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Edellisen Jäsenviestin Markku Sepän kirjoituksessa ”Rintamaveteraanien kuntoutus 2014
lukujen valossa” kerrottiin Sastamalan palauttaneen kuntoutusmäärärahaa Valtionkonttorille.
Sastamalassa käytettiin kuntoutusmääräraha kokonaisuudessaan veteraanien kuntoutukseen.

Puheenjohtajan
pöydältä…
Sastamalan Sotaveteraanit ry täyttää 21.2.2016 50 vuotta! Olen ollut yhdistyksen toiminnasta vastuussa 20 vuotta. Tärkeimpänä asiana olen pitänyt
veteraanijäsenten tukemisen avustus-, huolto- ja palvelutyön kautta. Perustimme v. 1996 kannatusjäsenistämme perinnejaoksen, jonka tehtäväksi silloin kirjattiin kolme asiaa: 1. veteraaniperinteen omaksuminen, 2. perinteen
jatkuvuuden säilyttäminen ja 3. toiminta-apu yhdistykselle.
Perinnetyöstä todettiin, että aineellinen omaisuus on kulutustavaraa joka
poistuu, joten jäljelle jää siis yhteiset elämänarvot, jotka ovat henkistä perintöä. Olisivatko ne sota-ajan isänmaallisia tekoja ja sisua, maan ja kotien
jälleenrakentamista työn uhrauksin ja kristillisiä perusarvoja ja uskoa sekä
luottamusta Jumalan apuun, sellaisia kestäviä arvoja, jotka auttaisivat nuorempia sukupolvia kestämään nykyiset ja tulevat vaikeudet?
Nyt kannatusjäsenemme (yli 500) ovat jo vastuussa yhdistyksemme toiminnasta. Monipuolisessa toiminnassa tieto kulkee jäsenviestin mukana ja isänmaallisuus ja kristilliset arvot pidetään kunniassa.
Näin on hyvä jatkaa toimintaa ja veteraanien jälkeinen perinnetyön jatkokin
on jo suunniteltu valmiiksi.
Kaikki toiminta on kuitenkin Jumalan käsissä, johon turvaamme.
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HYVÄ RAKENNETAAN
LUOTTAMUKSELLE
Samuel otti kiven ja asetti sen
Mispan ja Senin välille.
Hän antoi kivelle nimen Eben-Eser,
Avunkivi, sanoen:
Tähän asti Herra on auttanut meitä.
1. Sam. 7:12
Ihmisten välinen yhteiselo rakentuu sovittujen lakien ja sääntöjen pohjalle. Tiedämme tai ainakin meidän oletetaan tietävän,
mitä meiltä odotetaan ja mitä voimme
odottaa muilta. Kukaan ei täällä voi elää
vain omien mielihalujensa mukaan, vaan
meidän on otettava huomioon myös toiset
ja noudatettava lakeja. Ne onkin säädetty
nimenomaan heikoimpien suojelemiseksi.
Ne ovat Jumalan tapa toimia tässä maailmassa ihmisen ja yhteisön parhaaksi.
Oikeastaan lainsäätäjä on Jumalan palvelija, vaikka tietysti voimme kysyä, kuinka
moni sellaiseksi sen mieltää. Jumala on
järjestyksen Jumala ja lainkuuliainen kansalainen hänen tahtonsa täyttäjä.
Laeista huolimatta maailma on sekasorron ja väkivallan paikka. Viime aikoina
olemme nähneet hallitusten kaatuvan ja
sekasorron nousevan erityisesti lähi-idän ja
pohjois-Afrikan alueella. Pahuus on päässyt
väkivaltaisesti valtaan ja aiheuttaa pelkoa
koko maailmassa. Suuret ongelmat ovat tulleet lähelle. Huomaamme, miten vaikea yhteiskunnassamme sopimusyhteiskunnassa
- on sopia ja tulla toista vastaan, asettaa
yhteinen etu oman edun rinnalle ja joskus
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edelle, kun kaikki näyttävät olevan mielestään oikeassa. Huolestuneina voimme
kysyä, mikä meitä vaivaa, kun sopiminen
ja yhteisyys on niin vaikeaa. Mikä puuttuu?
Ristiriidat tulevat arkielämässä usein
hyvinkin henkilökohtaisiksi. Keskuudessamme on heitä, jotka ovat kokeneet hylätyksi tulemisen. Kauniit sanat ja lupaukset
on petetty ja yhteys katkennut. Se mikä
piti olla ikuista ja lujaa, on osoittautunut
harhaksi. Elämä pimenee, kun ihminen,
jota luuli ystäväksi, ja jota olisi kaivannut
pahana päivänä tuekseen, jättää ja jäljelle jäävät myrkylliset sanat. Hylkääminen
haavoittaa, ja petetty luottamus on iäksi
menetetty luottamus.
Kysymys ei lopulta olekaan vain lakien
ja sääntöjen pakonomaisesta noudattamisesta, vaan luottamuksesta. Hyvä elämä
rakentuu juuri sille. Luottamus on rohkeutta, ja sen eteen on tehtävä työtä ja sitä
on suojeltava kuin hennointa kukkaa ja
muistettava, miten seitinohut luottamuksen lanka ihmisten välillä onkaan.
Kristityn elämä rakentuu Jumalaan luottamiseen. Hän ei petä eikä jätä. Hänen hyvyytensä ja armonsa kestää iäti. Maailman
muuttuminen ja pahat ajat eivät tee tyhjäksi Jumalan huolenpitoa. Hän on lähimpänä
juuri silloin, kun on vaikeinta. Sotaveteraanit tämän tietävät. Jumala ei jätä. Saamme yhä kokea ihmeitä.
Raamatun Samuel pystytti kerran avunkiven , kuten tekstissä luemme, merkiksi

siitä, että Herra on ollut uskollinen ja auttanut. Se kertoo kiitollisuudesta ja rohkeudesta uuden edessä. Jumala joka auttoi eilen, auttaa huomennakin, ja siksi uskovan

tulevaisuus on kaikesta huolimatta valoisa.
Elämä on luottamuksen koulu.
Jumalan rauhaa ja siunausta toivottaen
Osmo Ojansivu

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY
50 VUOTTA
JUHLAPÄIVÄN OHJELMA 13.3.2016
Kello 10		
Kello n. 11.30
Kello n. 12.45

Jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa
Seppelpartioiden lähettäminen sankarihaudoille
Kunniakäynti Tyrvään kirkon sankarihaudalla
Keittolounas sekä kahvi
Vammalan seurakuntatalossa
Pääjuhla
Vammalan seurakuntatalon juhlasali

Tumma puku, kunniamerkit
Ei lahjoja, ei adresseja, ei kukkia
Halutessanne voitte tukea sotaveteraanityötä rahalahjoituksella
Yhdistyksemme tili: Nordea FI82 1198 3000 1022 06
VSOP FI103 5660 0640 0179 68

Sota-ajan muistoja

Konsertti Tyrvään kirkossa maaliskuun 13 päivä klo 19.00
Konsertissa esiintyvät Sastamalan seurakunnan Gospelkuoro johtajana
Anu Mattila ja Kiikan Torvisoittokunta johtajana Risto Yli-Perttula.
Yksinlaulua esittävät Anu Mattila, Olavi Laaksonen ja Päivi Keiho
Konsertin tuotto ohjataan Sastamalan Sotaveteraanien veteraanijäsenten
elinolojen turvaamiseen sekä laulu- ja puhallinmusiikkiharrastuksen tukemiseen
Järjestäjinä ovat Gospelkuoro ja Kiikan Torvisoittokunta
Tervetuloa
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YHDISTYKSEMME TOIMII
Sastamalan Sotaveteraanit ry.

vuosikokous 2016
Keskiviikkona 17.2.2016 klo 14.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Lounastarjoilu klo 12.30-14.00.

VUOSIKOKOUKSEN Esityslista
1. Vuosikokouksen avaus,
Puheenjohtaja Lauri Koski
2. Kokouksen järjestäytyminen.
-valitaan puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus (Säännöt § 8)		
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Käsitellään vuosikokousasiat
(säännöt § 10)

Esitetään 			
- Toimintakertomus vuodelta 2015
(Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015
-Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
(Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
-Talousarvio vuodelle 2016

Päätetään
-Tilinpäätöksen vahvistamisesta
-Vastuuvapauden myöntämisestä
		 tilivelvollisille yhdistyksen tileistä
		 ja hallinnosta vuodelta 2015
-Toimintasuunnitelman 2016
		hyväksymisestä
-Jäsenmaksuista vuodelle 2016,
		 hallituksen ehdotus: varsinaiset jäsenet,
		 veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
		 kannatusjäsenet 15€
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-Talousarvion 2016 hyväksymisestä
-Hallituksen jäsenmäärästä v. 2016,
		 hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
-Kokouspalkkioista, hallituksen
		 ehdotus: ei kokouspalkkioita,
		 ei päivärahoja
-Toiminnantarkastajien palkkioista,
hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan
- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2016
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten
		 tilalle vuosiksi 2016-2017 (säännöt § 11)
		 Erovuorossa: (Pekka Maaranen, Osmo
		 Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo
		 Sandholm ja Tauno Virtanen).
Muut hallituksen jäsenet: Erkki Aaltonen,
Markku Esko. Pekka Koski, Matti Niemi
ja Hannu Toivonen.
Toiminnantarkastajat tarkastamaan
vuoden 2016 tilejä ja hallintoa.
Nykyiset ovat Seppo Kallio ja Timo
Rantanen, varalla Olli Simola ja Otto
Ojansivu.
Yhdistyksen edustajat liitto- ja
piirikokoukseen.
Ilmoitusasiat
Kokouksen päätös

