja 16. sija.
Huhtikuun 4. oli vuorossa kilpailupilkintä Kouvola Rintamamiesveteraaneja vastaan Hiijärvellä. Voitto tuli kotiin sekä naisten että miesten
sarjassa sekä joukkueelle.
Viikkoa myöhemmin, 11. huhtikuuta oli yhdistyksen mestaruus pilkittävissä Veteraanimajalla. Voittajat olivat Niilo Tommola ja Toini
Siiskonen
Pohjaongintakisa Kuusankosken Sotaveteraaneja vastaan oli 8.10.
Tuloksia ja kisavesistöä ei ole kerrottu aikakirjoissa.
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Rantaongintakisoja oli kolmet. Ensimmäiset olivat Sotaveteraanipiirin
mestaruusonginnat 18.6.. Kouvolan Oiva Vättö voitti sarjansa ja joukkuevoitto tuli Kouvolaan.
Inkeroisten Pukinrannassa ongittiin 23.7. Anjalankosken, Inkeroisten ja
Kouvolan Sotaveteraanien kilpailu. Voitto tuli Kouvolaan ja miestensarjan 2. sija Oiva Vätölle.
Elokuun 8. oli kisapaikkana Sääksniemi. Samassa kisassa ratkaistiin
Kouvolan Sotaveteraanien mestaruus sekä yhdistyksen ja Rintamamiesveteraanien välinen kilpailu. Miesten sarjan mestarionkija oli Aarre
Huuhtanen ja naisten sarjan Aune Saarinen. Sotaveteraanit voittivat
Rintamaveteraanit joukkueiden välisessä onginnassa.
Lentopallo-otteluja Kouvolan Sotainvalideja vastaan oli kaksi kertaa.
Ensimmäinen peli oli 10.2. Haanojan Haalilla ja toinen Veteraanimajalla
6.8., kummatkin ottelut päättyivät Sotaveteraanien voittoon.
Sotaveteraanipiirin lentopalloturnauksessa yhdistyksen joukkueet menestyivät hyvin. A-sarjassa tuli voitto Kouvolan I-joukkueelle. B-sarjassa tuli
kaksoisvoitto.
Suomen Lentopalloliitto järjesti Presidentti – Cup:n kolmannen kerran.
Yhdistyksen joukkue oli A-sarjassa, yli 60 v., viides.
Kahden viimeksi mainitun ottelun ajankohtaa ottelut pelattiin Töölön
Kisahallissa ei ole merkitty vuosikertomukseen, eikä hallituksen pöytäkirjoihin.
Retket
Vuoden ensimmäinen matka tehtiin kauas Mustameren rannalle,
Krasnodariin ja Novorossijskiin. Lentäen ja linja-autolla tehty matka
kesti kahdeksan päivää. Matkaan osallistui 34 henkilöä.
Kesäkuun 6. – 9. 1986 pidetty liittokokous Oulussa sai kolmisenkymmentä kouvolalaista matkaan. Piiri järjesti matkan junalla, jossa myös
yövyttiin Oulussa.
Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa retkeiltiin heinäkuun 8. – 11. Kitee,
Tohmajärvi, Ilomantsi, Paimio, Koli, Nurmes, Kuhmo, Suomussalmi ja
Kajaani mainitaan matkasta kertovassa luettelossa vuosikertomuksessa.
Matkaan osallistui 23 yhdistyksen jäsentä.
Tapahtumat
Edellisen vuoden lopulla hallitus varasi uuden, Rauni Mollbergin
ohjaaman elokuvan Tuntematon sotilas jäsenistön tilausnäytökseksi.
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Esityspäiväksi sovittiin 3.1. Lippujen hinnaksi päätettiin 10 mk kappale,
edellyttäen että elokuvateatteri laskuttaa 20 – 25 mk henkilöltä.
Näytökseen ilmoittautui niin paljon katselijoita, että elokuva piti esittää
kahteen kertaan. Ensimmäiseen näytökseen, 2.1., toivottiin tulevan ne
henkilöt, joiden sukunimi alkoi kirjaimella A – M. Toinen näytös, 3.1.,
oli varattu sukunimen alkukirjaimille N – Ö. Asiakirjoissa ei ole merkintää, paljonko elokuvateatteri peri lipusta, mutta yhdistys joutui korottamaan omavastuun viiteentoista markkaa.
Tanssiaiset olivat osoittautuneet tuottoisiksi yhdistykselle. Niinpä vuoden aikana järjestettiinkin kolme tanssitapahtumaa Kuntotalolla. Anttoon
päivän karkelot 17.1., osallistujia n. 450 ja Kevät-karkelot 18.4. kokosi
n. 470 tanssijaa. Syyshumpat 18.4. oli yleisömenestys, 670 innostunutta
humppaajaa.
Huhtikuun 30. oli Tuulensuojassa talvikauden päättäjäiset. Menossa oli
mukana 94 yhdistyksen jäsentä.
Elokuun 20. oli Rintamamiesveteraanien kanssa yhteinen Elojuhla Veteraanimajalla. Osallistujia oli noin sata.
Kerhoillat talvisin Tuulensuojassa ja kesäiset sauna – uintimatkat
Veteraanimajalle tehtiin vuosien tuottamalla rutiinilla. Tuulensuojassa
kokoonnuttiin 27 kertaa ja Veteraanimajalla 15 kertaa.
Osa Tuulensuojan tilaisuuksista, noin kerran kuukaudessa, oli hengellisen toimikunnan järjestämiä keskustelu- ja virsilaulutapahtumia.
Pikkujouluun Green Applessa 23.11. osallistui 130 jäsentä ja Veteraanikolmikon itsenäisyyspäivän aaton tapahtumaan osallistui yli 600 juhlijaa.
Erikoinen vieras pistäytyi Veteraanimajalla kevättalvella. Kun Onni
Vilkkumaa meni katsomaan majan kuntoa huhtikuussa, majan ovet olivat
lukossa, ikkunat eheät, eikä murron jälkiä löytynyt. Sisällä oli kuitenkin
riehunut myrsky. Korttipakka oli levitettynä pitkin lattiaa, marskin kuva
riippui jotenkuten seinällä, ja silputtuja sanomalehtiä oli ympäriinsä.
”Murtautuja” löytyi sohvan alta, se oli suurikokoinen pöllö.
Se oli ilmeisesti tullut savupiipun kautta hiirijahtiin, mutta ei päässyt
mistään ulos.
Kuoro
Kuoron toiminta oli erittäin vilkasta koko vuoden ajan. Harjoitukset olivat kaksi tuntia kerrallaan, keskiviikkoisin, kesäkautta lukuun ottamatta.
Esiintymisiä oli 11 kertaa hautajaisista saunailtaan ja kevätkaronkasta
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kauneimpiin joululauluihin. Tärkeimmät esiintymiset olivat Kouvolan
Sotaveteraanit ry:n 20-vuotisjuhla 16.3., Er.P 4:n asevelijuhla Kouvolatalossa 30.8. Veteraanien kirkkopyhän ja JR 25 asevelijuhlan jumalanpalveluksessa 14.9. ja 5.12. Veteraanikolmikon itsenäisyyspäivän aaton
iltajuhlassa.
Laulajia kuorossa oli 44. Johtajana oli Martti Hyyrynen, varalla Olli
Kurko. Kuoron puheenjohtajana oli Eskil Varanka
Talous
Huolimatta jäsenmäärän kasvusta ja kustannusten noususta pysyi yhdistyksen talous vakaana. Bingon tuotto laski. Syynä oli toisen, HansaBingon, tulo lähialueelle. Hansa-Bingo oli Sotaveteraanipiirin omistama
entinen Viitos-Bingo. Vuoden lopulla aloitettiinkin neuvottelut bingojen
uudelleen järjestelyistä. Yhdistyksen Bingon tuotoksi vuodelta 1986
merkittiin vain 8000, mk, kun se edellisenä vuotena oli ollut yli kahdeksankertainen. Bingohalliin hankittiin elektroninen laskenta- ja seurantalaite.
Jäsenmaksua korotettiin. Vuosittain maksavien maksu nousi 25 markkaan ja kertamaksu 250 markkaan.
Kaupunki avusti 334.100 markalla laitoskuntoutusta. Kuntoutus suoritettiin pääasiallisesti Peurungassa. Sotaveteraanipiiri antoi paikkakunnalla tehtävään avokuntoutukseen ja kuntouintiin 21 500 mk. Yhdistys
antoi avustusta vähävaraisille jäsenilleen 1800 mk.
Lehden nro 2:n ilmoitukset peittivät painatuskustannukset ja noin 20
000 mk jäi vielä toimintakulujen katteeksi. Juhlien ja iltamien tuotto oli
noin 55 000 ja menot noin 40 000. Muiden kulujen katteeksi jäi hieman
yli 15 000 mk.
Veteraanimajan kustannusten jakoa Kouvolan Rintamamiesveteraanien
kanssa tarkistettiin. Yhdistyksen osaksi tuli 80 % ja Rintamamiesveteraanien
osuudeksi 20 % kustannuksista.
Jäsenmäärä kasvoi yhä. Miesten lukumäärä väheni vajaalla kymmenellä, mutta naisten määrä lisääntyi lähes kahdella kymmenellä. Vuoden
lopussa oli 977 miehiä, 258 naisia ja 7 vapaussotureita. Yhteensä 1606
henkilöä.
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1987
Uusi vuosi ei tuonut muutoksia hallitukseen. Syyskokouksessa 1986 valittiin erovuoroiset jäsenet uudelleen. Paavo Laherto jatkoi puheenjohtajana ja Veikko Karttunen varapuheenjohtajana. Samoin Onni Sarilampi
sihteerinä ja Terttu Sarilampi jäsenkirjurina jatkoivat tehtävissään.
Toimikuntien puheenjohtajista vaihtui kaksi. Hengellisen toimikunnan
johtoon tuli Viljo Laute ja Lipputoimikunnan Alpo Johansson.
Vuoden aikana ei julkaistu omaa lehteä, joten lehtitoimikuntaa ei mainita
toimikuntien luettelossa. Syyskuun 16. pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin oman lehden julkaisemisesta sotaveteraaniviikolla 1988.
Tehtävä annettiin asiaa ehdottaneelle Aimo Riikoselle. Hän sai koota
avukseen sopivan lehtitoimikunnan. Toimikunnan puuttuminen oli vain
vuoden pituinen.
Yleinen tekniikan kehittyminen ilmeni yhdistyksen hallituksen kokouksessa 21.10. Martti Härkönen tallensi kokouksen videonauhalle.
Toimisto toimi edelleen Pohjola-talossa. Uusi kopiokone jouduttiin
hankkimaan rikkoutuneen tilalle.
Rakentaminen etenee
Vuoden toisessa hallituksen kokouksessa, 17.2., voitiin todeta, että
”Kouvolan Sotaveteraanitalon perustamispöytäkirja on allekirjoitettu 27.1.
1987 Sato Oy:n konttorissa ja merkittyjen osakkeiden hinta mk 116.000:- on
maksettu 31.1.1987”.
Toukokuun 11. 1987 pidetyssä kokouksessa saatettiin hallitukselle tiedoksi: ”Kaupungin valtuuston kirjelmä, että rakennettavan Sotaveteraanitalon
tontin vuokrasopimus on hyväksytty Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 23.6.1987 ja kaupungin valtuuston kokouksessa 30.6.1987”.
Rakentamisen urakkasopimus tehtiin 29.6. pääurakoitsijan Rakennusliike
Insinöörivoima Oy:n kanssa.
Tieto Sotaveteraanien Tukisäätiön myöntämästä 50.000 markan avustuksesta Sotaveteraanitalon rakennuskustannuksien kattamiseksi tuli
hallitukselle syyskuun 28. pidettyyn kokoukseen.
Rakentaminen edistyi. Puheenjohtaja ilmoitti hallituksen kokouksessa 21.10. ”Veteraanitalon harjannostajaisten olevan Green Applessa
4.11.1987”.
Marraskuun 18. ollessa hallituksen kokouksessa todettiin Veteraanitalon
valmistuvan määräaikaan, 20.1.1988 mennessä. Samalla todettiin rakentamisen olevan aikatauluaan edellä ja talo valmistunee jo joulukuussa
1987. Edellä esitetystä johtuen Kouvolan yhdistyksen asuntoa hake88
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neista hallitus valitsee asukkaat jo 3.12. Hakijan tuli täyttää aravalainan
ehdot.
Joulukuun 3. tiedettiin rakennuksen valmistuvan jo 5.1.1988. Mahdollisuudesta hakea asuntoa Veteraanitalosta ilmoitettiin lehti-ilmoituksella.
Hakemuksia oli tullut kolme. Yhdistyksellä oli kaksi asuntoa. Hakijoista
valittiin asukkaiksi Toivo Akkanen ja Bertta Kajander. Kolmas hakemus
lähetettiin Sotaveteraanipiiriin, jolla oli kolmen asunnon osakkeet.
Kuntoutus
Laitoskuntoutuksessa kävi vuoden aikana 144 henkilöä. Heistä 94
kuntoutuksen maksoi Kouvolan kaupunki tai yhdistys. Valtio maksoi
7 naisen ja 43 miehen hoidot. Kouvolan laitoksissa kävi 185 henkilöä
yhdistyksen maksaessa laskun.
Lentopallo ja uinti olivat edelleen omatoimisen kuntoilun päälajit.
Lentopalloilijoita oli yhdistyksessä kolmisenkymmentä, joista parisenkymmentä aktiivisia osallistujia. Lentopalloiluun oli mahdollisuus kolme
kertaa viikossa. Uimareiden käyntejä kirjautui uimahallien vihkoihin n.
8300 kertaa vuoden aikana.
Kilpailut
Pilkkikilpailuja oli kolmet. Kaipiaisten Rautjärvellä pilkittiin piirinmestaruudesta 25.3.. Kouvolan yhdistys voitti mestaruuden. Tuloksen tekijöiden henkilökohtaisia tuloksia oli Olavi Sarilammen 2. sija ja Vilho
Kunnasluodon 3. sekä Aaro Huuhtasen 5. sija.
Huhtikuun 2. oli vuorossa yhdistyksen mestaruuskisat. Miesten sarjan
paras oli Aaro Huuhtanen ja naisten sarjan Toini Siiskonen.
Sotaveteraanien ja Rintamamiesveteraanien välinen pilkintä tapahtui
Hiijärvellä 3. huhtikuuta. Joukkueet olivat 9-miehisiä. Sotaveteraanit
voittivat.
Rantaongintaa harrastettiin kilpailuna neljä kertaa. Ensimmäinen kisa oli
Kotkan Sapokassa 16.6. ja ongittavana piirin mestaruus. Kouvola voitti
joukkuekilpailun ongittuaan 16,270 kg. Tuloksesta hieman yli puolet
onki mieskohtaisen kilvan voittanut Aaro Huuhtanen, 8,780 kg.
Elokuun 14. oli Inkeroisten, Anjalan ja Kouvolan Sotaveteraanien välinen kisa Inkeroisten Pukinrannassa. Tulosta ei mainita. Ilmeisesti kouvolalaiset eivät voittaneet.
Myllykosken Koivusaaressa ongittiin yhdistyksen mestaruus 19.8.. Oiva
Vättö voitti miesten sarjan. Naisten paras oli Aune Saarinen.
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Kuusankosken Sotaveteraanit olivat vastustajina 20.8. Kuusaanlammen
nippunosturilla ongitussa kisassa. Kouvola voitti 20,890 kg:lla Miesten
sarjan kaksi parasta olivat Vätöt, 1. Pentti ja 2. Oiva. Naisten sarjan toisella sijalla oli Aune Saarinen.
Lentopallon ensimmäinen, niin sanottu talviottelu pelattiin Sotainvalidien
Kouvolan osastoa vastaan 2.2. Haanojan Haalilla. Peli päättyi Sotaveteraanien voittoon.
Kesäottelu pelattiin Veteraanimajalla 5.8.. Sotainvalidit voittivat ottelun.
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin mestaruudesta oteltiin 11.4. Karhulan
liikuntahallissa A-sarjan voitti Kouvolan I-joukkue, B-sarjassa II-joukkue
oli toinen ja III-joukkue neljäs. Turnauksessa oli kahdeksan joukkuetta.
Suomen Sotaveteraaniliiton mestaruusottelut olivat Forssassa toukokuun 2. 1987. Kymenlaakson I-joukkue voitti. Joukkueessa pelasivat
Ilmari Heinonen, Erkki Jääskeläinen, Kalevi Lepistö, Esko Seppä, Onni
Sarilampi, Veikko Viantie ja Lasse Vuorela, kaikki Kouvolasta.
IV Presidentti Cup pelattiin 13. – 14.6.. I-joukkue oli neljäs 60-vuotiaitten sarjassa.
Retket
Vuoden aikana tehtiin kolme matkaa, joista yksi ulkomaan matka.
Huhtikuun 27. käytiin Lahdessa kansallisen veteraanipäivän juhlassa.
Matka tehtiin yhdessä Sotainvalidien ja Kuusankosken Sotaveteraanien
kanssa.
Junalla Leningradin kautta Petroskoihin matkattiin 13. – 17.5. Matkaan
osallistui 29 henkilöä.
Syyskuun 5. oli Suomen Sotaveteraaniliiton 30-vuotisjuhla Kangasalla ja
Tampereella. Osallistujia oli 51 henkilöä.
Tapahtumat
Tuulensuojan keskiviikkoiset kokoontumiset jatkuivat vakiintuneeseen
tapaan. Talvikaudella oli 24 kerhoiltaa. Kokoontumiset olivat suosittuja,
keskimäärin osallistujia oli 70. Lisäksi seitsemänä keskiviikkona ohjelma
oli hengellisen toimikunnan järjestämä, osallistujia 55.
Kesäiset keskiviikot käytettiin saunomiseen ja uimiseen Veteraanimajalla
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Tuottoisia tanssiaisia järjestettiin kolmet. Tammikuussa, 16. päivä,
Tammi-tanssit tahditti KA-TA-VI-LE laulusolistinaan Erkki Junkkarinen.
Huhtikuun 10. Kevätkarkelot esitti Ami Salmen orkesteri, solistina Martti
Suuntala. Syyshumpat humpattiin saman orkesterin ja laulusolistin tahdittamana 18.9. Kaikki tanssiaiset järjestettiin Kuntotalolla.
Iitin, Kuusankosken ja Valkealan Sotaveteraanit vierailivat Veteraanimajalla Unikeonpäivän tapahtumassa 26.7.
Pikkujoulu 22.11. Green Applessa ja Veteraanikolmikon Itsenäisyyspäivän
aaton juhla olivat perinteiset, joka vuosi toistuvat tapahtumat. Joulukuun
5. oli Kaupungintalon juhlassa noin 600 henkilöä.
Espoon Sotaveteraanit vierailivat Kouvolassa 4.4.. Kyyjärven Sotaveteraanit poikkesivat Lappeenrantaan suuntautuneella matkallaan Kouvolassa 8.6..
Veteraanien kirkkopyhään 13.9. Kouvolan Keskuskirkossa osallistuttiin
sekä kuulijoina että järjestelijänä.
Keskiviikkona 4.11. ei ollut tilaisuutta Tuulensuojassa. Puolustusvoimain
komentaja, kenraali Jaakko Valtanen piti esitelmän Kaupungintalossa aiheenaan Suomen turvallisuuspolitiikka.

Kuoro
Sotaveteraanikuorosta oli tullut merkittävä mieskuorolaulun esittäjä
Kouvolan seudulla. Kuoron johtajana toimi Martti Hyyrynen ja laulajia
on ollut 53. Harjoituksia on vuoden aikana ollut 34 kertaa ja esiintymisiä 16 kertaa. Merkittävimmät esiintymiset olivat 13.3. Talvisodan
päättymisen vuosijuhla Keskuskirkossa, 26.4 maaherra Matti Jaatisen
Kymen läänin veteraaneille järjestämässä kansallisen Veteraanipäivän
vastaanotolla, 13.9 Keskuskirkossa veteraanien kirkkopyhän jumalanpalveluksessa, 3.10. Kouvolan Reservinaliupseereiden 30-vuotisjuhlassa ja
26.9. Keskuskirkossa yhteiskonsertissa Lappeenrannan Veteraanikuoron
kanssa. Kuoro kävi kaksi kertaa tervehtimässä Kotiharjun vanhainkodin
asukkaita, 24.4 ja 4.12.

Talous
Talous pysyi vakaana. Kaupunki antoi kuntoutukseen 446.100 mk ja
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri 51.145 mk avohoitoon ja kuntouintiin.
Myönnetyistä avustuksista ei ole merkintää vuosikertomuksessa.
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Talouteen vaikuttava tekijä oli suunnitelma Veteraanimajan maa-alueen
ostamisesta maan vuokranneelta Enso-Gutzeit Oy:ltä. Pyydetty hinta oli
noin kolminkertainen mihin yhdistys yhdessä Rintamamiesveteraanien
kanssa oli varautunut. Aie raukesi.
Bingo tuotti vain 21.479 mk vuonna 1986. Vähäisen tuoton syynä
oli aivan lähellä toimiva Sotaveteraanipiirin omistama Hansa-bingo.
Kannattavuus oli kummankin bingon osalta laskenut, pelaajia ei riittänyt
kahteen bingoon. Vuoden toisessa hallituksen kokouksessa 17.2. käsiteltiin bingotoimikunnan ehdotusta Hansa-bingon ostamisesta yhdistykselle. Hallitus hyväksyi ehdotuksen, mutta kauppahinta ei saanut ylittää tuhatta markkaa. Sotaveteraanipiiri hyväksyi tarjouksen. Hallituksen 10.3.
pidetyssä kokouksessa ”Päätettiin jatkaa lappubingotoimintaa 1.4.1987
alkaen, jolloin piiri lopettaa bingotoiminnan omalta osaltaan. Hansa-bingon
kalusto päätettiin ostaa piiriltä kirjanpitohintaan, joka on mk 11350:-”.
Huhtikuun 4. hallitus totesi bingotoimikunnan sopineen Sotaveteraanipiirin kanssa uuden vastuusopimuksen. Tuotto ja mahdollinen tappio
jaetaan osapuolten kesken suhteessa 50 % – 50 %.
Aiempi jako oli yhdistys 40 % – piiri 60 %.
Hallitus päätti pitää molemmat bingot omana yksikkönään. Tällä varauduttiin mahdolliseen toisen bingon lopettamiseen ja sen tuomiin henkilöstöön vaikuttaviin asioihin.
Toukokuun 5. hallitus päätti lopettaa ”lappubingon” toiminnan ja irtisanoa huoneiston vuokrasopimuksen 1.11.1987. Lappubingon toiminta
siirrettiin samaan Torikadulla sijaitsevaan konebingon halliin. Hansabingo oli lappubingo, josta käytettiin myös nimitystä varianttibingo.
Lappubingossa pelaajat täyttivät paperisen bingolipun. Konebingossa
pelinumerot olivat elekroonisessa taulussa pelaajan edessä. Konebingoa
kutsuttiin markkabingoksi. Konebingo arpoi numerot elekroonisesti.
Häkkimyllyssä pyöritettävät numeropallot jäivät pois käytöstä.
Seuranta ja tulos laskettiin edelleen erikseen Hansa-bingolle ja yhdistyksen bingolle.
Syyskuun 29. yhdistyksen hallitus päätti ryhtyä bingotoiminnassa
yhteistoimintaan Prescor Oy:n kanssa, ”kuitenkin sillä edellytyksellä, että saadaan heidän kanssaan järkevä ja meitä tyydyttävä sopimus”.
Sopimusneuvottelijoiksi valtuutettiin Aimo Riikonen, Eino Henttu,
Aatto Pusa, Mauno Savela ja Onni Sarilampi. Neuvoteltu sopimus hyväksyttäisiin lopullisesti hallituksen kokouksessa.
Lokakuun 21. pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin jatkaa toimintaa myös Hans-bingossa ja tehdä konsultointisopimus Prescor Oy:n
kanssa.
Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa käsiteltiin bingoa hoitaneen
Raili Väänäsen asiaa.
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”Koska bingomme pitkäaikainen vetäjä Raili Väänänen joutuu jättämään
nykyisen tehtävänsä ja uutta työpaikkaa ei ole vielä tiedossa, niin päätti hallitus, että Väänäselle maksetaan ylimääräisenä palkkana joulukuulta 1987
mk 3.000:-. Summa maksetaan yhdistyksen varsinaiselta tililtä ja samalla
tehdään Piirille toivomus, että piiri menettelisi samalla lailla.” Väänänen sai
siis ”kultaisen kädenpuristuksen”.
Jäsenmäärä lisääntyi yhä. Miesten lukumäärä väheni, mutta naisia liittyi miesten poistumaa enemmän. Uutena henkilöryhmänä ilmoitetaan
ilman rintamasotilastunnusta olevat miehet, joita oli vuoden lopussa 7.
Henkilöitä yhteensä 1632 henkilöä. Vuoden aikana kuoli kiinteistöneuvos Paavo Eerola. Hän oli vuosien mittaan tukenut yhdistyksen toimintaa
huomattavilla lahjoituksilla. Eerolan toivomus oli, että kukkien asemesta
hänen muistoaan kunnioitettaisiin lahjoituksella Sotaveteraanien tilille.
Eerolan toivomus tuotti runsaan lahjoituksen.

1988
Uusi vuosi toi muutoksia yhdistyksen hallintoon. Puheenjohtajana jatkoi Paavo Laherto, varapuheenjohtajana Veikko Karttunen ja sihteerinä Onni Sarilampi. Syyskokouksessa valittiin erovuoroiset hallituksen
jäsenet uudelle kaksivuotisjaksolle. Syyskokouksessa oli läsnä 144 yhdistyksen jäsentä. Neljän erovuoroisen paikalle ehdotettiin kahdeksaa
eri henkilöä. Suoritetussa lippuäänestyksessä sai Onni Sarilampi 124,
Veikko Karttunen 118, Väinö Liimatainen 112 ja Eino Henttu 62 ääntä.
Hallitukseen tulivat samat henkilöt, kun vuonna 1987, Alpo Johansson,
Väinö Liimatainen, Onni Sarilampi, Aimo Riikonen, Eino Henttu, Veikko
Karttunen, Jouko Koskelainen ja Kaarlo O Leppänen. Naistoimikunnan
edustajana kokouksissa oli puheenjohtaja Annikki Loikala.
Kesäkuun 21. pidetyssä kokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtaja
Veikko Karttunen kertoi muuttavansa synnyinseudulleen PohjoisKarjalaan heinäkuun lopulla. Hän totesi, ettei voinut muuton jälkeen
toimia yhdistyksen luottamustehtävissä. Samassa kokouksessa hallitus
valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi Väinö Liimataisen. Karttunen toimi myös matkailutoimikunnan ja Veteraanimajahoitokunnan puheenjohtajana. Elokuun 8. hallitus ehdotti Veteraanimajan hoitokunnalle
Arvo Aaltoa majan taloudenhoitajaksi. Muiden toimien täytöstä ei ole
merkintää asiakirjoissa.
Vain pieniä muutoksia tehtiin joissakin toimikunnissa. Taloudenhoitajan
tehtävät erotettiin sihteerin tehtävistä ja uudeksi taloudenhoitajaksi tuli

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

Lopullinen 6.4.

93

20.4.2006, 10:51

93

Arvo Aalto. Bingotoimikunnan puheenjohtaja vaihtui, Aimo Riikosen
seuraajaksi tuli Onni Sarilampi. Kalamiestoimikunnan puheenjohtajakin
vaihtui. Oiva Vätön tehtäviä alkoi hoitaa Olavi Sarilampi. Kuoron puheenjohtajana alusta alkaen toiminut Eskil Varanka luopui tehtävästä ja
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pentti Laakso. Vuoden tauon jälkeen
herätettiin lehtitoimikunta uudelleen toimintaan, puheenjohtajana Aimo
Riikonen.
Lehtitoimikunta tuotti sanomalehden tyyppisen Kouvolan Sotaveteraaninimisen julkaisun 5.3.. Lehdessä oli 36 sivua, painosmäärä oli 16.000
kpl ja se jaettiin kaikkiin Kouvolan talouksiin. Lehden päätoimittajana
oli Erkki Vitikainen.
Toimisto muutti vuoden alussa valmistuneeseen Veteraanitaloon Uudenmaankatu 59:ään. Uudessa toimipaikassa aloitettiin 1.3.1988. Sen aukioloajat pysyivät samoina, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 – 12.00.
Heinäkuussa toimisto oli auki vain keskiviikkoisin.
Kuntoutus
Alkuvuosien asuntojen hankinnan jälkeen yhdistyksen tärkeimmäksi tehtäväksi muotoutunut kuntoutus rutinoitui ja asiakirjamerkinnät sen osalta vähenivät. Vuoden 1988 aikana laitoskuntoutuksessa kävi kaupungin,
Sotaveteraanipiirin ja yhdistyksen kustantamana 137 veteraania. Valtio
maksoi laskun 72 henkilön osalta.
Paikallisissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa kävi 137 veteraania yhdistyksen
maksaessa laskun.
Lentopallo ja uinti jatkuivat omatoimisena liikuntana edellisten vuosien
tapaan. Uintikertoja kirjattiin noin 7500.
Kilpailut
Piirin mestaruuskilpailut pilkittiin 21.3.. Kisan tuloksina olivat joukkuevoitto ja Veikko Kunnasluodon henkilökohtainen mestaruus. Asiakirjoissa
ei kerrota missä pilkintä suoritettiin.
Oman yhdistyksen mestaruuden otti Einari Salmi 31.3.1988 Rapojärvellä,
Veteraanimajalla.
Haasteottelu Rintamamiesveteraaneja vastaan oli yhdistykselle voitollinen. Pilkintäpaikkana oli haasteottelussakin Rapojärvi ja ajankohtana
8.4..
Rantaonginnan piirinmestaruus ongittiin Kouvolaan sekä joukkue- että
mieskohtaisessa kisassa. Paras onkija oli Aaro Huuhtanen. Kilpailu oli
15.6..

94

Lopullinen 6.4.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

94

20.4.2006, 10:51

Voitollinen oli onginta Inkeroinen – Anjalan yhdistystä vastaan Pukinsaaressa 8.8.. Mieskohtaisesti suurimman saaliin sai Lauri Poikonen,
Kouvolan Sotaveteraaneista.
Poikonen oli paras myös Rintamamiesveteraaneja vastaan olleessa onginnassa Kimolan kanavalla 15.8..
Lentopallo – Presidenttipeli
Vuoden 1988 ensimmäinen lentopallo-ottelu 21.1.oli todellinen presidenttipeli. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto oli tulossa Kuusankoskelle
uudelleen valintansa puhujamatkalle. Turvamies Kivimäki soitti yhdistyksen sihteerille Onni Sarilammelle ja tiedusteli olisiko mahdollista järjestää presidentin toivoma lentopallo-ottelu jotain kouvolalaista järjestöä
vastaan. Presidentti pelaisi Kouvolan Sotaveteraanit ry:n joukkueessa.
Yhdistyksen lentopalloilijat järjestivät vastustajiksi Rautatieläisten eläkeläisten joukkueen. Ottelupäivänä oli Mansikka-ahon Urheiluhalli varattu
Kouvolan Poikien hiihtokilpailujen käyttöön, mutta neuvottelujen jälkeen
hiihdot siirrettiin. Presidentti tuli ja pelasi Kouvolan Sotaveteraanien
pelipaidassa numero kuusi. Numero oli sama kun presidenttiehdokas

Kouvolan sotaveteraaneista koottu Kymenlaakson lentopallojoukkue voitti Suomen Sotaveteraaniliiton mestaruuden vuonna 1987. Aktiivinen lentopalloilija, presidentti Mauno
Koivisto kävi tammikuussa 1988 pelaamassa Mansikka-aholla mestareiden kanssa. Kuvassamme on mestarijoukkueesta (vas) Veikko Viantie, Esko Seppä, Erkki Jääskeläinen ja Onni
Sarilampi. Presidentti Koiviston oikealla puolella Väinö Liimatainen.
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Koiviston numero vaalissa. Ottelu oli kireä. Tilanteen ollessa tasan
2 – 2 turvamies ilmoitti, ettei ratkaisevaan erään ollut aikaa. Siirryttiin
saunomaan. Turvamies kehotti Sarilampea menemään Koiviston kanssa
yhdessä saunaan. Koivisto kuuli tämän ja halusi koko joukkueen samaan
aikaan löylyihin. Mansikka-ahon sauna oli kyllin tilava, joten joukkue
kylpi tasavallan presidentin kanssa. Tuskin maassamme on toista sotaveteraanien lentopallojoukkuetta, jonka ”pääpassarina” on pelannut virassa oleva tasavallan presidentti. Yhdistyksen joukkueessa pelasivat Erkki
Jääskeläinen, Mauno Koivisto, Kalevi Lepistö, Väinö Liimatainen, Lauri
Poikolainen, Onni Sarilampi, Esko Seppä ja Veikko Viantie.
Koivisto tiesi Kouvolan veteraanien lentopallotaidot. Olihan hän otellut joukkuetta vastaan useita kertoja Presidentti-Cup:in otteluissa
Sikariportaan joukkueessa.
Onni Sarilampi kertoi joukkueen otelleen ystävyysottelun Sikariportaan
joukkuetta vastaan vuoden aikana myös Suomen pankin tiloissa Liisan
kadulla. Yhdistyksen joukkue hävisi ottelun, mutta pelaajat saivat hyvän
opetuksen pelaamisen jalossa taidossa.
Seuraavat lentopallo-ottelut olivat 16.4. Haanojan Haalilla pelatut Sotaveteraanipiirin mestaruusottelut yhdistyksen järjestäminä. A-sarjan
mestaruus jäi Kouvolaan.
Kouvolan Sotaveteraanit ry järjesti Sotaveteraaniliiton mestaruuskisat 23.4.. Turnaukseen otti osaa 14 joukkuetta eripuolilta Suomea.
Kuopiolaiset voittivat, oman yhdistyksen joukkue oli kolmas.
Toukokuun 25. oli vuorossa Presidentti-Cup. Yhdistyksen joukkue oli
toinen. Sikariportaan joukkue oli kolmas.
Retket
Liittojuhlat Joensuussa 11. – 12.6. oli ensimmäinen retkeilyn kohde.
Matkaan osallistui nelisenkymmentä henkilöä. Elokuun 2.1988 tehtiin
matka Aulangolle, Lepaalle ja Parolaan.
Elokuussa kävi neljätoista yhdistyksen jäsentä Bulgarian Varnassa, Mustan meren rannalla sijaitsevassa satamakaupungissa.
Syyskuun 9. oli Helsingissä veteraanien kirkkopyhä. Kouvolasta osallistui
tilaisuuteen kaksi linja-autollista veteraaneja.
Naapurikuntien Veteraaniyhdistysten vieraina piipahdettiin yhdeksäntoista kertaa.
Ystäväpalvelutoimikunta järjesti käynnin Ikaalisten kylpylään heinäkuussa. Matkaan osallistui 42 jäsentä.
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Tapahtumat
Tuulensuojan keskiviikkoiset tapahtumat olivat edelleen suosittuja.
Talven 1987 – 1988 kävijämääräksi laskettiin 2131 henkilöä. Tilaisuuksia
oli 23. Kaksi kertaa oli naisjaoston järjestämät myyjäiset. Kahdeksan kertaa ohjelmassa oli esitelmä tai matkakuvauksia. Laulelu, ”kuntohumppa” ja muu kevyehkö ohjelma oli kolmentoista keskiviikon aiheena.
Hengellinen toimikunta järjesti seitsemän tapahtumaa.
Otsakkeen ”Iltamat ja juhlat” alla on toimintakertomuksessa kerrottu
vuoden 1988 tapahtumista:
”Huvitoimikunnan toimesta järjestettiin:
- 23.1.1988 Tanssi-iltamat Toimiupseerikerholla johon saapui väkeä
salin täydeltä.
- 23.3.1988 tanssit Kuntotalolla, jossa väkeä noin 500 henkeä.
- 30.9.1988 pidettiin tanssit samassa paikassa, jossa väkeä n. 600.
- Yhdistyksen pikkujoulujuhlaa vietettiin ravintola Rubinissa
29.11.1988. Väkeä tilaisuudessa noin 190.
- Huvitoimikunta järjesti myös kesäjuhlan Veteraanimajalla 5.8.1988.
Osallistujia oli toistasataa henkeä.”
Kouvolan kaupunki järjesti Kansallisen Veteraanipäivän juhlan 27.4.
Kaupungintalon juhlasalissa. Sotaveteraanikuoro esiintyi juhlassa.
Siilinjärven Sotaveteraanit poikkesivat Kouvolassa 2.7. matkallaan Vekaranjärvelle.

