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KUNNIAPUHEENJOHTAJAN
PÖYDÄLTÄ
Puheenjohtajan vaihtumisesta huolimatta sovittiin, että jatkan veteraaniedustajana tätä palstaa.

Sotaveteraanit esillä
Itsenäisyytemme 100 v. juhlissa ovat sotaveteraanit ja heidän taistelunsa tuotu näyttävästi esiin puheissa ja lehdistössä. Valitettavasti vain pieni joukko
veteraaneja on enää kuulemassa arvostusta, joka ansaittiin yli 70 v. sitten.
Toivottavasti Suomen historian kirjoittajat tuovat esille totuuden jälkipolville isänmaamme vapaudesta ja sen historiasta.

Yhdistyksen toiminta
Kevätkauden tapahtumat v. 2017 toteutettu suunnitelman mukaisesti. Viimeksi oli onnistunut Pärnun kuntoutusretki Viroon ja juhlallinen kesätapahtuma yhdessä sotainvalidien kanssa. Juhlavuoden ohjelmamme jatkuu syyskaudella lähes viikottaisella ohjelmalla.
Siunattua syysaikaa kaikille!
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JUMALA
OMPI LINNAMME

Osmo Ojansivu

Kuluva vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Se on meidän yhteinen juhlamme,
joka huipentuu kuudes joulukuuta. On ollut
hieno havaita, miten juhlavuosi on otettu
vastaan meitä yhdistävänä asiana. Ristiriitaisen ja osin sekasortoisen maailman
keskellä rauhallinen, kehittynyt ja turvallinen Suomi on suuri etuoikeus. Katsomme
kiitollisina historiaamme ja menneiden sukupolvien työtä. Kristittyinä näemme siinä
Hyvän Jumalan johdatuksen ja siunauksen.
Kansan ja myös yksityisen ihmisen elämä muodostuu eri vaiheista. Kaikki päivät
ja elämän jaksot eivät ole samanlaisia, vaikka tiedämmekin, että suurin osa on arkea.
Oikeastaan elämämme on palapeli, jossa
tummat, harmaat ja kirkkaat värit vuorottelevat. Emme välty vaikeuksilta ja pettymyksiltä. Elämä tuo raskaitakin yllätyksiä,
jos toki myös paljon iloa ja kirkkaita päiviä.
Jokaisella päivällä on merkityksensä, varsinkin kun sitä joskus tarkastellaan lopputuloksen näkökulmasta iankaikkisuudessa.
Te sodan, joko sota- tai kotirintamalla
kokeneet, tiedätte, että sota on katastrofi
ja siksi juuri te osaatte joukossamme ehkä
eniten arvostaa rauhaa. Tiedätte myös, että
ensiksi sodat syttyvät ihmisten sydämissä.
Huoletuneina olemme jotuneet näkemään,
miten nopeasti viime sotien syiden ja niiden
tuottamien kauhujen muisto alkaa oheta
monien eurooppalaistenkin mielissä, puhumattakaan uusien kansojen ja vihaa lie2

tovien ryhmien joukossa. Ääriajattelu, uhittelu ja väkivalta nostavat päätään. Ihmisiä,
ihmisryhmiä ja kansoja voi perin helposti
asettaa toisiaan vastaa, mutta kun vihan tuli
on sytytetty, sitä on vaikea sammuttaa.
Me emme saa unohtaa ja antaa periksi
vihan voimille. Tiedon pitäisi auttaa meitä,
joilla sitä on, vaikka näemme, että sekään ei
aina auta. Muiston säilyttäminen ei ole vain
muistojuhlia ja juhlapuheita, vaan päättäväistä toimintaa rauhan puolesta nyt ja
tuen antamista niille, jotka sitä käytännössä
ajavat. Jos uhrin antaneet voisivat puhua,
uskon, että he olisivat ensimmäisinä tässä
rintamassa. Ihmismieliä muokataan median
kautta ja siksi sillä on nyt erityinen vastuu
myös rauhan asiassa. Kansojen Jumala on
rauhan Jumala. Jokaisen sukupolven on
uudelleen lunastettava rauha, ja se taistelu
alkaa tänään yksityisen ihmisen sydämestä,
sinun ja minun sydämestä.
Elämä on aina tässä nykyisyydessä.
Tänään on jäljellä olevan elämämme ensimmäinen päivä ja sitä ei ole tarkoitettu hukattavaksi. Siksi myös elämämme
tärkein asia on totta tässä ja nyt: Nyt on
pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika,
rauhaton saa nyt heti rauhan, menneitä ei
muistella. Jeesus Kristus antaa yhä ilman
yhtään ehtoa armonsa syntien anteeksiantamiseksi. Rauhanliitto ei horju!
Hyvää syksyä ja Jumalan siunausta!

Sotaveteraanien historiaa

Lauri Koski

Suomen itsenäisyyden 100 vuoden juhlissa ei ole enää mukana yhtään Vapaussotaan osallistunutta sotaveteraania.
Talvisodan ja jatkosodankin veteraanit
ovat kaikki poistumassa, joten on paikallaan muistella heidän osuuttaan Suomen
historiassa.
Sastamalan Sotaveteraanit ry on perustettu 21.2.1966. Aluksi oli mukana yli 600
paikallista sotaveteraania, nyt jäljellä on
enää alle 50. Yhdistyksemme ensimmäinen puheenjohtajana toimi Viljo Kosonen
(1966-1969) ja mukana olivat Karkun,
Kiikan, Tyrvään ja Vammalan veteraanit.
Toisena puheenjohtajana toimi Heikki
Ylinen (1970-1995), joka organisoi mm.
paperinkeräyksen yhdistyksen taloudelle
tuottavaksi.
Kolmas puheenjohtaja oli Lauri Koski
(1995-2017). Hänen aikanaan veteraanit
olivat ikääntyneet ja monet poistuivat,
joten hänen toimiessaan alettiin huolehtia
veteraanien perinteen jatkumisesta.
Neljäs ja nykyinen puheenjohtaja on
Pekka Maaranen (2017-), jonka tehtäväksi jää veteraanisukupolven kokonaan
poistuttua yhdistyä perinnetyössä Sastamalassa VIP-Sastamalan kanssa.
Perinnetyön ohjeeksi on vuoden 2010
vuosikokous vahvistanut elämänkaariohjelman, jota on tarkoin noudatettu.
Yhdistyksen toiminta on ollut vilkasta
ja monipuolista. Veteraanien ja muiden
jäsenten kuntoutusta ja virkistystä on
jatkuvasti järjestetty. Voimistelua ja allasvoimistelua viikottain sekä kesäisin
on järjestetty kuntoutusmatka Viron Pärnuun. Yhteisiin tilaisuuksiin on kokoon-