Sastamalan Sotaveteraanit ry.
Perustettu 21.02.1966. Rn:o 92539

TOIMINTAKERTOMUS
01.01.-31.12.2015
YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun
yhdistyksen 49. toimintavuosi. Vuoden
2015 toiminta on ollut monipuolista ja
vireää. Erityismainintana todettakoon,
että puheenjohtaja Lauri Koski valittiin
jo 20. kerran Sastamalan Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtajaksi. Yhdistyksemme
toiminta on luonnollisesti veteraanikeskeistä, jo sääntöjenkin velvoittamana.
Kannattajajäsenten aktiivisuus on entistä tärkeämpää ja toiminnan vastuu lepää
enenevässä määrin nais- ja perinnejäsenten harteilla. Puheenjohtaja Lauri Kosken
ja varapuheenjohtaja Pekka Maarasen
toimekkuus on taannut monipuolisen
toimintasisällön. Sosiaalineuvoja Olavi
Palomäki on edelleen tunnollisesti käynyt henkilökohtaisesti tervehtimässä veteraaneja.
Puheenjohtaja Lauri Kosken kirjoittama
ja Sastamalan Sotaveteraanit ry:n kustantama kirja, ”Muistojen Polku”, julkaistiin
19.6.2010 ja myynnin voidaan todeta olleen menestys. Tätä ajatonta ja arvokasta
kirjaa on tarkoitus myydä edelleen vuonna 2016 ja sitä on saatavana yhdistyksemme toimihenkilöiltä sekä mm. Tyrvään
kirjakaupasta. Kirjasta saatavat tuotot
tulevat sotaveteraanitoiminnan hyväksi. Monipuolisen toiminnan kohokohtia
olivat perinteinen, jo 18. kuntoutusmatka

Pärnuun ja matkan johtajana oli Pekka
Maaranen. Ensi vuonna (2016) on tarkoitus tehdä 19. Pärnun matka. Erityismaininnan ansaitsevat ne sastamalalaiset
yritykset, jotka kustantavat merkittävällä
osuudella jäsenviestien julkaisemista.

HALLINTO
Hallitus:
Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen (vpj.),
Hannu Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen,
Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi,
Osmo Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo
Sandholm, Tauno Virtanen, taloudenhoitaja Pirkko Maaranen, naistoimikunnan
edustaja Aino Sandholm.
Työvaliokunta:
Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen, Hannu Toivonen.
Toiminnantarkastajat:
Seppo Kallio ja Timo Rantanen, varalla
Olli Simola ja Otto Ojansivu.
Varapuheenjohtaja:
Pekka Maaranen: jäsenviesti, jäsenrekisteri, painotuotteet, retket, matkat, kuljetukset.
Sihteeri Hannu Toivonen: pöytäkirjat,
merkkipäiväonnittelut, juhlajärjestelyt,
Kiikan toiminnot.
Veteraanihuolto:
Olavi Palomäki: kotikäynnit ja neuvonta,
seppeleenlaskut.
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Hengellinen työ:
Osmo Ojansivu ja muut papit. Maila Tilli:
poisnukkuneiden saatto, Olavi Palomäki
kenttätyö, Paavo Sandholm ja Hannu
Toivonen: havuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.
Kuntovoimistelu:
ohjaajina Marko ja Heidi Mikkola.
Perinnetyö:
DVD-näytökset Markku Esko, Pekka Salonen ja Erkki Aaltonen.
Naistoimikunta:
Aino Sandholm(pj), Raija Järvinen (vpj),
Heli Järvenpää (siht.), Paula Juvela, Sirpa Kartano, Terttu Kaukainen, Sirpa Nikali ja Eeva-Liisa Niinikoski.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla:
Markku Esko
Lipunkantajat:
Pekka Maaranen: Suomen lippu, Paavo
Sandholm: yhdistyksen lippu.
Sastamalan kaupungin veteraaniasian
neuvottelukunta: Lauri Koski (pj).
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n
hallitus: Pekka Maaranen
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n hengellinen toimikunta: Timo Kökkö

JÄSENISTÖ

Vuosikokouksen puheenjohtaja Matti Soini, sihteeri Hannu Toivonen, yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Koski.

Kahvitus vuosikokouksen lomassa.
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Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2015
(31.12.2014) oli seuraava:
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on
Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Timo
Kökkö 23.7. saakka, Matti Niemi, Paavo
Kaunisto ja Matti Riihimäki.
Jäsenistä 46 (54) on rintamasotilastunnuksen ja 25 (27) rintamapalvelustunnuksen omaavia. Yhteensä tunnuksen
omaavia jäseniä on 71 (81) . Vuoden
aikana nukkui pois 30 (28) jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 11 (23) ja kannattajajäseniä 19 (5). Pois nukkuneista
varsinaisista jäsenistä oli rintamasotilastunnuksen omaavia 8 (18) ja rintamapalvelustunnuksen omaavia 3 (5). Kertomusvuonna liittyi yhdistykseen yhteensä
7 (11) uutta jäsentä. Jäseniä on yhteensä
649(671).

KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin Vammalan seurakuntatalossa 18.2.2015. Osallistujia oli
38(44). Kokouksen puheenjohtajana toimi

Matti Soini ja sihteerinä Hannu Toivonen.
Ennen kokousta nautittiin yhdistyksen tarjoama ja Kestikievari Liekorannan valmistama lounas. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Lauri Koski luovutti Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirin myöntämät kultaiset ansiomerkit Olavi Palomäelle ja Marko Mikkolalle. Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n
vuosikokous oli 25.3. Kangasalalla, johon
osallistuivat Lauri Koski, Pekka Maaranen
ja Hannu Toivonen. Hallitus on pitänyt 5(4)
ja työvaliokunta 2 (1) kokousta. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirin sekä moniin muihin veteraanitoimintaa käsitteleviin kokouksiin.
Naistoimikunta on pitänyt 7 (7) kokousta ja
sen työvaliokunta 4 (4) kokousta.

TOIMINTA
Jäsentilaisuudet:
Tapahtuman jälkeinen luku kertoo osallistujien määrän.
07.01. Kuntovoimistelu kevätkaudella,
329.

09.01. Allasvoimistelu , tiistaisin ja
torstaisin.
04.02. Ohjelmallinen lounastilaisuus
seurakuntatalolla, 110.
18.02. Vuosikokous seurakuntatalolla, 38.
25.03. Piirin vuosikokous, 3.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä.
13.06. Kesätapahtuma seurakuntatalolla.
Osallistujia, 100, mukana oli
myös naapuriyhdistysten jäseniä.
26.-27.6.Vanhan kirjallisuuden päivät
Sylväällä, 5.
05.07. Petteri Tillin muistojuhla
Rudolfin keitaalla, 65.
17.08. Kesäjuhla Kiikan Kiimajärvellä, 50
26.-27.08. Varusmiesten kutsuntatilaisuus, 2.
4.9-26.11. Miesten kuntovoimistelu
Torikeskuksen kuntosalilla,
syyskautena osallistujia, 234.
13.09. Uutispuurojuhla, 75.
17.11. Pikkujoulu seurakuntatalolla, 90.
26.11. Veteraanien joululounas
Satakunnan Lennostossa, 24.

Talvisodan päättymisen muistojuhla 13.3.2015.
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17.12. Hallituksen joululounas, 43.
24.12. Kunniavartio Tyrvään kirkon
sankarihaudalla, 4.
Retket:
30.07. Rosvopaisti -tapahtuma
Ruovedellä, 50.
01.-06.06. Pärnun kuntoutusmatka, 38.
11.08. Piirin kirkkopäivä Pälkäneellä, 13.
Yleisötilaisuudet:
25.01. Tammisunnuntain Etappi,
VIP Sastamala.
13.03. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, 120.
30.03. Erkki Aaltosen luento museolla:
”Suomi taisteli yksin Talvisodassa,
vai saimmeko tehokasta apua?”, 50.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
17.05. Kaatuneitten muistopäivä.
20.09. Rauhanpäivän kävely, 40.
01.11. Kirkkopyhä Vammalassa, 150.
02.11. Erkki Aaltosen luento museolla:
”Neuvostoliiton Suomeen
kohdistunut vakoilu.” 83.
06.12. Kunnianosoitus sankarihaudoilla
ja Itsenäisyyspäivän juhla.
24.12. Veteraanien kunniavartio Tyrvään
kirkon sankarihaudalla.

VETERAANITYÖ
Toiminnassamme on pyritty tukemaan
veteraanien henkisen ja fyysisen kunnon
ylläpitoa. Mielenvirkistystä tarjoamme
monipuolisella ohjelmalla ja tapaamisilla. Lisäksi sosiaalineuvojamme Olavi
Palomäki käy tapaamassa kaikkia veteraanejamme heidän kotonaan. Kunnon
ylläpitämiseksi olemme järjestäneet viikoittaiset kunto- ja allasvoimistelut. Näihin on vuoden aikana osallistuttu voimis8

Kansallisen veteraanipäivän seppelpartio lähdössä tehtäväänsä 27.4.2015.

teluun 29 ja allasvoimisteluun 28 kertaa.
Pärnun kuntoviikolla oli mukana 38 henkilöä. Veteraanien terveyttä ja liikuntakykyä olemme tukeneet mm. jalkahoidoilla
ja osallistumalla lääkärin määräämiin fysikaalisen hoidon kuluihin. Lisäksi olemme välittäneet piirin, Sastamala Säätiön
ym. avustusrahaa veteraanijäsenillemme.
Poisnukkuneiden veteraanijäsenten muistoa on kunnioitettu laskemalla siunaustilaisuuksissa havuseppeleet. Veteraanijäsentemme merkkipäivät on huomioitu
myös jalkahoitoon tai hierontaan oikeuttavalla lahjakortilla.