Kuoro
Kuoron vahvuus oli 52 laulajaa. Johtajana toimi Martti Hyyrynen.
Kuorolla oli 18 esiintymistä, joista hengellisissä tilaisuuksissa kuusi.
Yhteiskonsertteja kuorolla oli kaksi, toinen Lappeenrannan Veteraanikuoron ja toinen Kouvolan Karjala-kuoron kanssa.

Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu oli laajentunut ”kerhoksi”, johon kuului jäseniä myös
Kouvolan Sotainvalideista.
Siinä toimi nelisenkymmentä henkilöä. Kolmisenkymmentä vanhusta
on saanut joko henkistä tai aineellista apua. Talkootunteja kertyi vuodenaikana yli sata. Yhteydenottoja ystäväpalveluun oli vuoden aikana yli
kaksituhatta.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

Lopullinen 6.4.

97

20.4.2006, 10:51

97

Talous
Yhdistyksen talous pysyi vakaana, vaikka bingot eivät tuottaneet toivotulla tavalla. Kesäkuun 21. pidetyn hallituksen pöytäkirjassa on kohta,
joka kertoo tehdyistä tervehdyttävistä päätöksistä.
”Sihteeri toi hallitukselle tiedoksi molempien bingojen tuloslaskelmat vuoden
5:ltä ensimmäiseltä kuukaudelta. Tulos ei tyydyttänyt hallituksen jäseniä.
Tarkoin asiaa harkittuaan ja asiasta useita puheenvuoroja käytettyään,
päätti hallitus, että varianttibingomme lopetetaan välittömästi bingon vuokrasuhteen lakattua. Markkabingoa Torikadulla jatketaan toistaiseksi Prescor
Oy;n konsultoimana. Hansa-Bingon henkilökunta sanotaan irti ja markkabingo jatkaa omalla henkilökunnallaan.”
Hallituksen päätöksen mukaisesti Hansa-Bingon henkilökunta ja huoneiston vuokrasuhde irtisanottiin 1.11.alkaen. Tehdyt päätökset paransivat bingon tuottoa. Vuoden viimeisessä kokouksessa 19.12. voitiin todeta
”Sotaveteraanibingon tulos on ollut loppuvuoden elpyvää”.
Kaupunki tuki kuntoutusta 565.000mk:lla ja 3000 mk:lla kuoron toimintaa. Tanssiaisten, juhlien, retkien ja kilpailujen tuotto oli plusmerkkistä,
mutta bingon tulot ja menot olivat yhtä suuret.
Vuoden tulos oli kuitenkin ylijäämäinen.
Kuluneen vuoden aikana jäsenmäärä väheni ensimmäisen kerran yhdistyksen perustamisesta lähtien. Vuoden lopussa oli jäseniä yhteensä 1603
henkilöä miehiä 937, naisia 321, vapaussotureita 6 ja naisjaoston 330
jäsentä. Lisäksi yhdistykseen oli liittynyt 9 kannattajajäsentä.

1989
Yhdistyksen hallinto muuttui hieman vuonna 1989. Puheenjohtaja
Paavo Laherto jatkoi puheenjohtajana ja Onni Sarilampi sihteerinä.
Yhdistyksen perustajajäsen Alpo Johansson päätti yhdeksäntoista vuotta
jatkuneen hallituksen jäsenyytensä edellisen vuoden lopussa. Johansson
oli hallituksessa vuodet 1966 – 1972 ja 1977 – 1988. Kaksivuotisen
toimikauden jälkimmäiselle vuodelle jatkoivat Väinö Liimatainen, Onni
Sarilampi, Aimo Riikonen ja Eino Henttu. Uusina jäseninä aloittivat
Erkki Reinamo, Pentti Laakso, Emil Timonen ja Jaakko Säilä. Säilä oli
valittu vain vuodeksi Kouvolasta muuttaneen Veikko Karttusen tilalle.
Vuoden 1988 syyskokouksen pöytäkirja on kadonnut, joten yksityiskohtia valinnoista ei tiedetä.
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Toimikunnissa tapahtui muutoksia. Huvitoimikunnan puheenjohtajaksi
tuli Erkki Reinamo, kalamiestoimikunnan Lauri Poikolainen, lipputoimikunnan Leo Kalevi Lepistö, matkailutoimikunnan Juhani Eloranta,
seppeletoimikunnan Viljo Laute ja veteraanikolmikon juhlatoimikunnan Arvo Vilhunen. Veteraanimajan hoitotoimikuntaan valittiin Väinö
Liimatainen.
Uusin tekniikka teki tuloaan toimistoon. Alkuvuodesta hallituksen kokouksessa keskusteltiin tietokoneen hankkimisesta. Hallituksen jäsenillä
oli mahdollisuus tutustua uuteen tekniikkaan: ”Insinööri Kyösti Manninen
tulee antamaan hallituksen halukkaille jäsenille mikrotietoutta toimistollamme 13.1.1989 klo 15.30. Mukaan toivottiin mahdollisimman monia asiasta
kiinnostunutta hallituksen jäsentä”. Päätöstä tietokoneen hankkimisesta ei
kuitenkaan tehty. Kirjoituskone jouduttiin kuitenkin uusimaan.
Uusi toimintamuoto oli veteraanien sodan aikaisten kokemusten ja tietojen siirto nuoremmille sukupolville. Kansallisen veteraanipäivän merkeissä vieraili yhdistyksen jäseniä yhdeksässä koulussa pitämässä aamun
avauksen tai vastaavan lyhyen tilaisuuden.
Veteraanit kutsuivat 20.6. varuskunnasta aliupseerikoulun oppilaita
saunomaan ja uimaan Veteraanimajalle. Kolmekymmentä varusmiestä
vierailikin majalla. Useita veteraaneja oli paikalla kertomassa oppilaille
sodan ajan kokemuksistaan.
Kuntoutus
Aikaisempina vuosina kuntoutus jaoteltiin vuosikertomuksissa kaupungin, Sotaveteraanipiirin ja yhdistyksen rahoituksella kuntoutettuihin.
Kaupungin myöntämän rahoituksen vakiinnuttua jokavuotiseksi, on
kuntotuttavien jako näiden kolmen rahoittajan osalta lopetettu. Vain
valtion kustannuksella kuntoutetut mainitaan eriteltynä. Vuonna 1989
on kaupungin ja yhdistyksen varoin käynyt Peurungassa 138 henkilöä.
Valtio maksoi 12:n naisen ja 46:n miehen kuntoutuksen.
Paikallisissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa kävi 155 veteraania yhdistyksen
maksaessa käyntikerrat.
Lentopallon harjoitukset jatkuivat talvella kolmena iltana viikossa Haanojan Haalissa ja Kuntotalolla. Kesäisin harjoitukset pidettiin Rautatien
puiston länsipäässä neljä kertaa viikossa.
Uintikertoja kirjautui vuoden ajalta 6490. Uintipäivät olivat maanantai
ja torstai kummassakin uimahallissa.
Terveyskeskuksen lääkärit valitsivat valtion varoin kuntoutukseen menijät. Lääkäreillä ei ollut riittävästi aikaa veteraanien tarkastamiseen.
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Toukokuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa esitettiin toivomus veteraanien ”oman lääkärin” saamiseksi. Hammashoidosta oli puheenjohtaja
jo keskustelut kaupungin virkailijoiden kanssa.
Kilpailut
Pilkkionginta, rantaonginta, josta käytetään myös nimitystä avovesionginta, ja lentopallo ovat kilpailulajit, joihin yhdistyksen jäsenet osallistuivat. Asiakirjoissa ei ole merkintöjä hiihto- tai yleisurheilukilpailuista,
joihin olisi osallistuttu.
Sotaveteraanipiirin vuoden pilkkikisat olivat Valkealan Lappalalla 8.3..
Joukkuevoitto tuli Kouvolaan ja miehistä oli paras Niilo Tommola. Osallistujina kisoissa oli 77 veteraania.
Rapojärvellä pilkittiin 6.4. yhdistyksen paremmuudesta. Miestensarja oli
äärimmäisen tiukka, Onni Sarilampi ja Einari Salmi saivat saman verran
kaloja. Onni Sarilampi arvottiin yhdistyksen mestariksi. Naisten sarjan
paras oli Toini Siiskonen. Jäällä oli 33 miestä ja 4 naista.
Piirin avovesiongintamestaruus ratkottiin14.6. Pyhtäällä, Keihässalmessa.
Joukkueonginnassa Kouvolan osasto oli toinen. Samoin miesten sarjassa
Pentti Vättö oli toinen.
Heinäkuun 3. ongittiin Kuusankosken Sotaveteraaneja vastaan Kuusaanlammen Sääksniemessä. Naisten sarjan voitti Irma Nylund. Miesten sarjassa tuli kaksoisvoitto, Ensimmäinen oli Väinö Pekkola ja toinen Einari
Salmi. Joukkuekilpailun voittokin tuli Kouvolaan. Kaksikymmentä onkijaa oli tullut onnistumistaan kokeilemaan.
Kuukautta myöhemmin, heinäkuun 4. oli vuorossa yhdistyksen omat
rantaongintakisat Kuusanlammella. Irma Nylund voitti naisten sarjan.
Miesten sarjan paras oli Oiva Vättö. Osallistujia oli 15.
Inkeroisten ja Anjalan Sotaveteraanit olivat vastustajina Anjalassa,
Kymijoella 27.7. Naisten sarjassa ongittiin kaksoisvoitto. Elli Poikolainen
voitti. Miesten sarjassa kouvolalaiset olivat ylivoimaisia. Seitsemän ensimmäistä sijaa tuli yhdistyksemme jäsenille. Pentti Vättö oli paras
miesonkija. Joukkueen voitto toi kiertopalkinnon taas Kouvolaan.
Lentopallon piirinmestaruusottelut pelattiin 23.3. Karhuvuorella. Kouvolan Sotaveteraaneja edusti kaksi joukkuetta, Yhdistyksen joukkue voitti
A-sarjan mestaruuden. Voiton ansiosta joukkue lähetettiin edustamaan
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiriä Sotaveteraaniliiton SM-kisoissa 8. – 9.4.
Kuopiossa.
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Joukkue tuli kolmanneksi. Presidentti-Cup oteltiin 27. – 28.5. Helsingissä.
Joukkue sijoittui kuudenneksi.
Joukkue osallistui Suomen Lentopalloliiton SM-kilpailuihin. Tuloksena
oli kolmas sija. Kilpailuista ei ole muita merkintöjä.
Retket
Merkinnät vuoden 1989 matkoista ovat vähäiset: ”Kesällä tehtiin retki
Porvoon Haikkoon linja-autolla, mukana oli 50 henkeä. Marraskuussa oli
ulkomaan matkan vuoro Espanjaan, mukana oli 24 henkeä jäseniämme”.
Heinäkuun 30. vierailtiin Iitin Sotaveteraanien majalla Unikeon päivän
juhlassa.
Tapahtumat
Kerhoiltoja Tuulensuojassa oli 29 kertaa, kävijöitä yhteensä 2288 henkilöä. Hengellisiä iltoja oli 9 ja osallistujia 613. Ohjelmallisia iltoja oli
6 ja osallistujia 458. Neljänä iltana tanssit kokosivat 260 tanssijaa.
Keskustelu- ja toimintailtoja oli kuusi, kävijöitä 444. Neljänä iltana oli
filmiesitys, katsojia yhteensä 330.
Kokoontumisissa, joita ei jaoteltu edellä mainittuihin ryhmiin, kävi lähes
200 henkilöä.
Veteraanimajalla kävi vieraskirjan merkintöjen mukaan 2007 henkilöä.
Perinteitä noudattaen järjestettiin linja-autokuljetus kesäkeskiviikkoisin
12 kertaa.
Eino Henttu teki mahtavan talkoo-urakan majoitustiloja remontoidessaan. Talkootunteja kertyi Einolle 375. Hän suunnitteli ja johti talkoot.
Talkoopäiviä kertyi talkoolaisille yhteensä 180. Henttu keräsi raha- ja
rakennusmateriaalilahjoituksia siten, ettei remonttiin tarvittu lainkaan
yhdistyksen rahoitusta. Lahjoituksia saatiin 25 219 markkaa.
Tuottoisia tanssi-iltoja järjestettiin kuntotalolla kaksi kertaa. Keväällä,
7.4. oli tanssijoita 428. Syksyn tanssi-iltaan, 13.10. tuli 461 henkilöä.
Oma tanssi-ilta pidettiin Upseerikerholla 20.1. Tilaisuuteen tuli vieraiksi
”linja-auto lastillinen” Keski-Lahden Sotaveteraaneja. Illan ilonpitoon
osallistui yhteensä 180 henkilöä.
Pikkujouluun ravintola Rubinissa 26.11. osallistui 220 yhdistyksemme
jäsentä.
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Merkittävä tapahtuma Kouvolassa oli 10.9. järjestetty XIV valtakunnallinen kirkkopyhä. Tapahtuma oli kouvolalaisten veteraanijärjestöjen
ja seurakunnan yhteistoimin järjestämä tapahtuma. Kirkkopyhä kokosi noin 5000 veteraania kaikkialta Suomesta. Jumalanpalvelus ja päiväjuhla olivat Jäähallissa. Ortodoksinen liturgia oli Pyhän Ristin kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Kalevi
Torniainen ja pääjuhlassa piti juhlapuheen piispa Erkki Kansanaho.
Ortodoksisen liturgian suoritti metropoliitta Tiihon. Kouvolan Sotaveteraanit olivat järjestelyissä mukana huomattavalla osuudella.
Marraskuun 22. pidetty syyskokous sai uutta ilmettä. Kokouksen ohjelmaan liitettiin esitelmä. Kokouksessa jouduttiin äänestämään hallituksen
jäsenistä. Äänten laskennan aikana eversti Veikko Sutela muisteli talvisodan alkamista ja kokemuksiaan sodan ajalta.
Martti Hyyrynen johti edelleen kuoroa, jossa oli 48 laulajaa. Vuoden aikana oli 22 esiintymistä, joista yksi Kouvolan hanurinsoittajien kanssa.
Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu toimi ikääntyvien veteraanien avustajana erilaisissa arkipäiväisissä askareissa, kuten lumenluonnissa, puunpilkonnassa, ja ruohon
leikkauksessa. Kerhossa oli lähes neljäkymmentä jäsentä. Talkootunteja
kertyi noin sata ja yhteyden ottoja toistatuhatta.
Talous
”Kustannusten noususta huolimatta on yhdistyksemme taloudellinen asema
pysynyt kohtuullisen vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut on saatu katetuksi jäsenmaksujen, arpajaisvoittovarojen, juhlien ja myyntiartikkelien myynnin
tuotolla.” suora lainaus vuosikertomuksesta.
Bingo tuotti huolta alkuvuodesta. Huhtikuun 4. pidetyssä kokouksessa
käsiteltiin bingojen tilit vuodelta 1988. Tulos oli tappiollinen, kun tulosta
rasittamaan kirjattiin lopetetun Hansa-bingon tappiot. Tilintarkastajat
huomauttivat päivittäisten pelitulojen ja tilitysten välillä olevista eroista.
He antoivat ohjeen ”Bingotoiminnan kehittämisen ja valvomisen epäonnistuttua ulkopuolisen konsultin toimesta katsoisimme bingotoimikunnan jäsenten
hallilla tapahtuvan valvonnan tarpeelliseksi.” Tilintarkastajat olivat ammattilaisia. Toinen käyttää nimensä yhteydessä merkintää HTM (hyväk-
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sytty tilimies) ja toinen KTM (kauppatieteiden maisteri).
Hallitus sanoikin Sopimuksen Prescor Oy:n kanssa irti 1.10. alkaen.
Tilannetta tarkasteltiin uudelleen lokakuussa, 18.10. Tulos todettiin
”erittäin hyväksi” ja Bingotoimikunta sai luvan jatkaa kuukauden alussa
päättynyttä sopimusta Prescor Oy:n kanssa taannehtivasti. Uudessa sopimuksessa konsultin osuudeksi sovittiin 10 % nettotuotosta.
Vuosien kuluessa inflaatio vaikutti jäsenmaksun suuruuteen. Vuoden
1989 jäsenmaksu oli vuosittain maksavalta 35 mk ja kertamaksuna 350
mk.
Yhdistyksen jäsenmäärä laski hieman. Vuoden lopussa oli miehiä 919,
naisia 328, kunniajäseniä 6, naisjaostossa 326 henkilöä ja kannattaja jäseniä 7. Yhteensä 1586.

1990
Valittaessa hallitusta vuodella 1990 jouduttiin äänestämään. Hallituksen
neljän erovuoroisen jäsenen paikoille asetettiin kahdeksan henkilöä ehdokkaiksi. Kokouksessa oli läsnä 143 jäsentä. Hallitukseen tulivat uudelleen valituiksi Onni Sarilampi ja Väinö Liimatainen. Uusina jäseninä
valittiin Annikki Loikala ja Veikko Viantie. Jaakko Säilän, vain vuoden
ajaksi tehty valinta vuonna 1988, ei saanut jatkoa tällä kertaa. Myös
Eino Hentun kahdeksan vuotta jatkunut hallituksen jäsenyys päättyi.
Yhteentoista vuoteen ei hallituksessa ollut naisjaoston edustajaa jäsenenä. Kuitenkin osastolla oli edustus hallituksen kokouksissa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus päätti, että sen kokouksiin osallistuu
myös naisjaoston edustaja Kirsti Sviili.
Paavo Laherto jatkoi puheenjohtajana ja Väinö Liimatainen varapuheenjohtajana, Arvo Aalto taloudenhoitajana, Onni Sarilampi sihteerinä ja
Emil Tiainen toisena sihteerinä.
Puheenjohtaja vaihtui neljässä toimikunnassa. Kalamiestoimikunnan
uudeksi puheenjohtajaksi tuli Erkki Jääskeläinen, matkailutoimikunnan
Emil Tiainen, Veteraanikolmikon juhlatoimikunnan Paavo Laherto ja
Veteraanimajatoimikunnan Olavi Toikka.
Kouvolan Sotaveteraani lehti ilmestyi 13.3..
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Kuntoutus
Kuntoutus oli vakiintunut muotoihinsa. Laitoskuntoutus sekä paikallisten hoitolaitosten antamat hoidot jatkuivat ja omatoiminen kuntoliikunta piti harrastajansa. Vakiintumisen myötä myös tilastointi väheni.
Vuosikertomuksiin ja hallituksen pöytäkirjoihin merkittiin vain asiakasja käyntimäärät. Kaupungin, Sotaveteraanipiirin ja yhdistyksen varoin
kuntoutettiin 167 veteraania. Valtio oli laskun maksajana 81 henkilön
osalta. Paikalliset hoitolaitokset antoivat apuaan 162 henkilölle.
Omatoiminen kuntoliikunta keskittyi lentopalloon ja uintiin. Lentopallon
harrastajat, parisenkymmentä veteraania, harjoittelivat talvisin kolmena
ja kesällä neljä kertaa viikossa. Uimahallien vihkoihin kertyi 6530 uintikertaa.
Kuntoutuksen rahoituksessa esiintyi epäkohtia, joiden korjaaminen
otettiin hallituksen pohdittavaksi kuntoutustoimikunnan ehdotuksen
perusteella. Sotainvalideja kuntoutettiin valtion toimesta, mutta se
edellytti tarkoin määriteltyä haitta-asetta, eli invaliditeettiprosenttia.
Määräyksissä oli vielä ohjeet, kuinka usein henkilö voi saada kuntoutuksen. Vaikeammin vammautuneet saivat kuntoutuskertoja useammin kuin
lievemmin vammautuneet. Lievästi vammautuneet eivät saaneet kuntoutusta kovinkaan usein tai ei lainkaan. He joutuivat eriarvoiseen asemaan
verrattuna veteraaneihin, joiden kuntoutuksen maksoi joko kaupunki,
Sotaveteraanipiiri tai yhdistys.
Yhdistyksen hallitus teki 18.9. pidetyssä kokouksessa päätöksen, että lievävammaiset sotainvalidit otetaan huomioon valittaessa kuntoutukseen
lähetettäviä. Päätös tuli voimaan vuoden 1991 alusta.
Samassa kokouksessa päätettiin, että muukin hoitolaitos, kuin Peurunka,
voi olla kuntoutuspaikkana. Toisen hoitolaitoksen laskusta yhdistys maksoi vain Peurungan hinnaston mukaisen osan. Mahdollisen yli menevän
osan maksoi kuntoutettava itse. Poikkeuksena oli Anttolan Hovi, joka oli
hengityselinsairauksien hoitoon erikoistunut kuntoutuslaitos.
Lopulla vuotta saatiin hampaiden hoito alkuun. Kaupunki myönsi tarkoitukseen määrärahan vuodelle 1991. Hoidosta päätettiin maksaa 50 %
hoitomaksusta, kuitenkin enintään 1000 mk vuodessa.

Kilpailut
Pilkki- ja rantaongintakisoissa ei yhdistys saavuttanut ykköstiloja piiritasolla, eikä yhdistysten välisissä koitoksissa. Siitä johtuen aikakirjoissa
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on vai merkintä kisojen pitämisestä, mutta ei ajankohtaa eikä paikkaa.
Parissa kisassa voittaja oli kouvolalainen. Niistä on vuosikertomuksessa
iloinen merkintä ”Kaksissa kisoissa Kouvolan Sotaveteraanit pärjäsivät
erittäin hyvin ja ne olivat omat jäsentenväliset. Pilkkikilpailut pidettiin
oma majamme tukikohtana Rapojärvellä 30.03. ja rantakilpailut Kymijoen
Maitolahdessa 15.6.1990”.
Lentopallossa oli parempi menestys kuin onginnassa. Kouvolan joukkue
voitti piirin mestaruuden. Ottelut pelattiin Haanojan Haalissa 17.4..
Voitto lähetti joukkueen piirin edustajaksi Ouluun 6. – 7.4. pelattuihin
Sotaveteraaniliiton SM-kisoihin. Joukkue sijoittui neljänneksi.
Joukkue osallistui Presidentti-Cup:iin Helsingissä, sijoitus oli neljäs.
Yhdistyksen jäsen Pauli Immanen teki hallitukselle esityksen aivan
uudesta kilpailumuodosta. Hän ehdotti luontopolkukilpailua, jossa
viitoitetun reitin varrella olisi erilaisia luonnon tuntemukseen liittyviä
kysymys- tai tehtävärasteja. Luontopolun paikka olisi Tirvan maastossa
ja aika ”kevään korvalla”.
Retket
Matkailulautakunta perustelee matkojen järjestämisestä ja kertoo matkoista vuosikertomuksessa ”Niinpä matkoja suunnitellessa on huolehdittu
siitä, että matkailun ja retkeilyn avulla on tahdottu tuoda vaihtelua ja virkistystä sotaveteraaniveljien ja sisarten jokapäiväiseen elämään. Tämän vuoksi
toimikunta on pyrkinyt järjestämään hyvin erityyppisiä retkiä ja matkoja,
että mahdollisimman moni löytäisi niistä itselleen sopivan. Vuoden aikana
järjestettiin yhden päivän retkiä 7 ja niillä oli mukana yhteensä 394 henkeä,
kahden päivän matkoja tehtiin kolme, joihin osallistui 157 henkeä ja yksi
7 päivän matka pohjois Norjaan, jolla oli mukana 31 henkeä. Yhteensä
retkille ja matkoille osallistui yhteensä 582 henkeä. Persian-lahden sota sotki
kaksi matkaa”.
Retkistä merkittävin oli kesäkuun 9. – 10. tehty matka Poriin Sotaveteraaniliiton XIV liittojuhlaan. Viitisenkymmentä yhdistyksen jäsentä osallistui linja-autolla tehtyyn matkaan.
Veteraanien kirkkopyhään Seinäjoella osallistui Kouvolasta ”kahden linja-autolastillisen jäsenmäärällä.”
Tampereella pidettyihin Sotaveteraanien laulujuhliin matkattiin myös
kahdella linja-autolla.
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Tapahtumat
Vuoden toimintakertomus on vähäsanainen myös tapahtumien kohdalla.
Tuulensuojassa oli kerhoiltoja 31 kertaa ja niissä kävi 2183 henkilöä.
Yhdistys järjesti tanssit Upseerikerholla 27.1.. Vieraina olivat Lahden ja
Kuusankosken Sotaveteraaniyhdistykset.
Ystäväpalvelukerho vietti 5-vuotissyntymäpäivän juhlaa 21.2.. Huhtikuun 4. pidettiin tanssit Kuntotalolla. Kaikki Kymenlaakson Sotaveteraaniyhdistykset oli kutsuttu yhteiseen ilonpitoon.
Veteraanipäivän, 27.4., hernekeitto- ja pannarilounas nautittiin Lions
Clubien tarjoamana varuskunnan ruokalassa. Kaupungin järjestämä
juhla oli saman päivän iltana Kaupungintalolla.
Tukholman Sotaveteraanipiirin vierailu Kouvolaan tapahtui 12. – 13.6..
Vieraita oli 34 henkilöä. Aluksi heille esiteltiin Kouvolan kaupunkia
Kouvola-talossa. Kuoro esiintyi tilaisuudessa. Sen jälkeen siirryttiin
Veteraanimajalle, jossa oli ruokailut, saunominen ja pieniä leikkimielisiä
kilpailuja. Myös täällä kuoro kävi vieraita viihdyttämässä. Ruotsalaiset
majoittuivat Veteraanimajalla. Myöhemmin tulleessa kirjeessä vieraat
kiittelivät isäntiä ystävällisestä vastaanotosta ja ylenpalttisesta tarjoilusta.
Tykkimäen Huvipuisto järjesti Sotaveteraanien Teemapäivän 25.8..
Pääsymaksuksi Huvipuistoon riitti Tammenlehvä rinnassa. Ohjelman
juontajaksi oli pyydettym Niilo Tarvajärveä, mutta aikakirjoihin ei ole
merkitty tuliko hän Tykkimäelle.

Kuoro
Kuoron toiminta jatkui entiseen tahtiin. Harjoitukset pidettiin kerran viikossa Kouvola-talolla. Konsertteja oli 25 kertaa. Kuoro vieraili
Lappeenrannassa esiintyen paikallisen Sotaveteraanikuoron kanssa
Lappeen kirkossa 21.4.. Lokakuun 24. kuoro lauloi paikallisessa SBC
-radiossa Puolustusvoimain kertausharjoitukseen liittyvässä ohjelmassa.
Kuoro sai Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiöltä 3.000 markan lahjoituksen toimintansa tukemiseen. Kuorolle hankittiin sähköurut.
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Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelukerho vietti 5-vuotisjuhliaan helmikuun 21. Tulensuojassa.
”Veljeä ei jätetä nytkään” ohjenuoranaan kerholaiset olivat huolehtineet
autettavistaan. Avun tarve olikin laaja-alaista, langan pujottamisesta neulansilmään aina asunnon sisäremontin tekoon.
Eräässä lehtileikkeessä Olga Pönkkä kertoo kuinka hän ja sairas miehensä Ville saivat apua lumitöihin. ”Kello oli kaksitoista kun pyysin Villeä
soittamaan Sotaveteraanien kokoukseen ja puoli kolme Reino Karhunen oli
jo meillä.” Karhunen pudotteli erään veteraanin rivitaloasunnon katolta
lumia vielä yli kahdeksankymmentävuotiaana.