nuttu mm. 13.3. talvisodan päättymispäivänä, kansallisen veteraanipäivänä 27.4.,
kesäjuhlaan, uutispuurojuhlaan, pikkujouluun ja 6.12. itsenäisyyspäivän viettoon. Kaikesta toiminnasta on tiedotettu
jäsenille lähetetyllä jäsenviestillä.
Sodan voittajaksi julistautuneella vihollisellamme oli ajatus jollain tekosyyllä valloittaa Suomi vielä rauhanteon jälkeenkin.
Tämän takia valvontakomissio määräsi
suurimman osan armeijaamme kotiutettavaksi ja mm. kaiken isänmaallisen sotaveteraanitoiminnan lopetettavaksi, kuten
myös suojeluskunta ja lottajärjestöt. Siksi
sodan jälkeiset vaaran vuodet olivat todellisia. Uhka poistui, kun Suomi pystyi täyttämään kaikki rauhanteossa sovitut raskaat
ehdot. Sotaveteraanit ja heidän työnsä ei
saanut yli 20 vuoden aikana näkyä missään. He olivat poliittisesti ja kaikessa tiedonvälityksessä unohdettuja. Sotaveteraanit kestivät tyynesti tämänkin ajan. Yhteys
säilyi kavereiden kanssa ja heikompia autettiin tekemällä paljon talkootyötä. Isänmaallinen henki säilyi – siitä oli merkkinä
mm. asekätkentä pahimman varalta. Vasta
1960-luvulla ilmapiiri oli niin vapautunut
ja uhka vähentynyt, että saatiin taas perustaa lain mukaista yhdistystoimintaa. Veteraanien kunnia myös vähitellen palautui
oman toiminnan ansiosta.
Valtiovalta antoi v.1986 tunnustuksena
rintamapalveluk- sessa olleille miehille ja
naisille rinnassa kannettavan metallisen
tammenlehvämerkin sekä julisti v.1986
myös kansalliseksi veteraanipäiväksi 27.4.
Tällöinhän Lapin sota vuonna 1945 päät3

tyi. Samoin vasta v.1997, yli 50 v. sodan
jälkeen, alkoi veteraanien ilmainen laitoskuntoutus, jolloin suuri osa veteraaneista
oli jo poistunut. Sotaveteraanit ovat halunneet, sodan perinteiden säilyvän. Siksi
Sastamalan Sotaveteraanit ry perusti jo yli
20 vuotta sitten perinnejaoksen, jonka toiminta jatkuu veteraanien poistuttua VIP-

Sastamalan toimesta koko Sastamalan
alueella. Perinnetyö on yhteisten elämänarvojen kunnioittamista, jotka sotaveteraaneilla olivat ”Koti, Isänmaa ja Uskonto”
sekä ”Veljeä Ei Jätetä”. Näin isänmaallisuus ja kristilliset arvot tulevat auttamaan
myös nuorempia sukupolvia kestämään
nykyiset ja tulevat vaikeudet.

SYKSYN 2017 Tapahtumakalenteri
Kuntovoimistelu keskiviikkoisin klo 9.00 Pinkki
alkanut
Uutispuurojuhla srk-talo
17.9.2017
Sastamalan alueen suojeluskuntien perustamisen 100-vuotisjuhla
Sylvään koululla lauantaina klo 13:00 alkaen
7.10.2017
Veteraanien kirkkopäivä Tyrvään kirkko jonka jälkeen lounas
srk-talo klo 12.30 alkaen
5.11.2017
Erkki Aaltosen esitelmä (kts.ilmoitus)
6.11.2017
Joululounas Satakunnan Lennosto Pirkkala
27.11.2017
Veteraanien pikkujoulu srk-talo klo 13.00 alkaen
30.11.2017
Itsenäisyyspäivä
6.12.2017
Kunniavartio sankarihaudalla
24.12.2017

Erkki Aaltosen YLEISÖESITELMÄ
”ILMATAISTELUT SUOMEN TAIVAALLA”
Sastamalan seudun museossa, Jaatsinkatu 2,
maanantaina 6.11.2017 klo 19.00.
Esitelmän jälkeen keskustelua, jossa mukana taistelulentäjä, lentokoneiden asiantuntija, veteraaneja, sota-ajan nuoria ja lukiolaisia. Ota muistoesine mukaasi.
Esitys kotiseutumme miesten ja naisten jatkosodasta alkaa jo klo 18.00 ja on tarkoitettu lähinnä lukiolaisille. Tilaisuus on kaikille avoin. Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Esitelmä kuuluu Suomi-100 vuotta tilaisuuksiin ja siinä käsitellään tapahtumia
rintamalla ja kotiseudulla.
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Tervehdyssanat 13.3.2017
Pekka Maaranen

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat, hyvä
juhlayleisö. Tervetuloa Talvisodan päättymisen muistojuhlaan – päättymisestä
on kulunut 77 vuotta.
Veteraanisukupolvemme ikääntyy ja
vähenee kovaa vauhtia, jäljellä olevien
veteraanien keski-ikä lähenee jo 92 vuotta. Tästä luonnollisesta syystä on yhdistyksemme toiminta siirtynyt nuoremmille
sukupolville. Kuluvana vuonna on yhdistyksellemme valittu ensimmäinen eiveteraani puheenjohtaja.
Otin viime kuussa vuosikokouksessa
vastaan puheenjohtajan tehtävät. Tämä
kunniatehtävä on minulle mieluinen
monestakin syystä. Olen toiminut yhdistyksemme perinnetoimikunnassa ja
hallituksessa jo kahden vuosikymmenen
ajan. Yhdistyksemme on erinomaisessa kunnossa ja itse henkilökohtaisesti
uskon, että hallituksen ja kunniapuheenjohtajan tuella selviän tehtävästä.
Lisäksi oma perhetaustani on toiminut
myös pontimena tähän toimeen. Molemmat vanhempani olivat Talvisodan
veteraaneja, äiti toimi lottana ja isäni
osallistui mm. Taipaleenjoen torjuntataisteluihin.
Kunniapuheenjohtajamme
Lauri
Koski veti yhdistyksemme toimintaa
esimerkillisellä tavalla lähes neljännesvuosisadan ajan. Yhdistyksemme
toiminta on saanut vilpitöntä kiitosta

kaikin mahdollisin tavoin, jopa valtakunnallisella tasolla. Nykyaikaan erinomaisesti nivoutunut elinkaariohjelmamme on antanut yhdistyksellemme
toimivan strategian jo yli kymmenen
vuoden ajan valmistautua tulevaan perinneaikaan. Esimerkiksi perinneyhteistyö Vapaussotien ja itsenäisyyden
perinneyhdistyksen VIPn kanssa on
aloitettu jo vuosia sitten. Perinteen vaaliminen siis jatkuu tulevaisuudessakin,
vaikka sotiemme veteraanit poistuvatkin aikanaan joukostamme.
Vuoden vaihteessa Sastamalassa oli
tunnuksen omaavia veteraaneja tasan
sata, joista miehiä 75 ja naisia 25. Näistä
yhdistyksemme jäseniä oli 53. Kannattajajäseniä oli vastaavana aikana 567 mikä
on paikkakunnan kokoon nähden huomattava luku. Esimerkiksi Tampereella
vastaava luku on vain noin 244.
Lopuksi haluan kiittää kunniapuheenjohtaja Lauri Koskea pitkäaikaisesta
yhdistyksemme
puheenjohtajuudesta,
yhdistyksemme aktiivista hallitusta sekä
jäsenistöämme, joka panoksellaan on
taannut yhdistyksemme toiminnan.
Erityinen kiitos kuitenkin kuuluu teille,
sotiemme veteraanit. Muistakaa, että veljeä ei edelleenkään jätetä.
Kiitos.
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Talvisodan
päättymisen
juhlapuhe
Sastamalan
sotaveteraanit
13.3.2017