PERINNE- JA
TULEVAISUUSTYÖ
Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla
kertoo sota-ajan 1939-45 tapahtumista ja
puhdetöistä. Näyttelyyn on vapaa pääsy
koulupäivinä. Puheenjohtaja Koski on
käynyt tervehtimässä puheen kera nuoria
miehiä kutsuntatilaisuudessa.
Perinnetyö on edelleen noudattanut vanhaa kaavaa; luento- ja DVD-esityksiä.

Kouluilla on toteutettu perinnetyötä.
Lukiolaiset ovat vuosittain tutustuneet
museolla sotamateriaaliin ja ovat kuulleet Erkki Aaltosen sotiamme sivuavan
luennon. Puheenjohtaja Lauri Koski
on laatinut perinnetyön strategian, mikä
käsittää tavoitteen ja toiminnan päälinjaukset sekä runsaasti käytännön toimintaohjeita. Perinnetyön tavoite: ”Saada
uusia nuoria jäseniä yhdistyksen tulevan
toiminnan varmistamiseksi”. Toiminnan
päälinjoiksi Lauri Koski nostaa: 1) Nykyisen isänmaallisen toiminnan lisäksi
iäkkään veteraanipolven, unohtamatta
puolisoita ja leskiä, tukeminen erilaisten
talkootöiden avulla. 2) Myöhemmin vastuu yhdistyksen perinnetoiminnan jatkumisesta ja kehittämisestä, siirtyy VIP
Sastamalan vastuulle. Perinnetyötä ovat
ansiokkaasti toteuttaneet Martti Sippo-

sen jalanjäljillä Markku Esko ja Pekka
Salonen.

KIITOS
Toiminta vuonna 2015 oli edelleen tapahtumarikasta ja monipuolista. Ilahduttavaa on todeta kannattajajäsenten runsaslukuinen osallistuminen eri tapahtumissa.
Tunnuksen omaavat jäsenet osallistuvat
edelleen kiitettävällä tavalla eri toimintamuotoihin. Aktiivinen naistoimikunta
takaa tilaisuuksien onnistumisen huolehtimalla moninaisista tehtävistä. Perinnejäsenet ovat tehokkaasti ottaneet yhä
enemmän vastuuta operatiivisesta toiminnasta Lauri Kosken ja Pekka Maarasen
ohjauksessa.

Kesäjuhla 13.6.2015 seurakuntatalolla.
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Pärnun matkalaiset lihasten palautushieronnassa porealtaassa.

Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia toimikuntia ja jokaista jäsentä hyvästä toimintavuodesta 2015. Edelleen lämmin
kiitos kaikille yhdistyksen toimintaa monin tavoin tukeneille. Parhaat kiitokset
Sastamalan kaupungille ja Sastamalan
seurakunnalle.

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n
hallitus

Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen (vpj.),
Hannu Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen,
Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi,
Osmo Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo
Sandholm, Tauno Virtanen

Perinnetapaaminen 7.8.2015. Vasemmalta Pertti Suominen, Pasi Alho, Lauri Koski, Matti Soini,
Markku Seppä ja Markku Esko.
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Toimintasuunnitelma 2016
Jäsentilaisuudet

Yleisötilaisuudet

13.01. Kuntovoimistelu ke klo 9
03.02. Ohjelmallinen kahvitilaisuus,
srk-talo
17.02. Vuosikokous+lounas, srk-talo
18.06. Kesätapahtuma, srk- talo
03.07. Rudolfin Keidas
                         
xx.08. Piirin kirkkopäivä
xx.08. Kesätapahtuma Kiikan
Kiimajärvellä
xx.09. Uutispuurojuhla srk - talo
22.09. piirin neuvottelupäivä
xx.11. Pikkujoulu srk - talossa
24.12. Kunniavartio Tyrvään kirkon
sankarihaudalla, lumipuvut

27.01. Tammisunnuntain etappi
13.03. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus ja yhdistyksen 50v juhla
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
15.05. Kaatuneiden muistopäivä
06.11. Kirkkopyhä Tyrvään kirkko ja
srk - talo
06.12. Itsenäisyyspäivän juhla

Retket
06.-11.06.
Pärnuun

Kuntoutusmatka

Viron

Organisaation muutos NAISTOIMIKUNTA
Yhdistyksemme toiminnassa on naisten
osuus ollut aina tärkeä. Veteraanien puolisot, tyttäret ja muut kiinnostuneet ovat
alusta asti hoitaneet kokousten ja juhliemme tarjoilupuolen erillisenä naisjaostona.
Myös uutispuurojuhlan ja joulujuhlan järjestäminen on ollut heidän ohjelmassaan.
Vuonna 2005 yhdistyksemme muutti sääntöjä siten. että veteraanien lisäksi
aloimme ottaa myös kannatusjäseniä.
Tällöin naisjaoston kaikki jäsenet liittyivät jäseniksi ja sääntöjen mukaan heidät nimettiin naistoimikunnaksi ja heidän johtajanaan jatkoi Aino Sandholm.
Nyt on aika tehdä muutoksia, kun
pitkä ikä ja terveyskin tuo esteitä.
Työvaliokunnan päätöksellä, jonka yhd.

hallitus tulee vahvistamaan, naistoimikunta nykyisessä muodossa lopetetaan.
Nimetään ainoastaan naisten toiminnasta
vastaava henkilö, joka sitten kutsuu tai
jolle voi ilmoittautua kulloinkin tarvittavaan palvelukseen. Olemme sopineet,
että tämän vastuun ottava henkilö on
opettaja Paula Juvela.
Kiitämme naistoimikunnan kaikkia jäseniä pitkäaikaisesta ja hyvin suoritetusta
talkootyöstä. Erikoiskiitoksena puheenjohtaja Aino Sandholmille esitämme, että
hallitus kutsuisi hänet Sastamalan Sotaveteraanit ry:n kunniajäseneksi.
Sastamalan Sotaveteraanit ry
työvaliokunta
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Tapahtumakalenteri 2016
27.1.2016
3.2.2016
17.2.2016
13.3.2016

Tammisunnuntain etappi			
Kahvitilaisuus srk-talo			
Vuosikokous srk -talo			
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus ja
yhdistyksen 50v juhla srk-talo
4.4.2016
Erkki Aaltosen luento Museolla		
27.4.2016 Kansallinen veteraanipäivä			
15.5.2016 Kaatuneiden muistopäivä			
6.6.2016 -11.6.2016 Kuntoutusmatka Pärnuun		
18.6.2016 Kesätapahtuma srk-talo
3.7.2015
Petteri Tillin muistojuhla Rudolfin Keitaalla klo 13
22.9.2016 Piirin neuvottelupäivä srk-talo

VENÄJÄ, VENÄJÄ, VENÄJÄ.

Suomen syöjä vai Suomen ystävä?
Erkki Aaltosen luento Sastamalan sudun museossa
maanantaina 4 huhtikuuta klo 19.00
Lukiolaisille luento Vammalan rykmentistä (JR36) jatkosodassa klo 18.00.
Vapaa pääsy. Tule muistelemaan ja keskustelemaan.
Lukiolaiset haluavat kuulla sinua.

Kuntoutusmatka Pärnuun
Maanantai 6.6 – 11.6.2014
Yhdistys järjestää kuntoutusmatkan Pärnuun jo 19. kerran.
Kuntoutusmatka sisältää: meno-paluu bussikuljetukset Sastamala-Tallinna-Pärnu-Sastamala. Laivassa kansipaikat ja matkatavarat linja-autossa.
Terviksen terveyskylpylässä 2 lääkärintarkastusta, täyshoidon sekä 3 lääkärin suosittamaa hoitoa hoitopäivässä.
Matkan hinta: Rintamatunnuksen omaava yhdistyksen jäsen maksaa vain
100 € varausmaksun (ei palauteta). Yhdistys maksaa heidän kuntoutusmatkansa, kannatusjäsenille matkan hinta on 425 €. Yhden hengen huoneesta veloitetaan lisähinta.
Matkalla on oltava voimassa oleva passi tai henkilökortti. Myös matkavakuutus on suositeltava.
Ilmoittautumiset 15.3.2016 mennessä Pekka Maaraselle:
pekka.h.maaranen@kopteri.net tai puh. 050-5512669.
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Suodenniemen
Vapaussodan muistomerkki
on nyt kunnostettu
VIP Sastamala jatkaa perinnetyötä konkreettisilla teoilla. Vuonna 1938 Suodenniemen lottien aktiivisen aktiivisten
ahkeroinnin tuloksena aikaansaatu upea
muistomerkki Suodenniemen kirkon kupeessa oli päässyt vuosien kuluessa rapautumaan.
Viime syksynä muistomerkin alaosan
rapautuneet kohdat korjattiin SASKYN
(Vammalan ammattikoulu) kivilinjan
oppilastyönä. Varsinaisen kunnostustyön
tekivät ammattitaidolla SASKY:n kivi-

linjan oppilaat Jari Ahokas, Ilkka Mattsen
ja Veikka Seppä opettajansa Marko Mertalan ohjauksella. Työ on tehty todella
huolella ja ammattitaidolla eikä korjauksen jälkiä juurikaan näy. Jopa vanhat
sammaleet ovat pysyneet korjaustyöstä
huolimatta paikallaan.
Muistomerkin ympäristön on suunnitelut taiteilija Ilmari Virkkala. Itse muistopaasi ja siinä oleva reliefi ovat kuvanveistäjä Emil Cedercreuzin suunnittelemia.
Ihmeeksemme Emil Cedercreuzin säätiö
13