Talous
Veteraanimajalle rakennettiin kesän aikana grillikatos. Enso-Gutzeit Oy
lahjoitti alueella kasvaneet kolme mäntyä, jotka Kattilaharjun Saha Oy sahasi rakennuspuiksi. Hallitus neuvotteli Enso-Gutzeit Oy:n kanssa majaalueen ostamisesta, mutta hintapyyntö ylitti taloudelliset mahdollisuudet.
Ratkaisuksi tuli vuokra-ajan jatkaminen 1.1.1990 – 31.12.2014.
Yhdistyksen talous pysyi vakaana. Bingo tuotti tarvittavia käyttövaroja
yhdistyksen toimintaan. Tanssi-illat ja juhlat toivat osansa yhdistyksen
talouteen. Edellisenä vuonna ollut Kirkkopyhäkin oli taloudellisesti plusmerkkinen.
Jäsenmaksuista päätettiin luopua yli 80-vuotiaitten ja Terveyskeskuksen
vuodeosastolla olevien veteraanien osalta.
Raha-avustuksia yhdistys ei enää myöntänyt jäsenilleen.
Kuoron yhtenäisten esiintymisasujen, housujen, hankintaa yhdistys tuki
sadalla markalla per lahjepari.
Vuoden lopussa oli miehiä 881, naisia 342, kunniajäseniä 6, naisjaostossa
302 naista ja kannattajajäseniä 9 miestä. Yhteensä 1540 henkilöä.
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1991
Vuoden 1991 aikana ei yhdistyksen hallinnossa tapahtunut suuria muutoksia. Paavo Laherto jatkoi puheenjohtajana ja Väinö Liimatainen varapuheenjohtajana.
Syyskokouksessa 1990 todettiin erovuoroiset hallituksen Aimo Riikonen,
Erkki Reinamo, Pentti Laakso ja Emil Timonen. Kokouksessa äänestettiin Riikonen, Laakso ja Timonen jatkamaan seuraavat kaksi vuotta.
Erkki Reinamo kieltäytyi uudesta ehdokkuudesta vedoten sairauteensa.
Hänen tilalleen valittiin ensikertalainen Pentti Kajorinne. Äänet jakautuivat valittujen kesken siten, että Riikonen sai 109 ääntä, Timonen 102,
Pentti Laakso 96 ja Pentti Kajorinne 63. Kaksi muuta jäsentä saivat
vaalissa ääniä. Kokouksessa oli läsnä 128 jäsentä.
Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa nimettiin henkilöt tehtäviin.
Onni Sarilampi jatkoi sihteerinä, jäsenkirjuria ei valittu. Toiseksi sihteeriksi nimettiin Emil Tiainen. Taloudenhoitaja Arvo Aalto erosi tehtävästä
30.4.. Uudeksi taloudenhoitajaksi tuli Esko Seppä 1.5. alkaen.
Kolmessa toimikunnassa vaihtuivat puheenjohtajat. Huvitoimikunnassa
Erkki Reinamo vaihtui Pentti Kajorinteeseen. Järjestysmiestoimikunnassa Yrjö Leskinen luovutti tehtävät Aulis Haapaniemelle. Kalamiestoimikunnassa Erkki Jääskeläisen vuoden kestänyt puheenjohtajuus
päättyi ja Lauri Poikolainen palasi aikaisempaan tehtäväänsä.
Merkittävä tapahtuma oli yhdistyksen 25-vuodisjuhla. 21.4. Kaupungintalolla. Juhlaan osallistui noin 500 henkilöä. Tervehdyspuheessaan
Paavo Laherto sanoi mm: ”Me veteraanit olemme saaneet elää väkevän
elämän, joka on vaatinut paljon, mutta myös antanut paljon. On luonnollista ajatella, että muutaman vuosikymmenen kuluttua teoistamme kertoo
enää historia.” Juhlapuheessaan Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja

Juhlapuheen piti Suomen Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Gunnar Laatio.
(Kuva Mirja Ora)
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Gunnar Laatio otti voimakkaasti kantaa sotaveteraanien eläkkeiden pienuuteen ja Neuvostoliiton toimiin Baltian maissa. Kutsuvieraina juhlassa
olivat mm. Kaakkois-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri
Heikki Koskelo ja kenraaliluutnantti evp. Sakari Annala.
Juhlassa julkaistiin Väinö Liimataisen koostama yhdistyksen historiikki
vuosilta 1966 – 1991. Se oli 82-sivuinen A4 kokoinen moniste.
Tiedotus- ja lehtitoimikunta toimitti viidennen kerran Kouvolan
Sotaveteraani-lehden. Se oli 36-sivuinen, aikakusilehden muotoinen,
A 4 kokoinen lehti. Sisältö koostui sodan ajan muistelmista ja yhdistyksen
kuluneiden vuosien aikaisesta toiminnasta kertovista artikkeleista. Painos
oli 16.000 kpl. Vastaavatoimittaja oli Erkki Vitikainen.
Kuntoutus
Kaksiviikkoiset kuntoutusjaksot Peurungassa jatkuivat, Yhdistys ja kaupunki rahoittivat 130:n ja Sotaveteraanipiiri kuuden henkilön kuntoutuksen. Valtion varoin Peurungassa kuntoutettiin 77 henkilöä.
Paikallisissa hoitolaitoksissa kävi 203 yhdistyksen jäsentä saamassa apua
vaivoihinsa.
Hammasten hoito oli ensimmäisen kerran vuoden 1991 aikana yhdistyksen jäsenten käytettävissä.
Hammaslääkärin laskusta yhdistys korvasi puolet, enintään 1000 mk
vuodessa. Hammashoito osoittautui heti ensimmäisenä vuotena tarpeelliseksi kuntoutuksen muodoksi. Hammaslääkärissä kävi 307 henkilöä.
Uimahallissa- ja samassa yhteydessä kuntosalilla käyntejä kertyi 5974.
Lentopalloilu jatkui talvisin aikaisempaan tapaan kolmena iltana viikossa. Kesäisin pelattiin Rautatienpuistossa ulkokentällä neljästi viikossa.
Vuoden lopulla valmistui Lyseon urheiluhalli, josta yhdistys sai peli-illan.
Haanojan Halin vuorot lopetettiin.
Kilpailut
Pilkki- ja rantaongintakilpailuista ei ole vuodelta 1991 juurikaan merkintöjä.
Pilkkikisoihin osallistuttiin 19 miehen joukkueella. Onni Sarilampi voitti yhdistyksen mestaruuden Veteraanimajalla pilkityssä kisassa. Rantaonginnassa oli ystävyysotteluita aikaisempien vuosien tapaan.
Sotaveteraanipiirin lentopallo-otteluihin Kotkan Karhuvuoressa 21.3.
yhdistys osallistui kahdella joukkueella. I-joukkue voitti mestaruuden
ja II-joukkue tuli kolmanneksi. Kouvolalaiset pelaajat muodostivat
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Kymenlaakson piirin edustusjoukkueiden rungon. Sotaveteraaniliiton
mestaruusotteluissa Tampereella tuloksena oli A-sarjassa VI-sija ja Bsarjassa II-sija. Presidentti-Cup:in yli 65-vuotiaitten sarjassa oli yhdistyksen joukkue neljäs.
Retket
Retkien ja matkojen kirjauksessa siirryttiin myöskin vain lukumääräisiin
merkintöihin. Ulkomaan matkoja tehtiin neljä kertaa. Matkapäiviä kertyi
32. Keväinen matka suuntautui Hollantiin. Kaikkiaan ulkomaisiin matkoihin osallistui 445 henkilöä.
Kotimaassa matkailtiin 9 kertaa. Kaikki olivat yhden päivän matkoja.
Matkoihin osallistui 445 henkilöä.
Lappeenrannassa käytiin 10.2. katsomassa näytelmä Rakas Lotta.
Elimäelle tehtiin matka 21.7. ja osallistuttiin maanpuolustusjärjestöjen
yhteiseen kirkkopyhään.
Kotimaan matkoista yksi tehtiin Lappeenrantaan 8.9. valtakunnalliseen
kirkkopäivään. Osallistujia matkalla oli 160.
Tapahtumat
Tuulensuun kerhoillat olivat edelleen suosittuja tapahtumia. Niitä järjestettiin vuoden aikana 29 kertaa ja osallistujia kirjattiin 1881.
Tilaisuuksista kahdeksan oli hengellisiä iltoja ja osallistujia 389. Esitelmä
oli illan aiheena viisi kertaa. Niihin osallistui 269 henkilöä. Kolme terveyden hoitoon liittyvää tilaisuutta kiinnosti 267:ää kuulijaa. Kevyt ohjelma
ja lauluillat kokosivat yhdeksän kertaa yhteensä 501 henkilöä ilonpitoon.
Naiset pitivät myyjäiset kaksi kertaa, kävijöitä ja myyjiä 224. Filmi-illat ja
postinjakoilta kokosivat Tuulensuojaan 231 henkilöä. Jäsenkirjeet jaettiin talkoilla jäsenistölle postimaksujen säästämiseksi. Postinjakoilloissa
jäsenkirjeet jaettiin eri kaupunginosien vapaaehtoisille jakajille.
Sodan aikana Suomen puolustusvoimissa palvelleiden virolaisten vapaaehtoisten, JR 200:n, juhlaa vietettiin 18.8.1991 Luumäellä, Taavetissa.
Noin 50 yhdistyksen jäsentä osallistui juhlaan. Virolaisia vapaaehtoisia,
jotka olivat juhlassa vieraina, oli majoitettuna Kouvolassakin veteraaniperheisiin. Päiviin loi oman jännityksensä samaan aikaan tapahtunut
Viron vapautuminen Neuvostoliiton miehityksestä. Virolaiset seurasivat
kotimaansa tapahtumien kulkua radion ja television välityksellä.
Tanssit järjestettiin kahdesti Kuntotalolla. Tansseja ei kuitenkaan nimetty, kuten aiempina vuosina. Kumpainenkin tanssi-ilta sai paikalle
nelisensataa henkilöä.
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Veteraanimajalle järjestettiin kaksitoista kertaa ilmainen linja-autokuljetus saunojille ja uinnin harrastajille. Majalla kävi kesän aikana noin
1920 henkilöä, joko Kouvolan Sotaveteraaneja, Rintamamiesveteraaneja
tai vierailijoita.
Upseerikerholla järjestettiin tanssiaiset ja pikkujoulu jäsenistölle
Itsenäisyyspäivän aaton juhlassa Kaupungintalolla oli ”yleisöä tuvan täydeltä”
Kuoro
Kuoro sai vahvistusta Anjalankoskelta. Noin kymmenen sotaveteraania
Anjalankosken yhdistyksestä alkoi käydä kuoron harjoituksissa. Omia
esiintymisiä kuorolla oli vuoden aikana 23 kertaa ja lisäksi kolme yhteisesiintymistä toisten kuorojen kanssa. Martti Hyyrynen johti edelleen
kuoroa. Toisena johtajana toimi Uuno Kuparinen. Hän myös säesti
kuoroa haitarillaan.
Suomen Kanttoriurkuriliitto piti konsertin Keskuskirkossa 21.3.1991.
Ohjelmalehtisen tuotosta 80 % jäi Kouvolan Sotaveteraaneille.
Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu jatkoi toimintaansa auttaen heikompikuntoisia pienissä
arkipäivän askareissa. Ystäväpalvelun jäsenet kävivät vuoden aikana
viisi kertaa terveyskeskuksen vuodeosastolla laulattamassa ja laulamassa
potilaiden virkistykseksi. Noin sata henkilöä sotaveteraaneista ja sotainvalideista kuului ystäväpalvelurenkaaseen.
Talous
Kouvolan kaupungin tuki mahdollisti suurimman osan veteraanien kuntoutuksesta. Juhlat ja iltamat, lehden ilmoitustulot, kuoron esiintymispalkkiot ja konserttien pääsylipputulot, jäsenmaksut sekä bingo olivat
yhdistyksen omat varainhankintatavat. Bingon tuotto laski edellisten
vuosien tasosta mutta oli kohtuullinen. Talous pysyi edelleen vakaana.
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli1523 jäsentä. Miehiä oli 856, naisia
359, kunniajäseniä 3 ja kannattajajäseniä. Rintamatunnuksettomia naisjäseniä oli 296. Uusia jäseniä liittyi 57 henkilöä vuoden aikana.
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Pentti A Laakso

PENTTI A LAAKSO, YHDISTYKSEN YHDEKSÄS
PUHEENJOHTAJA (1992 – 1997)
1992

Y

hdistyksen vuosikokouksessa 20. marraskuuta 1991 Paavo Laherto
kertoi jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Hän tuli valituksi
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajaksi 20.3.1992. Laherto
ehdotti seuraajakseen Pentti A.Laaksoa. Hänet valittiinkin Laherron työn
jatkajaksi.
Myöskin erovuorossa ollut varapuheenjohtaja Väinö Liimatainen pyysi, ettei häntä enää valittaisi seuraavaan hallitukseen. Liimatainen tuli
olleeksi hallituksen jäsen 21 vuotta. Erovuoroisten jäsenten paikalle
valittavien ehdokkaiden kesken suoritettiin äänestys. Onni Sarilampi
sai 113, Veikko Viantie 111, Arvo Aalto 106 ja Jaakko Säilä 102 ääntä.
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Puheenjohtajaksi valitun Pentti A Laakson paikalle hallitukseen äänestettiin Annikki Loikalla. Hän sai 70 ääntä. Toiset ääniä saaneet olivat Elli
Rusko, 68 ääntä ja Esko Seppä, joka sai yhden äänen. Yksi äänestyslippu
jouduttiin hylkäämään. Kokouksessa oli läsnä 164 jäsentä.
Sihteeristä toiminnanjohtaja
Vuoden ensimmäisessä, tammikuun 10. pidetyssä kokouksessa hallitus
valitsi toimihenkilöt.
Aivan aluksi muutettiin ensimmäisen sihteerin nimike toiminnanjohtajaksi. Tehtävässä jatkoi vuosien kokemuksella Onni Sarilampi. Sihteeriksi
ja varapuheenjohtajaksi valittiin Arvo Aalto.
Jo edellisen vuoden joulukuussa, vuoden viimeisessä kokouksessa, hallitus oli tehnyt sihteereiden välisen työnjaon. Ensimmäiselle sihteerille
kuuluivat toimistonhoito, toimistossa tapahtuva myynti, kuntoutusasiat
ja jäsenkortiston hoito. Toisen sihteerin tehtävät olivat yhdistyksen kokousasiat, hallituksen kokousasiat, jäsen- ym. tiedotukset, anomukset, jäsenien merkkipäivien muistamiset ja toimistonhoitajan lomasijaisuudet.
Taloudenhoitajana jatkoi Esko Seppä.
Neljässä toimikunnassa vaihtui puheenjohtaja. Itsenäisyyspäivän aaton juhlia järjestävän veteraanikolmikon puheenjohtajana oli toiminut
Kouvolan Sotaveteraanien puheenjohtaja. Nyt tehtävä siirtyi Pentti
A.Laaksolle. Hän oli toiminut kuoron puheenjohtajana vuodesta 1988.
Laakso jätti tehtävät uudelle miehelle Jaakko Säilälle. Niin ikään majatoimikunnassa vaihtui johtaja. Olavi Toikka luovutti tehtävät Arvo Aallolle.
Tiedotuksesta ja Kouvolan Sotaveteraani-lehtien toimittamisesta vastanneen toimikunnan nimi vakiintui tiedotustoimikunnaksi. Sen puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Vitikainen Aimo Riikosen jälkeen.
Toisissa toimikunnissa jatkoivat entiset puheenjohtajat: bingotoimikunta Onni Sarilampi, hengellinen toimikunta Viljo Laute, huvitoimikunta
Pentti Kajorinne, järjestysmiestoimikunta Aulis Haapaniemi, kalamiestoimikunta Lauri Poikolainen, kuntoutustoimikunta Onni Sarilampi, lipputoimikunta Leo Kalevi Lepistö, palloilu- ja urheilutoimikunta Veikko
Viantie, seppeltoimikunta Viljo Laute, taloustoimikunta Aimo Riikonen,
Tuulensuojatoimikunta Pentti Kajorinne ja ystäväpalvelutoimikunta
Väinö Liimatainen.
Kokouksessaan 22.10. hallitus perusti avukseen työvaliokunnan. Valiokuntaan tulivat jäseniksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunta teki päätökset pienissä asioissa ja
valmisteli hallituksen kokousten ohjelman.
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Tekniikka teki tuloaan yhdistyksen toimistoon. Hallituksen kokouksen
13.2. pöytäkirjassa on kohta ”Konttori-Mikron hankinta. Keskusteltiin
konttori-mikron hankinnasta veteraanitoimistoon. Todettiin että hankintaa
on jo aikaisemminkin harkittu ja todettiin se edelleenkin entistä tarpeellisemmaksi. Päätettiin, että Sarilampi ja Aalto tutkivat asiaa ja tuovat esityksen
myöhempiin hallituksen kokouksiin kevään aikana.”
Kuntoutus
Kuntoutus tapahtui edelleen suurelta osin Kouvolan kaupungin ja yhdistyksen varoin. Vuoden aikana kävi laitoskuntoutuksessa, pääasiassa
Peurungassa, 131 veteraania. Sotaveteraanipiiri maksoi laskun neljän veteraanin osalta ja valtio kustansi 77 henkilön kuntoutuksen. Paikallisissa
fysioterapiaa antavissa hoitolaitoksissa kävi 212 veteraania. Kaatuneiden
Muistosäätiö lahjoitti yhden kuntoiluviikon espanjalaisessa kylpylässä
Kouvolan Sotaveteraaneille. Hallitus valitsi Einari Salmen matkan käyttäjäksi.
Hampaiden hoidossa kävi alkuvuonna 239 veteraania. Lokakuun alusta
hammashoito siirtyi KELA:n korvausten piiriin.
Omatoiminen kuntoilu jatkui lentopallon ja uinnin osalta aikaisempien
vuosien tapaan. Lentopalloilijat harjoittelivat edelleen kolme kertaa viikossa. Pelaajia oli keskimäärin 17 henkilöä harjoituskerralla, ”joukossa
yli 80-vuotiaita nuorukaisia”, kuten vuosikertomus joukkuetta luonnehtii. Uimareiden uimahallikäyntejä kirjattiin 5938 kpl. Lenkkeilijöiden,
hiihtäjien ja kuntosalilla käyneiden henkilöiden määrää ja kilometrejä ei
kirjattu.
Kilpailut
Palloilu- ja urheilutoimikunta järjesti 4.2. Sotaveteraanipiirin hiihtokilpailut Kouvolassa. Paikallisen yhdistyksen hiihtäjät eivät liene menestyneet, sillä asiakirjoissa ei ole merkintöjä sijoituksista. Hiihtäjiä oli paikalla
viitisenkymmentä.
Lentopallo oli yhdistyksen ensisijainen kilpailumuoto. Piirin lentopalloottelut järjestettiin 7.3. Kouvolassa. A-sarjassa isännät voittivat ja B-sarjassa sijoitus oli neljäs. Kouvolan A-sarjan joukkue edusti Kymenlaakson
Sotaveteraanipiiriä Liiton kisoissa Hämeenlinnassa. Tuloksena oli neljäs
sija. Presidentti-Cup Helsingissä oli yhä edelleen ohjelmassa. Joukkue ei
menestynyt edellisten vuosien tapaa, sijoitus oli kuudes.
Piirin pilkkimestaruus ratkottiin Iitin Urajärvellä. Kouvolan Paavo Laitinen oli toinen. Yhdistyksen omat kisat pilkittiin Veteraanimajalla. Urpo
Saarinen voitti miesten ja Aune Saarinen naisten sarjan.
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Piirin rantaonginta kisa käytiin Hirvikoskella. Kouvolan yhdistys onki
joukkuevoiton. Miesten mestaruuden pitkällä vavalla otti kouvolalainen
Aaro Huuhtanen.
Peli Kultarannassa

Kultarannassa presidentille luovutettiin yhdistyksen 25-vuotishistoriikki ja kuvateos Kouvolasta. Historiikki Onni Sarilammen kädessä ja Veikko Viantie katselee kuvateosta.
(Onni Sarilammen arkisto)

Hallituksen kokouksessa 11.6. kertoi palloilu- ja urheilutoimikunnan
puheenjohtaja Veikko Viantie, että presidentin kansliasta oli tullut kutsu
yhdistyksen lentopallojoukkueelle.
Kultarannassa 1.7. pidettävässä lentopallo illassa pelaisi kolme joukkuetta, Sikariporras Salon Viesti ja Kouvolan Sotaveteraanit. Elokuun
hallituksen kokouksessa Viantie kertoikin vierailun onnistuneen hyvin,
sillä Kouvolan joukkue voitti ottelut.
Retket
Matkoista ei ole asiakirjoissa paljoakaan tietoja, vain niiden lukumäärä
ja osallistujien kokonaismäärä on mainittu.
Kotimaan matkoja tehtiin vuoden aikana 10 kertaa ja niihin osallistui 534
henkilöä. Matkoja on tehty mm. alkuvuodesta Mikkeliin. Toukokuun 5.
käytiin Upinniemessä, 12.5. Heurekassa ja 28.5. Retretissä.
Lahteen Liittopäiville 10.6. matkattiin kahdella linja-autolla. Noin sata
jäsentä osallistui matkaan.
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Veteraanien kirkkopyhä oli Kajaanissa 13.9. Kouvolasta lähti matkaan
50 henkilöä yhdellä linja-autolla. Sotaveteraanien konsertti oli Turussa
24.10.. Sinne mentiin kahdella bussilla.
Ulkomaan matkoja tehtiin kuusi kertaa. Suosituille, omakustannushintaan järjestetyille matkoille osallistui 212 henkilöä. Näistä eräs oli
Petroskoihin tehty matka 8. – 11.6.. Kouvolan Sanomien seurapalstalla
julkaistusta matkailmoituksesta voidaan päätellä matkojen suuntautuneen Afrikkaan asti. ”Kouvolan Sotaveteraanit. Pari viikkoa kesäisessä
Tunisiassa Soussessa katkaisee mukavasti syksyn harmauden. Teemme sinne
matkan 29.10. – 12.11. Erilainen kulttuuri, historialliset nähtävyydet, eksoottiset herkut ja mielenkiintoiset kauppakadut ovat kokemisen arvoisia, kun
hintatasokin on edullinen. Tuttu ja turvallinen seura lisää matkan mukavuutta. Soita, kysy lisää ja ilmoittaudu puh. 3711 933 tai 15205.” Ilmoituksen
julkaisupäivää ei ole merkitty leikkeeseen. Ilmoituksessa ei mainita vuotta. Leikekirjan samalla sivulla olevien ilmoitusten perusteella voidaan
kuitenkin olettaa vuoden olevan 1992.

Matkailun eksotiikkaa Tunisiassa.

Tapahtumat
Tuulensuojan 28:aan kerhoiltaan osallistui 1376 henkilöä. Kahdeksan
iltaa olivat hengellisiä iltoja, joihin osallistui 333 henkilöä. Neljä esitelmäiltaa kokosi 119 jäsentä. ”Kevyttä ohjelmaa oli 6 kertaa, mukana 236
henkeä”. Lauluiltoja järjestettiin 4 kertaa. Ne olivat suosittuja, lauleluihin osallistui 378 henkilöä.
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Vekaranjärvellä 27.4. pidettyyn Veteraanipäivään tuli yhdistykselle 57
kutsukorttia. Kuoro esiintyi tilaisuudessa ja sai erillisen kutsun. Yhdistys
järjesti neljälle terveyskeskuksessa olevalle jäsenelle ja heidän saattajilleen
invataksikuljetuksen tilaisuuteen.
Veteraaniperinteen siirtämiseksi nuoremmille sukupolville pyysi Urheilupuiston Yläaste veteraaneja pitämään viisi oppituntia sodan ajan
kokemuksista. Laakso, Liimatainen, Puusa, ja Seppä pitivät pyydetyt
oppitunnit.
Unikeonpäivän, 27.7. vierailu Iitissä ei saanut jäsenistöä matkalle. Vain
yhdeksän henkilöä oli vierailulla mukana.
Tykkimäen huvipuistossa vietettiin veteraanien päivää 23.8.. Yhdistys
tarjosi jäsenilleen teatteri-illan Suomen itsenäisyyden 75-juhlavuoden
merkeissä. Sotaveteraanipiiri järjesti yhdistyksilleen operetti-illan 3.11.
Kouvolan teatterissa. Ohjelmassa oli operetti ”Kreivitär Mariza”. Kouvolan Sotaveteraanit sai 60 lippua. Teatterista varattiin päivänäytös
25.11.. Esitetty näytelmä oli ”Vara valheessa parempi”.
Kaakkois-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraaliluutnantti Heikki
Koekelo kutsui 50 yhdistyksen jäsentä joululounaalla Korian varuskuntaan 21.12. Lounas kuului Suomen 75-juhlavuoden tapahtumiin. Se
aloitti perinteen, joka jatkuu yhä.
”Tammitanssit” pyörähdeltiin Upseerikerholla. Syksyn aikana järjestettiin tanssit myös Kuntotalolla noin 300 osallistujalle.
Pikkujoulu Upseerikerholla ja itsenäisyyspäivän aaton juhlat Kaupungintalolla olivat suosittuja vakiotapahtumia.
Helmikuun 25. olleessa hallituksen kokouksessa Aimo Riikonen teki
ehdotuksen Piikkirykmentin, JR 25:n, veteraanien ja heidän vaimojensa kutsumisesta Upseerikerholle yhteiseen tilaisuuteen muistelemaan
menneitä ja tapaamaan aseveljiä sodan ajalta. Tuossa ajatuksessa lienee
”Piikin miesten” kokoontumisen synty. Yhä edelleen, joka toinen vuosi,
JR 25:n aseveljet kokoontuvat Kouvolaan. Piikin juhla on rykmentin perustamisen, 16.6.1941 aikoihin. Vuoden 2006 juhla on 17.6.. PohjoisKymen Sotilaspoikien Perinnekilta auttaa juhlan järjestelyissä ikääntyneitä, kautta Etelä-Suomen kokoontuvia veteraaneja.
Kuoro
Kuorossa lauloi edelleen 54 laulajaa. Vuoden aikana oli 46 esiintymistä.
Kuoro harjoitteli kerran viikossa Kouvola-talolla. Harjoitukset kestivät
noin kaksi ja puoli tuntia kerralla.
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Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelukerholla oli kuusi kokousta vuoden aikana. Kerhoon kuului
64 palvelevaa ystävää.
Rekisteröityjä osallistumiskäyntejä on kirjattu 1009. Talviseen toimintaan kuului noin kolmen viikon välein käynti terveyskeskuksessa laulamassa ja laulattamassa potilaita.
Talous
Talous pysyi vakaana. Tuloina olivat jäsenmaksut ja samassa yhteydessä
jäsenilta kootut vapaaehtoiset tukimaksut. Jäsenmaksu oli edelleen 35
mk henkilöltä, mutta samaan tilisiirtoon on voinut liittää tukimaksun.
Vuosikertomuksessa on alleviivattu merkintä ”… jäsenkunta on merkittävästi lahjoittanut toiminta-avustuksia jäsenmaksun yhteydessä”. Toinen
merkintä vuosikertomuksesta ”Taloudenhoitaja Esko Seppä on huolella
hoitanut rahavaroja, joita kiitettävästi on kuntoutusavustuksen myötä kartuttanut Kouvolan kaupunki. Kiitoksella on todettava, että kaupunki ei ole avustustamme pienentänyt, vaikka muita momentteja on jouduttu höyläämään.”
Bingon tuotto hiipui. Tuotto jäi alle 9000 markan. Myyntiartikkelitkin
tuottivat yli 17.000 markaa.
Vuoden lopussa oli yhdistyksessä jäseniä 1479. Miehiä oli 821 ja naisia
oli 363 ja tunnuksettomia 295. Kunniajäseniä oli vuoden lopussa 4.
Kannattajajäsenistä ei ole aikakirjoissa merkintää vuoden 1992 kohdalla.

1993
Syyskokous 1992 valitsi neljän erovuoroisen tilalle kolme uutta jäsentä
toimikausiksi 1993 – 1994.
Ehdokkaiksi asetettiin kymmenen henkilöä. Äänestyksessä Erkki Vitikainen sai 117 ääntä. Hän oli ensimmäisen kerran ehdokkaana yhdistyksen
hallitukseen. Veikko Viantie tuli uudelleen valituksi 101 äänellä. Toiset
ensikertalaiset, Irja Hasanen sai 98 ja Erkki Jääskeläinen 60 ääntä.
Vaalikautensa jälkimmäisen vuoden jäsenet olivat Onni Sarilampi, Arvo
Aalto ja Jaakko Säilä. Hallituksessa oli vuoden 1993 aikana puheenjohtajan lisäksi vain seitsemän jäsentä poiketen aiemmista hallituksista.
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Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus "päätti perustaa työvaliokunnan". Siihen tulivat jäseniksi puheenjohtaja Pentti A.Laakso, toiminnanjohtaja Onni Sarilampi, taloudenhoitaja Esko Seppä ja sihteeri
Arvo Aalto. Työvaliokunta oli perustettu jo edellisen vuoden lopulla,
mutta teksti kokouksen pöytäkirjassa kertoo, että se tuli perustetuksi
uudelleen.
Toimikunnissa tehtiin muutoksia. Kalamiestoimikunnassa Lauri Poikolainen luovutti siimojen ohjailun Aaro Huhtaselle. Matkailulautakunnassa
Timonen ja Sipilä vaihtui Asser Nurmiseen. Palloilu- ja urheilutoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Jääskeläinen. Aimo Riikonen antoi
taloustoimikunnan puheenjohtajan tehtävät Esko Sepälle. Naisjaostossa
vaihtui johtaja kesäkuussa. Annikki Loikala oli puheenjohtajana 11.6.
asti. Sen jälkeen tehtävää hoiti Meeri Paronen.
Toimistoon tehtiin hankintoja. Puhelin jouduttiin uusimaan ja kopiokone
rikkoutui. Kauan harkittu konttorimikron hankinta puhutti edelleen hallitusta. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa, 12.1. asetettiin kolme miehinen toimikunta perehtymään koneiden ominaisuuksiin, ja hankkimaan
tarjoukset erimerkkisistä koneista. Arvo Aalto, Onni Sarilampi ja Erkki
Vitikainen saivat vastuullisen tehtävän. Asia eteni ja 20.4. hallitus päätti,
että työvaliokunta hankkii IBM-merkkisen Konttorimikron Kylmälä Ky:
ltä. Hankinnan tulos näkyy 12.10. pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Kirjasinlaji fontti muuttui tietokoneen tulostimen tyyliseksi.
Vähäisiä sääntömuutoksiakin tehtiin. Kevät- ja syyskokouksien pitoaikoja
myöhennettiin hieman. Kunniajäsenille annettiin kokouksissa äänioikeus. Aiemmin heillä ja kannattajajäsenillä oli vain puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Sotaveteraanit halusivat päättää
asiansa itse.
Veteraanit tunsivat ikääntyvänsä ja toivoivat nuorempia henkilöitä hoitamaan yhdistyksen tehtäviä tulevaisuudessa. Näissä merkeissä puheenjohtaja Laakso kutsui Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan hallituksen 3.8.
Veteraanimajalle saunomaan ja neuvottelemaan yhteistoiminnasta ja
veteraanien perinteiden vaalimisesta.
Kuntoutus
Kuntoutus jatkui vakiintuneeseen tapaan. Lainaus vuosikertomuksesta
kertoo: "Onni Sarilammen johtama kuntoutusjaos passitti laitoskuntoutukseen, pääasiassa Peurunkaan, 133 tunnuksen omaavaa jäsentä Kouvolan
kaupungin avustusten turvin. Sotaveteraanipiirin avustuksen turvin pääsi
3 veteraania ja valtion varoin 96 yhdistyksemme jäsentä, eli yhteensä 232
henkeä".
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Paikalliset hoitolaitokset hoitivat 222 veteraanin avokuntoutuksen.
Vierailulla ollut Suomi-poika suositteli veteraanien kuntoutusta Virossa.
Neljä henkilöä, Hasanen, Nurminen, Sipilä ja Laherto kävivät tutustumassa tarjottuun kylpylään Pärnussa. Kylpylä vastasi lähes suomalaisten
vaatimuksia. Kuitenkin paikallisten hoitolaitosten ja Peurungan hoidot
riittivät jäsenistön tarpeisiin. Eikä kaupungin myöntämää kuntoutusavustusta voinut käyttää ulkomailla. Ei ollut tarvetta muuttaa toimivaa
järjestelmää.
Omatoiminen kuntoilu jatkui lentopallon, uinnin ja ensikertaa tilastoidun hiihdon muodossa.
Uimahallikäyntejä kirjautui 5880 kpl. Lentopalloilijat, keskimäärin
17 veteraania, harjoittelivat talvisin kolme ja kesäisin neljä kertaa viikossa. Heillä oli uskollisena vastustajana VR:n eläkeläisten joukkue.
Käyrälammen hiihtomajalle asetettuun veteraanihiihtäjien vihkoon tuli
merkintä 817 käynnistä, Rajamäellä kävi 14 hiihtäjää.
Matkustaminen Peurunkaan oli ikääntyneille veteraaneille hankalaa.
Yleisten kulkuneuvojen vakiovuorot eivät sopineet matkustamiseen lukuisine ajoneuvojen vaihtoineen ja aikataulujen sopimattomuuden johdosta.
Yhdistys ehdotti hoitolaitokselle, että kouvolalaisten hoitoajat varattaisiin
yhtäaikaisiksi, silloin yhdistys järjestäisi kuntoutukseen menijöille linjaautokuljetukset. Ehdotus hyväksyttiin ja kuljetukset aloitettiin 1.1..

Kilpailut
Vuoden aikana ei osallistuttu peleihin ja kilpailuihin aivan yhtä innokkaasti, kun aikaisempina vuosina. Lentopalloilijat sijoittuivat Sotaveteraanipiirin mestaruusotteluissa toiseksi. Ottelun voitti Kotkan Sotaveteraanit
2 – 0. Sotaveteraaniliiton otteluissa piiriä edusti voittanut joukkue. Myös
Presidentti-Cup jäi pois tämän vuoden kilpailumatkoista. Sotainvalideja
vastaan pelatut ottelut, kesäinen ja talvinen, voitti yhdistyksen joukkue.
Pilkkikisoista ja rantaonginnoista on vuosikertomukseen kirjoitettu vain
lyhyesti. "Kalojen narraamista johti Antero Huuhtanen saaden onkijat ja
pilkkijät runsaslukuisesti liikkeelle. Talvella pilkittiin ja kesällä käytettiin
pidempää vapaa." Sotaveteraanipiin rantaongintojen joukkuemestaruus
ja mieskohtainen voitto ongittiin Kouvolaan.
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Retket
Matkailu ja retkeily kotimaassa oli vuoden aikana vilkasta. Hallituksen
vuosikokouksessa 16.3. Irja Hasanen kertoi suunnitelluista matkoista
ulkomaille, 29.3. risteily Viipuriin, 28.4. Tukholman risteily, 10. – 15.
5. Tartto-Tallinna, 14. – 18.6. Itä-Karjala. Teatterimatka 26.3. Lappeenrantaan oli jo tuolloin tiedossa.
Heti vuoden alussa, 9. – 24.1. yhdistyksen 33-henkinen retkikunta kävi
Floridan Lake Worthissa. Amerikansuomalaisten sotaveteraaniyhdistys,
Veteraanien Tuki oli edellisen vuoden lopulla pystyttänyt muistomerkin
veteraaneille. Muistomerkki oli tehty Miehikkälästä viedystä Salpalinjan
estekivestä. Yhdistyksen jäsenet Asser Nurminen ja Aatto Puusa laskivat
kukkalaitteen muistomerkille.
Kotimaan matkoista yhden järjesti hengellinen toimikunta. Matka tehtiin
12.5. Vantaalle veteraanien valtakunnallisille kirkkopäiville. Liittokokous
Tampereella 10.11. sai matkaan kaksi linja-autolista Kouvolan sotaveteraaneja.