Eversti Petri Kosonen
Porin prikaatin apulaiskomentaja

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat, arvoisa Sastamalan sotaveteraanien puheenjohtaja,
hyvä juhlaväki.
”Tänne me saavuimme rauhan työstä,
liesien loimusta, metsien yöstä, täällä me
seisomme, tänne me jäämme, kunnes on
murtunut taas idän paine tai tulilaine lyö
yli päämme”
Näillä talvisodan JR30:n komppanian
päällikön Yrjö Jylhän runon ”Vuoksen
vartio” sanoilla minulla on ilo ja kunnia
puolustusvoimien ja Porin prikaatin puolesta tuoda tervehdys tähän arvokkaaseen
tilaisuuteen.
Tänään on tullut kuluneeksi 77 vuotta
siitä kun aseet vaikenivat kaikilla rintamilla - talvisota oli päättynyt. Raskaista
tappioista ja rauhanehdoista huolimatta
tärkein - Suomen itsenäisyys - oli onnistuttu säilyttämään.
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Sotilaana mielestäni paras tapa käytännössä osoittaa arvostuksemme tekemäänne työtä ja jättämäänne perintöä,
itsenäistä Suomea kohtaan, on pitää
puolustuksemme ja puolustustahtomme
kunnossa. Viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja lähiympäristössämme vain
alleviivaavat tätä tarvetta.
Suomen talvisodan aikainen 105 kunnian päivää kestänyt kamppailu oli ensisijassa eloonjäämistaistelua, jossa asevoimat mahdollistivat säilyttämään sellaisen
liikkumavaran, että maa pystyi tekemään
päätöksensä itsenäisesti.
Tämä on meille jälkipolville velvoittava perintö. Itsenäisen valtion tulee kyetä
itsenäiseen päätöksentekoon ja tekemään
kulloinkin kansakunnan olemassaolon
kannalta parhaat ratkaisut.
Syksyllä 1939 Suomi oli yksin. Yritykset avun takaamiseksi ja liittoutumiseksi

eivät olleet onnistuneet. Reunavaltiopolitiikka ja puolustusliitto Ruotsin kanssa
olivat kaatuneet. Suomi joutui kohtamaan
NL:n painostuksen yksin.
Tällä hetkellä poliittisen linjauksen
mukaan Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa.
Tällä hetkellä Suomi on EU:n jäsen ja
Naton rauhankumppani ja tekee yhteistyötä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa.
Olemme siis itse päättäneet asemoitua
samalla tavalla kuin talvisodan aattona olemme jälleen yksin. Apu riippuu täysin
antajan mahdollisista eduista suunnassamme. Vain liitossa oleva voi laskea saavansa apua ajoissa.
Vuonna 1939 solmittu Ribbentropsopimus sinetöi lopullisesti Suomen aseman. Olimme NL:n etupiirissä. Sillä oli
vapaat kädet toimia meidän suuntaamme.
Nykyään on etupiiriajattelu on tehnyt paluun Venäjän politiikkaan.
Puolustusvoimien varustaminen oli
laiminlyöty ennen talvisotaa. Tämän johdosta NL:ssa arvioitiin, että Suomi on
helposti vallattavissa.
Kaikista varusteista oli puutetta, sotilaspuvuista, aseista ja ampumatarvikkeista. Esimerkiksi pst-aseita ei käytännössä
ollut. Tämän takia suomalainen sotilas
taisteli malli cajaderissa eli siis vain kokardi, vyö ja kivääri varusteinaan.
Vaikka kekseliäisyys, neuvokkuus ja
urheus korvasi puutteelliset varusteet aiheuttivat ne myös suhteettoman suuret
tappiot.

Juuri julkaistun Puolustusselonteon
mukaan meri ja ilmavoimat ovat hyvässä
ja maavoimat tyydyttävässä kunnossa.
Tällä hetkellä vallitsee laaja poliittinen
yksimielisyys siitä, että puolustusvoimat
pitää resursoida riittävästi.
Haasteena ovat lähes yhtäaikaisesti
suoritettavat meri- ja ilmavoimien suuret
hankinnat.
Maavoimien kalustoa pitää uusia samaan aikaan, sillä useat asejärjestelmät
saavuttavat elinkaarensa pään.
Kaikkia puolustushaaroja tarvitaan uskottavaan puolustukseen. Hankinnat on
tehtävä taloudellisista haasteista huolimatta. Turvallisuus on yksi valtion perustehtävistä.
Parhaimmistakaan varusteista ei ole
mitään hyötyä ilman tahtoa. Suomessa oli
voimakas tahto, talvisodan henki. Koko
kansakunta ponnisti kaikki voimavaransa
maanpuolustamiseksi.
Sotilaiden taipumaton sitkeys, urheus
ja uhrimieli valtavan mies- ja materiaaliylivoiman edessä hakee vertaistaan koko
maailman historiassa.
Tahto voitti materian. Hinta oli kova,
mutta palkkiona oli torjuntavoitto ja itsenäisyyden säilyttäminen. Asia, josta me
jälkipolvet olemme ikuisesti kiitollisia.
Viimeisten tutkimusten mukaan maanpuolustustahto on korkea, 70 %. Trendi
on hieman laskeva, kuitenkin huippuluokkaa maailmassa.
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Kun tilanne 30-luvulla rupesi kiristymään Suomen lähialueilla. Ryhdyttiin
kiinnittämään huomiota kenttäarmeijan
koulutukseen ja valmiuteen.
Kertausharjoitukset aloitettiin voimallisesti vuonna 1936 ja meillekin tutussa
Niinisalossa aloitti kertausharjoituskeskus toimintansa 1937.
Lokakuussa 1939 alkaen aloitettiin ylimääräiset kertausharjoitukset YH, joilla
kenttäarmeija saatiin perustettua ja keskitettyä ennen talvisodan alkua.
Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että lähialueemme asevoimilla on
tällä hetkellä kyky aloittaa sotatoimet jo
rauhan aikana valmiudessa olevilla joukoilla. Tämä haastaa Suomen kyvyn perustaa sodan ajan joukkoja reservistä.
Puolustusvoimissa kehitetään kykyä
valmiuden nopeaan kohottamiseen. Tähän hyvät perusteet antaa viime vuoden
heinäkuun alussa uudistettu lainsäädäntö,
joka mahdollistaa reserviläisten käskemisen valmiudellisista syistä kertausharjoituksiin nopeasti.
Porin prikaatissa, kuten muissakin
maavoimien joukko-osastoissa on aloitettu varusmiehistä koostuvien valmiusyksiköiden koulutus.
Koulutuksessa on otettu käyttöön kaikki viimeisimmän teknologian saavutukset: simulaattorit kaikilla tasoilla, virtuaalinen koulutusympäristö.
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Suomalaisten nuorten korkea koulutustaso mahdollistaa tehokkaan koulutuksen
varusmiesaikana.
Arvoisat veteraanisukupolven edustajat, hyvä juhlaväki,
Haluan osoittaa kiitokseni veteraanisukupolvelle jättämästänne arvokkaasta
perinnöstä - vapaasta suomesta. Me vaalimme sitä ja viemme viestiä eteenpäin.
Jokaisella sukupolvella on haasteensa.
Olette osoittaneet meille nuoremmille
mitä on tulevaisuudenusko. Sitä tarvitaan
tänäkin päivänä. Uskon, että me suomalaiset onnistumme selviämään tämän päivän haasteista teidän viitoittamassanne
hengessä.
Tänään täällä Vammalassa muistellaan
talvisodan päättymistä 77 vuotta sitten.
Minulla on ilo ja kunnia Puolustusvoimien ja Porin prikaatin puolesta lausua teille
parhaimmat onnittelut siteeraten talvisodan Taipaleenjoen komppanian päällikön
Yrjö Jylhän runoa ”Soturin tervehdys
Suomen lipulle”:
”Uljaasti johdit tulimyrskyyn meitä, kohti teräpyörteitä, kohti kuolemaa;
emme koskaan sua vieraan käsiin heitä,
rintamme haavat sen voivat todistaa. Liepees alle polvistumme, viime rukoukset
luimme, taisteluun kun kutsuit meit’ armas synnyinmaa.
Liehu ja loista, siniristilippu, meille yli
tuhkan ja uuden kukinnon, kunnes on eessämme kuolon esirippu, torvet kun soittavat vaihtoo vartion. Niin kuin johdatit sa
meitä, johdata myös kerran heitä, joiden
pyhä kehto sun suojassas nyt on.”