Muistomerkin edustalla keskellä Henri Flinkman, museotoimenjohtaja Emil Cedercreuzin
museosta Harjavallasta, Johanna Mäkinen,
Sastamalan seurakunnan hallintosihteeri ja allekirjoittanut. Kuvat on ottanut Sirkka Järvenpää-Soini
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tai museo Harjavallassa eivät tienneet
koko muistomerkin olemassaolosta
ennen kuin VIP Sastamala asiaan liittyen otti yhteyttä.
Emil Cedercreutzin museon johtaja
Henry Flinkmanin näkemyksen mukaan
hanke on erinomainen esimerkki
siitä arvokkaasta työstä, jota tuhannet
vapaaehtoiset
tekevät
jatkuvasti
suomalaisen kulttuuriperinnön parissa.
Se kertoo myös siitä asiantuntemuksesta,
jolla vapaaehtoiset työtään tekevät. VIP
Sastamala piti Emil Cedercreutzin museoon koko hankkeen ajan tiivistä yhteyttä. Yhdistys informoi museota hankkeen edistymisestä sekä toimenpiteistä,
joita patsaalle suunniteltiin tehtäväksi.
Hankkeesta kertyi myös erityistä tutkimuksellista lisäarvoa, kun sen myötä
saatiin tieto museolle aiemmin tuntemattomasta Emil Cedercreutzin suunnittelemasta julkisesta muistomerkistä.
Ja Flinkman jatkaa: ”Tein vielä hiukan tutkimustyötä arkistossamme. Ja
niinhän siinä kävi, että onnistuin paikantamaan kokoelmissamme olevan
alkuperäisen kipsiversion Suodenniemen Vapaussodan muistomerkin
reliefistä. Tieto siis oli kuin olikin
olemassa museolla, mutta sen tavoittaminen oli muutaman mutkan takana.
Muistomerkistä, hankkeen alkuvaiheista ja paljastustilaisuudesta on
kerrottu Isänmaan Parhaaksi-kirjassa
sivulta 293 alkaen yksityiskohtaisesti.
Paaden sijainti on valittu hyvällä
maulla ja sitä kannattaa käydä katsomassa vaikka jyrkät portaat saattavat
vähän hirvittää. Ympäröivä maisema
palkitsee ylös kiipeävän.
					
Matti Soini

Aikapojat viihdyttivät yleisöä lauluillaan.

Pikkujoulu
18.11.2015
Juhlapuhuja Mirja Miilunpalo.

Leena Toivonen lausui Kaarlo
Sarkian runoja.

Pikkujoulun tarjoilusta vastaavat.
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Sastamalan osanottajia.

NAISTEN
virikepäivä
tampereella
29.9.2015
Työjärjestyspuheenvuoro/NVL
Kristina Alho.

Apuväline esittely/ Respecta Oy
16

LENNOSTOn
joululounas
24.12.2015

Lauri Koski esitti veteraanien puheenvuoron.

Sastamalan veteraaneja
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voimistelijat viettivät
pikkujoulua 25.11.2015

Alkuun kävelylenkki Ellivuoren maastossa.

Ken tuosta ovesta käy päätyy saunaan esitteli Marko Mikkola uusittuja tiloja.
18

Pikkujoulu uusitussa
Vuorihotellin saunatilassa
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Sastamalan Sotaveteraanien edustajia juhlassa.

PIRKANMAAN
SOTAVETERAANIPIIRIN
50-VUOTISJUHLA

Juhlivan Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pasi Alho (vas.) kiittää kädestä pitäen
juhlapuheen pitänyttä Suomen Sotaveteraaniliiton
puheenjohtajaa Finn-Göran Wennströmiä.
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Vilppulan Mieslaulajat esiintyvät johtajanaan Erlend Jantsikene.

Kiitos ja kunnia Teille,
hyvät sotaveteraanit!
Kansanedustaja Sofia
Vikman toi valtiovallan
terveiset Sotaveteraanipiirin juhlaan.

Tilaisuuden loppusanat lausui Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen.
Juhlapuhuja Finn-Göran Wennström.
21

Alueiden edustajat - Juhani Ahola Hämeenkyrö, Aulis Saarinen Valkeakoski, Jukka Alho
Orivesi, Timo Ikala Ruovesi, Raimo Nuutinen Tampere esittää onnittelut piirille, Pekka
Maaranen Sastamala - onnittelemassa 50-vuotiasta Pirkanmaan Sotaveteraanipiiriä. Onnitteluja ottivat vastaan Juhani Husa Pirkkala, Ahto Rintala Nokia, Johanna Vuori piirin
toiminnanjohtaja, Pasi Alho piirin puheenjohtaja. Kuva Lauri Koski.
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Lauri Koski Ja Matti Niemi
kukitettavana
lukion itsenäisyyspäiväjuhlassa
4.12.2015.

Vapaudenviestin lukeminen
ja luovutus seuraavalle luokalle lukion itsenäisyyspäiväjuhlassa 4.12.2015.

Matti Niemi kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi ja hänelle luovutettiin kunniakirja ja kunniakilpi.
23

SASTAMALAN KAUPUNGIN
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
6.12.2015
”Suomi sijaitsee pohjoisessa. Suomessa on paljon metsiä. Suomi
tunnetaan tuhansien järvien maana. Suomi on itsenäinen valtio. Itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta.”
Näin on kirjoitettu ensimmäisen luokan
oppikirjaan aiheesta Suomi on isänmaamme.

Arvoisat sotaveteraanit, lotat
hyvät juhlavieraat.
Vietämme tänään rakkaan isänmaamme 98. itsenäisyyspäivää eli rakas isänmaamme lähestyy kunnioitettavaa 100
vuoden ikää. Suomalaisille itsenäisyys
on arvokas asia, se on lunastettu kalliisti.
Me emme voi puhua maamme historiasta
ilman, että puhumme sodista, joissa itsenäisyyttä koeteltiin vahvasti.
Saimme itsenäisyyden vuonna 1917,
jolloin silloinen senaatti julisti Suomen
itsenäiseksi valtiopäiväistunnossa 6. päivänä joulukuuta. Suomi itsenäistyi Venäjän alaisuudesta ensimmäisen maailman
sodan seurauksena. Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden 30.päivänä joulukuuta
ja pian sen jälkeen mm. Ruotsi, Ranska,
Saksa ja Englanti toimivat samoin. Suomen valtio sai näin tunnustuksensa itsenäisyydelleen.
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Itsenäisen Suomen alkutaival oli kivinen. Tammikuussa 1918 alkoi noin viisi
kuukautta kestänyt sisällisota punaisten
ja valkoisten välillä. Ensimmäistä kertaa
heti itsenäisyyden alkumetreillä itsenäisyys oli koetuksella. Toukokuussa 1918
sisällissota päättyi valkoisten voittoparaatiin Helsingissä. Suomi säilyi demokraattisena itsenäisenä valtiona.
Vuodet 1939-1945 olivat kriittisiä koko
Suomen itsenäisyyden kannalta. Suomi
valtiona joutui mukaan tahtomattaan suurvaltapolitiikan pyörteisiin. Vuonna 1939
alkanut talvisota, 105 kunnianpäivää,
kuten me Suomalaiset voimme ylpeästi
sanoa käynnistyi Mainilan laukkauksista.
Suomalaiset yhtenä rintamana puolustivat maatamme Neuvostoliiton hyökkäystä
vastaan. Sodassa käytiin ankaria taisteluja
lähinnä Karjalan kannaksella, mutta myös
Sallan ja Petsamon alueella. Yksi suomalaissotilaiden menestyksekkäimmistä
taisteluista käytiin Raatteen tiellä, jossa
suomalaiset tuhosivat täydellisesti koko
neuvostoliiton 44. divisioonan. Vihollinen
oli miesvoimaltaan ja kalustoltaan kuitenkin ylivoimainen ja sota päättyi Moskovan
rauhaan 13.3.1940.
Euroopassa toinen maailmansota jatkui
ja laajeni Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon 22.6.1941. Suomi ajautui sotaan
mukaan tarkoituksena vapauttaa Neuvostoliitolle luovutetut alueet takaisin.

Aluksi varsin menestyksellinen sota, jatkosota, päättyi kesällä 1944 Neuvostoliiton massiiviseen ylivoimahyökkäykseen
Kannaksella. Lopullinen välirauha allekirjoitettiin 19.9.1944 Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Suomi maksoi sodista
kovan hinnan, mutta varmisti itsenäisyytensä toisin kuin useat valtiot Euroopassa.
Voidaan sanoa, että Suomi hävisi sodan,
mutta voitti rauhan.