Suomalaisten veteraanien muistomerkki Lake Worthissa, Floridassa. Aatto Puusa ja Asser Nurminen. (Sotaveteraanien arkisto)
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Myöhemmissä asiakirjoissa kerrotaan useista matkoista, joista on vain
yksittäisiä hajatietoja. Irja Hasanen kertoi hallituksen kokouksessa esimerkiksi: "Heurekan matka on lähes täynnä. Pärnun matka on loppuun
myyty. Teatterimatka Kansallisteatteriin on täynnä." Eilatin matkalle muutama paikka vapaana. Kesäteatteriin Tampereelle on 56 lähtijää. Ostosmatka
Tallinnaan on loppuun myyty. Hämeen matka onnistui hyvin". Kaikesta
huolimatta on vuosikertomukseen saatu tarkat luvut: Matkoja tehtiin
kotimaahan 13 kertaa ja osallistui niihin 610 henkeä. Ulkomaille tehtiin 7
matkaa ja mukana oli 252 henkeä, eli yhteensä 862 henkeä. Matkat tehtiin
omakustannus-periaatteella matkatoimiston lisenssillä."
Hallituksen viimeisen kokouksen pöytäkirjassa, 16.12. on merkintä:
"Irja Hasanen kertoi Matkailutoimikunnan järjestäneen vuoden aikana
19 matkaa, jotka kaikki ovat olleet loppuun myytyjä. Toimikunta tilittää
Sotaveteraaneille vuoden aikana kertyneitä "Jakoperiä" noin 6000:- mk.
Tilitys päätettiin ottaa kiitoksella vastaan. Päätettiin, että toistuvasti matkoilla sopimattomasti esiintyviä "häirikköjä" ei oteta vastaan."
Retkeilystä ja matkailusta oli tullut piristävä harrastus lukuisille veteraaneille.
Tapahtumat
Vuosi oli tapahtumarikas. Kerhoiltoihin Tuulensuojassa kokoonnuttiin
29 kertaa. Kaikkiaan 1714 henkilöä osallistui tapahtumiin. Ohjelmista
suosituimpia olivat: kevyt ohjelma, 408 osallistujaa; hengelliset tilaisuudet, 372 osallistujaa; esitelmät, 320 osallistujaa ja yhteislauluillat 279
laulajaa.
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. puheenjohtaja kävi pitämässä aamunavauksen Salparinteen yläasteella. Veteraanien merkitys Suomen
itsenäisyydelle alkoi saada arvostusta. Rehtori Huuskonen oli pyytänyt
Laaksoa puhumaan aamun avauksessa.
Huvitoimikunta järjesti tanssit Upseerikerholla 23.1.. Keväthumpat
Kuntotalolla 18.4. onnistuivat tyydyttävästi, vaikka osallistujia oli aiempia vuosia vähemmän, noin 300.
Veteraanimajan avajaisissa 2.6. oli paikalla 116 henkilöä. Kesäisissä tansseissa Veteraanienmajalla oli laulusolistina Kaija Pohjola. Yleisömenestys
oli taattu, 150 henkilöä. Juhannusta vietti majalla viitisenkymmentä henkilöä.
Veteraanimajalla tehtiin kesän aikana korjauksia. Pukuhuoneet paneloitiin, saunan lattia korjattiin ja WC rakennettiin asianmukaiseksi. Majan
isäntänä toimi Leo Jämsä ja emäntänä Terttu Jämsä.
Pikkujoulu järjestettiin Toimiupseerikerholla 20.11. noin 120 henkilölle.
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Hengellinen toimikunta järjesti useita tilaisuuksia ja osallistui muiden
järjestöjen järjestämiin tapahtumiin. Tilaisuuksiin osallistui arviolta noin
800 henkilöä, joukossa oli paljon ulkopuolisiakin.
Kuoro
Kuoron vuosi oli työntäyteinen. Talven aikana se harjoitteli kerran viikossa. Konsertteja oli 36.
Kuoro vieraili Punkaharjun kuntoutuslaitoksessa 24.4. ja lauloi kansallisena veteraanipäivänä 27.4. Vekaranjärvellä. Se järjesti 20.10.
Kaupungintalossa Muistojen illan. Illan ohjelma jäljitteli sodan ajan
Asemiesiltojen ohjelmistoa. Tilaisuudesa esiintyi myös Puolustusvoimain
Varusmiessoittokunta Harri Saksan johdolla. Pääsylippuja myytiin 187
ja tuotto kuorolle oli noin 3000 mk.
Eniten kuulijoita sotaveteraanikuorolla oli Kymenlaakson Kadettipiirin
koululaisille järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa Kouvolan jäähallissa. Kuulijoita oli runsaat 3000.
Kuoro sai Inkerin kirkon kirkkoheralta, Arvo Survolta, kutsun laulaa
Gubanitzan kirkossa.
Ystäväpalvelu

Ystäväpalvelun ”taiteilijat turneella” (vas) Veikko Vianti, Väinö Liimatainen, Olli Rusko, Elli
Rusko, Aila Vianti, Veera Kotola, Erkki Lehto, Kyllikki Finer, Martta Maunula, Liisa Ovaska
ja Sylvia Tiira (Kuva Olli Nordman)
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Ystäväpalvelu ei ole aiempien vuosien tapaan tilastoinut tehtäviään.
Työmuodot lisääntyivät hieman. Kuljetukset, kotityöt, nurmikoiden
hoito, lumityöt, ja piha-alueiden kunnostukset keväisin ja syksyisin olivat pääasialliset auttamisen muodot. Terveyskeskuksen lauluhetket potilaiden virkistykseksi jatkuivat vuosien tuomalla rutiinilla. Ydinjoukkoon
kuului parisenkymmentä veteraania.
Kouvolan kaupungin sosiaalikeskus lähetti yhdistykselle kirjeen, jossa se
kiitti ystäväpalvelua aktiivisesta toiminnasta. Se oli aktiivisin Kouvolassa
vastaavaa palvelua tuottavista järjestöistä.
Talous
Vakaa taloudellinen tilanne jatkui edelleen. Kaupungin tiukentuneesta
rahatilanteesta huolimatta sotaveteraaneille myönnettyä kuntoutusta
ei vähennetty. Kuntoutusavustukset olivat hieman yli 900.000 mk.
Jäsenmaksut ja samalla tilisiirrolla tehdyt lahjoitukset olivat edelleen
huomattava osa yhdistyksen tuloista, 68 700mk. Bingon tuotto hiipui.
Bingon koneistusta uusittiin ATK-perusteiseksi. Toimella saatiin menoja työtekijöiden osalta vähenemään. Bingotoimikunnan puheenjohtaja
Onni Sarilampi oli alkuvuodesta huolestunut tilanteesta, mutta tulos oli
kuitenkin hieman yli 30 000 mk. Bingon emäntänä toimi Anne Kurri.
Jäsenmäärä on merkitty vuosikertomukseen uudella tavalla Jako miehiin
ja naisiin on poistettu, mutta jako yhdistyksen jäsenistöön ja naisjaostoon
säilytetty. Suora lainaus vuosikertomuksesta esittää asian:
"Yhdistyksen jäsenistö: varsinaiset jäsenet
998
kunniajäsenet
4
vapaajäsenet
156
yhteensä
1158
Yhdistyksen naisjaosto
varsinaiset jäsenet
267
kunniajäsenet
vapaajäsenet
20
yhteensä
287
Lisäksi kannattajajäseniä oli 15. Rintamapalvelutunnuksen omaavia naisia
oli 31.12.93 yhdistyksen varsinaisina jäseninä 377. Kokonaismäärä väheni
26."
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1994
Vuoden vaihtuminen ei tuonut muutoksia hallitukseen. Pentti A Laakso
jatkoi puheenjohtajana, Onni Sarilampi toiminnanjohtajana ja Arvo
Aalto sihteerinä ja varapuheenjohtajana. Aalto muutti pois Kouvolasta
kesken vuoden. Varapuheenjohtajana jatkoi 1.8. alkaen Jaakko Säilä ja
sihteerinä Erkki Jääskeläinen.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Neljässä toimikunnassa vaihtui puheenjohtaja. Hengellisen toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Olavi Nordman, järjestysmiestoimikunnan Pentti
Kajorinne, palloilu ja urheilutoimikunnan Erkki Jääskeläinen ja seppeltoimikunnan Veikko Immonen. Reserviupseerikerhon, Reserviläisten,
Rintamamiesveteraanien, Rintamanaisten, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien yhdessä järjestämien hengellisten tilaisuuksien järjestelyvastuu
siirtyi Sotaveteraaneille. Järjestöjen edustajista koostui toimikunta, joka
nimettiin maanpuolustusjärjestöjen hengelliseksi toimikunnaksi. Tämän
toimikunnan puheenjohtajaksi yhdistysten edustajat valitsivat Jalmari
Ukkosen. Naisjaoston edustajana hallituksen kokouksiin osallistui Meeri
Paronen.
Aamunavaukset kansallisena veteraanipäivänä 27.4. jatkuivat kouluissa.
Kouvolan Lyseon lukiossa kävi Arvo Vilhunen, Mansikka-ahon yläasteella Viljo Harstila ja Eskolanmäen yläasteella Väinö Liimatainen. Pentti
A Laakso oli käynyt jo 25.4. Urheilupuiston yläasteella. Uutena palveluna yhdistys aloitti lakiasioiden neuvonnan veteraaneille. Yhdistyksen
jäsen, varatuomari Mauno Savela oli yhdistyksen toimistossa yhtenä
päivänä kuukaudessa jäsenistön tapaamisia varten. Palvelu oli maksutonta. Savela antoi neuvoja, varsinaiset asianajotehtävät eivät sisältyneet
palveluun. Ensimmäisen kerran Savela oli toimistolla toukokuun 4..
Toinen uusi palvelumuoto oli asuntojen korjausneuvonta. Sodan jälkeen rakennettujen omakotitalojen korjaus ja usein myös laajennus oli
ajankohtaista. Sotaveteraanipiiri valitsi rakennusmestari Olavi Toikan
korjausneuvojaksi. Neuvonnan laajetessa palkkasi piiri Sotainvalidien
Veljesliiton Kymen piirin kanssa yhteisen neuvojan, insinööri Aarne
Timosen.
Raha-automaattiyhdistys tuki neuvontaa ja osittain myös korjausten rahoitusta.
Kuntoutus
Peurungassa kuntoutettiin kaksiviikkoisin jaksoin 135 yhdistyksen
tunnuksen omaava jäsentä kaupungin myöntämän avustuksen turvin.
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Sotaveteraanipiiri maksoi 3:n ja valtio 99:n veteraanin hoidot. Kuntoutukset suoritettiin edelleen lääkärin lähetteen perusteella. Avokuntoutus
oli kymmenen hoitokerran jakso, joka pidennettiin vuoden alusta viiteentoista hoitokertaan. Myös avokuntoutukseen pääsi pääsääntöisesti
lääkärin lähetteellä. Yhdistyksen maksamaa kuntoutusta käytti hyväkseen
224 rintamatunnuksen omaavaa henkilöä.
Omatoimisesta kuntoilusta, lähinnä uinnista, kirjautui 3772 suoritusta
Hiihtäjiä, lenkkeilijöitä, voimistelijoita tai muita kuntoilun muotoja harrastavia ei ole tilastoitu. Lentopalloilijat harjoittelivat säännöllisesti neljä
kertaa viikossa.
Kilpailut
Sotaveteraanipiirin lentopalloturnaus järjestettiin 12.3. Haanojan Haalilla Kouvolassa. I-joukkue otteli voiton Kouvolaan. II-joukkue toi pronssin kotiin. Kiertopalkinto jäi Kouvolaan. Presidentti-Cup jätettiin väliin,
eikä myöskään osallistuttu liiton järjestämiin otteluihin. 70-kymppiset
tekivät ottelumatkan Helsinkiin 5.2.. Matkan tulos oli ”kymmenen sakkiin,” eli 9. sija.
Aikakirjat kertovat: ”Aaro Huuhtasen johtamat kalamiehet ja -naiset olivat
ahkerasti liikkeellä. Piirin pilkkikisoissa tuli voitto kotiin. Lisäksi otettiin osaa
perinteisiin kilpailuihin sekä Kuusankoskea että Inkeroinen – Anjalankoskea
vastaan. Tietenkin järjestimme myös omat kisat sekä kesällä että talvella.”
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Retket
Vuoden aikana kotimaan matkoja oli ohjelmassa 7 kertaa ja ulkomaille
matkustettiin 8 kertaa.
Itävaltaan suuntautunut matka oli Sotaveteraanipiirin järjestämä. Matkaan
osallistui myös Kouvolan veteraaneja. Elokuun 22. – 25. kävi viitisenkymmentä henkilöä Pietarin nähtävyyksiä katsomassa. Pärnussa, Tervis
-kylpylässä kävi huhtikuussa 29 kouvolalaista veteraania. Toukokuussa
oli seuraavan ryhmän vuoro, mutta sen ryhmän osallistujien määrää ei
ole tilastoitu. Kolmas ryhmä Tervikseen matkusti 17.9..
Marraskuun 21. – 22. käytiin ostosmatkalla Tallinnassa.
Liittokokous oli Tampereella 11.6.. Kokousedustajat matkustivat kokoukseen kahdella henkilöautolla. Seuraavana päivänä, 12.6. olleeseen
Liittojuhlaan osallistui linja-autollinen yhdistyksen jäseniä.
Valtakunnallinen Veteraanien kirkkopyhä oli Turussa 11.9..
Valtakunnallinen Sotaveteraanikuorojen yhteiskonsertti oli Jyväskylässä
22.10.. Neljännessataa kuulijaa matkusti konserttiyleisöksi. Lokakuun 26
tehtiin teatterimatka Helsinkiin. Ohjelmassa oli Sota ja Rauha.
Matkoja tehtiin hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena, mutta osallistujien määrä ei juuri vähentynyt.
Tapahtumat
Kerhoiltoja Tuulensuojassa oli vuoden aikana 29 kertaa. Osallistujia kirjattiin1432. Suosituimmat ohjelmat olivat tanssit keveine ohjelmineen,
hengelliset tilaisuudet ja esitelmät.
Kesällä saunottiin Veteraanimajalla kerran viikossa. Ilmainen linja-autokuljetus mahdollisti autottomienkin osallistumisen. Maja oli käytössä 1.4.
– 5.10.. Kesän aikana rakennettiin grillikatoksen yhteyteen tanssilava.
Veteraanimajalla pidettiin kesällä tanssit, joissa oli solistina Kaija Pohjola.
Kesän aikana Majan vieraskirjaan tuli 2550 nimeä. Kävijöitä oli kuitenkin
enemmän, sillä kaikki eivät muistaneet merkitä nimeään vieraskirjaan.
Tammitanssit pidettiin Upseerikerholla 29.1.. Kuntotalolla olivat Päivähumpat kaksi kertaa, 17.4. ja 12.10.. Tanssien kävijämäärä laski aikaisemmista vuosista. Talvikauden päättäjäisissä 17.4. myytiin vain 192 lippua ja Syyshumpissa 151 lippua. Tulos jäi kuitenkin plusmerkkiseksi.
Veteraanikolmikon itsenäisyyspäivän aaton juhla Kaupungintalolla ja
pikkujoulu Toimiupseerikerholla olivat suositut loppuvuoden vakiotapahtumat.
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Kuoro
Kuoro harjoitteli vuoden aikana 31 kertaa ja esiintyi 29 kertaa. Laulajia
kuorossa oli 46. Kuoroa johti Martti Hyyrynen
Sotaveteraanikuoro lauloi 27.7.1994 Sotainvalidien Veljesliiton valtakunnallisilla päivillä Kouvolassa. 4.9.1994 oli Kiltapiirin tilaisuudet,
joissa kuoro esiintyi sekä kirkossa että pääjuhlassa. Pohjois-Kymen
Sotilaspoikakilta järjesti sodan aikana olleiden Asemiesiltojen tapaan
tilaisuuden, jossa kuoro oli esiintymässä. Valtakunnallisen Sotaveteraanikuorojen yhteiskonsertti oli 22.10.1994 Jyväskylässä. Esiintyminen
Kuusankosken Koskelassa, Kymi-yhtiön Kerholla, oli menestys. Esiintymisen ajankohtaa ei ole kirjattu.
Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu toimi perinteiseen tapaan. Apua annettiin tarvitseville.
Terveyskeskuksessa käytiin laulutervehdyksellä 12 kertaa. Erikoisin laulutervehdys esitettiin yhdistyksen jäsenelle Annikki Mansikalle hänen
100-vuotissyntymäpäivänään. Mansikka sai iäisyyskutsun vain kolme
viikkoa myöhemmin.
Talous
Talous pysyi vakaana. Jäsenmaksut oli pidetty jo vuosia samalla tasolla,
35 mk vuosi. Jäsenmaksujen yhteydessä tehdyt ”lahjoitukset” olivat merkittäviä. Bingo tuotti kohtalaisesti. Hallituksen joulukuun kokouksessa
bingotoimikunnan puheenjohtaja, Onni Sarilampi ilmaisi asian: ”menee
hyvin ja kiirettä on”. Samalla hän kertoi jättävänsä toimikunnan puheenjohtajan tehtävät tulevan vuoden alusta.
Kaupunki rahoitti kuntoutusta hyvin. Hallinto ja toimintamenot pystyttiin rahoittamaan jäsenmaksuilla, juhlien, retkien ja myyntiartikkelien
tuotoilla. Vuoden tulos oli positiivinen.
Sotaveteraaniliiton järjestämä ”Iltahuuto -94” keräys käynnistyi 1.3..
Liitto pyysi Kouvolan Sotaveteraaneja asettamaan edustajansa keräystoimikuntaan. ”Vilkkaan keskustelun jälkeen tehtävään lupautui Pentti A
Laakso”. Helmikuussa pidetyssä kokouksessa kyseinen kohta on korjattu
pöytäkirjaan: ”...siten, että Kouvolan Sotaveteraaneja edustaa ”Iltahuutokeräystoimikunnassa Alf Ulsson (Olsson), eikä Pentti A Laakso”.
Huhtikuussa Sotaveteraanit saivat Iltahuuto-keräykseen nuoremman
polven edustajia. Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan jäsen Pekka Suoma-
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Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan hallituksen jäseniä vieraili Veteraanimajalla IltaHuuto-keräyksen merkeissä. (vas) Erkki Jääskeläinen, Esko Seppä, Pentti A Laakso, Sotilaspoikakillan
pj Ilmari Lindberg ja Leo Jämsä. (Kuva Erkki Vitikainen)

lainen laati yksilöidyn keräyssuunnitelman. Varusmiehet suorittaisivat
ovelta ovelle keräyksen ja heidän oppainaan toimisi 10 – 15 Sotilaspoikaa
ja Sotaveteraaneja.
Esko Seppä järjesti paikallisiin tavarataloihin laatikot, joihin pulloja
palauttavat asiakkaat saivat pudottaa palautusmaksulipun lahjoituksena
sotaveteraaneille.
Kouvolan urheilijat järjesti ”Ruusu-hölkän” Urheilupuistossa 4.5.1994.
Tuotosta neljäsosa luovutettiin Iltahuutokeräykseen. Toimi Olkku, kauppaliikkeissä tunnettu veteraani, järjesti ”Hyvä-Veli periaatteella” toimivan keräyksen ”Iltahuudon” kartuttamiseksi.
Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 1401 jäsentä.
Varsinaisia jäseniä oli 903, kunniajäseniä 4, vapaajäseniä 223. Naisjaostossa
varsinaisia jäseniä oli 231ja vapaajäseniä 25. Kannattajajäseniä oli 15.
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1995
Uusi vuosi, uusi hallitus. Pentti A.Laakso jatkoi puheenjohtajana, varapuheenjohtajana Jaakko Säilä ja Onni Sarilampi toiminnanjohtajana. Pentti
Kajorinne jatkoi hallituskautensa jälkimmäisen vuoden. Erovuoroiset
jäsenet Irja Hasanen, Erkki Vitikainen ja Erkki Jääskeläinen valittiin uudelleen. Jääskeläinen jatkoi sihteerin tehtäviään. Veikko Viantie kieltäytyi
jatkamasta hallituksessa. Hänen tilalleen valittiin Esko Seppä. Arvo Aalto
oli muuttanut pois Kouvolasta. Olli Rusko tuli valituksi vapautuneelle
paikalle.
Neljässä toimikunnassa vaihtui puheenjohtaja. Onni Sarilampi ei
jatkanut bingotoimikunnan johtajana. Sijalle tuli Pentti A.Laakso.
Kalamiestoimikunnan Aaro Huuhtanen antoi tehtävänsä Oiva Vätölle.
Yksitoista vuotta palloilu- ja urheilutoimikuntaa johtanut Veikko Viantie
pyysi eroa tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esko Seppä.
Edellisen vuoden aikana perustettu ja Jalmari Ukkosen johtama maanpuolustusjärjestöjen hengellinen toimikunta vaihtoi puheenjohtajansa.
Albin Rämä aloitti tehtävässä.
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry:n toiminnanjohtaja vaihtui huhtikuun 15. Edesmenneen Aaro Huuhtasen tilalle tuli uusi mies, kouvolalainen Toivo Hartikainen. Hän on nuoremman polven edustajia ja
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n kannattajajäsen.
Tupakkalaki aiheutti hallitukselle pohdittavaa alkuvuodesta. Bingohuoneiston ilmanvaihto ei täyttänyt lain vaatimuksia. Rakennusalan asiantuntija Olavi Toikka tutki korjausten mahdollisuutta. Mitään päätöksiä
hallitus ei kuitenkaan tehnyt. Toukokuun kokouksessa hallitus totesi
bingon pelaajien vähentyneen. Elokuussa todettiin epäselvyyksiä bingon raha-asioiden hoidossa ja Anne Kurrilta evättiin tilien käyttöoikeus.
Bingoa pyrittiin myymään Kouvoille ja Koo-Koolle, mutta ostohalukkuutta ei löytynyt. Syyskuun 12. pidetyssä hallituksen kokouksessa todettiin bingoluvan päättyvän 25.9. Siihen päätettiin hakea jatkolupaa.
Myyntiponnisteluja jatkettiin. Sotkut raha-asioissa johtivat bingoemännän työsuhteen purkamiseen 2.11. ilman irtisanomisaikaa. Joulukuun
18. olleessa hallituksen kokouksessa taloudenhoitaja ilmoitti hallitukselle bingotoiminnan päättyneen 15.12. Yhdistykselle ei tullut tappioita
lopettamisesta. Vuodesta 1974 yhdistykselle tuloja tuottanut bingo joutui
lopettamaan yleisen peli-innon hiipumisen seurauksena.
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Puolustusvoimat alkoivat lähestyä veteraaneja perinteen siirtämiseksi
nuoremmille sukupolville. Kymen Sotilasläänin komentaja kutsui veteraaneja esittämään tervehdyksensä kutsuntoihin marraskuun 7. – 10
päivinä. Karjalan Prikaatin komentaja kutsui veteraaneja sotilasvalatilaisuuksiin.
Koulujen aamunavaukset 27.4 olivat jo perinnettä. Vuonna 1995 tehtävän suorittivat Paavo Laherto, Pentti A.Laakso, Väinö Liimatainen,
Martti Härkönen, Irja Hasanen ja Jaakko Säilä.
Tulevana vuonna yhdistys täyttäisi 30 vuotta. Juhlien valmistelu aloitettiin jo elokuussa. Juhlan aikana julkaistaisiin juhlalehti, jonka valmisteluun nimettiin työryhmä puheenjohtajana Erkki Vitikainen ja jäseninä
Olavi Piesanen ja V.A.Turunen. Talousjaostoon nimettiin Igor Pallaskari,
Kaarlo Kantokari ja Asser Nurminen.
Kuntoutus
Laitoskuntoutus jatkui pääasiallisesti Peurungassa. Kuntoutettavia oli vuoden 1995 aikana yhteensä 252. Kaupunki maksoi 141, Sotaveteraanipiiri
3 ja valtio 108 kuntoutuslaskua.
Avokuntoutusta sai 248 jäsentä pääsääntöisesti kaupungin rahoituksella.
Uutena avokuntoutusta tarjoavana ”laitoksena” toimi Sotainvalidien
Veljesliiton Kouvolan osaston syyskuun alussa valmistunut Haanojan
palvelukeskus. Palvelukeskuksen hallituksessa Sotaveteraaneja edusti
toiminnanjohtaja Onni Sarilampi. Hallituksessa oli myös Kouvolan kaupungin sosiaalitoimen edustaja.
Lentopalloilijat ahkeroivat innolla harrastuksensa parissa. Harjoitukset
olivat kolme – neljä kertaa viikossa. Uintikertoja kirjautui 3188 suoritusta. Ilmainen uintimahdollisuus oli mahdollinen kaksi kertaa viikossa.
Hiihdon harrastajat kirjoittivat nimensä 526 kertaa joko Käyrälammen
tai Rajamäen hiihtomajalla olevaan vihkoon. Pyöräilyn, lenkkeilyn, voimistelun ja lukuisten muiden kuntoilujen suoritukset eivät kirjautuneet
tilastoihin.
Uutela lajina tarjottiin keilailua, mutta sitä ei vielä mainita lajien luettelossa.
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Kilpailut
Lentopalloilijat voittivat Sotaveteraanipiirin mestaruuden 19.3 Karhulassa. II-joukkue otteli pronssia. Voitto oikeutti joukkueen liiton kisoihin
Kuortaneelle 1. – 2. kesäkuuta 1994. Tulos ei kuitenkaan ollut kirjaamisen arvoinen. Presidentti-Cup:iin ei osallistuttu lainkaan.
Kalastajat pilkkivät piirin mestaruuden. Huhtikuun 7. pilkittiin voitto
aliupseereista Rapojärvellä. Pronssi oli tuloksena piirin rantaonginnoissa.
Kisa ongittiin Iitin Sotaveteraanien majalla 11.7.. Syyskuun 18. ongittiin
Anjalankoski-Inkeroisten joukkuetta vastaan, tulokset eivät kirjautuneet
aikakirjoihin.

Pitkällä vavalla ongittiin 11.7. Etualalla Erkki Jääskeläinen ja taaempana Esko Karjalainen. (Kuva Erkki
Vitikainen)

Matkat
Matkailutoimikunnan puheenjohtaja totesi vuoden toisessa hallituksen
kokouksessa halukkuuden matkustamiseen olevan vähenemässä. Matkoja
tehtiin kuitenkin kotimaassa kahdeksan ja ulkomaille kuusi kertaa.
Matkoille osallistui n. 500 jäsentä. Ulkomaisia matkakohteita ovat olleet
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mm. Unkari toukokuun alussa, Pärnun matka huhtikuun puolivälissä
ja risteily Helsingistä Pietariin elokuussa. Vuoden aikana käytiin myös
Teneriffalla. Kotimaan matkoista eräs oli teatterimatka Helsinkiin Aila
Arajuuren juhlanäytäntöön. Kesäkuun matka tehtiin Keski-Suomeen.
Toiset kotimaan matkat olivat lyhyitä päivän matkoja erilaisiin tilaisuuksiin, kuten veteraanien kirkkopyhämatka Haminaan 17. elokuuta.
Tapahtumat
Kerhoillat Tuulensuojassa jatkoivat perinteiseen tapaan vaihtelevalla ohjelmalla. Iltoja oli 27 kertaa ja kirjattuja osallistujia 1587. Huhtikuun 6.
esitelmöi kenraali Lauri Koho, mutta esitelmän aihe ei tullut kirjatuksi
aikakirjoihin.
Kuntotalolla tanssittiin pari kertaa vuoden aikana. Palmutanssit oli 28.1.
ja Syyshumpat 12.10. Ne eivät kuitenkaan olleet yleisömäärältään aiempien vuosien tasoisia. Tanssijoita oli puolentoista sadan verran. Ne jäivät
kuitenkin taloudellisesti tuottavalle puolelle. Upseerikerholla järjestettiin
Tammitanssit 28.1. ja Pikkujoulut 25.11. Osallistujia Kuntotalon ja
Upseerikerhon tilaisuuksissa oli yhteensä vajaat kahdeksansataa.
Kesällä linja-auto vei saunojat keskiviikkoisin Veteraanimajalle, jossa
oli ohjelmaa. Tanssejakin järjestettiin uudella lavalla. Kaija Pohjola oli
laulusolistina kolmannen kerran 7.6.. Kaija lauleskeli ilman palkkiota,
kuten aikaisemmillakin kerroilla. Yhdistyksen oma muusikko Oiva Vättö
tahditti kesäisiä tansseja. Majan vieraskirjaan kirjoitti nimensä n. 2000
kävijää. ”Isäntä-emäntäpari Jämsä saa todella pyörät pyörimään”, kerrotaan vuosikertomuksessa.
Yhdistys järjesti yhdessä Kouvolan Karjalaisten kanssa talvisodan päättymisen muistojuhlan 13.3. Keskuskirkossa. Kirkko oli lähes täynnä
kuulijoita.
Orimattilan Sotaveteraanien hengellinen toimikunta vieraili Kouvolassa
23.5. Heille järjestettiin ohjelmaa Kouvolassa, Anjalankoskella ja Utissa,
Laskuvarjojääkärikoulussa.
Sotaveteraanipiiri järjesti yhdistyksilleen syystapahtuman Valkealassa
15.9.. Päivän ohjelmassa oli erilaisia pelejä, 3 km pituinen luontopolku
ja tietoisku piirin tapahtumista. Päivän parasta antia oli ystävien tapaaminen piirin eripuolilta.
Kuoro
Kuorolla oli vilkas toimintavuosi. Esiintymisiä oli vuoden aikana 35 ja
harjoituksia 27 kertaa.
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Kuoron esittämistä lauluista oli huomattava osa Uuno Kuparisen, kuoron jäsenen ja säestäjän sovittamia. Kuoro avusti Haminan Mieslaulajia
elokuun 17. olleessa veteraanien kirkkopyhän tilaisuuksissa. Lokakuun
22. järjestettiin Kymen läänin kuorojen yhteiskonsertti Kymin kirkossa.
Yhteiskonserttiin osallistuivat Karhulan – Kymin sotaveteraanilaulajat,
Lappeenrannan seudun veteraanikuoro ja Kouvolan Sotaveteraanikuoro.
Sanomalehdissä Kouvolan kuoro oli kuitenkin nimetty Anjalankosken
sotaveteraanikuoroksi. Virhe johtunee siitä, että Kouvolan kuorossa
lauloi myös anjalankoskelaisia veteraaneja. Laulajia kuorossa oli vuoden
lopussa 41.
Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu oli yksitoista vuotta auttanut heikompikuntoisia veteraaniperheitä. Vuoden 1995 asiakirjoissa esiintyy ensimmäisen kerran merkkejä siitä, että auttajat ikääntyivät itsekin. Suora lainaus vuosikertomuksesta: ”Ystäväpalvelukerhon toiminta on jatkunut entiseen hyvään malliin.
Vaikka ennen pitkää auttajatkin tarvitsevat apua. Monenmoiset kesätyöt ja
talven lumityöt ym. ovat korvaamatonta apua heikkokuntoisimmille sisarille
ja veljille. On edelleen käyty laulutervehdyksillä terveyskeskuksessa, jossa on
meidänkin veteraaniveljiä. Ystäväpalvelu tarvitsisi lisää auttavia käsiä.”
Väinö Liimatainen, ystäväpalvelun aloittaja, oli toiminut ”kerhon” puheenjohtajana koko sen toiminta-ajan.
Talous
Yhdistyksen talous oli edelleen tyydyttävällä tasolla, vaikka bingon tuotot
loppuivatkin. Jäsenmaksu pidettiin edelleen alhaisena, vaikka tulot vähenivät. Jäsenmaksusta vapautettujen, yli 80-vuotiaitten määrä lisääntyi
vuosittain.
Bingon tuotto jäi alijäämäiseksi. Kaupungin ja valtion varoin voitiin kuntoutukset tehdä entiseen tapaan. Juhlien ja iltamien tuotoilla, matkojen
ja retkien ylijäämillä ja myyntituloilla hoidettiin hallinnon ja toiminnan
kuluja. Vuoden tulos oli kuitenkin huomattavasti alijäämäinen
Jäsenmäärä laski edelleen. Vuoden viimeisenä päivänä se oli 1358.
Tunnustuksellisia jäseniä oli 1094 joista kunniajäseniä 3, vapaajäseniä
281 ja maksavia jäseniä 810. Naisjaostossa oli 246 jäsentä, joista 34 vapaajäsentä ja 212 maksullista jäsentä. Kannattajajäseniä oli 18.
Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen 36. Kutsun viimeiseen iltahuutoon sai
56 jäsentä.

134

Lopullinen 6.4.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

134

20.4.2006, 10:51

1996
Uusi vuosi toi joitakin muutoksia Kouvolan Sotaveteraanit ry:n hallintoon ja toimintaan. Hallituksessa vaihtui vain yksi henkilö. Erovuoroiset,
Erkki Vitikainen, Irja Hasanen, Erkki Jääskeläinen ja Esko Seppä valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Olli Rusko, joka valittiin
edellisenä syksynä kieltäytyneen Viantie paikalle, ei halunnut jatkaa hallituksessa. Hänen paikalleen valittiin Kaarlo Kantokari. Puheenjohtajana
jatkoi Pentti A Laakso. Hallituksen jäseninä jatkoivat Onni Sarilampi,
Jaakko Säilä, ja Pentti Kajorinne. Jaakko Säilä jatkoi varapuheenjohtajan
tehtävässä. Ensimmäisen kerran vuoden 1996 hallitukseen valittiin kaksi
varajäsentä. Valituiksi tulivat Eero Nikkola ja Martti Härkönen. Heistä
Eero Nikkola arvottiin tehtävään vain vuodeksi. Martti Härkösen varajäsenyys oli kaksivuotinen. Hallituksen kokouksiin osallistui naisjaoston
puheenjohtaja Meeri Paronen.
Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pentti A Laakso, varapuheenjohtaja Jaakko Säilä, taloudenhoitaja Esko Seppä ja toiminnanjohtaja/
sihteeri Onni Sarilampi. Hän toimi myös toimiston hoitajana. Toista
sihteeriä ei nimetty.
Talousvaliokuntaa ei vuodelle 1996 valittu lainkaan. Toisten toimikuntien puheenjohtajat olivat:
hengellinen toimikunta Olavi Nordman; Tuulensuoja- huvitoimikunta,
järjestysmiestoimikunta ja lipputoimikunta Pentti Kajorinne, kalamiestoimikunta Oiva Vättö, kuorotoimikunta Jaakko Säilä, matkailutoimikunta Asser Nurminen, majatoimikunta Kaarlo Kantokari, palloilu ja -urheilutoimikunta Esko Seppä, seppeltoimikunta Veikko Hasu, tiedotustoimikunta Erkki Vitikainen, veteraanikolmikon juhlatoimikunta Pentti A.
Laakso, maanpuolustusjärjestöjen hengellinen toimikunta Albin Rämä ja
maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöelin Pentti A.Laakso.
Kuntoutustoimikuntaa ei valittu. Kuntoutukseen lähetettävät oli aiemmin koottu yhdistyksen toimesta lääkärin lähetteiden perusteella.
Kaupunki, joka maksoi suurimman osan laitoskuntoutuksen laskuista,
perusti työryhmän, joka valitsi lähtijät lääkärin lähetteen ja yhdistyksen
tekemään ehdotuksen perusteella. Yhdistys tarkkaili ”vuorojärjestystä”.
Tähän kaupungin työryhmään nimettiin Sotaveteraanien edustajaksi
Onni Sarilampi. Hänet nimettiin myös Sotainvalidien Haanojan palvelukeskuksen hallitukseen Sotaveteraanien edustajaksi.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

Lopullinen 6.4.

135

20.4.2006, 10:51

135

Kuntoutus
Kuntoutuksen järjestäminen oli kehittynyt vuosien kuluessa. Ennen varat laitoskuntoutukseen hankki yhdistys ja Sotaveteraanipiiri. Seuraavaksi
kaupunki ryhtyi avustamaan kuntoutuksia. Vähän myöhemmin myös
valtio myönsi rahaa veteraanien kuntoutukseen. Aikakirjat tilastoivat
kuntoutukset maksajan mukaan. Vuoden 1996 tilastoissa on vain kaksi
rahoittajaa, kaupunki 108 ja valtio 80 henkilöä, yhteensä 188 henkilöä.
Sotainvalidien omistama Haanojan palvelukeskus oli uusin avohoitoja
antava laitos. Osa lääkärin lähetteen saaneista veteraaneista ohjattiin
Haanojalle. Kouvolan kaupungin avustuksin lähetettiin avokuntoutukseen 233 veteraania. Kaupungin perustamasta työryhmästä huolimatta,
laitoskuntoutukseen lähtijät valitsi edelleen yhdistys.
Uimarien tilastointi siirtyi kaupungille. Kaupunki antoi ilmaiset uintikerrat, mutta vähensi vastaavan summan myöntämistään kuntoutuksen
määrärahoista.
Käyntejä Käyrälammen ja Rajamäen majoilla kirjautui yhteensä 536
kertaa.
Suurimman osan näistä suorituksista tekivät Vilho Mynttinen 225 ja
Erkki Vitikainen 111 käyntiä Käyrälammella. Teuvo Savisalo poikkesi
22 kertaa Rajamäelle. Kirjautuneista suorituksista 85 % oli mainittujen
kolmen miehen tekemiä.
Lentopalloilijat harjoittelivat uutterasti kolme – neljä kertaa viikossa.
Kesäisin vastustajina olivat Rautatieläisten Eläkeläiset. Ottelut pelattiin
silloin Rautatieläisten puiston kentällä.
Kilpailut
Uutteran harjoittelun tuloksena Kouvolan lentopallojoukkue voitti Sotaveteraanipiirin mestaruuden. Ottelu pelattiin Valkeakassa. Vastustajiksi
mainitaan vain Kotkan ja Haminan joukkueet. Liiton lentopallomestaruuskisoihin Kymenlaakson joukkue koottiin Kotka, Haminan ja
Kouvolan pelaajista ns. sekajoukkueeksi. Piiriä ei edustanut piirin mestaruuden voittanut joukkue, kuten aiemmin oli ollut tapana.
Kalastajat pilkkivät yhdistyksen kisan Rapojärvellä 13. huhtikuuta. Kesäonginta oli ohjelmassa 20.7.. Ongintapaikka oli Maitolahti. ”Osallistuttiin
myös piirin järjestämiin pilkki- ja ongintakilpailuihin, mutta niissä ei saavutettu mainittavampaa menestystä”, kertoo vuosikertomus.
Piirin pilkkikilpailuissa oli vain 8 osallistujaa Kouvolasta. Ongintoihin
Anjalankoskella ja Kuusankoskella osallistui vain 4 Kouvolan yhdistyksen jäsentä.
Hallituksen kokouksessa todettiin: ”Kalakilpailuja syytä vähentää”.