Panssarintorjuntaupseeri
Into Tuori Kannaksen
taisteluissa kesällä 1944
Isäni serkku, everstiluutnantti Into Tuori
(s. 18.6.1907, k. 6.12.1994) toimi jatkosodassa Laguksen Panssaridivisioonaan kuuluneen Panssarijääkäripataljoonan (PsJP)
komentajana. Tämä kirjoitus perustuu
pääosin jatkosodan historiasta kertovaan
kirjallisuuteen ja Panssarimuseossa esillä
olleen näyttelyn tietoihin, osaksi omakohtaisiin muistoihin muutamista keskusteluista Into Tuorin kanssa sekä kirjoitukseeni Tuorin suvun jäljillä –julkaisussa.
Into Tuori asui nuoruusaikansa Tyrväällä, jossa hänen vanhempansa Taavi
ja Iida Tuori toimivat Ekojärven koulun
opettajina. Jatkosodan alkaessa hänet
määrättiin tykkikomppanian päälliköksi ja PsJP:n komentajan, majuri Armas
Lehtisen menehdyttyä 26.7.1941 PsJP:n
komentajaksi, jossa tehtävässä hän oli
Panssaridivisioonan perustamiseen asti
heinäkuulle 1942. Uudelleen Tuori palasi
komentajan tehtävään 13.12.1943 toimien siinä sodan loppuun asti. Panssaridivisioona toimi ylipäällikön reservinä ItäKarjalassa helmikuuhun 1944 asti, jolloin
se siirtyi Viipurin seudulle.
Jatkosodan alussa käytössä olleet 37
mm tykit todettiin pian tehottomiksi uusia venäläisiä panssarivaunuja vastaan ja
niiden tilalle hankittiin Saksasta vuonna
1942 50 mm tykkejä, jotka nekin todettiin
tehottomiksi ja osa niistä korvattiin saksalaisilla 75 mm tykeillä. Huhtikuussa 1944

Saksasta toimitettiin myös ensimmäinen
erä panssarinkauhuja ja panssarinyrkkejä.
Into Tuorin panssaritoimialan tuntemusta kuvaa se, että maaliskuussa 1943
hän esitti pataljoonansa aseistukseksi
saksalaista telavetoista Hornisse-panssarintorjuntatykkiä. Hornisseja ei Suomeen
saatu, mutta niiden sijaan Rynnäkkötykkipataljoonalle hankitut Stu-40 rynnäkkötykit tuhosivat kesällä 1944 yhteensä
87 venäläistä panssarivaunua. Esimerkiksi koko Jääkäriprikaatin saalis (sis. PsJP:n
luvut) oli vuonna 1944 Lapin sota mukaan lukien ”vain” 35 vihollispanssaria.
Saksasta saadut lähitorjunta-aseet oli
määrätty erittäin salaisiksi, minkä vuoksi
niitä ei jaettu eikä niiden käyttöä koulutettu rintamajoukoille. Pataljoonille niitä
sai luovuttaa vain koulutustilaisuuksiin ja
panssareiden esiintyessä. Into Tuori kertoi kirjoittajalle kierrelleensä suurhyökkäyksen alettua eri joukkojen esikunnissa, missä ihmeteltiin, olisiko jo sellainen
panssareiden esiintyminen odotettavissa,
että sinetöidyt laatikot saisi avata. Tuori
antoi muutamalle paikalle haalitulle miehelle pikakoulutuksen aseiden käyttöön ja
seuraavana päivänä niitä jo menestyksellisesti käytettiin.
Neuvostoliiton 9.6.1944 alkanut hyökkäys Kannaksella näytti tulleen yllätyksenä Suomen sodanjohdolle, niin myös
9

Panssarintorjuntaupseeri Into Tuoria esittelevä näyttely ansio- ja kunniamerkkeineen oli esillä Hattulassa

Panssaridivisioonalle. Osa miehistä oli
poissa rintamalta lomalla tai komennuksella ja toiminta sekavaa. Päämaja johti
divisioonaa, mutta IV Armeijakunnan
esikunta Jääkäriprikaatia. Alkuvaiheessa
myös tykistön toiminnassa ja johtamisessa oli puutteita.
PsJP sai myöhään yöllä 9.6.1944 käskyn siirtyä Kivennavan pohjoispuolelle ja
seuraavina päivänä se osallistui Jääkäriprikaatin vastahyökkäykseen Polviselästä
venäläistä XXX Kaartinarmeijakuntaa
vastaan. PsJP:n tykkikomppaniat tuhosivat tuossa taistelussa yhteensä 17 vihollispanssaria. Taistelussa 11.6.1944 kaatui
2 ja haavoittui 17 omaa soturia, minkä
lisäksi menetettiin 5 tykkiä vetovaunuineen. Polviselkä menetettiin, mutta tais10

telulla saatiin aikaa joukkojen ryhmittymiseen Kannakselle. Erkki Käkelä onkin
nimennyt Polviselän taistelun panssarijääkäreiden kunnian kentäksi.
Polviselän taistelun jälkeen Tuorin pataljoonan yksiköt saivat erillisiä tehtäviä
niin, että pataljoona oli VT-asemassa
hajallaan n. 25 kilometrin levyisellä alueella komppaniat jopa joukkueittain alistettuina muille joukoille. Lisäksi Viipurin
eteläpuolelle alistettiin JP 4:lle tykkijoukkueita kolmesta komppaniasta. Kuuterselän taistelussa 14 – 15.6.1944 jääkäripataljoonat käyttivät jo panssarinyrkkejä ja
panssarinkauhuja, PsJP:n tykit taas ampuivat jalkaväkeä vastaan sirpalekranaatteja. Alistuksista huolimatta Tuori kiersi

toimivan Panssarimuseon erikoisnäyttelyssä kesällä 2017.

suunnittelemassa ja käskyttämässä alijohtajiaan panssarintorjunnan ryhmittämisessä. Kesäkuun 20. päivänä pataljoona
kokoontui Viipurin Torkkelin puistoon ja
sieltä Tienhaaraan huoltamaan itseään ja
aseitaan.
Seuraavaksi panssarijääkärit joutuivat Tali-Ihantalan suurtaisteluun Talin ja
Juustilan alueella 23. – 29.6.1944. Panssareita tuhottiin nyt tykkien sijaan uusilla
lähitorjunta-aseilla ja panssarivaunuilla.
Pataljoona sai 28.6. lisätehtäväkseen pidättää kaikki asemistaan luvatta karkuun
lähteneet sotilaat, jota tehtävää Portinhoikassa suorittaessaan Into Tuori haavoittui
kranaatinsiruista kasvoihin. Seuraavana
päivänä hän jo johti taas toimintaa.