Arvoisat sotiemme veteraanit
Te olette olleet puolustamassa Suomea ja
mahdollistaneet sen, että Teidän ja meidän kaikki jälkipolvien on hyvä asua ja
elää täällä kotona Suomessa. Te puolustitte kotejamme, uskontoamme ja isänmaatamme. Te omalla merkittävällä panoksellanne varmistitte, että Suomi on meille
koti. Suomi on meidän kaikkien suomalaisten yhteinen koti. Suomi- kodin ovet
ovat avoinna tulla, olla ja mennä. Täällä
me saamme asua rauhassa ja tehdä työtä
yhteisen isänmaamme hyväksi. Suomi on
yksi maailman paras paikka elää ja olla
puhtaassa luonnossa, opiskella, tehdä
työtä ja kasvattaa lapset. TE HYVÄT sotiemme veteraanit olette sen meille mahdollistaneet.
Myös sotiemme naisten ponnistelut ovat
vertaansa vailla. TE hyvät naiset toimitte
Lottina tai teitte työtä kotirintaman hyväksi. TE kasvatitte lapsia ja turvasitte kotia
miesten ollessa rintamalla. TE yhdessä sotilaitten kanssa loitte uskoa tulevaisuuteen.
Haluan omasta puolestani antaa nöyrimmän kiitokseni Teille, jotka olette eläneet
sota-aikana. TE olette olleet mahdollistamassa nykyisen demokraattisen, vapaan ja
sivistyneet Suomen meille kaikille.

Hyvä juhlayleisö
Tulevaisuuden Suomi on varmasti meille
kaikille paikka, jossa voimme asua turvallisin mielin. Itsenäinen Suomi on paikka,
jossa ei tarvitse pelätä sotien tai maailmanmarkkinoiden horjuttavan lastemme
perusturvallisuutta. Itsenäinen Suomi on
paikka, joka on tarpeeksi vahva tarjoamaan turvaa niillekin ihmisille, joilla ei
ole paikkaa maailmassa. Tästä meidän
pitää tehdä päätöksiä yhteisesti koko Euroopan laajuisesti. Itsenäisessä Suomessa
jokainen kantaa vastuunsa ja tarvittaessa
kevennämme toistemme taakkoja.

Rakkaat veteraanit, hyvät ystävät
Me tämän päivän vanhemmat ja päättäjät
ajattelemme teitä ja menneitä sukupolvia
kiitollisuudella ja syvällä kunnioituksella.
Voin vain nöyrin mielin arvostaa työtänne
ja kansamme päättäjien taitoa tasapainotella ja johtaa viisaasti pieni kansamme
sotien ja vaikeuden aikojen lävitse jatkuvasti kehittäen ja vahvistaen maatamme
ja ihmistemme hyvinvointia. Te sotiemme
veteraanit olette antaneet siihen mahdollisuuden. Kiitän Teitä isovanhempien sukupolvi, hyvät tämän rakentajat ja lupaan,
että me jatkamme työtänne yhteisen isänmaamme hyväksi ja tulevien sukupolvien
mahdollisuuksien vahvistamiseksi. Tämän
työn hedelmät näkyvät myös Sastamalan
kaupungin toiminnassa sekä oman laajan
koulutuskuntayhtymämme toiminnassa.
Lopuksi haluan toivottaa vielä kerran kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.
Antti Lahti
Sastamalan koulutuskuntayhtymän johtaja
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Ratsurit työssään hyökkäysvaiheessa elokuussa 1941.

Jatkosodan pakinamuistelma
Tyrvään peestosta
Kesäkuun 17. päivän iltana 1941 sain itse
ja olin jakamassa toisille kotipaikkakunnan pojille kertausharjoitusmääräystä.
Etelä-Satakunnan sotilaspiirissä oli jo
miehet valmiiksi numeroituina paperilla
sotaan lähtevää tykistöyksikköä varten.
Kesäkuun 18. päivänä alkoi Tyrväällä
”Kataran suoran” lähitaloissa tykistöpatterien kokoaminen. Näin muodostui
viikon tietämissä II/KTR 12. Esikuntapatteri ja siihen liittyvä kolonna koottiin Vehmaa-Sallilla, 4. patteri Nisulla,
5. patteri Ketoloissa, 6. patteri Katara26

Haunialla. Patteriston komentajaksi tuli
vakinaisessa palveluksessa ollut kapteeni, myöhemmin majuri Mauno Metsola.
Patteristoa nimitettiin tämän jälkeen vuoroin ”Manun” ja ”Tyrvään poppooksi”.
Talvisodassa Tyrvään seudun miehetkin
kuuluivat jalkaväkeen. Etelä-Satakunnan
sotilaspiirin muodostuksessa VammalaTyrvää muuttui tykistöalueeksi.
Osa tarvikkeista vietiin Tyrvään asemalle juhannusaattona. Puhelin- ym. etujoukko jäi juhannusyöksi vartioon viet-

täen savotan ensimmäisen kylmän yön
heinäpaaleista lämpöä hakien. Juhannuspäivänä päästiin liikkeelle tykit avovaunuihin, hevoset, miehet ym. ”mullivaunuihin” ahdettuina.
Matka jatkui Tampereen – Haapamäen
kautta Pönttövuoren tunnelin läpi kohti
itää. Särkisalmella purettiin nuo kolmituumaiset, ja ratsurit pääsivät elementtiinsä.
Siinä vilahtivat joskus sekaisinkin nimet
Parikkala – Rautjärvi – Innasennurkka
– Simpele. Silamusjärven rannallakin lepäiltiin. Siellä tutustuttiin ensimmäiseen
punkkiin. Tämä oli Länsi-Suomen pojille
outo elukka. Se työntyi ihon sisään verta
imien. Takapäästä jäi pieni kutittava kohouma ihon pinnalle. Vain rasvahieronnalla sen sai palautumaan takaisin. Opittiin heti varomaan lepikkoja.

Oli parisen viikkoa lupsakoita päiviä,
nautittiin kauniista kesästä. Mutta sitten
lähdettiin liikkeelle. Siinä Änkilänsalon
tien laidassa hajauduttiin tien kahta puolta taisteluasemiin. Tästä piti painua eteenpäin suoraan kohti Hiitolaa. Peestoupseeri Silventoinen ratsunsa selästä lohdutteli:
”Tässä yö pari lepäillään, sitten Hiitolassa
syödään ja saunotaan.” Näin ei ihan käynyt. 4. patteri koki ensimmäiset menetykset. Naapurin puolelta tuli ensin pitkä, sitten lyhyt, kolmas keskelle. Tällöin
menehtyivät tykkim. Oskari Heinonen,
Toivo Laurila, Reino Lehtonen ja Heikki
Harsu 23.7.-41.
Tästä ei eteenpäin päästy. Täytyi koukata oikealta ja ohittaa vihollisen kalliomotti Ilmeen, Ala-Kokkolan kautta, jossa
kersantti Unto Perttuli jäi suojakuoppaan

”Manun poppoo” tauolla. Jalkaväki siirtyy eteen Marjakosken maastossa elokuussa 1941.
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II/KTR 12:n miehiä tauolla Hiitolan ja Kilpolan välillä elokuussa 1941.

palavan hyökkäysvaunun ruhjomaksi 6.8.41. Matka jatkui Marjakoskelle, jossa oli
kovaa tulitoimintaa. 5. patterin tykin putki
räjähti rikki. Hiitolan kallioilla oli hyvät
tulenjohtopaikat, mutta jostakin syystä taisi ”lyhyitäkin” tulla. Huhu kuiski, kuinka
jalkaväestä kysyttiin, omatko selkään ampuu. Patteristoupseerin soittotiedusteluun:
”Kukas siellä ammuttaa?” tuli puhelinmiehen vastaus: ”Tä-tä-täällä ammuttaa tytykkimies Sa-Sa-Santala.” Tulenjohtaja,
vänrikki Vainio ei ollut paikalla.
Hiitolasta Kilpolaan edettäessä nähtiin, että ratakiskot oli vedetty rullalle
pitkän matkaa. Suruviestejäkin taas tuli.
Kers. O. Topi kaatui 17.8., samoin tykkim. V. Nikkilä. Kilpolassa olikin kova
motti, mutta laukesihan sekin. Kaarlahti – Käkisalmi – Pyhäjärvi – Tykkitie –
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Kovero-Ojan mylly – Taipale – Terenttilä
pikavauhtia, venäläisten sotien välissä
tekemälle puusillalle. Nyt paetessaan olivat sillan osittain räjäyttäneet. Pioneerien
apuna oli työryhmä sillan korjauspuuhissa, myös Metsolan peestosta. Tykitkin
siitä vietiin yli. Silta huojui, ratsurit pelkäsivät enemmän kuin hevoset. Syyskuun
alkupuolella oltiin Metsäpirtissä, Tapparissa ja Saunaniemessä. Viholliset olivat
painuneet vanhan rajan yli.
Lempaalan suunnalla Munakukkulan
omistuksesta oli kiistaa. Asemien parantamismielessä päätettiin tehdä oikaisu linjoissa. Tähän pyydettiin tykistöltä
vapaaehtoisapua. Kokemäen kartanon
omistaja lupautui luutnanttina joukkueen johtajaksi. Mukaan lähtivät ainakin
kers. T. Pietilä, H. Järvinen, E. Turunen,