136

Lopullinen 6.4.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

136

20.4.2006, 10:51

Retket ja matkat
Vuoden aikana tehtiin kahdeksan matkaa kotimaassa ja neljä ulkomaille. Kaikki matkat olivat ”loppuun myytyjä”. Kaukaisimpiin kohteisiin
suuntautuviin matkoihin kiinnostus väheni. Matka Teneriffalle ajoittui
maaliskuun alkupuolelle. Lähtö oli 5.3.1996. Tallinnassa käytiin 18.4.
Parin viikon Rodhoksen matka alkoi 24.9.1996.
Ahvenanmaan matka oli kesäkuun puolivälissä 13. – 14.6.1996.
Helsingin matka tehtiin heti juhannuksen jälkeen, 25.6.. Matkalla
käytiin Presidentinlinnassa ja Suomenlinnassa. Miehikkälässä oli ”musikaalinen ja taiteellinen veteraanijuhla 27.7.1996.” Kouvolasta osallistuttiin
suurella joukolla”. Syyskuun 8. oli matka Lahteen, Veteraanien kirkkopyhän tilaisuuksiin. Kotimaan matkailusta on vain vähän merkintöjä. Erään
matkan tietoihin on kirjattu ”Liput oopperaan on loppuun myyty”.

30 -vuotisjuhla

Juhlavuoden hallitus (edessä vas) Jaakko Säilä, Irja Hasanen, Pentti A Laakso ja Meeri Paronen, (takana vas) Erkki Jääskeläinen, Esko Seppä, Erkki Vitikainen, Pentti Kajorinne, Kaarlo
Kantokari, Eero Nikkola, Onni Sarilampi ja Martti Härkönen. (Sotaveteraanien arkisto)
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Kukitetut perustajajäsenet (vas) Viljo Harstila, Teppo Mäkelä, Alpo Johansson, ja puheenjohtaja Pentti A Laakso. (Kuva Mirja Ora)

Huhtikuun 20.1996 tuli kuluneeksi 30 vuotta Kouvolan Sotaveteraanit
ry:n perustamisesta. Seuraava päivä oli sunnuntai ja silloin järjestettiin
juhlat. Päivä alkoi kunnianosoituksella sankarihaudoilla. Tilaisuuteen

Juhlalehden sisältöä pohtimassa
Mirja Ora ja Sulo Suortanen.
(Kuva Mirja Ora)
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osallistui useita kymmeniä yhdistyksen jäsenistä. Vastaanotto ja pääjuhla olivat Kaupungintalolla puolen päivän aikaan. Vastanotolla yhdistystä
onnittelivat kymmenet järjestöt ja yksityiset henkilöt. Pääjuhlassa kukitettiin perustajajäsenet Viljo Harstila, Teppo Mäkelä ja Alpo Johansson.
Neljäs elossa oleva perustajäsen Aarre Untolahti ei ollut juhlassa paikalla.
Juhlapuheen piti kenraalimajuri Matti Suokas. Juhlaan valmistettiin lehti, ”Kouvolan Sotaveteraani, Kouvolan Sotaveteraanit ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisu 21.4.1996”. 24-sivuinen tabloit-kokoinen sanomalehti sisälsi
muistelmia sodanajalta, kuten ”Kirje Sieltä Jostakin 29.1.42, Korsusta
ohjeita abiturientille” ja ”Tuntematon Lapin sota”. Ensin mainitun
artikkelin oli toimittanut Mirja Ora ja jälkimmäisen kirjoittanut Sulo
Suorttanen. Parhaiden veteraanien tuntoja tuohon aikaan kuvannee
juhlajulkaisussa oleva runo, jonka on kirjoittanut Matti Jantunen.
Sotaveteraanit 30 vuotta
Siellä jossain kun vuosia vietimme
kaveriksi me kasvoimme silloin.
Sodan jälkeistä aikaakin mietimme:
rauha saadaanko, missä ja milloin.
Veljet – olimme suojana Suomenmaan
Oli tehtävä uskottu meille
Idän ikeen alle ei taivuttukaan
Kiitos kaikille uhrautuneille
Mitä tehdä kun pääsimme siviiliin
kellä työ – mikä ammatin aiheet
Yhtä pidimme kuitenkin ystäviin
Saimme kuulla näin veljien vaiheet
Vuosikymmenet ovat jatkoa vaan
sille hengelle, jonka me loimme
Se lujittuu yhä jatkuessaan
niin kauan kuin kohdata voimme
Aseveljiä oltiin – ja ollaan myös
veteraanien muoto vain meillä
30 vuotta – veteraani – sun työs
on veljiksi vihkiytyneitä
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Veteraanien lailla nyt naisetkin
tammenlehteä tohtivat kantaa
Ovat kanssamme he - kuten silloinkin
Heille tahdomme arvoa antaa
Veteraani vieläkin voimissaan
vaikka käyneet on harmaiksi hapset
Vielä taitoa on hänen toimissaan
joita jatkaa jo lasten lapset.
Moni meistä ainakin arvata vois
miten karttuu kalmiston kansa
Veteraani on jossain taas nukkunut pois
Havuseppele haudallansa.
Muistelmien ohella lehdessä oli ajankohtaisiakin artikkeleita. ”Haanojan
palvelukeskus tarpeeseen” oli lehden päätoimittajan Erkki Vitikaisen
käsialaa.
Tapahtumat
Veteraanien esittämä tervehdys kutsunnoissa ja osallistuminen sotilasvalatilaisuuksiin Vekaranjärvellä muodostuivat jo perinteeksi. Puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja joku hallituksen jäsenistä kävivät tapahtumissa.
Samoin itsenäisyyspäivän aikoihin jäähallissa järjestetty koululaisten juhla oli veteraanien, varsinkin kuoron ohjelmassa.
Kaupungintalossa aloitettiin remontti. Veteraanikolmikko ei voinut järjestää itsenäisyyspäivän aaton tilaisuutta.
Tuottoisia tansseja järjestettiin Kuntotalolla kaksi kertaa, Palmutanssit ja
Syystanssit sekä Upseerikerholla tanssit ja pikkujoulut. Neljään tilaisuuteen osallistui yhteensä 566 henkilöä.
Juhlien osallistujat vähenivät vuosittain. Aikaisemmin oli yhtenä tanssiiltana enemmän osallistujia kuin nyt koko vuonna.
Kaupunki ryhtyi remontoimaan Tuulensuojaa. Kokoontumiset siirtyivät
väliaikaisiin tiloihin Oikokatu 2:een. Suosiota tapahtumat eivät kuitenkaan menettäneet. Esitelmätilaisuuksia oli 16 kertaa, laulutuokioita
3, humppahetkiä 2 ja hengellisiä tilaisuuksia 6 kertaa. Kerran jaettiin
jäsenkirjeet vapaaehtoisille jakajille. Tilaisuuksien osallistujiksi kirjattiin
yhteensä 1512 henkilöä.
Kesäiset Veteraanimajan tilaisuudet jatkuivat perinteitä noudattaen.
Kaija Pohjola lauleskeli majalla kerran, mutta päivämäärää ei ole merkitty muistiin. Yhden keskiviikon ohjelman järjesti seurakunta.

140

Lopullinen 6.4.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

140

20.4.2006, 10:51

Kuoro
Kuorossa oli 40 laulajaa. I-tenoreita oli 12, II-tenoreita 8, I-bassoja 10 ja
II-bassoja 10. Esiintymisiä kertyi 32 kappaletta. Harjoiteltiin vähemmän,
vain 27 kertaa. Martti Hyyrynen johti ja Uuno Kuparinen sovitti laulut
ja säesti tarvittaessa. Jaakko Säilä toimi kuoron puheenjohtajana.
Ystäväpalvelu

Vuoden lähimmäinen 1996, Väinö Liimatainen. (Väinö Liimataisen arkisto)

Puheenjohtajan vaihtuminen ystäväpalvelutoimikunnassa ei muuttanut toimintaa millään lailla.
Samankaltaisuus oli niin täydellistä, että vuosikertomuksessa on
edellisen vuoden tekstiä muutettu vain neljällä sanalla. Suomen
mielenterveysseura nimesi 10.10.
Maailman mielenterveyspäivänä,
joukon järjestöjen ehdottamia
henkilöitä Vuoden lähimmäisiksi.
Ystäväpalvelukerhon puheenjohtajana kymmenen vuotta toiminut
Väinö Liimatainen oli yksi nimetyistä. Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Paavo Laherto luovutti
nimitykseen liittyvän kunniakirjan
Väinölle 24.10..

Talous
”Yhdistyksen taloudellista tulosta ja kassatilannetta voidaan pitää tyydyttävänä. Menojen / tulojen suhde ei tule yhdistyksen kohdalla kriittiseksi
lähimpään 5 vuoteen”. Kaupunki vähensi kuntoutusmäärärahaa 150000
markalla, miljoonaan markkaan. Kouvolan Sotaveteraanien osuus oli yli
80 % myönnetystä summasta. Jäsenmaksut ja samalla tehdyt lahjoitukset, tanssiaisten tulot ja adressien ja kalentereiden myynti sekä matkojen
”ylijäämä” rahoitti hallintomenot. Kaupunki ja valtio olivat pääsääntöisesti kuntoutuksen rahoittajina.
Jäseniä oli vuoden lopussa 1315. Heistä 24 oli kannattajajäseniä ja naisjaoston jäseniä 240 Uusia jäseniä liittyi 30 ja erosi 6.
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1997
Vuoden vaihtuminen toi hallitukseen vain yhden muutoksen. Vuoden
1996 syyskokous valitsi erovuoroiset Irja Hasasen, Erkki Vitikaisen ja
Esko Sepän uudelleen. Uudeksi jäseneksi tuli Panu Loikkanen. Valinta
suoritettiin äänestäen. Neljälle hallituspaikalle oli seitsemän ehdokasta.
Äänestyksessä hylättiin 5 lippua ja kaksi oli tyhjiä. Hylätyt ja tyhjät liput
eivät olisi vaikuttaneet vaalin tulokseen. Erovuoroinen varajäsen vaihtui.
Eero Nikkolan tilalle valittiin Erkki Jääskeläinen. Kokouksessa oli paikalla
118 yhdistyksen jäsentä.
Puheenjohtaja Pentti A Laakso jatkoi tehtävässään. Varapuheenjohtaja
vaihtui. Jaakko Säilä ehdotti seuraajakseen Panu Loikkasta. Onni
Sarilampi jatkoi toimistonhoitaja-sihteerinä ja Esko Seppä taloudenhoitaja-rahastonhoitajana
Työvaliokuntaan nimettiin entiseen tapaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri.
Toimikuntien puheenjohtajissa tehtiin yksi muutos. Hengellisen toimikunnan Olavi Nordmanin seuraajaksi tuli Hilkka-Liisa Hirvikallio.
Edustus Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöelimessä vaihtui. Pentti
A.Laakson seuraajaksi nimettiin Panu Loikkanen.
Vuoden aikana yhdistys siirsi kirjanpidon tilitoimistolta piirin toiminnanjohtajalle Toivo Hartikaiselle. Yhdistys säästi kustannuksissa ja tilit
valmistuivat heti vuoden vaihteen jälkeen.
Kansallinen veteraanipäivä oli sunnuntaina. Koulut järjestivät veteraanipäivän aamunavauksen jo perjantaina 25.4. Kuusi koulua oli pyytänyt veteraanin aamunavaukseen. Salparinteen yläasteella vieraili Jaakko Säilä,
Lehtomäen ala-astella Väinö Liimatainen, Kankaan ala-asteella Matti
Jantunen, Urheilupuiston yläasteella Panu Loikkanen, Mansikka-ahon
yläasteella Pentti A Laakso ja Ammatillisessa koulukeskuksessa Martti
Härkönen.
Karjalan Prikaatin sotilasvalatilaisuudessa 28.2. edustivat veteraaneja
Panu Loikkanen ja Onni Sarilampi ja 22.8. Pentti A Laakso ja Erkki
Vitikainen.
Kutsunnoissa oli veteraanien puheenvuoro. Ensimmäisenä kutsuntapäivänä, 12.11 puheenvuoron käytti Panu Loikkanen. Seuraavana päivänä oli vuorossa Jaakko Säilä. Kolmantena päivänä, 14.1. puhui Pentti
A.Laakso.
Abiturienttien Itsenäisyysjuhlaan 4.12. tuli kutsu veteraaneille. Edustajat
olivat Erkki Vitikainen ja Pentti Kajorinne.
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Urakka on valmis. Osa talkoisiin osallistuneista sotilaspojista. (Piirin arkisto)

Veteraanitalo maalattiin uudelleen
Veteraanitalon ulkomaalaus oli rapistunut vuosien kuluessa. Asia tuli
puheeksi Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan vuosikokouksessa. Killan
puheenjohtaja Ilmari Lindberg toimi heti. Hän kysyi kokouksessa
ketkä tulisivat talkoisiin mukaan. Monta kymmentä kättä nousi heti.
Maalausurakka otettiin killan ohjelmaan. Hankittiin maalit ja talkoojoukko maalasi talon toukokuun alussa.
Talkoolaisten pääosan muodosti noin parinkymmenen laulajan ja
soittajan joukko Sotilaspoika-killan kuorosta ja orkesterista. Maalaus
maksoi yhdistykselle vain talkoolaisille tarjottujen aterioiden tarvikkeet.
Naisjaosto ”talkoili” ruoan valmistuksen. Urakka eteni ripeästi.
Sotaveteraanipiirin puheenjohtajan, Paavo Laherron tullessa työmaalle
katsomaan työn sujumista, olivat talkoolaiset vastassa ja sanoivat: ”Tulit
juuri sopivaan aikaan. Talo on maalattu.”
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Kuntoutus
Veteraanien ikääntyminen alkoi tuntua myös kuntoutuksessa. Matkustaminen toiselle paikkakunnalla oli rasittavaa. Peurunkaan menijät
matkustivat yhdistyksen tilaamalla linja-autolla yhdessä Valkealan Sotaveteraanien kanssa, mutta matkan pituus rasitti. Uutena kuntoutuksen muotona otettiin käyttöön päiväkuntoutus. Kuntoutettavat tulivat
Haanojan palvelukeskukseen aamulla. Palvelukeskuksen fysioterapeutit
antoivat lääkärin lähetteen mukaiset hoidot. Henkilökunta järjesti virikkeistä ohjelmaa. Ruokailut ja päivälepokin kuuluivat päivän tilaisuuksiin.
Päiväkuntoutus tapahtui kymmenen päivän jaksoissa. Kuntoutuksen tulevat haettiin aamulla kotoa Haanojan palvelukeskuksen autolla. Paluu
iltapäivällä kotiin tehtiin samalla kulkuneuvolla.
Laitoskuntoutuksessa Peurungassa kävi valtion rahoittamana 112 veteraania. Kaupunki maksoi 99 henkilön laskun. Paikallisissa hoitolaitoksissa hoidettiin 209 veteraanin vaivoja. Päiväkuntoutuksessa kävi 14
yhdistyksen jäsentä.
Omatoimiset kuntoilijat kävivät kirjoittamassa nimensä Käyrälammella
olevan vihkoon 539 kertaa. Vilho Mynttisen nimi oli vihkossa 270 kertaa. Toiseksi tuli Erkki Vitikainen 102 kerralla. Hiihtäen Rajamäellä kävi
talven aikana 37 yhdistyksen jäsentä.
Lentopalloilijat harjoittelivat talven aikana neljä kertaa ja kesäisin kaksi
kertaa viikossa.
Kilpailut
Tammikuun 16. ottelivat lentopalloilijat Haminassa ystävyysottelut sekä
Haminaa että Lahtea vastaan. Kouvolalaiset harrastajat ottelivat voitokkaasti piirin mestaruuskisoissa 6.3. Kotkassa. Sotaveteraanipiiri lähetti
joukkueen Sotaveteraaniliiton mestaruusotteluihin. Joukkue oli koottu
eri yhdistysten parhaista pelaajista. Se ei kuitenkaan sijoittunut tuloksissa
kolmen parhaan joukkoon.
Pilkkikilpailuihin osallistuminen väheni aiemmista vuosista. Yhdistyksen
omiin kisoihin tuli 12 pilkkijää, mutta piirin kisoihin osallistui vain neljä
Kouvolan yhdistyksen edustajaa.
Piirin rantaonginnan mestaruus ongittiin 7.7. Valkealassa. Erkki Jääskeläinen voitti ja Olavi Mäkelä oli toinen. Myös joukkuevoitto tuli
Kouvolaan.
Uutena kilpailulajina piirin tapahtumiin otettiin tehtäväpolku. Syystapahtumassa Kausalassa 21.8. oli polulla kahdeksan kouvolalaista kilpailijaa. Erkki Vitikainen voitti tehtäväpolun kilpailun.
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Retket
Lainaus vuosikertomuksesta ”Matkailulautakunta järjesti entiseen tapaan
matkoja niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Kysyntä kaukomatkoille on
selvästi hiipunut, ehkä ikärakenteen muuttumisesta johtuen. Matkoja kotimaahan tehtiin 8 ja ulkomaille 4 kertaa. Matkoille osallistui yhteensä 560
henkilöä, joista ulkomaille 145”.
Ensimmäinen retki suuntautui Kotkan Mussaloon. Matkan aihe oli
piirin talvipäivätapahtuma, jonne lähdettiin 4.3.. Pitempi matka tehtiin
Pohjois-Karjalaan. Lähtö tapahtui 4.5..
Kansanedustaja Pekka Kuosmasen järjesti tutustumismatkat eduskuntaan. Matkoja tehtiin kaksi. Keväällä, 14.5. eivät kaikki halukkaat sopineet
mukaan. Pois jääneille järjestettiin matka syksyllä 23.9.. Toinenkin matka
oli ”täyteen merkitty” kertoi Irja Hasanen hallituksen kokouksessa 12.8.
Veteraanien kirkkopyhä oli Elimäen matkan aihe 13.7.. Teatterimatka
Tampereelle tehtiin 16.7. katsomaan näytelmää ”Isänmaan miehet”.
Piirin Syyspäivä oli Iitissä 21.8.. Suosituksi tullut tapahtuma sai runsaasti
osallistujia Kouvolasta. Valtakunnallinen kirkkopyhä oli Savonlinnassa.
Matkaan käytettiin kaksi päivää, 13. – 14.9. Sotaveteraaniliiton 40-vuotisjuhlaan Helsinkiin matkattiin kahdella linja-autolla 29.9..
Ulkomaan matkoista löytyy asiakirjoista merkintöjä niukahkosti.
Tallinnan matka tehtiin 4.6.. Myös Viipuriin risteiltiin. Syksyn Turkin
matka toteutui 18 henkilön seurueella. Lehtileikekirjasta löytyi seuratoimintapalstalla ollut ilmoitus ”Kouvolan Sotaveteraanit ja Naisjaosto ystävineen tekevät suuraavat matkat. Tallinnan risteily Siljalla 5. – 6.5.97 yöpyminen hot. Virussa. Lähtö Kouvolasta 5.5. klo 6.30 tilauslaituri. Turkki hot.
Alanya ajalla 6. – 20.9.97. Huoneisto hotelli aamiaisella. Ilmoittautumiset
matkoille 31.3. mennessä … ”.

Tapahtumat
Kerhoillat jatkuivat alkuvuoden Oikokatu 2:ssa. Syksyllä päästiin tuttuun, remontoituun Tuulensuojaan. Esitelmiä eri aiheista oli 13 kertaa,
hengellisiä tilaisuuksia 6, lauluiltoja 5, humppahetkiä 3, kosmetologi-jalkahoitaja vieraili kerran ja maksukuittien jako edelleenjakajille oli kerran.
Yhteensä tilaisuuksia oli 29. Tilastoituja osallistujia oli yhteensä 1673.
Tammitanssit ja pikkujoulut Upseerikerholla, Huhtikuun humpat ja
Syystanssi Kuntotalolla sekä Unikeon päivän tapahtuma Veteraanimajalla
kokosivat 740 henkilöä ilonpitoon.
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Majan käyttö oli vilkasta koko kesän. Kävijämäärä oli noin 2300. Kaija
Pohjola esiintyi 25.6. heti juhannusjuhlien jälkeen. Majoitusparakin
sähköt korjattiin kesän kuluessa. Isännän aitan rakentaminen aloitettiin
loppukesästä.
Elokuun 14. löylytettiin Veteraanimajalla kaupungin johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt.
Veteraanikolmikon itsenäisyyspäivän aaton juhla järjestettiin vuoden tauon jälkeen uudistetussa Kaupungintalon juhlasalissa. Järjestelyvuorossa
olivat Sotaveteraanit. Suomi täytti seuraavana päivänä 80 vuotta.
Perinteistä ohjelmaa juhlavampi alku aaton tapahtumassa oli suunniteltu
merkkipäivä huomioon ottaen. Noin 450 henkilöä osallistui juhlintaa.
Laulu Kuujärvestä
Kuoron tapahtumista merkittävin oli oman äänitteen, Laulu Kuujärvestä,
tekeminen toukokuun loppupuolella. Uuno Klami oli säveltänyt Yrjö
Jylhän runoelman Laulu Kuujärvestä baritonille ja orkesterille jo 1956.
Kuoron äänittämä laulu on kuitenkin Uuno Kuparisen Jylhän runoon
kuorolle säveltämä teos. Esityksessä on myös runona lausuttu osa,
jonka aikana kuoro hyräilee taustalla. Lausunnan esitti äänitettäessä
Väinö Liimatainen. Toinen äänitteen lauluista on kokonaan Kouvolan
Sotaveteraanien kuoron tuotantoa. Kappaleen nimi on Laulajaveljet.
Se on Uuno Kuparisen säveltämä ja Veikko Viantien sanoittama. Laulu
on kuoron tunnuslaulu. Kaikkiaan äänitteessä on 21 laulua, sodanajan
tutuista laulelmista Hebrealaisten vankien kuoroon oopperasta Nabucco
ja Suomalaiseen rukoukseen.
Kuoroa johti Martti Hyyrynen.
Kuoro esiintyi vuoden aikana 37 kertaa. Harjoituskertoja oli 26. Kuorossa
oli edelleen 40 laulajaa.
Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu jatkui nurmikoiden leikkauksen ja lumitöiden osalta perinteiseen tapaan. Vähenevä auttajien joukko alkoi vaivata toimintaa.
Laulutervehdykset terveyskeskuksessa jatkuivat noin kolmen viikon välein kaikilla osastoilla.
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Talous
Talous noudatti suunniteltua linjaa. Vuoden tulos oli lievästi tappiollinen. Kaupunki vähensi veteraanijärjestöille myönnettyä kuntoutusavustusta 100 000 markalla, 900 000 markkaan. Kouvolan Sotaveteraanien
osuus summasta oli noin 80 %.
Yhdistyksen kirjanpito siirrettiin piirin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksu
pidettiin edelleen samana 35 mk vuosittain maksavilta ja 350 markkaa
kerralla maksavilta.
Jäseniä oli vuoden lopussa 1275. Kannattajajäseniä oli 26 ja naisjaoston
jäseniä 225.
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Panu Loikkanen

PANU LOIKKANEN, YHDISTYKSEN UUSI
PUHEENJOHTAJA (1998 – 2005)
1998

V

uoden 1997 lokakuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa yhdistyksen puheenjohtaja Pentti A.Laakso ilmoitti, ettei hän ole käytettävissä valittaessa puheenjohtajaa vuodelle 1998. Syyskokous valitsikin uudeksi puheenjohtajaksi Panu Loikkasen. Erovuoroiset, Onni Sarilampi,
Jaakko Säilä, Pentti Kajorinne ja Kaarlo Kantokari valittiin uudelleen.
Panu Loikkanen oli edellisenä vuotena aloittanut kaksivuotisen kautensa.
Hänen tilalleen valittiin vuodeksi Toivo Hartikainen. Hän oli ensimmäinen hallituksen jäsen, jolla ei ollut veteraanin tunnusta, tammenlehvää.
Toisen vuotensa jatkoivat Irja Hasanen, Esko Seppä ja Erkki Vitikainen.
Myös varajäsenet Erkki Jääskeläinen ja Martti Härkönen jatkoivat tehtävässään.
Edellisen vuoden aikana todettiin matkailun ja kalastuksen harrastajien
vähenneen. Näitä toimikuntia ei enää nimetty. Palloilu- ja urheilutoi-
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mikunnan nimi muutettiin harrastus- ja liikuntatoimikunnaksi. Sen puheenjohtajaksi nimitettiin edeltäjänsä puheenjohtaja Esko Seppä.
Vain veteraanikolmikon puheenjohtaja vaihtui. Tehtävä kuului puheenjohtajalle, Panu Loikkaselle.
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Esko Sepän. Työvaliokuntaan nimettiin Panu Loikkanen, Esko Seppä, Onni Sarilampi ja Toivo Hartikainen.
Sihteeri -toimistonhoitajana jatkoi Onni Sarilampi. Taloudenhoitajana
jatkoi Esko Seppä 28.2. asti ja sen jälkeen Toivo Hartikainen.
Veteraanin puheenvuoro kuului edelleen kutsuntojen ohjelmaan. Yhdistyksen edustajat puhuivat kahtena päivänä. Ensimmäisenä kutsuntapäivänä, 18.11. puhui Pentti A.Laakso ja toisena Panu Loikkanen.
Sotainvalidit ja Rintamamiesveteraanit esittivät puheenvuoron kahtena
päivänä.
Kouvolan kaupungin 75-vuotijuhlan kavalkadiin 30.7. yhdistys asetti
oman osastonsa.
Asuntojen korjausneuvonta jatkui edelleen. Rahoitustukea haettiin viiteen kohteeseen, mutta yhtään ei saatu. Yhdistyksen edustajana neuvonnassa toimi Olavi Toikka.
Mauno Savelan lainopillista neuvontaa käytti hyväkseen 38 jäsentä.
Neuvoa kysyttiin pääsääntöisesti perheoikeudellisissa asioissa.
Kuntoutus
Kuntoutuksen rahoitus siirtyi yhä enemmän valtion huoleksi. Laitoskuntoutukseen pääsi lääkärin lähetteellä ja valtion varoin 139 rintamasotilastai rintamapalvelutunnuksen omaavaa henkilöä. Hoitopaikka vaihteli.
Kaupunki maksoi 100 henkilön laskun Peurungan kuntoutuslaitokselle.
Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa kävi 10 henkilöä
Kaupungin rahoitus mahdollisti 161 yhdistyksen jäsenen avokuntoutuksen. Piiri kustansi 20 henkilön avokuntoutuksen. Avokuntoutukseen
pääsi pääsääntöisesti kerran vuodessa.
Omatoiminen kuntoilu jatkui uinnin, kävelyn, hiihdon ja pyöräilyn merkeissä. Kaupungin tilastoidessa uimareiden suoritukset, ei tieto tullut
yhdistyksen kirjauksiin. Lentopalloilijat pelasivat rautatieläisten kanssa
neljästi viikossa. Vilho Mynttinen jatkoi Käyrälammella käyntejään.
Vihkoon kirjautui 317 merkintää. Matkaa käynneistä kertyi 2 853 km.
Erkki Vitikainen oli siirtynyt pitemmille matkoille. Hän kävi Rajamäessä
14 kertaa.
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Kilpailut
Lentopalloilijat voittivat piirin mestaruuden 4.3. Kouvolassa. Kolme
yhdistyksen jäsentä otteli Sotaveteraanipiirin joukkueessa Liiton mestaruusotteluissa Kuortanella.

Piirin lentopallon mestarit (vas) toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen, Asser Nurminen, Paavo
Koivu, Lauri Poikolainen, Lauri Turkia, Esko Seppä, Onni Sarilampi ja puheenjohtaja Olavi
Eronen. (selin) (Sotaveteraanien arkisto)

Yhdistyksen pilkkikisa oli Veteraanimajan seutuvilla Rapojärvellä 9.4..
Piirin pilkkikisoista Kotkasta 12.3. haki Kouvolan joukkue voittajan
pokaalin. Rantaonginnassa 13.7. Elimäellä ei sitten onnistuttukaan yhtä
hyvin.
Uusi, suosittu kilpailulaji oli luontopolku. Piirin talvipäivän tapahtumassa 4.3. oli viitoitettu reitti, mutta kouvolalaiset eivät onnistuneet
parhaalla mahdollisella tavalla. Syyspäivän tapahtumassa Kotkassa 1.9.
oli luontopolun tulos sama. Paras kouvolalainen oli 9.
Retket
Matkailutoimikunnan lakkauttaminen ei lopettanut yhteistä matkustamista. Hallituksen kokouksissa nimettiin henkilö, joka tarvittaessa varasi
auton käyttöön. Kesäkuun 1. – 3. oli liittokokous Helsingissä ja liittojuhla
viimeisenä kokouspäivänä. Juhlaan matkustettiin yhdellä linja-autolla.
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Jyväskylässä oli 12. – 13.9. valtakunnallinen sotaveteraanien kirkkopyhä.
Sinnekin matkustettiin yhdellä autolla.
Yhteinen ostosmatka tehtiin Tallinnaan marraskuussa. Asser Nurminen
kokosi ryhmän, mutta jokainen varasi itse matkansa matkatoimistosta.
Tapahtumat
Toiminta Tuulensuojassa jatkui vilkkaana. Tuulensuojatoimikunta järjesti kerhoiltoja 23 kertaa. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 77 henkilöä. Kerhopäivien aiheena oli 11 kertaa esitelmä, laulajaiset 5, humpat
4 ja kokoukset 2 kertaa. Naisjaoston 30 v juhla oli yksi tapahtumista.
Tilastoituja osallistujia oli yhteensä 1773 henkilöä.
Hengellinen toimikunta järjesti Tuulensuojassa kuusi esitelmätilaisuutta,
joita ei laskettu edellä mainittuihin kerhopäiviin. Esitelmien aiheet olivat J.L. Runeberg, talvisota, Sakari Topelius, kirkolliskokouksen asiat,
Angola ja itsenäinen Suomi.
Yhdistyksen vastuulla oli Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin talvipäivän
tapahtuma 4.3.. Keskuskirkossa ja Mansikka-ahon urheiluhallissa oli 4.8.
sotiemme veteraanien kirkkojuhla. Yhdistys oli järjestelijänä tapahtumassa.
Huvitoimikunta järjesti tansseja viisi kertaa. Kuntotalolla tanssittiin
kahdesti, Upseerikerholla ja Veteraanimajalla kerran. Upseerikerholla
oli myös pikkujoulu. Osallistujia oli tilaisuuksissa yhteensä 615.
Itsenäisyyspäivän aaton tilaisuuden järjestivät Sotainvalidit.
Veteraanimaja oli edelleen suosittu kesäisten keskiviikkojen viettopaikka.
Isännän aitta valmistui juhannuksen tietämissä. Majan valmistumisen
20-vuotisjuhla oli 24.6.. Unikeonpäivän, 27.7.. ohjelman majalla järjesti
huvitoimikunta. Sotilaspikakillan ”maalarit ja postinjakajat” saunotettiin
20.6.. Niilo Sipinen, joka organisoi jäsenkirjeiden jaon, hoiteli kutsut
sotilaspojille.
Kuoro
Kuoro esiintyi vuoden aikana 36 kertaa. Huhtikuun 25. oli kaksi konserttia Kuusankoski-talossa. Konsertit toteutettiin yhdessä virolaisen
Soomipoiste Meeskoorin sekä Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan kuoron
ja orkesterin kanssa. Esiintyminen sai erinomaiset arvostelut sanomalehdissä. Heinäkuun 30. kuoro lauloi Kouvolan 75-juhlakavalkadissa
Manskilla. Elokuun 8. esiinnyttiin piirin kirkkojuhlassa Mansikka-aholla. Sotaveteraaniliiton valtakunnallinen laulujuhla Oulussa oli ohjelmassa
20.9..
Laulajia oli edelleen 40, johtaja Martti Hyyrynen ja varajohtaja Uuno
Kuparinen.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

Lopullinen 6.4.

