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TS/Riitta Salmi
Alpo Penttinen ajaa isänsä vanhaa Ford T Touringia kesäisin jopa Turkuun ja Taivassaloon asti.
Talvisin hän tyytyy auton taputteluun omassa tallissaan.

60 vuotta huomenna: Asevelvollisena vammautuneiden
puolesta
Turun Sanomat, Nousiainen
Vuonna 1995 Alpo Penttisen armeijassa ollut poika sai pahan aivokalvontulehduksen ja joutui
hengenvaarallisessa tilassa sairaalaan pariksi kuukaudeksi. Puolustusvoimat kotiutti pojan kahden
kuukauden jälkeen, jolloin perhe alkoi pitkän taistelun pojan oikeuksien puolesta.
- Silloin olisin kaivannut vertaistukea. Kunpa joku olisi osannut kertoa, mistä apua voi saada.
Olimme perheenä tilanteessa aika yksin, Penttinen muistelee.
Tapahtuma jätti jälkeensä halun auttaa muita saman kokeneita. Monien vaiheiden jälkeen Alpo
Penttinen perusti yhdessä professori Pentti Huovisen kanssa oman yhdistyksen asevelvollisina
vammautuneille. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea ja tietoa niille, jotka ovat jollain
tavalla vammautuneet joko palvelusaikanaan tai kertausharjoituksissa.
- Valtiokonttorin vastuulla on vammautuneiden korvausasioiden hoitaminen. Käsittely siellä on
asiallista, mutta ajat pitkiä. Juuri tämän vaiheen epätietoisuuden poistamiseen meitä tarvitaan.
Tämän vuoden alussa perustettu yhdistys on puksuttanut hiljaa liikkeelle, vaikka Rahaautomaattiyhdistykselle jätetty avustusanomus toiminnan käynnistämiseksi ratkeaakin vasta ensi
vuonna.
Penttisen mukaan varsinaisia ampumaonnettomuuksia varusmiehille sattuu korkeintaan muutama
hajatapaus vuodessa.
- Vapaa-ajalla tapahtuneet liikenneonnettomuudet ovat asevelvollisten suurin yksittäinen
vammauttaja. Ampumatilanteissa saadut kuulovauriot ovat myös yleinen syy jonkinlaiseen
vammautumiseen.
Viime vuonna palveluksensa keskeytti tapaturman vuoksi Suomessa 387 varusmiestä. Penttisen
mukaan kuitenkin jopa 1 000-1 500 varusmiestä saa vuosittain jonkinlaisen vamman, vaikka heistä

kaikki eivät palvelusta keskeytäkään. Kun tämän luvun kertoo sodanjälkeisillä vuosilla, on
yhdistyksellä jäsenten puolesta todellista tilausta.
- Jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten asepalvelussa vammautuneet ovat kokeneet yhdistyksen
tärkeäksi.
- Vanhin jäsenemme on syntynyt 1920-luvulla ja vammautunut 1940-luvun lopussa. Nämä
vanhemmat ovat usein tyytyväisiä saamiinsa korvauksiin, mutta he haluavat ennemminkin kokea
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Vaikka sodan ulkopuolella vammautuneita ei lasketa sotainvalideiksi, tarjoaa Sotainvalidien
Veljesliitto Penttisen vetämälle yhdistykselle tilat. Yhteistyö puolustusvoimien pääesikunnan
sosiaaliosaston ja Valtiokonttorin kanssa on lähtenyt liikkeelle sutjakkaasti, ja nyt yhdistys on
saanut kannattajajäsenekseen myös Varusmiesliiton.
Alpo Penttisellä on merkkipäivänään 17.9. vastaanotto kello 13-18 Nousiaisten vanhalla asemalla.
Mahdolliset muistamiset Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n toiminnan käynnistämiseksi,
tili 529500-234669.
JONNA LANKINEN
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