E. Vilppala, E. Pulli, T. Kankaa, tykkim.
J. Hietala, K. Vastaranta, E. Paksula, A.
Koskelainen, T. Jäderholm, A. Urjanheimo, O. Turunen, O. Säiniö, alokkaat H.
Valonen, K. Kurjenniemi, P. Hiltunen, T.
Mikonmäki ja T. Nisu, loput naapuripeestosta. Hyökkäyksessä kaatuivat T. Pietilä,
K. Kurjenniemi ja O. Säiniö 12.-13.9.-41.
Viisi haavoittui.
Näin alkoi kesäkuun 9. päivään -44
kestänyt asemasota. Patteriston miehistö
lajiteltiin niin, että 5. patteri muodostui
1911 syntyneistä ja sitä vanhemmista,
piakkoin kotiutettavaksi joulupukki-taatapatteriksi. Päälliköksi tuli L. Koivisto.
Kotiinpääsystä ei mitään tullut. Koiviston
huomatus oli: ”Ensimmäinen, johon tartumme, on lapio.” Tulipatteri oli märkä-

pohjainen, salaojituksella siihen tehtiin
paljonpuhutut ”Koiviston kanavat”.
Talvi oltiin Metsäpirtin Tapparin – Harjukylän tienoilla. Osaksi tehtiin korsuja,
asuttiin kangasteltoissa ja ehjäksi jääneissä rakennuksissa. Komentaja Metsola ja
huoltopäällikkö Åström toimistoineen ja
lähimpine alaisineen asuivat Harjukylän
tien varressa, Peltosen avarassa hovissa.
Varuste- ja ruokahuolto oli suuressa ulkorakennuksessa. Riihi oli miehistösuojana,
saunakin oli.
Keväällä -42 patteristo joutui siirtymään Rautuun Korleen lentokentän laitaan, Viisjoen rantapusikkoon. Siirrettynä 4. tulipatterista 5. taatapatteriin sain
eräänä iltana kutsun saapua Metsolan pu-

II/KTR 12:n kärkipartio etenee elokuisena kuutamoiltana vuonna 1941 hävitettyyn Käkisalmeen. Tätä
kuumaista aavekaupunkia emme jääneet katselemaan, vaan lähdimme polkemaan Laatokan rantatietä kohti Pyhäjärveä.
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hutteluun. Tänä varhaiskevätiltana pyöräilin Metsäpirtin esikuntaan tietämättä,
mitä asia koski. Puhuttelu oli lyhyt: ”Te
lähdette huomenna Korleen lentokentän
ja Viisjoen väliseen metsikkömaastoon.
Siellä on pystytettävä mittausupseeri H.
Etholénin merkitsemille paikoille 20 pahvitelttaa mahdollisimman pian. Patteristo
muuttaa sinne lähiaikoina. Huoltopäällikkö, luutn. Kolehmainen antaa lisätietoja.
Onko selvä? Toimikaa.”
Aamulla lähdettiin P. Tauran häkäpönttöautolla matkaan yöpymisteltat ja
työvälineet sekä omat rensselit mukana
tulevalle asuntopaikalle. Paikka löytyi
helposti, metsikkökumpare Viisjoen mutkassa. Kovalevyteltta toisensa jälkeen tuli
nopeasti valmiiksi. Ensimmäisen teko
hieman takelteli. Kevätpäivät olivat lämpimiä, aurinkoisia ja kauniita. Toivoimme
aherruksen palkkioksi hieman kotilomaa,
mutta sitäpä ei ”Manultamme” herkästi
tippunut. Kiitti kuitenkin nopeasti suoritetusta työstä. Löysimme sattumalta joen
toiselta puolelta ”Korleen hovin” vanhan
rantasaunan. Tehtiin tukeista jokeen porraspuut, saunottiin ja uitiin joessa. Sama
sauna porraspuineen oli esikuntapatterin
käytössä koko Korleessa oloajan. Silloin
ei aavistettu, että ollaan Viisjoen rannalla
maaliskuuhun -44.
Sain siirron esikuntaan kesäkuun
15. päivänä -42. Välittömästi alkoi
kova rakentaminen esikuntapatterissa
ja tulipattereissa. Tämä oli sitä hiljaista asemasota-aikaa. Kotilomat tulivat
vuorojärjestyksessä. Lomamotin teko
palokankaalla, joko tehden tai muonatupakalla teettäen, oli pakollinen loman
edellytys. Purnauksella joskus loman väli
pitenikin. Joskus joidenkin pitkät maa30

talouslomat toisten vuoroja pidensivät.
Taisteluvahvuus oli huomioitava, ja sairauksiakin sattui. Aikaa kuitenkin riitti
rakentamiseen, ja valtavasti tehtiin puhdetöitä. Pärekorejakin kotiin vietäväksi,
kun oli vapaasti käytettävissä Kannaksen
komeat, hyvin päreelle käyvät männyt.
Kanttiini, esikuntaupseerien ja komentajan rakennus sekä yleensä asuintalot
tehtiin pyöröhirrestä, sammalta ja paperitilkettä tiivisteeksi. Komento- ja huoltotoimistorakennukseksi saatiin suuri parakkirakennus, josta erotettiin väliseinillä
nukkumapoteroita. Ehdittiin siinä ohessa
tehdä muutamia hirsikehikoita Sakkolaan
evakosta palanneille siirtolaisillekin.
Näin päästiin maaliskuulle -44. Tuli
kaiken keskelle, ensin keskusmiesten
huhuna, sitten tieto virallisena. Ei mihinkään siviiliin, vaan uusiin asemiin .
. . Lempaalan Kivitien varteen. Huoltopäällikkö ilmoitti (huoltopäällikkö oli
muuttunut luutn. Kivikannon ja MattilaOukarin jälkeen luutn. Vainioksi): ”Kaikki rakennukset jäävät tänne, vain kanttiinimme Lotta-Motti puretaan, siirretään ja
kootaan jälleen uudessa paikassa.” Tuli
purnausta ja hämminkiä. Mutta sodassa
on kaikki arvaamatonta, johon on sopeuduttava. Sinne paksujen hankien keskeen
pystytettiin kangasteltat. Uudenlainen
elämänmuoto aloitettiin taas uusissa
oloissa, aivan kuin alusta. Niin siinä ähkittiin ja puhkittiin, lomavuorokin meni
sivu suun. Lotta-Motti oli jälleen pystyssä, uudessa paikassa. Vappuna olivat
avajaiset.
Toiminta jäi lyhyeksi. Kesäkuun 9.
päivä toi taas yllätyskäänteen. Savottamatkamme suuntautui hitaasti kiireh-

täin kohti Innasennurkkaa, Oronmyllyä,
Parikkalaa. Syysruskan aikaan olimme
samoissa lähtökuopissa kuin kesän kauneimmillaan ollessa vuonna -41. Nyt oli
syksy -44.
Kaikki luulimme, että nyt päästään kotiin. Mutta puhelinkeskusmiehet olivat
kuunnelleet komentajan kuuman puhelun
huoltopäällikkö, luutn. Vainiolle: ”Patteristo lähtee Pohjan Tornioon – Lappiin.”
Tähän oli Vainio vastannut: ”Herra majuri, johan kuulostaa lupaavalta, vaimonikin taitaa viimeinkin saada sen kauan
toivomansa ruiskukansinisen hatun, kun
tuo palkkakin näyttää jatkuvan tuplasellaisena, sotalisällä korotettuna.” Parikkalassa junnattiin tykit junavaunuihin, siinä
ähkiessä irvailtiin: ”Mahtoikohan olla
’Manumme möhlinkiä’ koko pohjoiseen

lähtö, vai viedäänkö ’joulupukkipatteri’
Korvatunturille joulupukin komentoon?”
Puhkuen juna lähti liikkeelle pysähtyen
tavan takaa. Toisinaan loppuivat halot,
sitten taas vesi eikä höyryäkään liikoja
ollut, vauhti oli hiljainen. ”Mullivaunun”
luukuista yritettiin tirkistellä, missä ollaan.
Nimikilvet olivat asemilta poissa, ja kiistaa tuli paikkakunnista. Joskus pysähdyttiin aseman sivuraiteille ruokailemaan ja
uteliailta ohikulkijoilta urkittiin tietoja ja
kuulumisia. Pohjolan valkean kaupungin
Oulun tunsimme. Haukiputaan Kellossa
sitten kiiri tieto, junamatka päättyi. Vaunut
tyhjiksi. Taas tykit, jotka oli Kannaksen
matkalla vaihdettu alkuperäisistä kolmituumaisista kuusituumaisiksi, rynnöttiin
vaunusta pois, samoin hevoset ja kaikki
muukin kama. Kellossa lepäiltiin muuta-

Talvisodan Taipaleen taistelukenttää elokuussa 1941.
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ma päivä. Matkaa jatkettiin jalkapatikassa.
Tultiin Kemijoen rannalle. Sateessa märkinä värjötellen odoteltiin lautan tuloa ja
vuoroamme päästä joen yli. Komea silta
oli räjäytetty käyttökelvottomaksi.
Yli joen päästiin melko mukavasti. Vain
kenttäkeittiö kellahti nurin, kun lautta karahti vastarannan kiviin. Valmisteilla ollut soppa-annos hieman pieneni. Korvaus
tuli kuitenkin edessä olevassa Kaakamon
kyläyhteisössä. Siellä meidät otettiin
erittäin ystävällisesti vastaan. Saatiinpa
maistella ja oikeastaan syödäkin harvinaista herkkua, lohta. Vieläpä saatiin kotieväiksikin, kun alaspäin tullessa samoihin
kortteereihin poikettiin. Muutama päivä
Kaakamossa lepäiltiin, auteltiin kylän
väkeä myöhästyneessä perunannostossa,
puinnissa ja muissa syystouhuissa. Sitten
matka jatkui yhä ylemmäs, ohi Tornion.
Vojakkalassa oli surullinen näkymä juuri
raivonneiden taistelujen jäljiltä. Mieliala
oli melkoisen masentunut, kun siinä kuraisella tiellä rämmittiin ja koukkailtiin
ohi räjäyteltyjen siltojen. Joen Ruotsin
puolella loisti valomeri. Me täällä elimme
ja ”paaksasimme” laahustaen eteenpäin
myöhäissyksyn pimeydessä kuraisina ja
märkinä. Ei ollut aiheetonta, jos joskus
purnattiin. Kulkijaa oli tiet mustanaan.
Aina oli vastaantulijoitakin, ohitus oli
vaikeaa, niin tykeillä kuin autoillakin.
Saavuttiin ja majoituttiin Karunkiin.
Monta kertaa ääneenkin aprikoitiin oman
porukkamme eteenpäinmenon tarkoituksettomuutta. Keskeytys matkalle tulikin
valvontakomission muodossa. Suuri nappiherra sopotti: ”Vot, harasoo” ja viittasi
kädellään. Etelään. Täyskäännös tehtiin,
ja tuntui kuin tie olisi muuttunut alamä32