151

20.4.2006, 10:52

151

Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelukerhon toiminta alkoi hiipua. Vapaaehtoiset ikääntyivät
ja työ alkoi tuntua rasittavalta. Nuorempia voimia ei tullut toimintaan.
Pitkän pohdinnan jälkeen kerho teki päätöksen toiminnan lopettamisesta
vuoden 1998 lopussa. Avuntarvitsijoita oli runsaasti, mutta avustajien
voimat alkoivat ehtyä. Terveyskeskuksessa käytiin noin kolmen viikon
välein laulamassa ja laulattamassa potilaita. Vuosikertomuksessa nämä
vierailut kirjautuivat hengellisen toiminnan piiriin.
Talous
Kouvolan kaupungin tuki ja valtion rahoitus mahdollisti veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Hallinnon menot katettiin jäsenmaksuilla, jäsenten tekemillä lahjoituksilla, juhlien ja kuoron tuotoilla. Vuodon
tulos oli alijäämäinen.
Jäsenmäärä väheni, luonnonlakeja noudattaen, edelleen. Yhteismäärä oli
vuoden lopussa 1203 henkilöä. Uusia jäseniä liittyi 36. Viisitoista jäsentä
erosi yhdistyksestä.
Tunnuksellisten jäsenten jako oli: kunniajäsen 1, vapaajäsenet 278, ainaisjäsenet 31, maksavat jäsenet 636 henkilöä, yhteensä 946. Miehiä oli
588 ja naisia 358. Naisjaostossa oli 224 jäsentä. Heistä 173:lla ei ollut
tunnusta. Vapaajäseniä oli 49 ja ainaisjäseniä 2.
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Hallituksen jäsenyydessä ei tapahtunut muutoksia. Panu Loikkanen
jatkoi puheenjohtajana. Erovuoroiset Irja Hasanen, Esko Seppä, Erkki
Vitikainen ja Toivo Hartikainen valittiin uudelleen. Samoin varajäsen
Erkki Jääskeläinen tuli uudelleen valituksi.
Hallituksessa jatkoivat Onni Sarilampi, Jaakko Säilä, Pentti Kajorinne
ja Kaarlo Kantokari. Martti Härkönen jatkoi hallituksen varajäsenenä.
Naisjaoston puheenjohtaja Meeri Paronen osallistui hallituksen kokouksiin.
Työvaliokunta jatkoi entisessä kokoonpanossaan, Loikkanen, Seppä,
Hartikainen, ja Sarilampi.
Toimikuntien puheenjohtajat jatkoivat tehtävässään. Edellisenä vuonna
päätettiin, ettei ystäväpalvelutoimikunta jatka toimintaansa. Maanpuolustusjärjestöjen hengellisessä toimikunnassa vaihtui edustus. Albin Rämän
paikalle nimettiin Olavi Toikka.
”Ystäväpalvelu” ei kuitenkaan päättynyt aivan kokonaan. Yhdistys teki
4-H piirin kanssa sopimuksen, joka turvasi avun saatavuuden tarvittaessa. 4-H piiri palkkasi työllisyysvaroin henkilön, jonka veteraaniperhe
voi tilata tarvitessaan avuksi. Syksyllä 4-H piiri palkkasi toisen henkilön
”talonmieheksi”. Hän teki pieniä korjaus- ja huoltotöitä tarvitseville.
Vuosikertomuksessa kerrotaan: ”Ystäväpalvelun raskain osa, siivous ja
pihatyöt, ovat saaneet 4-H järjestöstä uudet suorittajat, vaikeuksiin on näin
löytynyt uusia ratkaisuja”.
Sotilasvalan vannontatilaisuudessa 12.2. Vekaranjärvellä edustivat Sotaveteraaneja Panu Loikkanen ja Esko Seppä.
Kutsunnoissa Sotaveteraanien puheenvuorot esittivät Erkki Vitikainen
17.11. ja Panu Loikkanen 18.11..
Esko Seppä suoritti aamunavauksen Yhteiskoulussa kansallisena veteraanipäivänä 27.4..
Toimiston puhelin uusittiin. Uudessa koneessa oli faksi ja puhelinvastaaja. Laite mahdollisti viestin jättämisen silloinkin, kun puheluun ei
vastattu. Aivan uusi laite oli paperinsilppuri.
Asuntojen korjausneuvonnan tuloksena oli yhdelle hakijalle myönnetty
korjausavustus. Useimpien hakemuksien hylkäyksen syynä oli ylittyneet
tulorajat. Olavi Toikka oli edelleen yhdistyksen korjausneuvoja.
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Mauno Savela antoi neuvoja lain piiriin kuuluvissa asioissa 32 jäsenelle.
Vastaanottokertoja oli yksitoista.
Kuntoutus
Kouvolan kaupungin myöntämällä määrärahalla kuntoutettiin 100
henkilöä Peurungassa. Avokuntoutuksessa kaupungin alueella olevissa
hoitolaitoksissa kävi 154 yhdistyksen jäsentä myös kaupungin laskuun.
Haanojan palvelukeskuksessa kävi päiväkuntoutuksessa 13 henkilöä.
Valtion myöntämin määrärahoin kuntoutukseen lähetettiin 121 jäsentä.
Kuntoutuksen edellytyksenä oli rintamasotilas- tai rintamapalvelutodistus ja lääkärin lähete.
Lentopalloilijoiden ja kuntoliikkujien suoritukset toistuivat aikaisempien
vuosien tapaan. Vilho Mynttiselle kertyi 272 käyntiä Käyrälammelle.
Erkki Vitikainen kirjoitti nimensä Käyrälammen vihkoon 104 kertaa.
Kaikkiaan käyntejä kirjattiin 535, joista miehien osuus oli 516 ja naisten 19.
Uusi omatoiminen kuntoilumahdollisuus tuli Haanojalle. Palvelukeskuksen kuntosali, sauna ja uima-allas olivat veteraanien käytössä kaksi tuntia
viikossa. Kaupunki maksoi laskun, mutta vähensi summan veteraaneille
myönnetyistä kuntoutusrahoista. Haanojalla kirjattiin 271 käyntiä.
Kilpailut
Lentopalloilijat hakivat piirin mestaruuden Kouvolaan. Ottelut käytiin Haminassa. Joukkue edusti Kymenlaakson Sotaveteraanipiiriä
Kuortaneella liiton turnauksessa 26. – 27.5.. Tuloksena oli kahdeksas
sija.
Piirin pilkkiongintakisa käytiin Valkealan Pesäntäjärvellä 23.3.. Ahti ei
suonut antiaan kouvolalaisille pilkkijöille.
Oman yhdistyksen pilkinnät olivat 9.4. Veteraanimajan rantamaisemissa Rapojärvellä. Ossi Marttilalla oli ottavin onki. Jäällä oli 14 pilkkijää.
Piirin pilkkikisoissa 23.3. Valkealan Pesäntäjärvellä ja Liiton kisoissa
30.3. Orilammella ei tullut mainittavaa saalista. Piirin rantaongintakilpailu oli 8.7. Virolahdella. Kouvolalaiset eivät menestyneet mainittavasti.
Piirin 4.3. järjestämään Talvipäivän tapahtumaan kuuluvan luontopolun
miesten sarjan voitti Panu Loikkanen, Tauno Ilonen oli kolmas ja naisten
sarjan toinen oli Maija Stenroos. Kouvola voitti joukkuekilpailun. Polku
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Ei se suuri saalis, vaan kesäinen päivä ja
kaunis luonto. (vas) Olavi Mäkelä ja Erkki
Jääskeläinen. (Kuva Erkki Vitikainen)

oli RUK:n alueella Haminassa. Syyskuun 31. oli vastaava Syyspäivän
tapahtuma Anjalankoskella. Naisten sarjan 2. oli Kirsti Mattila ja miesten
sarjan 3. Erkki Vitikainen. Joukkueiden nimeämisessä oli hieman epäonnea. Kouvolan 3. joukkue oli kolmas ja neljäs joukkue 4. Kouvolasta oli
runsaasti osallistujia, kun joukkueitakin nimettiin neljä kappaletta.
Retkeily
Ulkomaan matkoille osallistuvien määrä väheni siinä määrin, ettei yhdistysten omien matkojen järjestäminen ollut kannattavaa. Kymenlaakson
Sotaveteraanipiiri ryhtyi järjestämään matkat alueensa yhdistyksille.
Matkatoimistot tekivät matkojen käytännön järjestelyt. Matkoja järjestettiin kolme ja Kouvolasta niihin osallistui 73 henkilöä.
Kansanedustaja Pekka Kuosmasen kutsui veteraanit vierailulle eduskuntaan helmikuun 17.. Kutsua noudatti viitisenkymmentä jäsentä.
Karjalan Prikaati tarjosi lounaan veteraanipäivänä 27.4.. Osallistujia oli
tällä matkalla 49. Sotiemme veteraanien Itäisen-Suomen kirkkopäivän
matka Mikkeliin tehtiin 19.5. yhdessä Valkealan yhdistyksen kanssa.
Kouvolasta lähti matkaan 35 jäsentä. Piirin kirkkojuhlaan Kotkaan 3.8.
ilmoittautui niin paljon osallistujia, että suunnitellun yhden linja-auton
sijasta tilattiin kaksi autoa.
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Tapahtumat
Huvitoimikunnan järjestämiin tansseihin ja pikkujouluun osallistui yhteensä 427 henkilöä.
Kaksi kertaa tanssittiin Kuntotalolla ja kerran Upseerikerholla. Myös
pikkujoulu oli Upseerikerholla.
Tuulensuojassa oli 29 tilaisuutta, joihin osallistui 1714 henkilöä. Esitelmä
oli illan teema 15 kertaa. Lauluiltoja oli kaksi. Yhdistyksen kokouksia oli
myös kaksi kertaa. Humppahetkiä oli kolme kertaa. Merita-pankki järjesti yhden tilaisuuden ohjelman. Hengellisen toimikunnan järjestämiä tilaisuuksia oli kuusi. Alustajina olivat pastori Johanna Pesonen, rovasti Arja
Koskinen, filosofian tohtori Venla Sainio ja sairaalapastori Ilkka Käki.
Yhden tilaisuuden ohjelman järjesti Sotaveteraanikuoro. Samoin yhden
tilaisuuden piti Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan kuoro ja orkesteri
Joulukuun 10. osallistuttiin Sotilasläänin komentajan tarjoamalle joululounaalle Utin Jääkärirykmentin ruokalassa.
Itsenäisyyspäivän aaton juhlan Kaupungintalossa järjesti yhdistys.
Osallistujien määrästä ja ohjelmasta ei ole kirjattu tarkempia tietoja.
Veteraanimajan kesä oli vilkas. Kesäkauden kävijöistä 2115 henkilöä
kirjoitti nimensä vieraskirjaa.
Keskiviikkoiset, ilmaiset linja-autokuljetukset jatkuivat. Tarvetta rakentamiseen tai remontointiin ei ollut, mutta laituri oli uusimisen tarpeessa.
Karjalan Prikaatin Pioneeripataljoona purki lahonneen laiturin syksyllä
harjoitustyönään. Uuden rakentaminen siirtyi tulevan vuoden kevääseen.
Lions Club Kouvola Honka avusti tarvehankinnoissa.
Majan avajaisissa ja päättäjäisissä esiintyi yhdistyksen kuoro. Tanssien
musiikista vastasivat Oiva Vättö ja Onni Sarilampi.

Kuoro
Kuoro harjoitteli vuoden aikana 28 kertaa. Esiintymisiä oli 32. Erikoisesti
huomattavia konsertteja oli neljä. Ne olivat Suomen Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestön 15. sisarpäivien avajaiset 17.4. Mansikka-ahon urheiluhallissa, Vapaussodan perinneliiton kesäpäivien päiväjuhla Valkealatalossa 13.6.. Päällystön hengellisten päivien avajaiset Vekaranjärvellä
18.9. ja Soomipoiste Meeskoorin jäähyväiskonsertti 27.10. Kouvolan
Kaupungintalossa. Täällä kolmantena esiintyjänä oli Pohjois-Kymen
Sotilaspoikakillan kuoro ja orkesteri.
Vuoden lopussa kuorossa oli 34 laulajaa. Säilä, Hyyrynen ja Kuparinen
olivat edelleen johtavat henkilöt.
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Talous
Talous pysyi vakaana. Jäsenmaksut olivat edelleen 35 markkaa vuosittain
maksavilta ja 350 kerralla maksavilta. Ne ja samalla tehdyt lahjoitukset
kattoivat huomattavan osan hallinnon kuluista. Kuoro sai avustuksia toimintaansa kaupungilta ja järjestöiltä, joiden tilaisuuksissa se oli esiintynyt.
Sivistys- ja Urheilutalosäätiö antoi tukensa majan käyttökustannuksiin.
Karjalan Prikaati tuki yhdistystä laiturin purkamisella. Kansanedustaja
Pekka Kuosmanen lahjoitti kaksi Suomen lippua ja lipputankoa majalle.
Jäseniä oli vuoden lopussa 1161 Tunnuksellisia jäseniä oli 893, naisjaoston jäseniä oli 224 ja kannattajajäseniä 44 henkilöä.

2000

Toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen työntouhussa. (Kuva Roope Nieminen)

Vuoden ja vuosituhannen vaihtuminen ei aiheuttanut suuria muutoksia Kouvolan Sotaveteraanit ry:
n hallinnossa. Puheenjohtajana jatkoi Panu Loikkanen. Erovuoroiset
hallituksen jäsenet valittiin uudelleen tulevalle kaksivuotiskaudelle.
Ainoastaan hengellisen toimikunnan puheenjohtaja vaihtui HilkkaLiisa Hirvikallion pyydettyä eroa.
Hänen tehtäviensä jatkajaksi hallitus valitsi Hilkka Helinä Hartikaisen. Hän oli kannattajajäsen ja nuoremman polven edustaja. Naisjaoston puheenjohtaja vaihtui.
Meeri Paronen luovutti tehtävän
Eila Reinikaiselle. Hän osallistui
myös hallituksen kokouksiin.

Tuleva vuosi 2001 oli yhdistyksen 35. toimintavuosi. Hallitus varautui
juhlavuoteen valitsemalla juhlatoimikunnan. Sen muodostivat Panu
Loikkanen, Toivo Hartikainen ja Irja Hasanen.
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Veteraanipäivän aamunavauksen Yhteiskoulussa suoritti Esko Seppä.
Karjan Prikaati vaihtoi sotilasvalatilaisuuksiin kutsuttavan Sotaveteraaniyhdistyksen. Aiemmin kutsun sai Kouvolan yhdistys. Uusi kutsun saaja
oli Valkealan Sotaveteraanit tai joku pääkaupunkiseudun yhdistyksistä.
Vaihtoon oli perusteltu syy. Vekaranjärvi on Valkealassa ja Prikaatin varusmiehistä huomattava osa oli kotoisin pääkaupunkiseudulta.
Kuntoutus
Kaupungin tuen turvin kuntoutettiin Peurungassa 97 henkilöä. Valtio
maksoi 129 henkilön osalta laskun. Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa kävi 14 jäsentä.
Avokuntoutuksenkin kustannukset maksoi kaupunki 119 jäsenen osalta.
Sotaveteraanipiiri kustansi 20 henkilön avokuntoutuksen.
Avokuntoutukseen pääsyn ehdot eivät olleet muuttuneet aikaisemmista
vuosista. Kymmenen- tai viidentoistakerran hoidon sai lääkärin lähetteellä kerran vuodessa. Hoitokerroista perittiin veteraanilta pieni omavastuuosuus.
Omatoiminen kuntoilu jatkui lentopallon ja liikunnan harrastuksena.
Vuoden 2000 vuosikertomuksessa ei ole lentopalloilijoiden harjoituskertoja kirjattu. Merkintä on: Lentopalloilijat ja muut kuntovoimistelijat
ovat osallistuneet oman yhdistyksen sekä kaupungin järjestämiin vuoroihin”.
Käyrälammen kävijät on laskettu tarkasti. Vilho Mynttinen poikkesi hiihtomajalla 177 kertaa ja Erkki Vitikainen 137. Heidän suorituksensa oli
70 % koko käyntikerroista, joita oli 453.
Kilpailut
Piiri järjesti urheilutapahtuman 21.2. Valkealassa. Ohjelmassa oli hiihtokilpailut ja lentopallo-ottelut. Kouvolan menestys lentopallossa ei ollut
aiempien vuosien tasoinen. Kotka voitti mestaruuden. Lentopallo-otteluihin osallistui myös Helsingin seudun Sotaveteraanien joukkue. Tämä
lienee alku vuosittain toistuvalle piirien välisille otteluille. Ottelut pelataan vuoro vuosin Helsingin seudulla ja Kymenlaaksossa. Hiihtokilpailun
tulosluetteloissa ei mainita yhdistyksen jäseniä. Liiton lentopalloturnaukseen 21. – 22.5. osallistui kouvolalaisia pelaajia piirin joukkueessa. Piirin
sijoitus oli 5..
Maaliskuun 31. oli Veteraanimajalla yhdistyksen pilkkikisat. Osallistujia
oli viisitoista. Erkki Säteri voitti hieman yli kilon saaliilla. Piirin pilkkikisat olivat Kaipiaisissa 6.3.. Miesten sarjan 2. oli Ossi Marttila. Joukkuekilpailun voitti Kouvolan Sotaveteraanien I-joukkue, Eilo Matin-talo,
Erkki Sutinen, Paavo Laitinen ja Ossi Marttila.
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Piirin rantaongintakilpailu oli 3.7. Jaalassa, Kimolan kanavalla. Parhaan
kouvolalaisen tuloksen onki Erkki Jääskeläinen. Hän oli miesten sarjassa
kolmas. Kannattajajäsenten sarjassa tuli kaksoisvoitto yhdistyksemme
jäsenille. Eilo Matintalo voitti ja Ossi Marttila oli toinen.
Luontopolku piirin Talvipäivän tapahtumassa oli suosittu kilpailulaji.
Polku oli Kuusankosken uimahallin maastossa 9.3.. Naisten sarjassa
Ulla Outava oli 3. ja Eeva Seppälä 4.. Miesten sarjassa Urho Vuorio
sijoittui neljänneksi. Miehikkälään syyspäivän tapahtumaan 4.9. ei ollut
yhteiskuljetusta. Sen puuttuminen rajoitti osallistumista. Kouvolasta oli
paikalla vain kaksi henkilöä. Erkki Vitikainen oli Luontopolun 8.

Retket
Ulkomaanmatkat ja retkeilyt kotimaassa järjesti piiri. Vain yksi matka
on kirjautunut yhdistyksen vuosikertomukseen. Se tehtiin kesäkuun
12. – 14. Ahvenanmaalle. Kaikkiaan matkoja tehtiin kolme ja niihin
osallistui 79 yhdistyksen jäsentä.
Liittopäiville Jyväskylään 7.6. matkattiin yhdellä linja-autolla. Sotaveteraanikuorojen laulujuhlille Kuopioon 17.9. matkusti kuoro omalla
autollaan. Piirin autoon oli Kouvolasta lähteville varattu 28 paikkaa.
Piirin kirkkopäivään 1.8. Sippolassa osallistui 43 henkilöä. Sotiemme
Veteraanien Itäisen-Suomen kirkkojuhlaan Lappeenrannassa osallistui
93 jäsentämme. Kuoro on luvussa mukana.

Tapahtumat
Kerhoiltoja Tuulensuojassa oli 29 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 2018.
Keskimäärin tilaisuutta kohti oli 70 henkilöä. Vuoden 1999 luku oli 59.
Suosituimmiksi nousivat lauluillat, joita oli kuusi kertaa ja osallistujia
548. Keskimääräinen osallistujamäärä niihin oli 91. Kevät- ja syyskokous
tulivat toiseksi. Osallistujia oli yhtensä 179, keskiarvo 89. Esitelmät kokosivat 15 kerralla 1042 kuulijaa. Niissä keskiarvo oli 69. Hengellisiin tilaisuuksiin, joita oli kuusi kertaa, osallistui 249 henkilöä, keskiarvo oli 42.
Tilaisuuksien alustajat olivat diakonissa Ulla Torniainen, pastori Johanna
Pesonen, rovasti Juhani Natri kaksi kertaa, pastori Tuomo Mantsinen
helluntaiseurakunnasta ja kanttori Helena Markkula. Hengellinen toimikunta jatkoi ystäväpalvelun vierailuperinnettä terveyskeskuksessa.
Ryhmään kuului kahdeksan – yhdeksän laulajaa. Sen vetäjänä toimi Eila
Ratilainen.
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Aikaisemmista vuosista poiketen ei humppailtoja Tuulensuojassa järjestetty lainkaan. Huvitoimikunta järjesti kolme kertaa tanssit Kuntotalolla.
Tanssijoiden määrä väheni. Kolmen kerran osallistujamäärä jäi 398 henkilöön.
Itsenäisyyspäivän aaton tanssiaiset järjesti Kouvolan Rintamaveteraanit
ry.
Veteraanimajan kesä oli tavanomainen. Nimensä vieraskirjaan kirjoittaneita kävijöitä oli majalla 1750 henkilöä. Kävijämäärä oli huomattavasti
suurempi, sillä kaikki eivät ”kuitanneet käyntiään”.
Pioneerit rakensivat edellisenä syksynä puretun laiturin paikalle uuden
ja ehomman. LC Kouvola Hansa osallistui Punainen Sulka-keräyksen
tuotoilla merkittävällä tavalla laiturin hankintaan.
Kesäisten iltojen musisoinnista vastasivat Oiva Vättö, Onni Sarilampi ja
Pauli Mauno.

Tanssi-illan orkesteri omasta takaa, Oiva Vättö ja laulusolisti Onni Sarilampi. (Sotaveteraanit)
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Kuoro
Päätapahtuma oli sunnuntaina 12.3.. Silloin kuoro juhli viittätoista toimintavuottaan.
Juhlakonsertti oli Kouvolan Kaupungintalolla. Kuoroa avusti PohjoisKymen Sotilaspoikakillan kuoro ja orkesteri. Kuoroa johti Martti Hyyrynen, ja siihen kuului 34 laulajaa.
Konsertista uutisoidessaan Kouvolan Sanomat kirjoitti mm. ”Kuoro on
mukana oleville paljon muutakin, kuin pelkkä kuoro. Se on veljespiiri, henkireikä ja sosiaalinen yhteys veteraani-tovereihin”.
Muita mainittavia esiintymisiä olivat Kymenlaakson Rintamanaisten
15-vuotisjuhlakonsertti yhdessä Rakuunasoittokunnan kanssa 29.1.,
sotiemme veteraanien Itäisen-Suomen kirkkopäivä Lappeenrannassa ja
Kouvolan karjalaiset ry:n 60-vuotisjuhla.
Kuoron vahvuus oli 34 laulajaa. Vuoden aikana oli 36 esiintymistä ja 32
harjoituskertaa.
Talous
Kaupunki myönsi kuntoutuksen 719694,00 markkaa. Summa on ilmoitettu markan tarkkuudella.
Kaupunki myönsi veteraanien kuntoutukseen suuremman summan,
mutta siitä vähennettiin Haanojan palvelukeskuksen avokuntoutuksen
ja uimareiden kustannukset. Kaupunki maksoi laskun suoraan Haanojan
palvelukeskukselle. Uimahallien käyttö oli veteraaneille ilmaista. Vuoden
tulos oli ylijäämäinen ja talous vakaalla pohjalla.
Yhdistyksessä oli 31.12.2000 jäseniä 1122. Tunnustuksellisia jäseniä oli
856, joista vapaajäseniä 314, ainaisjäseniä 30 ja maksavia jäseniä 512.
Naisjaostossa oli vapaajäseniä 57, ainaisjäseniä 1 ja maksavia jäseniä 151.
Yhteensä naisjaostossa oli 209 jäsentä. Kannattajajäseniä oli 37.
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2001
Uusi vuosi ei tuonut muutoksia hallintoon. Puheenjohtajana jatkoi
Panu Loikkanen. Erovuoroiset jäsenet, Erkki Vitikainen, Irja Hasanen,
Esko Seppä ja Toivo Hartikainen, valittiin tehtävään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Toimikuntien puheenjohtajat jatkoivat tehtävissään.
Naisjaoston puheenjohtaja oli Eila Reinikainen. Hänet oli valittu naisjaoston puheenjohtajaksi vuoden 2000 aikana.
Sotaveteraanien toiminta jatkui vain vähäisin muutoksin. Ikääntyminen
suuntasi hoidot laitoskuntoutuksesta päivä- ja avokuntoutukseen. Matkailu ulkomaille siirrettiin jo edellisenä vuonna piirin tehtäviin, jotta
saatiin riittävä määrä osallistujia. Sotaveteraaniliitto esitti yhdistyksille
kyselyn tulevaisuuden suunnitelmista. Hallituksen pöytäkirjassa on kohta
”Hyväksyttiin työvaliokunnan tekemä vastaus Liiton kirjelmään 18.4.2001.
Kirje koski Liiton tulevaisuuden suunnitelmien rakentamista.”
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 38 uutta jäsentä, joista seitsemällä
oli veteraanin tunnus. Nuoremmat olivat kannatusjäseniä. He liittyivät
jäseniksi ollakseen avuksi veteraanien toiminnassa.
Panu Loikkanen oli yhdistyksen edustaja sotilasvalatilaisuuksissa.
Kuntoutus
86 tunnuksen omaavaa jäsentä kävi kaupungin kustannuksella Peurungassa. Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa kävi 9 henkilöä. Valtion varoin kuntoutettiin eri laitoksissa 160 henkilöä.
Avokuntoutuksen kustansi kaupunki 146 henkilölle, joilla oli rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus. Sotaveteraanipiiri maksoi 19 henkilön
avokuntoutuksen.
Omatoiminen kuntoutus jatkui uinnin ja lentopalloilun parissa. Haanojalla
oli kuntosalin ja uima-altaan käyttömahdollisuus. Suorituskertoja kertyi
vuodenaikana noin 600. Erkki Vitikainen vieraili Käyrälammella 95 ja
Olavi Toikka 47 kertaa. Yhteensä 20 henkilöä kävi kirjoittamassa nimensä Käyrälammen vihkoon. Käyntikertoja oli kaikkiaan 304.
Lentopalloilijat ja kuntovoimistelijat osallistuivat yhdistyksen ja kaupungin järjestämiin kuntoiluvuoroihin 1480 kertaa.
Vuonna 1941 järjestettiin Suomi – Ruotsi maaottelumarssi. Maaottelumarssissa kilpailtiin siitä, kumpi valtio saa enemmän kansalasiaan kävelemään määrätyn matkan. Marssilla näytettiin ruotsalaisille ja oman maan
kansalaisille, että vähälukuisempi kansa voi yhtenäisenä voittaa suurempansa. Juhlistaakseen Maaottelumarssin 60-vuotisjuhlaa ja korostaakseen liikunnan merkitystä terveydelle, järjestettiin Suomessa ”Yhdessä
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kävellen 2001” tapahtuma 4. – 25.5.. Kouvolassa järjestelyistä vastasivat
Kouvolan Sotaveteraanit ja Kouvolan Latu.
Tapahtuman avaus oli 5.5. Haanojan palvelukeskuksen ympäristössä. Tapahtumaan osallistui huomattava joukko yhdistyksen jäseniä.
Veteraanit, jotka eivät pystyneet kävelemään, kelasivat matkan pyörätuolilla. Heikosti kävelevien tukena oli vapaaehtoinen avustaja.
Henkisen vireyden ylläpitämiseksi järjestettiin Inkeroisissa Kymenlaakson
Opistolla virkistysleirit 11. – 15.6. ja 25. – 29.6.. Yhdistykselle oli
varattu leireille yhdeksän paikkaa. Leirin ohjelma oli monipuolinen.
Kuntovoimistelut, lehden teko, tanssikurssit, valokuvanäyttely ja atkopetus olivat vain osa kurssien ohjelmatarjonnasta. Osallistujat saivat
valita ohjelmista omia harrastuksiaan tukevat osat.

Kilpailut
Lentopallo oli vuosia ollut piirin suosituimpia kilpailulajeja. Kouvola oli
usein seisonut korkeimmalla korokkeella palkintoja jaettaessa. Piirin lentopalloturnauksesta on kirjattu hallituksen pöytäkirjaan vain päivämäärä
28.2. ja ”lähetetään yksi joukkue”. Lisäksi on merkintä: ”Liiton lentopalloturnaukseen osallistui joukkueemme jäseniä piirin edustajana Vierumäellä
27. – 28.2001 pidetyssä turnauksessa. Sijoitus oli 8. sija mestaruussarjassa”.
Harrastus ei kuitenkaan ollut kokonaan katoamassa. Siitä kertoo merkintä hallituksen pöytäkirjassa: ”Esko Seppä hankkii yhdistykselle uuden
lentopallon”.
Piirin kilpailujen sääntöjä muutettiin siten, että niihin voi osallistua kaikki
yhdistyksien jäsenet.
Poikkeuksen teki lentopallo, jossa joukkueeseen voi kuulua vain tunnuksen omaavat pelaajat.
Syyspäivän tapahtumassa 3.9. ollut luontopolku oli kouvolalaisten juhlaa. Naisten sarjassa tuli kolmoisvoitto kotiin. Järjestys oli Maire Reiman,
Kaarina Härmälä ja Sirkka Kokkonen. Myös yhdistyksen joukkue voitti
kisan. Joukkueessa kilpailivat Erkki Jääskeläinen, Urho Vuorio, Olavi
Toikka ja Sirkka Kokkonen.
Piirin pilkinnät olivat 9.3 Urajärvellä. Joukkuevoitto tuli Kouvolaan.
Voittaneessa joukkueessa pilkkivät Eilo Matintalo, Erkki Säteri, Paavo
Laitinen ja Ossi Marttila.
Yhdistyksen pilkkikisat olivat 6.4. Veteraanimajalla. 12 pilkkijää oli jäällä.
Ossi Marttila voitti reilun kahden kilon saaliilla.
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Retket
Sotaveteraanipiiri järjesti kolme matkaa ulkomaille. Näillä matkoilla oli
mukana 95 yhdistyksen jäsentä. Aikaisempien vuosien tapaan järjestettyjä retkiä kotimaan eri kohteisiin ei tehty. Matkat eivät olleet taloudellisesti mahdollisia. Osallistujia oli liian vähän.
Kotimaan matkat tehtiin erilaisiin piirin järjestämiin tai valtakunnallisiin
tapahtumiin. Ensimmäinen oli Talvipäivän tapahtuma Ruotsinpyhtäällä
5.3.. Yhteiskuljetuksesta huolimatta, vain kuusi henkilöä osallistui
tilaisuuteen. Piirin pilkkikisat 9.3. Urajärvellä oli eräs ”retkikohde”.
Kaupunki maksoi linja-auton Kotkaan veteraanipäivän juhlaan 27.4..
Juhlan teema oli ”Ei vettä, rantaa rakkaampaa.”
Piirin järjestämä kirkkojuhla Kuusankoskella 7.8. oli yhden retken aihe.
Siihen osallistui 53 henkilöä. Lisäksi juhlaan osallistui joukko omalla
autollaan tulleita jäseniä. Piirin Syyspäivän tapahtumaan Verlaan 3.9.
järjestettiin yhteiskuljetus. Talvipäivän retkestä 5.3. otettiin opiksi.
Yhteiskuljetukselle asetettiin vaatimukseksi vähintään 20 jäsenen osallistuminen.
35-vuotisjuhla
Kouvolan yhdistys täytti 35 vuotta 20.4.2001. Juhlapäivä aloitettiin seppeleenlaskulla Kouvolan sankarihaudoilla. Kouvolan Kaupungintalossa
olleessa pääjuhlassa puhui Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja
Aarno Lampi. Rakuunasoittokunta, Kankaan koulun 4 M musiikkiluokan kuoro ja Sotaveteraanien oma kuoro vastasivat juhlan musiikista.
Kouvolan Jumppaseuran Pikkuvaliot esittivät juhlassa liikunnallisen ohjelman. Tilaisuudessa kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseniksi perustajajäsenet Viljo Harstila, Alpo Johansson, Teppo Mäkelä ja Aarre Untolahti
sekä entiset puheenjohtajat Paavo Laherto ja Pentti A Laakso. Myös
naisjaoston aiemmat puheenjohtajat Annikki Loikala ja Meeri Paronen
kutsuttiin kunniajäseniksi.
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Kunniajäseniksi kutsutut (vas) Meeri Paronen, Annikki Loikala, Pentti A Laakso, Paavo Laherto, Viljo Harstila ja Aarre Untolahti. Kuvasta puuttuvat Teppo Mäkelä ja Alpo Johansson.
(Sotaveteraanien arkisto)

Tapahtumat
Tuulensuojassa kokoonnuttiin 30 kertaa vuosikertomuksen mukaan:
”Kerhopäivien ohjelma muodostui seuraavista aiheista:
Esitelmä
18 kertaa osallistujia 1 276 henkilöä (ka 71)
Laulutilaisuudet
4 kertaa
osallistujia
386 henkilöä (ka 97)
Kokoukset
2 kertaa
osalistujia
148 henkilöä (ka 74)
Hengelliset tilais.
5 kertaa
osallistujia
237 henkilöä (ka 47)
Pikkujoulu
1 kerta
osallistujia
64 henkilöä (ka 64)
Yhteensä
30 kertaa osallistujia
2111 henkilöä (ka 64)
Sotaveteraanit eivät itse järjestäneet tansseja Kuntotalolla. Sinikka
Patrikainen niminen henkilö järjesti tanssit 19.9.. Tanssien tuotto tuli
Sotaveteraanien hyväksi. Patrikainen oli kutsunut Korsuorkesterin tanssien tahdittajaksi.
Sotainvalidit olivat itsenäisyyspäivän aaton iltamien järjestelyvuorossa. Veteraanikolmikko oli lokakuussa pyytänyt Pohjois-Kymen
Sotilaspoikakiltaa ottamaan järjestelyvastuun vuodesta 2002 alkaen.
Sotilaspojat olivat ”avustajina” jo vuoden 2001 järjestelyissä. Vierailevana
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taiteilijana esiintyi Leo Lastumäki. Sotilasläänin komentajan Utin varuskunnassa tarjoamalle joululounaalle 13.12. osallistui yhdistyksen jäseniä.
Tuulensuojan lisäksi pikkujoulut järjestettiin myös Upseerikerholla.
Majan vieraskirjaan tuli 2217 nimikirjoitusta. Isäntäväki oli vaihtunut
jo vuoden 2000 alusta. Uutena isäntäparina olivat aloittaneet Jaakko ja
Terttu Nuppola. Veteraanimajan tanssit saivat vahvistusta. Soittaja Oiva
Vätön ja solisti Onni Sarilammen lisäksi Jaakko Nuppola yhtyi musisointiin solistina.
Pioneeripataljoonan henkilökunta laittoi keväällä laiturin veteen ja nosti
sen syksyllä maalle.
Kuoro

Kuoron toiminta jatkui aiempien vuosien tapaan. Johtokolmikko Säilä,
Hyyrynen ja Kuparinen olivat vakiinnuttaneet paikkansa. Harjoituksia
oli 27 ja esiintymisiä 36 kertaa. Keskuskirkossa oli talvisodan päättymisen juhla 13.3., se oli aikaisempien vuosien tapaan kuoron ohjelmissa.
Vierailu Punkaharjun kuntoutussairaalassa 16.5. oli huomattava tapahtuma kuoron esiintymisissä.
Pyydettäessä kuoro lauloi myös sotaveteraanien hautajaisissa.
Talous

Yhdistyksen vuoden tulos oli positiivien. Kouvolan Sivistys- ja
Urheilutalosäätiön myöntämä 10 000 markan stipendi oli huomattava
lisä yhdistyksen tuloihin. Kirkossa kerättiin kolehti sotaveteraaneille
22.4., yhdistyksen osuus oli hieman yli 250 mk. Kuntotalolla järjestetyt
tanssit tuottivat yhdistykselle lähes 3000 markkaa. Peurungan kuljetuksista perittiin 100 markan korvaus meno-paluu matkasta. Avokuntoutuksen
10 markan omavastuu poistettiin. Taloudellinen tilanne oli tyydyttävä ja
vakaa.
Olavi Toikan työ asuntojen korjausneuvojana tuotti tulosta. Neuvojan
tehtäviin kuului korjausten suunnittelu ja auttaminen haettaessa valtion
myöntämiä korjausavustuksia. Vuoden aikana valtio myönsi avustuksen
kolmelle kohteelle. Myönnetyt määrärahat olivat yhteensä 33 800 markkaa.
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Jäsenmäärä väheni vaikka kannattajajäseniä liittyikin yhdistykseen.
Tunnukselliset jäsenet olivat: kunniajäsenet 7, vapaajäsenet 340, ainaisjäsenet 20 ja maksavat jäsenet 440, yhteensä 807 henkilöä, joista miehiä
oli 486 ja naisia 321. Naisjaostossa oli: maksavia jäseniä 148, vapaajäseniä 56, ja ainaisjäseniä 1, yhteensä oli 205 henkilöä. Kannattajajäseniä
oli 80
Yhdistyksessä oli yhteensä 1092 jäsentä. Poistuma oli 31 henkilöä.

