
Keräyksessä Pekka on ollut kolmisen vuotta, mutta sydän on tälläkin veteraanityöläisellä sykkinyt 
isänmaalle… no, koko elämän. 
 
- Olen tehnyt sotilasuran Rajavartiolaitoksessa ja Puolustusvoimissa. Kansalaiskasvatus on 
osaltani onnistunut ja tunnen kiitollisuudenvelkaa veteraanien itsenäisen Suomen hyväksi 
tekemiä uhrauksia kohtaan. Siksi kaverini pyyntö keräyksen piiripäällikön tehtävään oli 
moraalisesti velvoittava. Ei sellaisesta kieltäydytä, hän toteaa.  
- Ukkini oli aikanaan rintamalla ja haavoittuikin siellä pikakiväärin suihkusta.  
 
Ja mikä tässä vapaaehtoistyössä on parasta?  
- Antoisin hetki on tietysti se, kun vuoden keräystuotto jaetaan yhdistyksiin. Korona on 
vaikuttanut tähänkin pahasti: kevään ja syksyn varusmieskeräykset jouduttiin Kainuussakin 
perumaan, mikä jätti viime vuoden keräystuottoon ison loven eikä viime vuoden osalta jaettavaa 
ollut. 
 Vuonna 2019 sen sijaan jokainen Kainuun alueen keräyksistä saatu euro meni yhdistyksille 
veteraanien toiminnan tukemiseen ja arjen pieniin helpotuksiin, hän iloitsee.  
- Olisikin hyvä, jos ihmiset muistaisivat, että tilisiirroin, tekstiviestein ja MobilePayn kaltaisin 
palveluin lahjoituksen voi tehdä koska vain ihan oman kotinsa turvasta, hän miettii.  
Ja onnistuu se muuten tämän päivityksen kauttakin! 
 
Keräysväen kokemat kohtaamiset ja tehtävässään saama palaute vaihtelee laidasta laitaan ja 
joukkoon mahtuu ikäväksemme myös kielteisiä kommentteja.  
- Tulee valitusta veteraaniliittojen varallisuudesta ja siitä, kuinka se pitäisi jakaa veteraaneille. 
Virheellinen tieto elää sitkeästi, vaikka niin liiton kuin keräyksen taholta on monta kertaa 
todistettu nämä puheet pelkiksi paikkansapitämättömiksi huhuiksi, Pekka pahoittelee.  
 
- Varallisuutta ei ole, kun ei sen kerääminen ole koskaan liiton tehtävä ollutkaan. Ja esimerkiksi 
keräyksestä ei mene liitoille tai hallintoon senttiäkään.  
(Kaiken tämän voi tarkastaa vaikka Sotaveteraaniliiton nettisivuilta – meidän toiminta ja talous on 
avointa ja niin toimintakertomukset kuin tilinpäätöksen ovat materiaalipankissamme kaikkien 
vapaasti luettavissa!)  
 
Kaikki me veteraanityössä mukana olevat toivoisimmekin hartaasti, että jokainen koittaisi 
kerääjän kohdatessaan muistaa, että kyseessä on vapaaehtoisesti aikaansa ja vaivaansa uhraava 
veteraanityöläinen, jonka, niin kuin keräyksenkin, ainoana motiivina on auttaa 
kunniakansalaisiamme niin paljon kuin mahdollista. Älkää siis ainakaan osallistuko näiden 
vahingollisten valheiden levittämiseen, ja kertokaa faktat, jos joku tulee niitä teille syöttämään.  
 
Onneksi on paljon niitä positiivisiakin hetkiä, Pekka muistuttaa.  
- Kerätyt summat kertovat kuitenkin kainuulaisten kiitollisuuden veteraaneille, heidän 
puolisoilleen ja leskille olevan vahva, hän kiittelee.  
- Toivoisin ihmisten ymmärtävän, että veteraanikeräyksillä tuetaan veteraanien, heidän 
puolisoiden ja leskien viimeisien elinvuosien elämänlaatua, mikä on arvokasta työtä. Sen olemme 
heille velkaa.  
 
Pekka toivoisi, että kiitollisuutta veteraanisukupolven perinnöstä ei unohdettaisi silloinkaan, kun 
veteraaneja ei enää ole.  
- Veteraanien perintö tulisi saattaa peruskoulun opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma voisi 
avata veteraanien määrän kehittymistä ja heidän arvostuksen muutosta eri vuosikymmenillä, 
koska kauhujen keskelle määrätyt ja vapaaehtoisena lähteneet olivat vuosikymmenten ajan vailla 
heille kuuluvaa arvostusta.  
 
 
Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Sotaveteraaniliiton Facebookissa 26.3.2021.  
 