eksi. Kellossa taas mullivaunut täyttyivät.
Oli saatu veturiin kuivia halkoja, höyry
nousi, ja matka taittui nopeasti. Oltiin
onnellisia mullivaunuista, ratakiskojen
päällä oli tukeva tulla. Pojat, jotka tulivat
laivalla Röytästä Mäntyluotoon, olivat
syysmyrskyssä merikipeinä.
Yöpimeällä saavuttiin Tyrvään asemalle. Se tunnettiin omaksi, vaikkei nimeä
näkynyt. Ei purkaus niin minuutin tarkkuudella käynyt, kuin joskus on kerrottu.
Monta poikaa ”karkasi” reppu selässä
suoraan kotiin. Mutta aamulla haki oman
sakkinsa jokainen. Alkoi Metsolan peeston pesän selvitys ja perinnön jako. Esikuntapatteri majoittui kolonnan kanssa
Tuomistolle ja Torralle, tulipatterit Tyrväänkylän koululle, Kaistille, Ryssälle ja
Uotilaan. Einon päivänä, marraskuun 17.
päivänä Tyrvään peesto siirrettiin EteläSatakunnan sotilaspiiriin. Marraskuun
20. päivänä -44 saatiin ”loparit” ja leimalla varmennettu sotilaspassi kouraan.
Eino Nurmi

Kirjoittaja oli tyrvääläinen rakennusurakoitsija Eino Nurmi (1911-86),
joka palveli talvisodassa, jatkosodassa
ja vielä Lapin sodassakin kersanttina.
Eläkevuosinaan hän kirjoitti pakinatyylisiä, historiallisia muistelmakirjoituksia lähinnä Tyrvään Sanomiin.
Hänen kirjoituksiaan, kuten tämäkin,
on sittemmin julkaistu kirjassa Eino
Nurmi: Tyrvääläisen kertomaa. Toim.
Jari Nurmi. Turku 1998.

Kirjoituskilpailu
Hallituksemme jäsenen Erkki Aaltosen
aloitteesta Kiikan peruskoulun 8 luokan 27
oppilasta kirjoitti joulukuussa 2015 kotiaineen aiheesta ”Sotaveteraanien perintö”.

Sastamalan Sotaveteraanit ry halusi
lunastaa maisteri Mirjan Miilunpalon arvostelun jälkeen näistä osan julkaistavaksi jäsenviestissämme.

Kiitos sotaveteraanit

Kiitos heidän, olemme suomalaisia. Heidän ansiostaan emme kuulu Venäjään
tai puhu venäjää. Veteraanit kävivät läpi
helvetin ajatellen maataan ja uutta sukupolvea. Heidän rohkeiden tekojensa ja
vaarallisten tehtäviensä ansiosta he saivat
mitä halusivat, vapauden. Monia ihmisiä
kuoli kylmyyteen ja luoteihin, mutta veteraanit eivät antaneet sen vaivata ja pysyivät lujina. On taisteltu maasta ja tuntureista, rajulla voimalla ja verellä.

Isoisäni Pentti Myrskyranta soti ja kuoli.
Siinä se sodan huono puoli,
menettää rakkaita ja tuttuja, heitä suren.

Mutta heidän takiaan olen suomalainen,
omassa kotimaassa. Maassa, joka on säilynyt ja pitänyt itsenäisyytensä. Sotaveteraanien ansiosta me saamme katsoa, haistaa,
tuntea ja todeta: ”Tämä on meidän maamme, rakas kotimaamme.” Kiitos!
Atte Soini 8. lk

Veteraanien perintö

Istuin hautausmaan penkillä ja katselin hautakiviä, joiden seasta erottui kultaisin kirjaimin Virtanen. Tajusin, että se oli oma vaarini. Muistin kädessäni olevan kukkakimpun,
jonka äiti oli pyytänyt ostamaan varta vasten
haudalle. Kukkaset olivat kauniissa paketissa
sidottuna. Kävelin haudalle ja katselin kuihtuneita kasveja, jotka törröttivät hiekassa.
Hautaa ei ollut selvästi hoidettu vielä tänä
keväänä. Siinä tuli kyynel silmään. Noukin
pois kuivuneet kasvit ja asetin tilalle kimppuni. Seisoin haudalla vielä tovin ja muistelin
vaariani, jonka tunsin vielä pari vuotta sitten.
Kotiin tultua istahdin keittiön pöydän ääreen kuuman kaakaon kanssa. Mietin vielä
niitä aikoja, kun vaari kertoi tarinoita. Hän
kertoi aina juttuja nuoruudestaan, mutta
ne eivät olleet aina iloisia kertomuksia. Jo
19-vuotiaana hän oli joutunut sotaan. Hän
ei olisi halunnut lähteä sotaan ja jättää per-

hettään, koska vaikka hän ei halunnut ajatella sitä, hän tiesi aina sisimmässään, että
hän ei välttämättä enää palaa.
Sota oli hyvin traumaattinen kokemus,
kaikille. Kranaatit räjähtivät, tykinkuulat lentelivät ja tuhansia ihmisiä kuoli. Vaari muisti
sen niin elävästi, kun mies kaatui ihan hänen
vierellään, eikä enää noussut ylös. Sitä ei saanut ajatella, vaan jatkaa ampumista.
En osannut kuvitella, millaista siellä oikeasti oli, mutta olen varma siitä, että mukavaa se ei ollut. Usein kun vaari kertoi
tarinoita sota-ajoista, hän alkoi jopa itkeä.
Olen kuitenkin iloinen siitä, miten urheasti nuoret miehet, kuten vaari aikoinaan,
menivät taistelemaan itsenäisyytemme
puolesta. Siitä Suomi ei voi kuin kiittää.
Kiia-Sofia Hepo-Oja ja
Päivikki Kuurola 8. lk
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Veteraanien perintö
Kävelen yksin pimeässä. Hiekka rahisee
kenkieni alla. Saavun haudan luo, ja lasken lyhdyn kiven viereen. Seison hetken
paikallani ja mietin sitä jälkeä, jonka sota
on meihin suomalaisiin jättänyt. Vaarini
asui Karjalassa. Hän oli vain 14-vuotias
talvisodan syttyessä ja joutuessaan lähtemään pikkuveljensä kanssa pakoon. Hän
joutui jo nuorena ottamaan vastuun vain
parin vuoden ikäisestä pikkuveljestä. Sen
on täytynyt olla vaikeaa niin nuorelle,
paljon vastuuta ja pelkoa, ei turvaa vanhemmista. Olen itse nyt 14-vuotias.
Mietin sitä jälkeä, jonka sodat ovat meihin jättäneet. Olemme hiljainen ja itsenäinen kansa, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään.
Emme osaa luottaa keneenkään. Toisaalta
sota on yhtenäistänyt meitä, vahvistanut
suomalaisuutta, sitä mitä olemme. Olemme oma kansa, jota muut eivät määrää,
jolle muut eivät sanele, mitä pitää tehdä
tai miten pitää toimia. Saamme olla ylpeitä suomalaisuudestamme. Saamme

olla ylpeitä sotiemme veteraaneista, jotka
ovat meille tämän maan antaneet.
Havahdun siihen, että kyynel vierähtää
poskelleni. Pyyhkäisen sen pois, ja katson
vielä vaarini hautaa. Hän ei ole ehkä ollut
sotimassa, mutta hän on kokenut sodan
hirveyden nuorena, ja siitä jäi varmasti
traumat loppuiäksi, niin kuin sotiemme veteraaneillekin. He muistavat ikuisesti, millaista oli olla taisteluissa, joissa laukaukset
kajahtelivat, ja koko ajan sai pelätä henkensä puolesta. He vaaransivat henkensä
meidän puolestamme, he uhrasivat itsensä,
jotta me saisimme elää vapaana kansana.
Se on suuri asia, johon kuka tahansa ei
pysty. Suuri asia, jota täytyy kunnioittaa.
Arvostan sitä todella, vaikka se ei
näykään jokapäiväisessä elämässäni. Te
olette opettaneet tälle kansalle jotain oppimisen arvoista. Siksi haluan sanoa teille veteraaneille ja lotille, kiitos siitä, että
olette antaneet meille tämän maan.
				
