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100 v. itsenäinen Suomi – vietettiin viime vuonna useine juhlineen. Nyt al-
kavana vuonna jäsenviestimme ilmestyy vain kerran. Siksi pyrimme tässä 
lehdessä tuomaan esille koko vuoden tärkeimmät tapahtumat:  
 

Vuosikokousohjelma jonka kokouskutsu, v. 2017 toimintakertomus ja al-
kaneen vuoden toimintasuunnitelma etukäteen luettavaksi. Erikseen vielä 
tapahtumakalenteri, jonka päivämäärissä voi tulla muutoksia, mutta niistä 
ilmoitetaan sitten paikallislehdissä. Pärnun kuntoutusmatka voidaan tehdä 
vain jos osanottajia on riittävästi.

Tänä vuonna tapahtuu myös karsintaa jäsenistössämme niiden kohdalla, 
jotka eivät ole useana vuonna maksaneet jäsenmaksua tai kannatusmaksua. 
Tämä tiukan rahatilanteemme vuoksi.

Veteraanit poistuvat. Viime vuonna  kutsuttiin 12 veteraaniamme viimei-
seen iltahuutoon. Muistamme heitä kunniaa tehden!

Jäsen-ja kannatusmaksulomake on jälleen mukana kaikille, koska moni 
maksusta vapautettukin haluaa olla tukemassa toimintaamme.

Kiitos kaikille jäsenille ja tukijoillemme hyvästä yhteistyöstä. Se kannus-
taa meitä jatkamaan palvelemisen hengessä tänäkin vuonna.

Siunausta Uudelle Vuodelle 2018.

KUNNIA-
PUHEENJOHTAJAN

PÖYDÄLTÄ
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USKOTTAVUUS 
VAATII TEKOJA

Juhlapuheissa puhutaan yleensä yleviä 
– ehkä niin pitääkin. Toinen asia sitten 
on, mitä merkitystä ylevillä sanoilla on 
käytännössä ja arjen todellisuudessa. 
Kun aikamme on monien puhuttujen ja 
kirjoitettujen sanojen aika, piilee vaara, 
että sanoista tulee tyhjiä, jos niitä ei-
vät seuraa oikeat ja todet teot. Kansan 
suusta onkin nasevasti ilmaistu totuus: 
”Molempia ei tarvitse tehdä, luvata ja 
täyttää” tai ”Tyhjät tynnyrit kumisevat 
eniten”. Nämä havainnot  perustuvat to-
deksi koettuun. Sanojemme puntari on 
niiden teoissa esille tuleva totuusarvo. 
Sanoilla on hyvä ja parantava merki-
tys, mutta vain, jos niihin voi luottaa. 
Sanoilla voimme lohduttaa, mutta myös 
kirota. Puheemme nousee sisimpämme 
eli sydämemme lähteestä. Ehkä hetken 
voimme huijata ja pitää naamion todel-
lisen minämme yllä, mutta ennen pit-
kää sanamme paljastavat, mitä todella 
olemme. 

Suomalaiset, varsinkin miehet, tunne-
taan vanhastaan paremminkin harvapu-
heisina, jopa tuppisuina. Löytyiskö taus-
talta pelko turhan puhumisesta ja halu 
pysyä totuudessa. Juoruämmiä ja juttu-
jen levittäjiä ei kunnioiteta, vaikka heitä 
uteliaisuudesta saatetaankin kuunnella. 
Totuus on joka tapauksessa lahjomaton, 
ja sanamme haastavat meitä itsetutkiste-
luun, parannukseen ja rakkauden tekoi-
hin, sillä hedelmistään puu tunnetaan. 
Emme saa pettää itseämme emmekä mui-
ta. Vaikka kuinka paljon puhuisimme rak-
kaudesta, rauhasta, uskosta, mutta jos se 
ei ole elettyä ja omakohtaista todellisuut-
ta, siitä ei ole mitään hyötyä. Teot ratkai-
sevat sanojen uskottavuuden.