2002
Uusi vuosi, lähes vanha hallinto. Vain yksi henkilö vaihtui hallituksessa.
Pentti Kajorinne päätti kymmenen vuotta jatkuneen kautensa. Hänen
paikalleen valittiin Eero Nikkola. Panu Loikkanen jatkoi puheenjohtajana, Esko Seppä varapuheenjohtajana, Onni Sarilampi toimistonhoitajasihteerinä ja Toivo Hartikainen taloudenhoitaja.
Toimikuntien puheenjohtajat eivät vaihtuneet. Hengellisen toimikunnan
puheenjohtajana oli Helinä Hartikainen. Tuulensuoja – huvitoimikunnan, järjestysmiestoimikunnan ja lipputoimikunnan puheenjohtajana
toimi Pentti Kajorinne. Jaakko Säilä jatkoi kuoron puheenjohtajana.
Majatoimikunnan Eero Nikkola ja seppeltoimikunnan Veikko Hasu
jatkoivat tehtävissään. Harrastus- ja liikuntatoimikunnan Esko Seppä ja
tiedotustoimikunnan Erkki Vitikainen johtivat toimialojaan vuosien kokemuksella. Maanpuolustusjärjestöjen hengellisessä toimikunnassa jatkoi
yhdistyksen edustajana Olavi Toikka.
Yksi toimikunta lopetti toimintansa. Itsenäisyyspäivän aaton juhlien
järjestäminen tuli ikääntyville veteraaneille ongelmalliseksi. Veteraanikolmikko, Sotaveteraanit, Sotainvalidit ja Rintamaveteraanit päättivät
luopua juhlan järjestämisestä vuoden 2001 juhlan jälkeen. Kolmikko
esitti Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillalle, että sotilaspojat nuorempina,
ottaisivat tehtäväkseen juhlan järjestämisen. Vastaus oli myönteinen.
Veteraanikolmikon juhlatoimikuntaa ei enää tarvittu.
Kouvolassa olleissa kutsunnoissa sotaveteraaneja edusti Panu
Loikkanen.
Toimistossa toimistonhoitaja Onni Sarilampi oli tavattavissa kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9 – 12. Kesä- ja heinäkuussa
toimisto oli avoinna vain tiistaisin. Pieniä ongelmia ilmeni. Kopiokone
rikkoutui taas kerran. Syyskuun kokouksessaan hallitus päätti ostaa uuden kopiokoneen.
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Kuntoutus
Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavia yhdistyksen jäseniä kuntoutettiin vuoden aikana yhteensä 233 henkilöä Peurungassa tai
muussa laitoksessa. Kouvolan kaupunki maksoi 70:n ja valtio 163:n kuntoutettavan laskun. Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa
kävi 15 henkilöä kaupungin kustantamana. Avokuntoutukseen pääsi 156
henkilöä kaupungin ja 16 henkilöä piirin rahoituksella. Piirin myöntämän
kuntoutuksen varat oli piirille lahjoittanut Kymenlaakson Terveyden
Turva ry. Piiri kustansi yhden henkilön kuntoutusmatkan Bulgariaan.
Omatoimisesta kuntoilusta kirjautui käyntikertoja Käyrälammelle 137
kertaa. Olavi Toikka kirjoitti useimmin nimensä vihkoon, 39 kertaa.
Lentopalloilijat ja voimistelijat kävivät yhdistyksen tai kaupungin salivuoroilla 570 kertaa. Lentopalloilua harrasti parikymmentä veteraania.
Heillä oli oma salivuoro kolme kertaa viikossa. Haanojan palvelukeskuksen kuntosali, sauna ja uima-allas olivat sotaveteraanien käytössä 52
kertaa.
Kilpailu
Kouvolan Sotaveteraanit järjesti 6.3. Kymenlaakson ja Helsingin seudun
Sotaveteraanipiirien välisen urheilutapahtuman Mansikka-ahon urheiluhallilla. Kilpailulajit olivat lentopallo ja viestihiihto. Samalla ratkaistiin
Kymenlaakson piirin lentopallomestaruus. Mestaruuden voitti Kouvolan
joukkue.
Isäntäpiiri ei kunnioittanut vieraitaan, molemmat kilpailulajit voitti
Kymenlaakso.
Lentopallon piirien välisen ottelun voitti Kymenlaakson I-joukkue (Kouvola), toinen oli Kymenlaakson II-joukkue (Kotka-Hamina). Helsingin
seudun joukkue jäi kolmanneksi.
Viestihiihdon voitti Kymenlaakson I-joukkue. Helsingin seudun Sotaveteraanit hiihtivät toiseksi ja Kymenlaakson II-joukkue oli kolmas.
Yhdistyksen jäseniä oli Kymenlaakson joukkueessa Salossa 27. – 28.5.
pelatussa Liiton lentopalloturnauksessa.
Yhdistyksen pilkkikisat järjestettiin 8.4. Veteraanimajalla. Kannattajajäsen
Ossi Marttila voitti. Tunnuksen omaavat Paavo Laitinen oli toinen ja
Onni Sarilampi neljäs.
Piirin pilkkimestaruus ratkaistiin 7.3. Virolahden Santaniemessä. Paavo
Laitinen oli toinen. Joukkuevoitto tuli Kouvolaan. Joukkueessa pilkkivät
Erkki Säteri, Paavo Laitinen, Ossi Marttila ja Kalevi Horppu.
Piirin rantaongintakilpailu oli Pyhtäällä 3.7.. Tulos ei ollut pilkkikisojen
veroinen. Joukkue oli 6. sijalla
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Tapahtumat ja retket
Yhdistys järjesti vuoden aikana vain yhden retken. Huhtikuun 11. käytiin
Tuurin kyläkaupassa Töysässä.
Tuulensuojan kerhopäivät lisäsivät suosiotaan vuosien kuluessa. Osallistujia oli vuoden aikana 2296 henkilöä. Tapahtumia oli 26 kertaa.
Esitelmät olivat 11 kertaa kokoontumisen teemana. Osallistujia oli 965
henkilöä. Esitelmiä oli useilta eri aloilta. Kyösti Kaltiaisen aiheenaan oli
Punaisen Ristin kansainvälinen toiminta. Tuula Tamminen esitelmöi
homeopatiasta. Kenraali Lauri Koho, eversti Juha Kilpiä, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, ylilääkäri Anne Kajander ja kunniapuheenjohtaja
Paavo Laherto mainittiin esitelmän pitäjien luettelossa aihetta kertomatta. Lisäksi luettelossa oli nimiyhdistelmä ”Hotti ja Simonen” joiden
etunimeä tai aihetta ei kerrottu luettelossa. Matkatoimisto Hasse sekä
Kouvolan Sähkö ja Energia lähettivät edustajansa Tuulensuojaan kertomaan toiminnastaan.
Lauluhetket, joita oli 7 kertaa, olivat suosituimpia. Osallistujia oli 734
henkilöä. Keskiarvoksi tuli 105 henkilöä tilaisuutta kohden. Nimet Pekka
Suomalainen ja Jaakko Rautio vierailijoiden luettelossa liittyvät näihin
lauluhetkiin. Vain pikkujoulu voitti lauluhetkien osallistujamäärän.
Niissä oli mukana 138 henkilöä. Kevät- ja syyskokouksiin osallistui yhteensä 176 henkilöä. Hengellisiin tilaisuuksiin, joita oli 5 kertaa, osallistui
283 henkilöä.
Hengellinen toimikunta jatkoi ystäväpalvelun perinnettä käymällä
Terveyskeskuksessa laulutervehdyksellä. Keväällä käytiin viisi kertaa.
Eila Ratilainen toimi lauluryhmän johtajana.
Laulajien ikääntyminen ja uupuminen lopetti tervehdyskäynnit syksyllä.
Sotiemme Veteraanien Läntisen-Suomen kirkkopyhään 27.8. Tampereella osallistui 27 yhdistyksen jäsentä. Piirin kirkkojuhla Elimäellä 6.8.
oli myös yhdistyksen ohjelmassa.
Talvipäivän tapahtuma oli 5.3. Anjalassa. Yhdistyksestä osallistui tilaisuuteen yli 70 henkilöä.
Syyspäivän tapahtuma pidettiin 2.9. Kymissä. Osallistujia oli yli 80.
Luontopolku oli suosittu kilpailu, joka sopi jokaisen jäsenen kilpailulajiksi. Kummankaan tapahtuman kisassa ei yhdistyksen jäsenet päässeet
palkintosijoille.
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Syyspäivän tapahtumaan osallistui yli 80 henkilöä piirin eripuolilta.
(Kuva Roope Nieminen)

Sotaveteraaniliiton liittopäivät ja liittojuhla olivat 10. – 11. kesäkuuta
Lahdessa. Liittojuhlaan jälkimmäisenä päivä matkustettiin yhdellä linjaautolla.
Kymenlaakson Opistolla Inkeroisissa järjestettiin toisen kerran
Virkistyspäivät. Ensimmäinen jakso oli 3. – 7.6. ja toinen 24. – 28.6..
Kumpaisellakin jaksolla oli jäseniä Kouvolan Sotaveteraaneista.
Veteraanimajan vieraskirjaan kirjoitti nimensä 2020 henkilöä. Musisoinnin majalla hoitelivat edelleen Oiva Vättö, Onni Sarilampi ja Jaakko
Nuppola.
Majalla ei tehty korjauksia, mutta pieniä huoltoja Nuppolat tekivät pitkin
kesää. Pioneeripataljoonan henkilökunta laski laiturin veteen ja nosti sen
taas syksyllä ylös.
Kuoro
Kuoro esiintyi vuoden aikana 24 kertaa. Maininnan ansaitsee 13.3. talvisodan päättymisen muistohartaus Keskuskirkossa ja Sotaveteraanikuorojen
laulujuhla Vaasassa 1.9.. Kaksi kertaa kuoro lauloi jumalanpalveluksessa
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Keskuskirkossa ja viisi kertaa vierailtiin Kouvolan eri palvelukeskuksissa.
Säilä, Hyyrynen ja Kuparinen olivat kuoron toiminasta vastaavat henkilöt. Laulajia oli 30.
Talous
Rahayksikön vaihtuminen vaikutti myös jäsenmaksuun. Vuoden maksu
oli nyt 6 euroa henkilöltä. Yli 80-vuotiaat oli vapautettu. Jäsenmaksujen
osuus varainhankinnassa väheni vuosittain. Vuoden tulos oli tappiollinen, mutta ei huolestuttava.
Jäsenmäärä ilmoitettiin vuoden lopussa uudella jaotuksella:
Miehet: tunnuksen omaavat 458, ei tunnusta 85. Yhteensä 543. Naiset:
tunnus 311, ei tunnusta 196. Yhteensä 507. Kaikki yhteensä 1050. ”Ei
tunnusta” lukuun sisältyvät kannattajajäsenet, jotka ovat nuorempia
henkilöitä. Liittymisen perusteluna oli useimmiten halu auttaa sotaveteraaneja.

2003
Hallintoon tehtiin muutoksia. Puheenjohtaja Panu Loikkanen ja varapuheenjohtaja Esko Seppä valittiin uudelleen tehtäväänsä. Onni Sarilampi
toimi sihteerinä helmikuun loppuun. Yhdistys keskitti tehtäviä ja perusti
sitä varten uuden nimikkeen ”virkailijaluetteloon”. Maaliskuun 1. päivänä aloitti toiminnanjohtaja-sihteerin tehtävässä Toivo Hartikainen.
Hän toimi myös Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana.
Hartikainen jatkoi myös yhdistyksen taloudenhoitajana. Erovuoroiset
hallituksen jäsenet, Erkki Vitikainen, Irja Hasanen, Esko Seppä ja Erkki
Vitikainen valittiin jatkamaan vuodet 2003 – 2004.
Kolmessa toimikunnassa vaihtui puheenjohtaja. Pentti Kajorinteen
paikalle Tuulensuoja -huvitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Oiva
Vättö. Järjestysmiestoimikuntaa ei enää nimitetty toimikunnaksi. Uusi
nimitys oli järjestyksen valvojat, joiden puheenjohtajaksi valittiin Juho
Kähkönen. Hänet valittiin myös lipputoimikunnan puheenjohtajaksi.
Lakiasiainneuvojana jatkoi Manu Savela ja asuntokorjausneuvojana
Olavi Toikka.
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Toimiston aukioloaikaa muutettiin 1.2. alkaen. Uusi aika oli tiistaisin
kello 9.00 – 14.00. Silloin toiminnanjohtaja oli tavattavissa toimistolla.
Kutsunnoissa olivat sotaveteraaneja edustamassa Panu Loikkanen 11.11.
ja Toivo Hartikainen 28.11..
Savela antoi lainopillisia neuvoja toimistolla 11 kertaa. Asiakkaita oli
19.
Kuntoutus
Tunnuksen omaavia henkilöitä kuntoutettiin laitoksissa 203 henkilöä. Heistä 56:n laskun maksoi Kouvolan kaupunki ja 147:n valtio.
Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa kävi 14 henkilöä.
Laskun maksoi kaupunki. Avokuntoutuksessa kävi 152 yhdistyksen jäsentä kaupungin ja 21 valtion kustannuksella. Sotaveteraanipiiri maksoi
16 avokuntoutetun laskun. Uutena hoitona tuli jalkahoito. Sitä annettiin
93 kertaa.
Käyrälammella ei enää ollut erikseen vihkoa sotaveteraaneja varten.
Käyntejä ei laskettu. Haanojan kuntosalissa ja uimassa sekä kaupungin
uimahalleissa käyntimääräksi kirjautui 403 kertaa. Lentopalloilijat ja
voimistelijat osallistuivat yhdistyksen tai kaupungin järjestämiin salivuoroihin 570 kertaa.
Kilpailut
Vuoden kilpailut alkoivat piirin lentopalloturnauksella Haminassa 7.2..
Kouvolan joukkue voitti piirin mestaruuden. Kymenlaakson ja Helsingin
seudun Sotaveteraanien välinen ottelu käytiin helsinkiläisten kotikentällä. Kymenlaakson joukkue voitti. Liiton kisat oteltiin Mikkelissä 23.
– 24.5.. Kymenlaakson joukkue oli 7. sijalla. Piirin joukkueessa pelasi
yhdistyksen jäseniä.
Pilkkikisat aloitettiin yhdistyksen järjestämillä piirin mestaruuskisoilla
6.3. Veteraanimajalla Rapojärvellä. Yhdistyksen joukkue voitti. Joukkueessa pilkkivät Erkki Säteri, Paavo Laitinen, Ossi Marttila ja Eilo
Matintalo. Liiton mestaruuspilkit olivat 19.3. Ristiinassa. Piirin joukkue
voitti. Paavo Laitinen ja Kari Horppu olivat yhdistyksen edustajat voittaneessa joukueessa.
Veteraanimajalla oli 11.4. yhdistyksen kisat. Pilkkijöitä oli kymmenen.
Erkki Säteri voitti, Ossi Marttila oli toinen ja Onni Sarilampi kolmas.
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Piirin rantaongintakilpailuissa Kuusankoskella 1.7. Ossi Marttila tuli
toiseksi. Joukkue oli viides.
Sotaveteraaniliitto otti ohjelmaan uutena kilpailulajina ilma-aseammunnan. Ammunta suoritettiin kotiradoilla ja tulokset ilmoitettiin Liittoon.
Ammunta suoritettiin 30.3. – 6.4. välisenä aikana. Pasi Kivinen Kouvolan
yhdistyksestä oli Y 80 sarjassa toinen.
Tapahtumat ja matkat
Piiri järjesti neljä ulkomaan matkaa. 95 yhdistyksen jäsentä osallistui
näille matkoille.
Yhdistyksen oma matkailu alkoi 16. tammikuuta vierailulla eduskuntaa.
Kutsujana oli kansanedustaja Pekka Kuosmanen.
Sotiemme veteraanien Itäisen-Suomen kirkkopäivä oli 21.5. Jäähallissa
Kouvolassa. Yhdistyksen jäsenistä 87 osallistui päivän tapahtumiin.
Tilaisuuden järjestelyistä vastasi erillinen toimikunta, jonka puheenjohtajana oli vuorojärjestyksen mukaan Rintamaveteraanien edustaja.
Toimikunnassa oli edustajat Kouvolan Sotaveteraaneista, Sotainvalideista,
Rintamanaisista, Sotilaspojista ja Kouvolan seurakunnasta. Tilaisuuteen
osallistui noin 2500 henkilöä.
Piirin kirkkopäivä oli 5.8. Kymin kirkossa Kotkassa. Yhdistyksestä tilaisuuten osallistui noin 70 jäsentä
Virkistyspäivät järjestettiin toisen kerran Inkeroisissa Kymenlaakson
Opistolla. Tapahtuma pidettiin kaksi kertaa 2. – 6.6. ja 9.3. – 13.6..
Yhdistyksestä 19 jäsentä osallistui tilaisuuksiin.
Piirin Talvipäivän tapahtuma oli 4.3. Ummeljoella. Tapahtumaan osallistui Kouvolan Sotaveteraaneista noin 60 henkilöä. Lähes kaikki kiersivät luontopolun. Parhaan sijoituksen sai Olavi Toikka, hän oli miesten sarjassa kolmas. Joukkuekilpailussa Kouvolan joukkue oli toinen.
Joukkueeseen kuluivat Marja-Leena Palmumaa, Olavi Toikka, Pekka
Mannos ja Panu Loikkanen.
Syyspäivän tapahtuma oli Anjalan urheilutalolla. Luontopolun miesten
sarjan voitti Niilo Sipinen ja Panu Loikkanen oli 4. Naisten sarjan 2.
oli Ritva Sipinen. Kouvola voitti joukkuekilpailun. Joukkueen muodostivat Ritva Sipinen, Niilo Sipinen, Panu Loikkanen ja Paavo Liimatta.
Osallistujia oli kaikkiaan noin 60.
Kerhoiltoja Tuulensuojassa oli 28 kertaa. Osallistujia eri tilaisuuksissa oli
1853 henkilöä, keskimäärin 66,2 henkilöä tilaisuutta kohden.
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Esitelmiä oli 14 kertaa ja osallistujia 827. Laulutilaisuuksia oli 2 kertaa, osallistujia 188. Kokouksia pidettiin kaksi kertaa, osallistujia 176.
Hengellisiä tilaisuuksia oli 6 kertaa, osallistujia 348. Pikkujoulu oli kerran, osallistujia 104. Tanssit ym. juhlat järjestettiin kolme kertaa, osallistujia oli yhteensä 210.
Esitelmän pitäjinä olivat Kari Hietanen, Valto Koski, Pekka Suomalainen,
Juho Kusti Kajander, Erkki Sutela, eversti Esko Vainio, Pentti Sääksjärvi,
Erkki Vitikainen, Markku Purho ja Uuno Kuparinen. Lisäksi ykkösapteekki, proteesipaja ja terveyskeskus lähettivät edustajansa kertomaan
toimialastaan. Hengellisten tapahtumien puhujina tai laulattajina olivat
Anna Vuolasto, joka kertoi yhteisvastuukeräyksestä, Keijo Gärdström,
Pentti Harjula ja Mari Lehtinen.

Lipunnosto Veteraanimajalla. (Sotaveteraanien arkisto)

Kesäiset kuljetukset Veteraanimajalle jatkuivat vuosien perinnettä noudattaen. Noin 2160 henkilöä osallistui yhteisiin tapahtumiin.
Majaa käyttivät myös useat muut yhdistykset. Ohjelma majalla, kuten
Tuulensuojassakin, oli vaihtelevaa. Hengellisessä tilaisuudessa vieraili
teologian tohtori Mikko Reijonen. Lauluillassa Uuno Kuparinen säesti ja

174

Lopullinen 6.4.

ELÄMÄ ON MONUMENTTI

174

20.4.2006, 10:52

laulatti osallistujia. Tanssimusiikista huolehti Oiva Vättö. Laulusolisteina
toimivat Onni Sarilampi, Jaakko Nuppola ja Helinä Vättö.
Majalla tehtiin korjauksia. Saunan lauteet, keittiön kalusteet, väliseiniä
ja ovia uusittiin sekä vesipisteitä lisättiin. Kaivo puhdistettiin ja desinfioitiin. Jaakko ja Terttu Nuppola hoitivat majaa erinomaisesti.
Kuoro
Kuorolla oli vuoden aikana 33 esiintymistä. Merkittävimmät tilaisuudet olivat: Sotiemme veteraanien Itäisen – Suomen kirkkopäivä 21.5.,
Sotaveteraanikuorojen valtakunnallinen viihdekonsertti ”Sama kaiku on
askelten” Haminassa 5.6., Kouvolan kaupungin 80-vuotisjuhla Jäähallissa 24.8., Uuno Kuparisen 80-vuotisjuhlakonsertti Kaupungintalossa
(kaksi kertaa) 10.10. ja Yhdistyksen 35-vuotisjuhla Tuulensuojassa
27.11..
Laulajia kuorossa oli 27. Johtaja kolmikko Säilä, Hyyrynen, Kuparinen
jatkoivat tehtävissään.
Talous
Talous oli vakaa, vaikka tulos oli alijäämäinen. Kaupunki, valtio ja piiri rahoittivat kuntoutuksen kustannukset. Hallintoon tarvittavat varat
koottiin jäsenmaksuilla ja erilaisin myynti- ja juhlatuotoin. Seurakunnan
kolehdit ja lahjoitukset olivat osa tuloista. Pentti Kajorinne lahjoitti syntymäpäivätanssiensa tuoton yhdistykselle.
Kaupunki myönsi sotaveteraaneille oikeuden pysäköidä autonsa maksulliselle paikalle maksuttomasti. Lupa haettiin Pysäköinninvalvontatoimistosta. Päätös tuli voimaan 1.7. Ensimmäisen kuukauden aikana lupia
haettiin 200 kappaletta.
Valtio myönsi vuoden aikana vain yhden korjausavustuksen. Usein hakemuksen hylkäämisen syy oli tulorajojen ylittyminen. Korjausavustukset
eivät kuuluneet yhdistyksen kirjanpitoon.
Jäsenistö väheni vuoden aikana. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 977.
Miehistä 407:llä oli rintamasotilaan tunnus ja tunnuksettomia oli 81.
Naisista 309:llä oli tunnus ja tunnuksettomia oli 180.
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2004
Vuosi vaihtui, mutta henkilöt yhdityksen hallituksessa eivät vaihtuneet.
Edellisen vuoden marraskuussa pidetyssä syyskokouksessa valittiin
erovuoroiset jäsenet uudelleen kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Panu
Loikkanen jatkoi puheenjohtajana ja Esko Seppä varapuheenjohtajana. Toimikunnissa tapahtui muutoksia. Maanpuolustusjärjestöjen
hengellinen toimikunta lopetti toimintansa. Edustajaa ei enää tarvinnut valita. Tiedotustoimikunta lopetti toimintansa vuoden vaihtuessa.
Tiedottaja Erkki Vitikaisen avuksi nimettiin "avustava toimittaja". Pentti
Kajorinne palasi vuoden tauon jälkeen järjestyksen valvojien toiminnasta vastaavaksi henkilöksi. Järjestyksen valvojat avustivat Pohjois-Kymen
Sotilaspoikakillan järjestämissä itsenäisyyspäivän aaton tapahtumissa.
Lipunkantajien vastaavaksi valittiin Kaarlo Kantokari.
Mauno Savela jatkoi lainopillista neuvontaansa. Vastaanottokertoja oli
vuoden aikana 10 ja asiakkaita 14. Asuntokorjausneuvojana jatkoi Olavi
Toikka.
Toimisto oli avoinna tiistaisin edellisen vuoden tapaan. Tietokoneiden
tekniikka oli kehittynyt vuosien kuluessa. Toimiston kone uusittiin.
Panu Loikkanen sopi toisten veteraanijärjestöjen kanssa kutsuntojen
edustuksista, mutta yhdistyksen edustajien nimet eivät kirjautuneet pöytäkirjoihin.
Kuntoutus
Veteraanien ikääntyminen vähensi laitoskuntoutukseen osallistuvienmäärää. Kaupunki kustansi 55 henkilön kuntoutuksen Peurungassa.
Valtion myöntämin määrärahoin kuntoutettiin eri laitoksissa 155 henkilöä. Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa kävi 12 henkilöä,
joiden laskun maksoi kaupunki.
Avokuntoutuksen hoitoja sai 118 henkilöä kaupungin ja 73 henkilöä
valtion varoin. Jalkahoitoa annettiin 207 kertaa.
Kilpailut
Lentopalloilijoiden ottelut jatkuivat kotoisissa piireissä. Pari harjoitusottelua käytiin pelaamassa haminalaisia vastaan. Piirinmestaruusottelut pelattiin 27.2. Kouvolassa. Yhdistyksen joukkue oli toinen. Kymenlaakson
Sotaveteraanipiirin pelatessa Helsingin seudun Sotaveteraanipiiriä vastaa,
oli joukkueissa myös yhdistyksen jäseniä. Ottelut pelattiin helsinkiläisten
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kotikentällä. Piirin II-joukkue voitti turnauksen ja I-joukkue tuli kolmanneksi. Liiton mestaruudesta oteltaessa 26.5., oli piirin joukkueessa
kouvolalaisia pelaajia. Sijoitus oli 7..
Yhdistyksen pilkkijät kävivät piirin mestaruuskisoissa Haminan Tervasaaressa 8.3.. Parhaasta kouvolalaisen tuloksesta vastasi Eilo Matintalo. Hän
oli miesten sarjassa 6.. Yhdistyksen joukkue oli 3. sijalla.
Yhdistyksen oma pilkkikisa pidettiin huhtikuun 13. Veteraanimajalla.
Yksitoista kalastajaa osallistui kilpailuun. Miesten sarjan voitti Erkki
Säteri ja naisten sarjan Kyllikki Jääskeläinen.
Piirin rantaongintakisa oli Myllykosken Koivusaaressa 30.6.. Naisten
sarjan voitti Ulla Matintalo. Ossi Marttila oli miesten sarjan 2. ja Eilo
Matintalo 5.. Joukkuevoitto ongittiin Kouvolaan. Joukkueen jäsenet olivat Ulla Matintalo, Eilo Matintalo ja Ossi Marttila.
Talvipäivän tapahtuman luontopolun miesten sarjan voitti Jouko
Koskelainen, Erkki Vitikainen oli 4. ja Panu Loikkanen 5.. Naisten sarjassa Salme Eerola oli 11.. Neljän edellä kerrotun kilpailijan tulos riitti
piirin mestaruuteen.
Syyspäivän tapahtuman järjestettiin Mansikka-ahon urheiluhallilla.
Kouvolan joukkue tuli luontopolulla kolmanneksi. Tikanheiton naisten
sarjan voitti Terttu Jämsä ja miesten sarjassa Onni Sarilampi oli toinen.
Matkat ja tapahtumat
Piiri järjesti vuoden aikana viisi ulkomaan matkaa, joihin osallistui yhdistyksestä 121 henkilöä.
Liittokokoukseen ja – juhlaan, 14. – 16.6. Seinäjoella, osallistui 13 yhdistyksen jäsentä piirin yhteiskuljetuksessa.
Kymen Sotilasläänin Esikunta ja Finnairin lentävä henkilökunta järjestävät sotiemme veteraaneille vuosittain ohjelmallisen "lounastilaisuuden".
Vuosittain lounas tarjotaan 10 – 12 paikkakunnalla. Vuoden 2004 tapahtumista yksi järjestettiin 10.6. Haminan Bastionissa. "Lounaalla" tarjotaan Rosvopaistia tykötarpeineen. Idea Rosvopaistista syntyi näyttelijä
Leo Lastumäen ja Finnairin lentopurseri Kalevi Rönnqvistin pohdinnasta, miten kiittää veteraaneja vapaasta isänmaasta. Pohdinnan tulos
oli: "Tarjotaan heille lounas". "Lampaan syöjä" Leo Lastumäen esittämä
ruokalaji oli Rosvopaisti. Yhdistyksen jäseniä oli Haminan noin 700 vieraan joukossa viitisenkymmentä.
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Piirin järjestämään kirkkojuhlaan 3.8. Valkealassa osallistui noin 80 yhdistyksen jäsentä.
Sotiemme veteraanien Itäisen-Suomen kirkkopäivään 22.9. Lahteen
matkustettiin piirin yhteiskuljetuksella. Osallistujia oli 26 henkilöä.
Tulensuojassa oli kerhoiltoja 31 kertaa. Suora lainaus vuosikertomuksesta:
”Esitelmät
11 kertaa osallistujia
676 henkilöä (ka. 61.5)
Laulutilaisuudet
2 kertaa
osallistujia
191 henkilöä (ka. 95,5)
Kokoukset
2 kertaa
osallistujia
149 henkilöä (ka. 74,5)
Hengelliset tilais.
6 kertaa
osallistujia
345 henkilöä (ka.57.5)
Pikkujoulu
1 kerran
osallistujia
96 henkilöä (ka. 96,0)
Muu ohjelma
9 kertaa
osallistujia
480 henkilöä (ka. 53,3)
Yhteensä
31kertaa
osallistujia
1937 henkilöä (ka 62,5)
Tuulensuojan tapahtumilla oli kiitettävästi osallistujia.
Esitelmien pitäjien ja alustajien luettelossa oli tunnettuja kymenlaaksolaisia vaikuttajia kuten Pekka Suomalainen, Erkki Sutela, Valto Koski,
Pentti Sääksjärvi, Esko Vainio, Erkki Vitikainen, Anneli Hongisto,
Mohammed Dajan, Ritva Rantala, Pekka Jokinen, Toivo Hartikainen ja
Pekka Lindeman.
Hengellisien tilaisuuksien alustajina oli seurakuntien henkilökuntaa mm.
Kyösti Finer, Tuula Orrela, Marko Marttila, Ulla Torniainen ja Osmo
Puhakka.

Veteraanimaja oli suosittu kesäisten iltojen viettopaikka. (Sotaveteraanien arkisto)
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Veteraanimajan vuokrasopimus uusittiin vuoden aikana. Maanomistaja
oli vuosien kuluessa yhtiömuutoksista johtuen vaihtunut. Enso-Gutzeit ja
Stora Enso yhtiöitti maan omistuksensa Tornator Oy:ksi. Vuokrasopimus
uusittiin Tornator Oy:n kanssa 17.2., Samalla majan maa-alue pieneni
0,7 hehtaariksi. Uusittu vuokrasopimus on voimassa vuoden 2024
loppuun. Majan kustannusjako Kouvolan Rintamaveteraanien ja Sotaveteraanien kesken pysyi entisellään. Kiinteistön kulut ja korjaukset
jaetaan suhteessa 50 % – 50 %. Käyttökulujen jako myötäilee käyttäjien
lukumäärää. Sotaveteraanit vastaavat 80 % ja Rintamaveteraanit 20 %
käyttökuluista.
Kesäiset keskiviikot veteraanimajalla kokosivat yhdistyksen jäseniä yhteisiin tapahtumiin. Kuoro lauloi kesäkauden avajaisissa ja päättäjäisissä. Oiva Vättö, Onni Sarilampi ja Jaakko Nuppola musisoivat tanssien
tahdit. Aitomäen pelimannit esiintyivät yhtenä keskiviikkona. Uuno
Kuparinen johti yhteislaulutilaisuudet. Kirkkoherra Keijo Gärdström
piti kesän aikana yhden hengellisen tilaisuuden.
Vuosikertomuksessa on merkintä: "Majan isäntä ja emäntä, Jaakko ja
Terttu Nuppola, ovat hoitaneet majan käytännön toiminnan erittäin tunnollisesti ja täsmällisesti. Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi ei majalla kesän
aikana tehty suurempia korjaustöitä, koska alueen rakennukset ja tilat ovat
kunnossa."
Majaa käytti myös toistakymmentä yhdistystä omiin yksityisiin tapahtumiin. Majalla pidettiin myös yhdet perhejuhlat.
Veteraanimajan vieraskirjaan kirjoitti nimensä lähes 2000 henkilöä.