Heinäkuun 10. päivänä Tuorin pataljoona sai marssikäskyn siirtymisestä
Vuosalmelle, jossa se ei osallistunut kovin keskeisesti taisteluihin vaan lähinnä
varmistustehtäviin hyökkäävää jalkaväkeä vastaan. Vuosalmelta pataljoona siirtyi taakse reserviin eikä sen jälkeen osallistunut varsinaisiin taisteluihin.
Loppuarvioinnissaan Käkelä nimesi
Into Tuorin yhdeksi osaavimmista panssarintorjuntajohtajista kesällä 1944 (Käkelä: Marskin Panssarintuhoojat, s. 492).
Jääkäriprikaatin
panssarintorjunnassa
PsJP:n 75 mm:n tykeillä oli keskeisen tärkeä osuus 11 – 18.6.1944, jonka jälkeen
prikaati tuhosi panssareita yksinomaan
lähitorjunta-aseilla.
11

Into
Tuorin
siunaustilaisuudessa
16.12.1994 oli Hietaniemen kappelilla
häntä saattamassa pieni joukko aseveljiä. Komppanianpäällikkönä ja Lapin
sodassa komentajan apulaisena toiminut

evl Lauri Lehto muisteli Into Tuorin olleen asiallinen ja oikeudenmukainen esimies, joka herrasmiesmäisellä käyttäytymisellään voitti alaistensa luottamuksen
puolelleen.
Lähteet:
Käkelä Erkki (2000):
Marskin Panssarintuhoojat, WSOY
Käkelä Erkki (2017):
Panssaridivisioona
1942 – 1944,
Erkki Käkelä ja
Panssarimuseosäätiö
Panssarimuseon erikoisnäyttely 2017: Panssarintorjuntaupseeri Into Tuori
Tuori Risto (1996):
Tuorin suvun jäljillä.
Oma kustanne.

PsJP:n ryhmittyminen Polviselän taistelussa. Lähde: Käkelä: Marskin
Panssarintuhoojat s. 412.
12

VUOSIKOKOUS 15.2.2017

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

Yhdistyksen hallitus 2017.
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VUOSIKOKOUS 15.2.2017

Vammalan puhallinorkesteri esitti musiikkia Istvan Vilagin johdolla.

Vuosikokousyleisöä

Tilaisuuden tarjoilusta vastasivat Paula Juvela, Sirpa Kartano, Eeva-Liisa Niinikoski
ja Aino Ala-Tala.
14

TALVISoDAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUS 13.3.2017

Tyrvään kirkon sankarihaudat.
Seppeleen laskijat Lauri
Koski ja Pekka Maaranen.

Yleisöä sankarihaudalla.
15

TALVISoDAN PÄÄTTYMISEN

Tilaisuuden juontaja rovasti Osmo Ojansivu.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Maaranen
lausui tilaisuuden tervehdyssanat.

Kunniapuheenjohtaja Lauri Koski jakamassa ansiomerkkejä Eversti Petri Kososen kanssa. Merkkien
saajat Timo Rantanen ja Heimo Tuomisto.
16

MUISTOTILAISUUS 13.3.2017

Sylvään koulun oppilaskunnan edustajat Amanda Oras ja Päätössanat lausui pastori Tarja KoWilhelmiina Suvanto luovuttivat taksvärkkikeräyksen tuo- palainen.
ton veteraaneille.

Kiikan Torvisoittokunta Risto Yli-Perttulan johdolla vastasi musiikista.
17

Jumppaajat kevätretkellä
Ellivuoressa

Marko Mikkola ja jumpparyhmä lenkille lähdössä.

Lounasta odotellessa jykevän pöydän ympärillä.
18

KUNTOUTUSMATKA PÄRNUUN
5.-10.6.2017

Tästä se alkoi: Kunniapuheenjohtaja Lauri Koski
lääkärintarkastuksessa.

Ruokailua
”ulkoilmaravintolassa” .
Kädet parafiinissä Marja-Liisa Ylijoki,
Pekka Maaranen ja Vilho Pikku-Sianoja.

Ajanvaraus hoitoihin.

Jalkahoitaja työssään.
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KUNTOUTUSMATKA PÄRNUUN

Lauri Koski alusti perinteisen perjantain lauluillan.

Seppo Ahokas lauloi tilaisuudessa.
20

Timo Rantanen vastasi
illan musiikista.

5.-10.6.2017

Yhteislaulua Terviksen kokoustiloissa.
21

KESÄJUHLA 17.6.2017

Kiikan Torvisoittokunta vastasi musiikista.

Tilaisuuden yleisöä.
22

Elisabet Rantanen
esitti yksilaulua.

Veteraaniveljetkuoro esitti
koskettavia
lauluja.
Päivi Keiho esittti
yksinlaulua.

Juontaja rovasti Osmo Ojansivu.

Airi Vilppala lausui runoja.

Heikki Kuutti-Uusitalo puhumassa.
23

KESÄJUHLA 17.6.2017

Veteraanit seisomassa.

Pirkko Maaranen ja veteraanien neljättä sukupolvea Ella Ahokas ja Jimi
Paavilainen.
24

Juhlapuhe
kesäjuhlassa
17.6.2017

Heikki Kuutti Uusitalo
opetusministerin erityisavustaja
teologian maisteri, maanviljelijä

Hyvät kuulijat, arvoisa juhlayleisö!
On sanottu, että historia on tuntematon
maa. Jos meille kerrotaan jostakin kaukaisesta ja vieraasta paikasta, meidän on vaikea kuvitella millaista elämää ihmiset siellä
elävät. Sama pitää paikkansa oman historiamme suhteen: se on kuin vieras maa. Suomi vuonna 1939 oli monella tavalla erilainen kuin Suomi tänään vuonna 2014.
Jo muutamat yksinkertaiset numerot
kertovat siitä, miten erilaisesta yhteiskunnasta oli kysymys talvisodan alkaessa:
70 prosenttia suomalaisista sai elantonsa maataloudesta. Sataa henkeä kohti oli
kuusi puhelinta, nykyään on kaksi per
henkilö. Autoja oli Suomessa 27 tuhatta;
nyt niitä on 3,6 miljoonaa.
Maamme on kulkenut paljon eteenpäin
ja isänmaamme on muuttunut. Viime itsenäisyyspäivän alla Tilastokeskus julkaisi
kokoelman kansainvälisiä vertailuja ja

tutkimuksia, joissa maamme on pärjännyt
hyvin. Jos kaikki maailman valtiot laitetaan järjestykseen väkiluvun mukaan,
Suomi on sijalla 115. Huolimatta siitä,
että olemme pieni maa, olemme monissa
asioissa maailman parhaita.
Suomi on maailman vakain valtio ja
maailman turvallisin maa. Meillä on maailman paras hallinto, riippumattomin oikeuslaitos ja suurin lehdistönvapaus.
Suomalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja luottavat toisiinsa. Meillä luotetaan
myös hallintoon, poliisiin ja oikeuslaitokseen. Olemme kärjessä tasa-arvossa,
köyhyys on vähäistä ja pidämme huolta
ympäristöstä.
Suomessa on maailman eniten henkistä pääomaa. Olemme maailman lukutaitoisin maa, meillä on maailman paras
peruskoulutus, olemme lapsille oikeudenmukaisia.
25