Netta Raikunen 8. lk

Kiitos
”Oi, Suomi, katso, sinun päiväs’ koittaa,
Yön uhka karkoitettu on jo pois,
Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa,
Kuin itse taivahan kansi sois’.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,
Sun päiväs’ koittaa, oi synnyinmaa.”
Meillä nuorille Suomen itsenäisyys
merkitsee hyvin paljon. Veteraanit ovat
taistelleet meidän itsenäisen Suomemme
puolesta ja olemme siitä todella kiitollisia. Veteraanimme ja sodassa kaatuneet
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ovat kokeneet kovia taistellessaan isänmaan puolesta. He kokivat tuskaa, kipua
ja ikävöivät paljon perheitään. Sodassa
taistelleiden ansiosta meillä on itsenäinen
maa, jossa on hyvä elää.
Kiitos siitä rohkeudesta, jota osoititte
taistellessanne maamme ja kansamme
puolesta. Vaikka välillä tuntui kipua ja
ikävä oli kova, jaksoitte taistella ja puolustaa Suomeamme. Kiitos.
Roosa Hakala ja Laura Soo

Suomi sodan jaloissa
Tänään on 20. tammikuuta 1940 ja ulkona on pakkasta 39 astetta. Neuvostoliitto on taistellut hyvin ja heillä on
enemmän sotilaita kuin meillä. Sota
vaikuttaa mahdottomalta voittaa. Paljon
sukulaisiani on jo kuollut. Vaikka sukuni
on suuri, enää 10 miestä on rintamalla.
Lapseni lähetettiin Ruotsiin turvaan ja
vaimoni Lydia on sairaanhoitajana joukkosidontapaikalla, minä olen rintamalla.
En ole kuulut lapsistani mitään pitkään
aikaan, ja silloin kun minulle tuli jalkaan
luodista ja menin joukkosidontapaikalle,
näin vaimostani vain pienen vilauksen.
Mikään ei palaisi ennalleen, talomme
me menetimme jo aikoja sitten ja sukuani on kuollut, lapseni eivät välttämättä
koskaan palaa takaisin, ja vaikka palaisivatkin, en välttämättä elä enää silloin.
Tänään täytyy vielä taistella tällä paikalla, ja sen jälkeen osa meistä matkustaa
etelämpään torjumaan siellä hyökkäävää
puna-armeijaa. Minut määrättiin sinne
myös, jos en mene, minulle tulee rangaistus, joka saattaa olla teloitus. Mahdollisuuksia minulla ei ole, vaimoni jää
tänne ja minä joudun lähtemään.
En ole sitä vielä maininnut, mutta tänään isäni, joka myös taisteli rintamalla,
katosi. Olimme muut jo lähteneet leiriin
päin, mutta isäni halusi vielä hetken vartioida muutaman muun kanssa sotatantereella. Kun osa miehistä tuli, heillä oli
ikäviä uutisia. Muutama Neuvostoliiton
sotilas oli hyökännyt heidän päälleen, ja
he olivat puolustautuneet. He olivat onnistuneet, mutta isäni oli kadonnut. Kukaan paikalla olleista miehistä ei ollut

huomannut hänen poistumistaan. Isääni
lähdettiin välittömästi etsimään, koska
kaikki terveet miehet olivat tarpeen. Isääni ei kuitenkaan löytynyt, ja arvelimme,
että hän on joutunut neuvostolaisten vangiksi, eikä koskaan palaisi.
Nyt on kulunut muutama päivä siitä, kun isäni katosi, mutta kaikilla on
muutakin mietittävää kuin isäni katoaminen. Vaikka katoaminen on tavallista,
isäni katoaminen joukosta, jossa kaikki
vahtivat toisiaan, ei ollut niin tavallista. Tänään minäkään en enää mieti sitä,
sillä isäni palasi myöhään eilen illalla ja
kertoi olleensa ensin puna-armeijan vankina, mutta oli sitten karannut vangista,
kun vartijat olivat hyökänneet muutaman hänen kanssansa olleen miehen
kimppuun, jotka olivat maastoutuneena
maahan. Vartijat luultavasti luulivat, että
he olivat tulossa pelastamaan isääni, ja
hyökkäsivät heidän päälleen. Sillä välin
isäni karkasi, mutta eksyi. Lopulta hän
oli löytänyt leirimme.
Toivoisin että tämä kirjoitus vielä joskus julkaistaisiin, sillä tämä on tehty
hyvin kovina aikoina. Kirjoittamiseen
ei silloin jäänyt hirveästi aikaa, ja se oli
muutenkin vaikeaa. Esimerkiksi ulkona
oli kylmä, ruokaa ei ollut paljoa ja sairaanhoitotaso oli huonoa.
Kalervo M.        
Kirjoittanut Maria Kolisoja,
8. luokka
35

Suomi sodan jaloissa
Juoksin alas portaita sunnuntaiaamuna. Heräsin tavallista aikaisemmin, sillä huoneeseeni jäätyi. Vanhempani juttelivat yhdessä
naureskellen samalla syöden aamupalaa.
”Äiti katso ulkona sataa lunta! Voinko mennä ulos leikkimään?” kysyin äidiltä. ”Matti
sinun täytyy syödä aamupala ennen kuin
menet ulos,” äitini vastasi. Menin syömään
aamupalaksi eilen äidin tekemää leipää.
Olin pukemassa, kun äiti sanoi: ”Muista
pukeutua lämpimästi, ettet tule kipeäksi.”
Olin jo pyörimässä lumessa, ennen kuin äiti
oli saanut lausettansa loppuun. Sain ensimmäisen pallon valmiiksi ja huomasin, kun
joku mies oli kävelemässä oveamme kohti. Menin sisälle miehen perässä ja katsoin,
kun hän antoi kirjeen isälle. Isä avasi sen
ja näytti sen äidille, joka alkoi itkemään.
”Mikä hätänä?” kysyin äidiltä ihmeissäni.
Äitini oli aivan hiljaa ja halasi isääni. Myös
isä näytti surulliselta, mikä sai minut surulliseksi. Isä lähti kävelemään rappusia ylös
ja katsoin ympärilleni. Huomasin, että outo
mies oli jo kadonnut.
Myöhemmin isä halasi äitiä ja sanoi tälle jotakin, mutta en kuullut mitä. Ihmettelin, miksi isällä oli reppu selässään. Onko
hän lähdössä johonkin? Seuraavaksi isä
käveli minua kohti ja sanoi: ”Pidä huolta
itsestäsi ja äidistäsi.” Minäkin aloin itkeä
kysyessäni: ”Mihin olet lähdössä?” Äitini
tuli ja sanoi: ”Isäsi lähtee matkalle, mutta palaa pian takaisin.” Isäni halasi vielä
molempia ja astui ulos ovesta yhtäkkiä
alkaneeseen lumimyrskyyn.
Seuraavana päivänä ilmapiiri oli apea.
Äitini kuunteli radiota paljon, jotain sota36

aiheista ohjelmaa. Aina kun tulin lähelle,
niin äitini hätisti minut pois. En ymmärrä
miksi. Kerran kuulin, kun radiosta rätisi:
”Seuraavaksi lista kadonneista.” Radiosta
kuului luettelo nimiä ja yhden niistä tunnistin. Isäni nimen. ”Onko isä kadonnut?”
kysyin äidiltä. Äiti kääntyi silmät itkun
takia punaisina ja viittoi minua luokseen.
Äitini otti minut syliinsä ja itkimme yhdessä pitkään.
Seuraavina viikkoina ruokavaramme
alkoivat loppua ja jouduimme menemään
ulos kerjäämään ruokaa. Kotona oli myös
todella kylmä ja puimme kaikki vaatteet
päällemme, mitä löysimme. Se oli rankkaa ja jouluruokana söimme vain kuivan käntyn puoliksi. Sain lahjaksi äitini
tekemät villasukat. Olin ikionnellinen ja
unohdin elämän kurjuuden hetkeksi.
Vuosien kuluttua olin kasvanut ja elänyt äitini kanssa kahdestaan sodan keskellä. Elämä ei ollut hääppöistä, mutta
selvisimme. Pian Suomi raukesi riemujuhlaan. Sota oli loppunut.
”Ja tässä oli lyhyt tarina nuoruuteni
vuosista sodan aikaan.” sanoin. ”Meillä
on ollut kyllä helpompi lapsuus kuin sinun aikanasi.” sanoi Liisa. ”Niinpä” sanoi Pekka Liisan vierestä. Liisa ja Pekka
tulivat halaamaan minua ja sanoivat: ”Me
mennään ny. Nähdään sitten, kun tavataan isoisä.” Halasin ihania lapsenlapsiani ja menin nukkumaan.
Camilla Malmi, 8. luokka

Tyrvään sairaanhoitopalvelu
Y-tunnus 2719330-8

Marko Säämänen, sairaanhoitaja

Kotisairaanhoito ja -palvelu
• sairaanhoitajan tekemät mittaukset
• lääkkeiden jako/anto esim. injektiot
• ompeleiden poistot
• asiointiapu kauppaan/apteekkiin
• saattoapu lääkärin vastaanotolle
• omaishoitajan lomitus
• sairaalasta kotiutumisessa avustaminen
• muut kotihoidon palvelut, sovittaessa tarpeiden mukaan
Sairaanhoidon normaalihinta 35 e/tunti, kotipalvelu ja
muu apu 27,5 e/tunti.
Alennettu hinta Sastamalan Sotaveteraanit ry:n jäsenille:
sairaanhoito 30 e/tunti, kotipalvelu ja muu apu 25 e/tunti.
Puhelin:
040 740 1400
sähköposti: info@sairaanhoitopalvelu.fi
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Sastamalan Sotaveteraanit ry
täyttää 21.2.2016
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50 vuotta

Olemme kiitollisia kaikille Sastamalan liike- ja
teollisuuslaitoksille, jotka ovat ilmoituksillaan
tehneet mahdolliseksi jäsenviestimme
toimittamisen jo n. 20 vuoden ajan.

”Veljeä ei jätetä”
Sastamalan Sotaveteraanit ry
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen
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Vammaspaino 2016

Hyvää Vuotta 2016!