Kuoro
Kuorolla oli vuoden aikana 30 esiintymistä. Vierailu Kyyhkylän kuntoutussairaalassa 19.5. oli esiintymismatkoista pisin. Valkealan kirkossa kuoro lauloi Isänpäivänä 14.11.. Kolmiokerhon valtakunnallisessa
kokouksessa Kouvolan ammattikoululla kuoro esiintyi 20.11.. Kuoron
ohjelmassa oli myös viisi vierailua palvelukeskuksiin ja kolme kertaa jumalanpalvelukseen Keskuskirkkoon.
Kolmikko Säilä, Hyyrynen, Kuparinen johti kuoron vireätä toimintaa.
Laulajia oli 27.
Jäsenmäärä laski vuoden 1977jälkeen ensimmäisen kerran alle tuhannen.
Kaikkiaan jäseniä oli 938.
Miehiä oli 465, joista 377:llä oli tunnus ja ilman tunnusta oli 88. Naisia
oli 473, joista 219:llä oli tunnus ja ilman tunnusta oli 182.
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2005
Vuosi 2005 oli Kouvolan sotaveteraani ry:n neljäskymmenes toimintavuosi. Edellisenä syksynä erovuoroiset jäsenet, Erkki Vitikainen, Irja
Hasanen, Esko Seppä, Toivo Hartikainen ja varajäsen Erkki Jääskeläinen
valittiin jatkamaan tehtävässään vuosiksi 2005 – 2006. Toisen vuotensa
jatkoivat Onni Sarilampi, Jaakko Säilä, Kaarlo Kantokari, Eero Nikkola
ja varajäsen Martti Härkönen. Hallituksen kokouksiin osallistui naisjaoston puheenjohtaja Eeva Seppälä.

Juhlavuoden 2006 hallitus. (edessä vas.) Irja Hasanen, Arto Mikkonen, Eeva Seppälä, Onni
Sarilampi. Seisomassa (vas.) Kaarlo Kantokari, Jaakko Säilä, Esko Seppä, Eero Nikkola, Erkki Vitikainen, Toivo Hartikainen.

Puheenjohtajana jatkoi Panu Loikkanen. Hallitus valitsi keskuudestaan
varapuheenjohtajaksi Esko Sepän. Toiminnanjohtaja Toivo Hartikaisen
työkenttään tulivat sihteerin, toimistonhoitajan, taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän tehtävät. Hänen varamiehekseen nimettiin Onni Sarilampi.
Työvaliokunta Loikkanen, Seppä, Sarilampi ja Hartikainen jatkoi tehtävässään. Majatoimikunnassa vaihtui puheenjohtaja. Uudeksi puheenjohtajaksi Eero Nikkolan sijalle valittiin Kaarlo Kantokari.
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Mauno Savela toimi edelleen lakiasiain neuvojana yhdistyksen jäsenille.
Toimistoon sijoitettiin Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin työllisyysvaroin palkkaama työntekijä. Toimiston aukioloaikoja ei muutettu.
Toiminnanjohtaja oli tavattavissa tiistaisin kello 9.00 – 14.00
Savelan vastaanotto oli kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 14.00

Kuntoutus
Kuntoutus jatkui tunnuksen omaaville aiempien vuosien tapaan. Uutta
oli valtion myöntämä rahoitus päiväkuntoutukselle. Aikaisemmin valtio
oli rahoittanut vain laitoskuntoutusta. Kaupunki rahoitti laitoskuntoutuksen Peurungassa 42 henkilölle, valtio eri laitoksissa 153 henkilölle.
Päiväkuntoutuksessa Haanojan palvelukeskuksessa kävi kaupungin kustannuksella 12 ja valtion rahoituksella 8 henkilöä. Avokuntoutukseen
pääsi 80 henkilöä kaupungin maksaessa laskun. Valtio maksoi 46 ja
Sotaveteraanipiiri 16 henkilön avokuntoutuksen. Jalkahoitoa annettiin
327 kertaa.
Omatoiminen kuntoilu tapahtui uimahalleissa, Haanojan palvelukeskuksen kuntosalissa ja uima-altaassa. Lentopalloilijat ja kuntovoimistelijat
kirjoittivat nimensä hallien vihkoihin yhteensä 1959 kertaa.
Kilpailut
Lentopalloilijat ottelivat yhden ystävyysottelun Haminassa. Piirin mestaruudesta oteltiin 21.2. Karhulan Urheilutalossa. Yhdistyksen joukkue
voitti mestaruuden. Yhdistyksen jäseniä oli piirin joukkueessa oteltaessa
Helsingin seudun Sotaveteraaneja vastaa. I-joukkue, johon kuului pelaajia Kouvolasta ja Kotkasta oli kolmas.
Liiton mestaruusottelut pelattiin 25.5. Hämeenlinnassa. Piirin joukkueessa oli tällöinkin pelaajia Kouvolasta, sijoitus ei ollut paras mahdollinen, 7. sija.
Piirin pilkkikisat olivat 14.3 Lappalanjärvellä Valkealassa. Joukkue, Erkki
Säteri, Paavo Laitinen ja Ossi Marttila voittivat joukkuemestaruuden.
Omat kisat olivat 8.4. veteraanimajalla. Pilkkijöitä oli vain neljä. Ossi
Marttila voitti. Sotaveteraaniliiton kisat olivat myös Lappalanjärvellä
1.4.. Parhaiten sijoittui Paavo Laitinen veteraanisarjassa. Hän oli viides.
Ulla Matintalo oli naistensarjan toinen. Eilo Matintalo oli kannatusjäsenten sarjassa toinen.
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Rantaonginnan piirinmestaruus kisat olivat 29.6 Virolahden Klamilassa.
Erkki Jääskeläinen oli veteraanisarjan kahdeksas. Kannattajajäsenten sarjassa Ossi Marttila oli toinen ja Erkki säteri kolmas. Joukkuetuloksissa
Kouvola oli neljäs.
Talvipäivän tapahtumassa Kausalan Ravilinnassa 9.3. olleessa luontopolkukilpailussa eivät kouvolalaiset menestyneet aiempien vuosien tapaan.
Erkki Vitikainen oli miestensarjassa 10. ja Pirkko Suikki naisten sarjassa 7.. Joukkue Erkki Vitikainen, Eero Suikki, Pirkko Suikki ja Pekka
Mannos sijoittui viidenneksi.
Syyspäivän tapahtuma oli 1.9. Elimäen Tolkkilan kartanon maastossa
Luontopolulla naisten sarjassa Sannamaija Ojala oli 10.. Miesten sarjan
voitti Veikko Andersson. Kouvolan joukkue, Veikko Andersson, Lauri
Turkia, Pekka Mannos ja Sannamaija Ojala, oli kolmas.

Tapahtumat ja matkat

Valto Koski ja vierailevia rouvia. (Kuva Roope Nieminen)
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Piiri järjesti usean vuoden jälkeen oman matkan. Lokakuun 19. matkustettiin Eduskuntaan kansanedustaja Valto Kosken vieraaksi. Menomatkalla poikettiin Porvoossa Brunberg Oy:n suklaatehtaan myymälässä
ostamassa ”makeat tuliaiset”. Koski esitteli sekä Eduskuntatalon että
kansanedustajan työskentelyä erinomaisesti. Paluumatkalla poikettiin
Ikean kauppakeskuksessa Vantaalla.
Hengellinen toimikunta järjesti pääsiäismatkan 23.3. Elimäelle katsomaan seurakunnan tekemää kärsimysnäytelmää. Matkaan osallistui 48
henkilöä. Sotiemme veteraanien Itäisen-Suomen kirkkopäivä oli 7.6.
Imatralla. Osallistujia oli 47, Sotaveteraanipiirin veteraanien kirkkopäivään 2.8. Haminassa osallistui noin 70 henkilöä.
Piiri järjesti kaksi matkaa ulkomaille. Näille matkoille osallistui yhteensä
63 Kouvolan yhdistyksen jäsentä.
Tuulensuojassa oli vuoden aikana kerhotapahtuma 30 kertaa. Osallistujia
tilaisuuksissa oli 1856. Esitelmät, laulutilaisuudet, kokoukset, hengelliset
tilaisuudet, pikkujoulu ja muu ohjelma nimikkeet löytyivät tilaisuuksien
ohjelmistosta. Alustajina olivat mm. Pekka Suomalainen, Valto Koski,
Pekka Jokinen, Lasse Johansson, Erkki Vitikainen ja Toivo Hartikainen.
Jaakko Rautio hauskuutti osallistujia jutuillaan ja lauluillaan.
Hengellisiä tilaisuuksia oli viisi. Vierailijoina niissä tilaisuuksissa olivat
mm. Keijo Gärdström. Leo Huurinainen, Kyösti Finer, Pekka Ainali,
Mari Lehtinen sekä lauluduo Tikvah.
Piirin järjestämään Talvipäivän tapahtumaan Kausalan Ravilinnassa 9.3.
osallistui Kouvolan yhdistyksen jäseniä yli 60. Syyskuun 1. olleeseen
Syyspäivän tapahtumaan Elimäen Tolkkilan kartanossa osallistui niin
ikään yli 60 yhdistyksen jäsentä.
Sotilasläänin Esikunta ja Finnairin lentävä henkilökunta tarjosivat jo
toisena vuotena peräkkäin Rosvopaistia Kaakkois-Suomessa.. Tilaisuus
oli Lappeenrannassa Lentoaseman lentokonehallissa. Tilaisuudessa oli
noin 750 veteraania Etelä – Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Kouvolan
yhdistyksen jäseniä oli mukana noin 50.
Veteraanimajan kesä oli vilkas. Kirjattuja tapahtumia oli 29 ja kävijöitä
1276. Keskiviikkoiset linja-autokuljetukset alkoivat 1.6 ja päättyivät 10.8.
Sauna oli lämmin keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Muinakin
aikoina majalla saattoi vierailla sopimalla siitä majan isännän, Jaakko
Nuppolan kanssa. Majan ohjelma noudatteli aikaisempien vuosien linjaa. Avajaisissa lauloi veteraanikuoro, tansseja tahditti Oiva Vättö, Onni
Sarilampi ja Jaakko Nuppola. 13.7. oli majalla ”soppa päivä”. Silloin
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tarjoiltiin kävijöille keittoa, jonka valmistivat naisjaoston ”tytöt” keittomestari Irja Hasasen johdolla. Kesäkauden päättäjäisissä ohjelman
suorittajina olivat Sotaveteraanikuoro, kirkkoherra Keijo Gärdström ja
laulu- ja soittoduo Tikvah (Ritva Rantala ja Maarit Lamposaari).
Ulkopuolisten yhdistystenkin oli mahdollista järjestää tapahtumiaan
majalla.
Majan säännöt asettivat ulkopuolisille käyttäjille vain yhden vaatimuksen. Käyttäjien toiminnan tuli olla läheisessä yhteydessä maanpuolustukseen. Vierailijoina olivat mm. Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta,
Kouvolan Susien juniorit, Kouvolan Reserviläiset, Karjalan Prikaatin
1. ja 2. Viestikomppanian henkilökunta, Haanojan Palvelukeskuksen
vapaaehtoiset ja Korian Pioneeriupseerikerhon upseerit. Vieraillessaan
pioneerit laittoivat laiturin veteen ja nostivat sen syksyllä talviteloilleen.
Majatoimikuntaan kuuluivat Kouvolan Sotaveteraanit ry:n edustajina
Kaarlo Kantokari puheenjohtaja, Seppo Sipinen, Jaakko Nuppola, Terttu
Nuppola ja Pirjo Koskela. Kouvolan Rintamaveteraanit ry:n edustajat
olivat Leo Sorsa varapuheenjohtaja, Sirpa Leino sihteeri, Tuure Heino,
Jorma Piiparinen ja Tapio Pönni.
Kuoro

Kuoro 20-vuotisjuhlakonsertissaan, avustajana Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan orkesteri.
(Kuva Roope Nieminen)
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Kuoron 20-vuotisjuhlakonsertti Kouvolan Kaupungintalolla oli juhlavin
tapahtuma vuoden aikana. Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan kuoron
ja orkesterin avustama kuoro lauloi puolitoistatuntisen ohjelman salintäyteiselle kuulijakunnalle. Konsertti oli jaettu kahteen osaan. Alkuosan
kuoro lauloi yksin ja toisen osan osittain yhdessä Sotilaspoikien kuoron
kanssa.
Kuoron johtokolmikko Säilä, Hyyrynen, ja Kuparinen uurastivat edelleen tehtävissään. Laulajia oli 27. Esiintymiskertoja oli 26 ja harjoituksia
29 kertaa. Kaukaisin esiintyminen oli Sotaveteraaniliiton VIII laulujuhlat Joensuussa 15.5.. Marraskuun 13. oli Isänpäivän konsertti Valkealan
kirkossa.
Talous
Talous pysyi vakaana. Tulos oli ylijäämäinen. Hallinnon ja yleiskuluja
pystyttiin vähentämään. Jäsenmaksua ei varsinaisilta tunnuksen omaavilta jäseniltä peritty. Kannattajajäsenien jäsenmaksu oli edelleen 6,00
euroa.
Aivan vuoden lopussa yhdistys sai huomattavan lahjoituksen veteraanien
virkistystoimintaan. Kaupunki ja valtio vastasivat kuntoutuksien ja jalkahoitojen kustannuksista. Yksittäiset jäsenet saivat piirin kautta avustusta
mm. silmälasien hankintaa. Kuoron toimintaa tuki mm. Kymi-yhtiön
100-vuotissäätiö ja Kouvolan kaupunki.
Jäsenmäärä väheni luonnonlakeja noudattaen. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 30 uutta jäsentä. Huomattava osa heistä oli syntynyt 1920luvun alkupuolella. He olivat sodan kokeneita henkilöitä.
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 910 henkilöä. Heistä 352 oli tunnuksen
omaavia miehiä ja 95, joilla ei ollut tunnusta. Naisia oli 463. Heistä 280:
lla oli tunnus ja tunnustuksettomia oli 83 henkilöitä.
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ARTO MIKKONEN PUHEENJOHTAJAKSI

Y

hdistyksen syyskokous oli tuulensuojassa 17.11. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Tiainen. Hän kutsui sihteereiksi Toivo
Hartikaisen ja Onni Sarilammen. Kokous poikkesi tavanomaisesta siinä,
että yhdistys valitsi uuden puheenjohtajan. Eversti Panu Loikkanen oli
esittänyt hallituksen kokouksessa 3.10 toivomuksen, ettei häntä asetettaisi ehdolle valittaessa puheenjohtajaa vuodelle 2006. Loikkanen oli yhdistyksen puheenjohtajana kahdeksan vuotta. Paavo Laherto on toinen
kahdeksan vuotta puheenjohtajana toiminut henkilö.
Uudeksi puheenjohtajaksi kutsuttiin Kymen Sotilasläänin komentajan
tehtävästä reserviin siirtynyt eversti Arto Mikkonen. Hän on ensimmäinen puheenjohtaja, jolla ei ole rintamasotilaan tunnusta, tammen
lehvää. Oli tullut aika nuoremman henkilön asettua veteraanien avuksi
yhdistyksen toimintaan.

”Herra puheenjohtaja, luovutan kouvolan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajuuden 31.12.2005.”
”Herra kunniapuheenjohtaja, otan vastaan Kouvolan Sotaveteraanit ry:n
puheenjotajuuden 1.1.2006” Everstit Mikkonen (vas) ja Loikkanen
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Onni Sarilampi muistelee menneitä.
(kuva Roope Niemimen)

YHDISTYKSEN 40. TOIMINTAVUOSI PÄÄTTYI

H

istoriikin koostaminen on yhteistyötä. Esitän parhaimmat kiitokseni
Arto Mikkoselle ja Toivo Hartikaiselle, Onni Sarilammelle ja Väinö
Liimataiselle heidän ensiarvoisen tärkeästä avusta sen koostamisessa.
Mikkonen on auttanut oikeakielisyydessä ja Hartikainen liitteiden kokoamisessa. Sarilampi ja Liimatainen ovat olleet korvaamattomana apuna
kertoessaan tapahtumista, joista ei mainita asiakirjoissa.
Historiikkiin olen koonnut tapahtumia, päivämääriä ja henkilönimiä
menneiden vuosien varrelta. Paljon on jäänyt kirjoittamatta. Talvisodan
päättymisen kirkkojuhlat 13.3., kansallisen veteraanipäivän tapahtumat
27.4., jouluaaton soihtukulkueet sankarihaudalle ja lukuiset muut tapahtumat vuosittain toistuvina olen jättänyt useimmiten mainitsematta.
Kertomatta ovat myös ne lukuiset kerrat, kun Kouvolan Sotaveteraanit
ry:n edustajat ovat Sotaveteraanikuoron laulaessa laskeneet sinivalkoisin
nauhoin varustetun havuseppeleen poisnukkuneen aseveljen haudalle.
Ne kaikki ovat historiaa.
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Palkitseminen
Sotaveteraaniliiton toiminta perustuu
pääsääntöisesti jäsentensä vapaaehtoiseen, palkattomaan työhön. Sotaveteraaniliitolla on, kuten järjestöillä yleensä,
oma ansiomerkkijärjestelmä, jolla ansioituneita jäseniä ja tukihenkilöitä kiitetään. Suomen Sotaveteraaniliitolla on
hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä
Sotaveteraanien ansioristi ja Sotaveteraanien kultainen ansioristi.
Lisäksi on Sotaveteraaniliiton ansiomitali.
Hopeisen ansiomerkin myöntää sotaveteraanipiirin hallitus työvaliokunnan
esityksestä. Merkki annetaan tunnustuksena liiton päämäärien hyväksi tehdystä
ansiokkaasta työstä. Merkki myönnetään
henkilölle, joka on osoittanut harrastusta
sotaveteraanitoimintaan
osallistumalla
siihen vähintään neljän vuoden ajan
jatkuvasti tai muutoin tuloksekkaasti.
Hopeisia ansiomerkkejä on myönnetty
227 henkilölle.

Kultaisen ansiomerkin myöntää sotaveteraanipiirin hallitus työvaliokunnan
esityksestä. Myöntämisen perusteet ovat
muutoin samat, mutta aika määritellään
toisin. Hopeisen merkin myönnön jälkeen tulee toiminnan jatkua neljä vuotta.
Jos hopeista ei ole myönnetty, on aikavaatimus kymmenen vuotta. Kultaisia ansiomerkkejä on myönnetty 106 henkilölle.
Sotaveteraanien ansioristin myöntää
ansiomerkkitoimikunnan
esityksestä
Sotaveteraaniliiton työvaliokunta tai hallitus. Se voidaan myöntää henkilölle, joka
on saanut liiton kultaisen ansiomerkin ja
sen myöntämisestä on kulunut vähintään
kolme vuotta. Jos kultaista ansiomerkkiä ei ole myönnetty, voidaan ansioristi
myöntää henkilölle, joka on osoittanut
harrastusta sotaveteraanitoimintaan vähintään 11 vuoden ajan jatkuvasti tai
muutoin ansiokkaasti.
Ansioristejä on myönnetty 35 henkilölle
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Sotaveteraanien kultaisen ansioristin
myöntäminen ja vaatimukset ovat samat
kuin ansioristillä, Poikkeus on määräajassa. Kultainen voidaan myöntää, kun
ansioristin myöntämisestä on kulunut
vähintään viisi vuotta.
Sekä ansioristi että kultainen ansioristi
voidaan myöntää, jos myöntöä voidaan
erityisistä syistä muutoinkin pitää aiheellisena.
Kultaisia ansioristejä on myönnetty kahdelle henkilölle.
Sotaveteraanien ansioristi on perustettu 1982 ja kultainen ansioristi 2003.
Molempien ensimmäiset kappaleen on
luovutettu presidentti Mauno Koivistolle.
Sotaveteraaniliiton
ansiomitalin
myöntää Sotaveteraaniliiton hallitus.
Ansiomitali voidaan myöntää Sotaveteraaniliiton päämäärien hyväksi kauan ja
ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi
toimineelle henkilölle, joka ei ole sotaveteraani, sekä sotaveteraanille, joka on
sanotuin tavoin toiminut muussa yhteydessä kuin liiton tahi sen jäsen- tai tukiyhteisön antamissa luottamus- tai muissa
tehtävissä.
Suomen ritarikuntien kunniamerkit. Sotaveteraaniliitto, piiri ja yhdistys
voivat tehdä aloitteita kunniamerkkien
saajista. Vapauden ristin ritarikunnan, Valkoisen Ruusun ritarikunnan ja
Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkit myöntää tasavallan presidentti.
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n jäsenille
on myönnetty liiton, piirin tai yhdistyksen esityksestä yksi Vapauden ristin
ritarikunnan, 19 Valkoisen Ruusun
ritarikunnan ja yksi Suomen Leijonan
ritarikunnan kunnia merkki.
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi. Päätöksen kutsusta tekee yhdistyksen
kokous hallituksen esityksestä. Henkilö,
joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana, voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi edellä esitetyllä perusteella.
Yhdistyksen standaari on huomion osoitus, joka annetaan ansioituneelle jäsenelle hänen merkkipäivänään. Standaari
voidaan luovuttaa myös ulkopuoliselle
henkilölle tai yhteisölle, joka on tukenut
sotaveteraanien toimintaa.
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Liitteet
Ansioristit
Suomen ritarikuntien kunniamerkit
Kunniapuheenjohtajat
Kunniajäsenet
Puheenjohtajat
Varapuheenjohtajat
Sihteerit / Toiminnanjohtajat
Taloudenhoitajat / Rahastonhoitajat
Haalituksen jäsenet
Naisjaoston edustajat hallituksen kokouksissa
Tilintarkastajat / Varatilintarkastajat
Toimikuntien puheenjohtajat
Liitteissä ovat myös henkilöt, joille on myönnetty ansio- tai kunniamerkki vuonna 2006
ja henkilöt, jotka on valittu johtotehtäviin.
Lähdeluettelo
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Kultainen ansioristi
Sarilampi Onni
Vitikainen Erkki

2004
2005

Suomen ritarikuntien
kunniamerkit
Vapauden ristin 4. luokan mitali
miekoin, VR 4:
Hartikainen Toivo
2005
Suomen Valkoisen Ruusun 1.
luokan ritarimerkki, SVRR 1:
Kokko Lassi
1980

Ansioristi
Haapaniemi Kerttu
Hartikainen Toivo
Hasanen Irja
Hasu Veikko
Huuhtanen Aaro
Hyyrynen Martti
Härkönen Martti
Johansson Alpo
Jämsä Leo
Jääskeläinen Erkki
Kajorinne Pentti
Kantokari Kaarlo
Karhunen Reino
Kokko Lassi
Koskelainen Kirsti
Kuparinen Uuno
Laakso Pentti A
Laherto Paavo
Liimatainen Väinö
Loikkanen Panu
Nikkola Eero
Rusko Olli
Salmi Einari
Sarilampi Onni
Sarilampi Terttu
Savela Mauno
Seppä Esko
Sipinen Niilo
Säilä Jaakko
Tiainen Lempi
Timonen Emil
Toikka Olavi
Wiklund Harry
Vitikainen Erkki
Vättö Oiva
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1998
2006
1998
2003
1993
2000
2002
1990
2002
2001
2001
2006
1995
1990
1998
1998
1998
1994
1990
2006
2006
1998
1990
1993
2001
2003
1998
2006
2000
1998
1991
2006
1987
1997
2002

Suomen Leijonan ritarimerkki,
SL R:
Puusa Aatto
1988
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali kultaristein, SVR M 1 kr
Hasu Veikko
1998
Sarilampi Onni
1997
Kantokari Kaarlo
2005
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali, SVR m I:
Aalto Arvo
1988
Eloranta Reino
1987
Hasanen Irja
1995
Kajorinne Pentti
1990
Koskela Kauko
1991
Koskelainen Kirsti
2002
Lepistö Kalevi
1991
Loikala Arla
1990
Nurminen Asser
1997
Rostedt Oskari
1991
Sarilampi Eino
1991
Seppä Esko
1990
Tiainen Lempi
1996
Viantie Veikko
1987
Loikkanen Ellen
2005
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Kunniapuheenjohtajat
Lassi Kokko
Panu Loikkanen

Kunniajäsenet
Paavo Paavola
Veikko Karttunen
Aarre Untolahti
Alpo Johansson
Viljo Harstila
Annikki Loikala
Meeri Paronen
Paavo Laherto
Teppo Mäkelä
Pentti A Laakso
Pentti Kajorinne
Väinö Liimatainen
Eino Henttu

Kutsuttu
14.2.1975
16.3.2006

Kutsuttu
Kevätkokous 1982
Syyskokous 1988
20.4.2001
20.4.2001
20.4.2001
20.4.2001
20.4.2001
20.4.2001
20.4.2001
20.4.2001
16.3.2006
16.3.2006
16.3.2006

Kouvolan Sotaveteraanit ry
hallituksen jäsenet ja
johtohenkilöt:
Puheenjohtajat:
Norkamo Leo
Mäkelä Teppo
Kokko Lassi
Hälikkä Urho
Ojanen Aarre
Johansson Alpo
Karttunen Veikko
Laherto Paavo
Laakso Pentti A
Loikkanen Panu
Mikkonen Arto

1966
1967 - 1970
1971 - 1974
1975
1976 - 1978
1978 - 1979
1979 - 1983
1984 - 1991
1992 - 1997
1998 - 2005
2006 -

Varapuheenjohtajat:
Kosonen Olavi
1966 - 1969
Johansson Alpo
1970, 1977 - 1978
Tiainen Emil
1971 - 1972
Karhunen Reino 1973 - 1974, 1976
Niemi Väinö
1975
Laherto Paavo
1979 - 1983
Karttunen Veikko 1984 - 1987
Liimatainen Väinö 1988 - 1991
Aalto Arvo
1992 - 1994
Säilä Jaakko
1994 - 1996
Loikkanen Panu 1997
Seppä Esko
1998 - 2005
Nikkola Eero
2006 Sihteerit / Toiminnanjohtajat:
Sippola Yrjö
1966
Ojanen Aarre
1967 - 1975
Seppälä Voitto
1973 - 1975,
1977 - 1979
Ristola Reino
1976 - 1977
Sarilampi Onni
1980 - 1991,
1996 -2003
Aalto Arvo
1992 - 1994
Jääskeläinen Erkki 1994 - 1995
Hartikainen Toivo 2003 - 2006
Taloudenhoitajat /
Rahastonhoitajat:
Harstila Viljo
1966
Ojanen Aarre
1967 - 1972
Seppälä Voitto
1973 - 1975
Ristola Reino
1976
Anttonen Kerttu 1977 - 1981
Sarilampi Onni
1982 - 1987
Aalto Arvo
1988 - 1990
Seppä Esko
1991 - 1997
Hartikainen Toivo 1998 - 2006
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Hallituksen jäsenet 1966 – 2006
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Naisjaoston edustajina ovat
hallituksen kokouksissa mukana:
Savolainen Aili
1971 - 1972
Huuhtanen Hilja 1973 - 1974
Tiilikainen Sirkka 1975 - 1979
Loikala Annikki
1980 - 1988
Sviili Kirsti
1989 - 1992
Paronen Meeri
1993 - 1999
Reinikainen Eila
2000 - 2001
Seppälä Eeva
2002 - 2006
Tilintarkastajat:
Harstila Viljo
Untolahti Aarre
Salminen Mauri
Viinikainen Urho
Lähteenmäki Jaakko
Riikonen Aimo
Seppä Esko
Juusela Eero
Härkönen Martti
Suorttanen Sulo
Vilkkumaa Osmo
Puusa Aatto
Salminen Mauri
Niiranen Veikko
Vaulaste Ville
Pajarinen Timo

1967 - 1974
1967 - 1974
1975
1976 - 1981
1976 - 1985
1982
1983 - 1985
1986
1986
1987 - 1995
1987 - 1989
1990 - 1995
1996 - 1999
1996 - 1999
2000 - 2006
2000 - 2006

Varatilintarkastajat:
Kuortti Juho
1968 - 1971
Tyrväinen Sulo
1968, 1973
Tiilikainen Lauri
1972
Jyllilä Kauko
1975 - 1981
Juusela Eero
1982 - 1985, 1987
Hannikainen Pentti 1986, 1990 - 1992
Ahola Elma
1986
Härkönen Martti
1987
Haapaniemi Aulis 1989
Rusko Olli
1989
Säilä Jaakko
1990
Pallaskari Igor
1992 - 1997
Ahvenainen Kauko 1993
Mäkelä Olavi
1994 - 2006
Salmi Einari
1998
Vuorio Urho
1999, 2003 - 2006
Vesterinen Pertti
2000 - 2002
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Toimikunnat:
Puheenjohtajat:
Bingo toimikunta:
Liimatainen Väinö
1974 - 1977
Porkka Tapio
1975
Jyllilä Kauko
1978
Laito Severi
1980 - 1983
Riikonen Aimo
1984 - 1987
Sarilampi Onni
1988 - 1994
Laakso Pentti A
1995
Hengellinen toimikunta:
Partanen Antti
1980 - 1986
Laute Viljo
1987 - 1993
Nordman Olavi
1994 - 1996
Hirvikallio Hilkka-Liisa 1997 - 1999
Hartikainen Helinä
2000 - 2006
Järjestysmies toimikunta:
Leskinen Yrjö
1986 - 1990
Haapaniemi Aulis
1991 - 1993
Kajorinne Pentti
1994 - 2002
Kähkönen Juho
2003
Järjestyksen valvoja:
Kajorinne Pertti
yhteyshenkilö
2004 - 2006
Kalamiestoimikunta:
Salmi Einari
1980 - 1984
Vättö Oiva
1985 - 1987,
1995 - 1997
Sarilampi Olli
1988
Poikolainen Lauri
1989,
1991 - 1992
Jääskeläinen Erkki
1990
Huuhtanen Aaro
1993 - 1994
Kuntoutus toimikunta:
Seppälä Voitto
1980
Sarilampi Onni
1981 - 2003
Hartikainen Toivo
2004 - 2006
Lippu toimikunta:
Sihvola Heikki
Johansson Alpo
Lepistö Leo K
Kajorinne Pentti
Kähkönen Juho

1984 - 1986
1987 - 1988
1989 - 1991 1994
1995 - 2002
2003
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Lipunkantajat:
Kantokari Kaarlo
Andersson Veikko
(varalla)
Matkailu toimikunta:
Sarilampi Onni
Lepistö Leo K
Karttunen Veikko
Eloranta Juhani
Timonen Eemil

2004 - 2006
2004 - 2005

1981 - 1984
1985
1986 - 1988
1989
1990 - 1991 1992
Nurminen Asser
1993 - 1997
Palloilu ja urheilu toimikunta:
Sinkkonen Sulo
1980
Viantie Veikko
1981 - 1992,
1994
Jääskeläinen Erkki
1993
Seppä Esko
1995 - 1997
Harrastus- ja liikuntatoimikunta:
Seppä Esko
1998 - 2006
Sotaveteraanikuoro:
Varanka Eskil
1985 - 1987
Laakso Pentti
1988 - 1991
Säilä Jaakko
1992 - 2006
Surutoimikunta
/ Seppeletoimikunta
Seppälä Voitto
Sihvola Heikki
Leppänen Kaarlo
Laute Viljo
Ilonen Veikko
Hasu Veikko
Halonen Erkki
Taloustoimikunta:
Riikonen Aimo
Seppä Esko

(1983 – 1985)
(1986 – 2006)
1983
1984 – 1985
1986 - 1988
1989 - 1991 1993
1994 - 1995
1996 - 2004
2005 - 2006
1984 - 1991 1992
1993 - 1994

Tuulensuojatoimikunta:
Loikala Annikki
1981 - 1983
Reinamo Erkki
1984 - 1990
Kajorinne Pentti
1991 - 2002
Vättö Oiva
2003 - 2006
Huvitoimikunta:
Sarilampi Onni
Karttunen Veikko
Reinamo Erkki
Kajorinne Pertti

Veteraanikolmikon
Juhlatoimikunta:
Ahonen Eino
Laherto Paavo
Vilhunen Arvo
Laakso Pentti A
Loikkanen Panu

1980 - 1982
1983 - 1984 1988,
1990 - 1991
1989
1992 - 1997
1998 - 2001

Veteraanimajan hoitotoimikunta:
Laherto Paavo
1980 - 1983
Karttunen Veikko
1980,
1984 - 1988
Liimatainen Väinö
1989
Toikka Olavi
1990 - 1991
Lepistö Leo K
1992 - 1994
Rusko Olli
1995
Nikkola Eero
1996 - 2004
Kantokari Kaarlo
2005 - 2006
Ystäväpalvelutoimikunta:
Liimatainen Väinö
1985 - 1995
Outava Ulla
1996 - 1998
Tiedotus - ja lehtitoimikunta:
Riikonen Aimo
1984 - 1986,
1988 - 1991
Vitikainen Erkki
1992 - 2003
Maanpuolustusjärjestöjen
hengellinen toimikunta:
Rämä Albin
1995 - 1998
Toikka Olavi
1999 - 2003
Valokuvaaja:
Myyrä Juho
Vitikainen Erkki

1990
1991 - 2006

Videotallentaja:
Härkönen Martti

1990 - 2005

Tiedottajat:
Vitikainen Erkki
Nieminen Pertti
Leikekirjan pitäjä:
Tiainen Lempi
Jäsentoimikunta:
Hartikainen Toivo

2004 - 2006
2004 - 2006
1990 - 2006
2005 - 2006

1980 - 1984,
1986 - 1988
1985
1989 - 1990
1991 - 1994
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Lähdeluettelo
Haastattelut
Onni Sarilampi
Väinö Liimatainen
Keskustelut lukuisten veteraanien kanssa.
Kouvolan Sotaveteraanit ry:n
Hallituksen pöytäkirjat 1966 - 2005
Vuosikokousten pöytäkirjat 1966 – 2005
Vuosikertomukset 1966 - 2005
Valokuva-arkistot
Väinö Liimatainen
Kouvolan Sotaveteraani ry 25
1966 - 1991
Erkki Vitikainen
Kouvolan Sotaveteraani 21.4.1996
Kouvolan Sotaveteraanit ry 35-vuotias 20.4.2001
Valokuva-arkisto
Irja Hasanen
Valokuva-arkistot
Lempi Tiainen
Lehtileikekokoelmat
Kouvolan Sanomat
Mikrofilmatut lehdet 1966 – 1995
Puheenjohtajien valokuvat
Leo Norkamo (Kirsti Norkamon arkisto)
Teppo Mäkelä (Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin arkisto)
Urho Hälikkä (Irma Hälikän arkisto)
Lassi Kokko (Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin arkisto)
Aarre Ojanen (Kouvolan Sotaveteraanien arkisto)
Alpo Johansson (Markku Johanssonin arkisto)
Veikko Karttunen (Maanmittauslaitoksen arkisto, Kouvola)
Paavo Laherto (Anja Laherron arkisto)
Pentti A Laakoso (Kouvolan Sotaveteraanien arkisto)
Panu Loikkanen (Kuva Roope Nieminen)
Arto Mikkonen (Kuva Erkki Vitikainen)
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