Suomi on hyvä maa. Siitä kertoivat nuo
alussa mainitsemani tutkimukset. Mikä
on mahdollistanut meille tämän kaiken?
Olemme voineet rakentaa hyvän maan ja
hyvän yhteiskunnan. Avainsana on vapaus. Vapauden on tuonut itsenäisyys.
***
Olin pari vuotta sitten opettamassa
musiikkia seiskaluokkalaisille. Aiheena
oli kansallissäveltäjämme Sibelius ja tämän merkitys suomalaisen identiteetin
luomisessa. Kysyin näiltä 13-vuotiailta:
Milloin tuntee olevansa suomalainen? –
Kun voittaa Ruotsin jääkiekossa! kuului
vastaus.
Jäin pohtimaan, mitä on olla suomalainen. Ja vielä syvällisemmin: mitä on isänmaallisuus?
Joidenkin mielestä isänmaallisuus on
aggressiivista meuhaamista, itsensä parempana pitämistä. Uskon, että tällaisten
asenteiden takana on oikeasti pelko. Pelätään, että nyt suomalaisuus on nyt muuttumassa jollakin peruuttamattomalla tavalla, kun maahamme tulee uusia ihmisiä
ja kun yhteydet ulkomaailmaan lisääntyvät ennennäkemättömästi.
Pahimmassa tapauksessa pelko muuttuu vihaksi. Puhutaan pahaa, levitetään
vääriä tietoja ja ilkeitä juoruja, vääristellään tosiasioita. Omatkin tuttavani ovat
saaneet tuta, miten nyt yllytetään väkivaltaan, huudellaan kadulla, lähetetään
uhkausviestejä.
Tätä ei ole isänmaallisuus. Teologina
haluan sanoa: tällaisesta itseensä käper26

tyvästä ylpeydestä, toiseuden vihasta ja
puhtaasta kateudesta Jumala varoittaa
meitä. Hän käskee meitä rakastamaan
muukalaista ja olemaan sortamatta häntä.
Toisen pelkääminen tai suoranainen
vihaaminen ei ole isänmaallisuutta. Isänmaallisuutta on se, että meillä on juuret:
yhteiset vahvat juuret tämän maan, isänmaan, maaperässä. Kun tunnemme itsemme, emme koe toiseutta uhkana. Tiedämme, keitä olemme. Tiedämme, kenen
ansiosta olemme täällä tänään: tiedämme,
mikä merkitys oli sotaveteraanien ja sodassa kaatuneiden työllä.
Nämä väkevät juuret pitävät meidät
pystyssä myrskyjenkin tullessa. Kun 78
vuotta sitten talvisota alkoi, yhteiset juuremme tekivät mahdolliseksi uhkan torjumisen. Pysyimme pystyssä. Tuo sama,
yhteinen identiteettimme pitää meidät
pystyssä tänäänkin.
Samalla on kuitenkin sanottava, että
puhe vahvoista juurista ja identiteetistä
ei tarkoita sitä, että olisi sama asia olla
suomalainen eilen, tänään ja huomenna.
Se, mitä on olla suomalainen, muuttuu,
kasvaa, monipuolistuu, muuttaa muotoaan samaan tapaan kuin me ihmisetkin.
Suomi tänään on kovin toisenlainen
kuin se oli sota-aikana tai sata vuotta
sitten itsenäisyytemme alkaessa. Kun
meillä on juuret, meidän ei tarvitse pelätä muutosta.
***
Isänmaallisuutta on kutsuttu keskinäiseksi osakkuudeksi. Olemme osallisina
toinen toistemme myötä- ja vastoin-

käymisissä, olemme samassa veneessä.
Ymmärrämme, että vaikka emme edes
tuntisi kaikkia toisia suomalaisia, välillämme vallitsee kohtalonyhteys, jossa
yhden menestys koituu myös muiden
hyväksi ja jossa yhden tappio on kaikkien menetys.

Näin hän sanoi, vaikka hänen veljensä
Heikki Kuutti kaatui jo talvisodassa ja lepää nyt Sammaljoen sankarihaudassa. Ja
hänen toinen veljensä, Erkki Kuutti, sai
kranaatinsirpaleen otsaansa, hänestä tuli
sotainvalidi. Surun ja pelon keskelläkin
maata puolustettiin yhdessä.

Pohtiessani sodissa taistelleiden ponnistuksia ja uhrauksia mieleeni väkisinkin tulee, että sodassa jokaisen täytyi olla
aivan erityisellä tavalla tietoinen tästä
kohtalonyhteydestä, tästä keskinäisestä osakkuudesta. Kun vaakalaudalla oli
koko kansakunnan itsenäisyys ja vapaus,
oli selvää, että kaveria ei jätetä. Sinun ja
minun ja meidän kaikkien välillä on yhteys, joka palautuu lopulta yhteiseen isänmaahamme.

***

Itsenäisyyden juhlavuoden teemaksi
on valittu “Yhdessä”. Tuo sana luonnehtii meidän kansamme luonnetta, ja
sitä toimintatapaa, jolla olemme voineet
pärjätä aiemmin – ja jolla pärjäämme jatkossakin.
Vaikeiden hetkien koittaessa suomalaiset ovat yhdistäneet voimansa. Emme ole
jääneet pelon valtaan, vaan yhteisvoimin
olemme voineet voittaa vaikeudet.
Varmasti suurin haaste itsenäisyydellemme oli talvi- ja jatkosodan aika. Vapautemme oli vaakalaudalla. Isotätini
Kaarina Kuutti palveli sodassa ilmatorjuntalottana. Hän kertoi, että sota-aikana
voimia antoi se kokemus, että koko kansakunta yhdistyi. Hän sanoi: on hyvin
vaikea ulkopuolisen sitä ymmärtää, että
tästä syystä sota-aika oli todella hienoa
aikaa.

Yhdessä – itsenäisyytemme ja vapautemme on rakennettu sukupolvet yhdessä.
Tätä usein mietin Sammaljoen kotimaisemissa, missä viljelen esi-isien peltoja.
Erityisen vastuun kantoi sodan käynyt
sukupolvi. Heille olemme tässä tänään
osoittamassa erityistä kunnioitusta. Kiitos tekemästänne työstä ja kantamastanne
vastuusta!
Rauha ja vakaus ovat, Luojan kiitos,
meille itsestäänselvyyksiä. Silti meillä on
vielä paljon rakennettavaa tässä maassa.
Toisinaan kuulemme mellakoinneista
tai väkivallan teoista uutisia, jotka heikentävät uskoamme tulevaan. Silloin
on tärkeää pitää mielessä, että Suomi on
hyvä maa. Sotaveteraanien ja sankarivainajien perintönä meillä on hyvä maa.
Hyvät asiamme olemme saavuttaneet
toimimalla yhdessä. Ei toinen toistamme
repien ja raastaen, ei toisen kunnioitusta
unohtaen – vaan yhdessä.
Tämä ajatus mielessä ja näillä sanoilla
toivotan hyvää itsenäisyyden juhlavuotta!
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Suomen kuva

Tapio Rautajoki

Nykyisen Suomenlahden ja Pohjanlahden välinen alue, jonka rajat vahvistettiin Tarton rauhassa 1920, piirtyi kartalle
hyvin hitaasti. Ensimmäiset merkinnät
Suomesta kartoissa ovat vuonna 1427
säilyneessä käsin kirjoitetussa Geograbhiassa, jota oli täydennetty Claudius
Claviuksen laatimalla pohjoismaiden
kartalla. Kartassa pohjoismaat kuvataan itä-länsi-suuntaisena niemimaana.
Kartassa oli myös tietoa Suomesta. Niemimaan itäosaan on merkitty Finlandia
ja Findhlappi, sekä kartan vasemmassa
yläkulmassa on teksti: ”Toisuskoisten
karjalaisten maa kauimpana pohjoisessa.” Vuonna 1478 painetussa kartassa,
joka perustui antiikin aikaisen kreikkalaisen mestarin Klaudios Ptolemaioksen karttaprojektioon. Siinä Germanian yläpuolelle on kuvattu pieni saari,
joka on nimetty Scandiaksi. Saari tulee
kreikkalaisen merenkulkijan Pytheaan
kertomuksesta vuodelta 325 eKr, minkä
mukaan pohjoisessa on saari nimeltään
Thule. Hän väitti myös purjehtineensa
sinne, mutta sitä epäillään laajasti.
Tultaessa 1500-luvulle alkoi Suomen
oikea muoto hahmottua. Ensin Jacob
Zieglerin kartassa vuodelta 1532. Siinä Finlandia niminen alue on piirretty
pohjois-etelä suuntaiseksi niemeksi,
jonka keskellä on iso järvi, joka ilmeisesti kuvaa Päijännettä. Kartta on
julkaistu 116-sivuisen kartaston Pohjoismaita käsittelevässä osassa, nimel28

tään Schondia. Vaikka Ziegler itse ei
pohjoismaissa ole koskaan käynytkään,
luettelee hän ison joukon ruotsalaisia
piispoja takuumiehinään. Mainiten:
”että luullakseni ei luotettavampia kertojia tuntemattomista seuduista ja kansoista ole koskaan ollut.”
Kun keskiaika oli ohi, alkoivat Suomen niemimaan oikeat muodot näkyä
myös kartalla. Kustaa Vaasa oli noussut
Ruotsin, jonka osa nykyinen Suomikin
oli, hallitsijaksi 1523. Tähän tapahtumaan me yleisesti miellämme myös keskiajan päättymisen Suomessa. Ensimmäinen maininta kartoissa Sastamalasta
löytyy Jakob Zieglerin kartassa. Ei tosin
itse kartassa, vaan tekstiosassa on mainittu Sastmola. Tekstiosassa on myös
hieno pohdinta Suomen nimen olemuksesta, se kuuluu näin: ”Finlandia tarkoittaa kaunista maata, tai tarkemmin hienoa maata - fina terra, verrattuna muihin
maihin samalla tavalla, kuin kultaa ja
hopeaa yleisesti kutsutaan hienoksi verrattuna muihin metalleihin.” Upeasti
sanottu henkilöltä, joka ei koskaan ollut
käynyt Suomessa.
Kustaa Vaasa toteutti lukuisia uudistuksia, joista merkittävin lienee uskonpuhdistus. Siitä päätettiin Vesteråsin
valtiopäivillä 1527. Tällöin päätettiin
luopua katolisesta uskosta ja ottaa luterilainen uskonto valtakunnan uskonnoksi. Kuten edellä kerroin Jackob Zieglerin

Jacob Zieglerin kartta vuodelta 1532. Kuva kirjasta Suomi 1500-luvun kartoissa.
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laatiman kartan takuumiehinä oli ollut lukuisia
piispoja pohjoismaista. Yksi heistä oli Ruotsin viimeinen katolinen piispa Olaus Magnus.
Hän laati Carta marina-nimeä kantavan kartan,
missä hän pyrki osoittamaan Roomaan, kuinka
hienosta ja runsaasta alueesta katolinen kirkko
on nyt luopumassa. Kartta julkaistiin 1539, eli
vain 6-vuotta Ziglerin kartan jälkeen ja siinä
on kuvattu paljon asioita, jotka eivät aivan pitäneet paikkaansa, vaan olivat hivenen liioiteltuja. Esimerkkinä Sastamalan kirkkopitäjän
viereen oli kuvattu komea kanuuna, ja teksti:
”Täällä valmistetaan tykkejä.” Mitään vanhaa
tykkitehdasta ei ole löytynyt muista lähteistä ja
tykkien valmistus siirtyi Patrian tehtaille Tampellalta Tampereelta, vasta 1900-luvun loppupuolella.
Cartta marinassa Pohjanlahti on oikean muotoinen, mutta Suomenlahti on lounais-koillissuuntainen ja siksi Suomi-neidon alaosa on
huomattavasti kapeampi kuin nykyään olemme
tottuneet. Edellä mainittu piispa Olaus Magnuksen Cartta marina valitettavasti ei heti saavuttanut suosiota.
Seuraava 1500-luvun kartta oli saksalaisen
Sebastian Münsterin vuonna 1540 laatima Geographianan tunnettu kartasto. Aluksi Münster
käytti pohjoismaiden karttojensa esikuvana
Jacob Zieglerin karttaa, jolloin Suomineito jäi
auttamattoman laihaksi. Siksi hän muuttikin
vuodesta 1545 lähtien pohjoismaiden kartaston esikuvaksi Olaus Magnuksen kartan ja näin
päästiin lähemmäksi oikeaa muotoa Suomenkin
osalta. Tämä kartasto oli sinänsä merkittävä,
sillä siinä esitetään ensimmäisen kerran kartta

Olaus Magnuksen kartta nimeltään Carta Marina vuodelta 1539. Kuva kirjasta Suomi 1500-luvun kartoissa.
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Sebastian Münsterin Pohjoismaiden
kartta vuodelta
1544. Kuva kirjasta
Suomi 1500-luvun
kartoissa.
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kaikista silloin tunnetuista neljästä maaosasta, sillä olihan Kolumbus ylittänyt
Atlantin jo 1492. Kartastosta tuli hyvin
suosittu ja se käännettiin monille kielille
ja sen ensimmäinen painos on omistettu ruotsin kuninkaalle Kustaa Vaasalle.
Kartaston jälkipuheessa Münster pyytää,
”- ettei minulle pahastuta, mikäli kaikkia
asioita ei olisi kirjoitettu tai tehty jokaisen mieltymyksen mukaan -.
Suomalaisillekin tämä kartasto oli
merkittävä, sillä siinä kuvaus Suomesta
”omana maana” sisältyi tähän kartastoon ensimmäistä kertaa. Suomesta mainitaan seuraavaa: ”Tämä maa rajoittuu
osin moskoviittien ruhtinaskuntaan, jonka alaisuudessa se oli ollut kauan sitten.
Sitten se tuli Ruotsin kuningaskunnan
alaisuuteen ja otti lännen kirkon seremoniat. Tätä maata kutsutaan Finlandiksi, koska se on kaikilta osin kauniimpi
ja ihanampi kuin Ruotsi. Siellä kasvaa
parempia hedelmiä ja maa on tasaisempi eikä niin vuoristoista ja soista kuin
Ruotsissa.”
Kielitieteilijänä Münster mainitsee
myös suomen kaksikielisyyden: ” Viipurista Sipooseen asti rannikolla asukkaat
käyttävät ruotsalaisten kieltä, mutta kauempana takamailla heillä on erikoinen

kielensä. Sisämaan suomalaisten kieli on
täysin ruotsalaisten kielestä eroava, eikä
sillä ole yhtäläisyyksiä moskoviittien
kieleenkään. Se kieli on yksin suomalaisten ja keskiyön kansojen, joita kutsutaan
lappalaisiksi.”
Vaikka tämä kartta Suomesta ei vienytkään meidän karttakuvaamme oikeaan suuntaan, lisäsi se ja kuvaus Suomesta maamme tuntemusta Euroopassa.
Tämä karttakirja oli 1500-luvun Euroopan luetuin kirja Raamatun ohella.
Näin olemme saattaneet Suomen karttakuvan lähes sellaiseksi kuin sen tänä
päivänäkin ymmärrämme. Vaikka karttakuva hivenen otti takapakkia 1500-luvun loppupuolella alkoi se kuitenkin
muistuttamaan sitä, miltä se nykyaikaisissa ilmakuvissa näyttää. Karttakuvan
verkkaista muodostumista voi hyvin
verrata ihmisen henkiseen kehittymiseen. Se kirkastuu pikku hiljaa. Mutta
niin kuin karttakuvakin, niin oma henkinen minämme ei koskaan tule täysin
valmiiksi. Aina niissä molemmissa on
kehittämisen varaa. Olkaamme kuitenkin iloisia niistä mahdollisuuksista, mitä
kohta 100 vuotta täyttävä itsenäinen
Suomi meille kaikille on antanut.
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UNOHDETTU RYKMENTTI
Erkki Aaltonen, DI
Sotaveteraanien pitkään toivoma ja odottama kirja unohdetusta Vammalan rykmentistä valmistuu Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistyksen julkaisusarjassa.
Unohdettu rykmentti on kertomus Sastamalan seudulle perustetusta jalkaväkirykmentistä nro 36, sen tykistöstä (Tyrvään
patteristo) ja muista tukijoukoista. Esikuntansa perustamispaikan mukaan rykmenttiä on kutsuttu Vammalan rykmentiksi.
Rykmentti koottiin suurelta alueelta, joka
ulottui Kokemäeltä Viljakkalaan ja Punkalaitumelta Laviaan. Sen sotapolku oli
yhteinen Porin, Ikaalisten, Kankaanpään,
Ruoveden, Parkanon ja Virtain seudulta lähteneiden kanssa. Kirja koskettelee
myös näiden miesten taisteluita.
Toinen tärkeä ja jatkosodassa raskaita
taisteluja käynyt kotiseutumme joukko
oli ”Impolan poppoona” tunnettu komppania. Vammalan rykmentti tukiyk-

sikköineen oli aivan eri kokoluokkaa.
Tarkasteltavana on kolmattakymmentä
komppaniaa vastaava joukko. Tuskin
meissä on ketään, jonka sukulaisia tai
tuttuja ei näiden miesten ja naisten mukana ollut. Miksi rykmentti on silti voinut
unohtua?
Talvisota alkoi, kun Neuvostoliitto
hyökkäsi. Karjalan kannas menetettiin.
Jatkosodassa Vammalan rykmentille
annettiin kunniatehtävä edetä kärkenä
Laatokalle. Tehtävä oli vaikea, mutta
vahvennusten tuella se suoritettiin. Toive
lyhyestä kesäsodasta ei kuitenkaan toteutunut. Sota pitkittyi ja miehiä tarvittiin
pelloille ja tehtaisiin. Joukkoja oli järjesteltävä uudelleen ja Vammalan rykmentti
unohtui.
Kirjaa voi hankkia ennakkoon 35 €/kpl,
100€/3 kpl:n paketti. Ennakkotilaukset
sähköpostilla kiikka@lions.fi

OSOITTEEN MUUTTUESSA
Muistattehan tiedottaa osoitteen muuttuessa:
Pekka Maaranen, puh. 050 551 2669
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Suomalainen mies
Sylvi Hyvönen
Millainen tämän päivän ikääntyvä harmaaohimoinen suomalainen mies oikein on ja mitkä
ympäristö- ym. tekijät ovat olleet häntä muovaamassa. Teen
silmäilyn suomalaisten sananparsien valossa leikkimielellä
ja vähän tosissanikin näin:
Silloin, kun vielä kontaten
kuljitte tai taapersitte käsi äidin
kädessä ja vieläpä sen ajanvaiheen jälkeenkin saitte usein
tuntea todeksi: Äiteen sydän on
villoja pehmeempi. Isän sydän
saattoikin olla toista maata.
Hän voi kyllä sanoa tokaista:
Ei vitsa luita murro.
Nuoruusvuosina – silloin
ennen toista maailmansotaa
– olitte jo melkoisia veitikoita. Sanoittekin usein: Ei uskos
pienen, mite hauska on suuren.
Joku teistä voi oikeutetusti kohdallaan sanoa: Enne loppuu koiralta kusj, ko minulta luikurit.
Kotikylän tytötkin teidät ”veitikat” tunsivat. Harva se ilta kuultiin aitan portailta haikea pyyntö: Haasta viel ja uo yötä.
Hämeessä päin kyllä tavataan sanoa: Ei
oikea miäs puhu paitti kun kysytään.
Ulkonäön ja pukeutumisen suhteen
olitte tarkkoja jo silloin. Pitihän jokaisen
nähdä: Sen verran on poika paikasta, että

on täysvillaiset päällä. Jos turhamaisuuskaan ei ollut vierasta: Koria lakki olla pittää, vaikka korvat kylmettyys. Hyvin ponnekkaasti saatoittekin siihen aikaa sanoa:
Se on korreeta joukkoo, jossa minä olen
rumempi joukossa.
Sellaista oli elo nuorena, toista se on
vanhempana. Sananparsi sanoo. Nuorena
35

elämä hymyilee, vanhana tahtoo jo irvistää. Ko vanhaks tulloo ni leukaki vennuu.
Kun isänmaa sitten aikoinaan kutsui
nuoria miehiään, tekin paiskasitte repun
olalle ja lähditte mielessä ajatus: Paremp
soas ko soa jalois. Ja jos huonostikin käy:
kyllä pikiöljyllä paranee vaikka ois keskeltä poikki.
”Sieltä jostakin” palattuanne havahduitte ajattelemaan – miten sellainen
mieleen oli tullutkaan: Akkahan se pitääs
ottaa, vaan kuka se akkansa antanee. Ei
mittää kiirut ol, mukko pia vaa. Nyt vuosia jälkeenpäin on jonkun mielessä voinut
käväistä ajatus: Kyl mää sen olem päättän, etten mää toista kertaa näi nuoren
men naimisii.
Miehuusvuodet ovat kuluneet työntouhussa. Olette tajunneet: Ahkeruus on
onnen äitee. Ja niin olette tämän ”onnen
äiteen” pauloissa olleet, että olette joutuneet useasti toteamaan: On niin kiire,
ettei ehdi maahan asti sylkäsemäänkään. Te olette koko ajan tienneet: Joka
ei kolmehkymmeneh viisastu ja kuutehkymmeneh rikastu, ei ole toivoa kummastakah. Tänään – vuosikymmenien
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työn tuloksianne katsellessa te voitte
lyödä rintoihinne ja sanoa: Asjat onkii
sen verran hyväst, ettei uokaa toise euko
pojal paremmi. Mutta vaatimattomina
miehinä tyydytte toteamaan: Mikä tääl
valmiis maailmas on elläis, itse syöp,
Jumala elättää ja hyvät ihmiset kantaat
huolen. Te olette saaneet elämältä monta tapahtumarikasta vuosikymmentä.
Veljesjoukkona teitä yhdistävät monet
muistot, ikävätkin muistot. Olettehan
kokeneet kansamme kohtalonvuodet,
ehkä terveytennekin menettäen. Mutta
tulevaisuuteen käytte toivorikkain mielin sanoen: En sure päiviän, koska niitä näyttää piisaavan, luulen huomenki
yhden päivän tulevan. Onkin syytä olla
tyytyväinen, sillä: Vanhetessa rikastuu,
saap hiuksetkii hoppeest.
Nyt, kun päivätyöt on suurin piirtein tehty ja elon ehtoopuoli on lähestymässä, voitte hyvällä omallatunnolla
esittää elämälle ainakin yhden toiveen:
Olisi aina suvi ja sunnuntai ja soisi aina
päivälliskellot.
(Kirjoitus on voittanut 1. palkinnon
v.1990 Sotainvalidien Veljesliiton juhlavuoden kirjoituskilpailussa.)
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