Toisen maailmansodan syntyvaiheissa 
kirjoitetttiin Neuvostoliiton ja Saksan vä-
lille Rippentrop-sopimus. Suuret jakoivat 
etupiirinsä. Suomi tuli kuulumaan Neu-
vostoliiton etupiiriin. Sen seurauksena 

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”
                                                        Joh.1:14
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Saksan miehitettyä Puolan, Neuvosto-
liitto kävi maamme kimppuun. Paperille 
pantujen  sanojen piti käymän toteen. Me 
tiedämme, että nuo sanat olivat pahat, 
salassa kirjoitetut ja väkivaltaan oikeutta-
vat. Jos niiden tarkoitus olisi toteutunut, 
kansamme kohtalo olisi toinen. Luulen, 
että kansamme sieluun jäin näistä syistä 
syvä epäilys suurten sanoja ja lupauksia 
kohtaan. Kuka lopulta seisoo kanssam-
me, jos tosipaikka tulee? Näitä joudum-
me puunitsemaan myös ajankohtaisissa 
turvallisuuskysymyksissä. Historia joka 

tapauksessa muistuttaa meitä, että kan-
samme puolustaja on viime kädessä Suo-
men kansa itse. 

Raamattu opettaa, että Jeesus Kristus 
on Jumalan Sana. Hän on myös Teko. 
Hän tuli Vapahtajaksemme. Hän vapah-
taa yhä, lupaus kantaa myös tänä vuon-
na. Antakaamme sen tapahtua. Taivas on 
auki.

Siunauksen suojaan!
Osmo Ojansivu

OSOITTEEN MUUTTUESSA
Muistattehan tiedottaa osoitteen muuttuessa: 

Pekka Maaranen, puh. 050 551 2669
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YHDISTYKSEMME TOIMII

SASTAMALAN SOTAVETErAANIT rY. 
VUOSIKOKOUS 2018

Keskiviikkona 21.2.2018 klo 12.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KAHVITARJOILU KLO 12.00     

VUOSIKOKOUKSEN ESITySLISTA

1. Vuosikokouksen avaus
  Puheenjohtaja Pekka Maaranen
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 2017
 (Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
 Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2017
 Toimintatarkastuskertomus vuodelta 2017                   
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 (Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
- Talousarvio vuodelle 2018

Päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vastuuvapauden myöntämisestä
 tilivelvollisille yhdistyksen tileistä ja
 hallinnosta vuodelta 2017
- Toimintasuunnitelman 2018 
 hyväksymisestä
- jäsenmaksuista vuodelle 2018,
 hallituksen ehdotus : varsinaiset jäsenet,

 veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
 kannatusjäsenet 15 e   
- Talousarvion 2018 hyväksymisestä
- Hallituksen jäsenmäärästä v. 2018, 
 hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
- Kokouspalkkioista, hallituksen ehdotus:
 ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
- Toiminnantarkastajien palkkioista,
 hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan 
- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2018
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 vuosiksi 2018-2019 (säännöt § 11)
 Erovuorossa: Osmo Ojansivu, Olavi 
 Palomäki, Paavo Sandholm, Tauno 
 Virtanen ja Lauri Koski.                  
 Muut hallituksen jäsenet: Erkki Aaltonen, 
 Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi 
 ja Hannu Toivonen.
 Toiminnantarkastajat tarkastamaan
 vuoden 2017 tilejä ja hallintoa.
 Nykyiset ovat Veikko Junnila ja Timo 
 Rantanen, varalle Olli Simola ja Otto 
 Ojansivu

Ilmoitusasiat 
Kokouksen päätös
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Sastamalan Sotaveteraanit ry.

Perustettu 21.02.1966.  Rn:o 92539

TOIMINTAKErTOMUS
01.01.-31.12.2017

yLEISTÄ

Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun 
yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Pu-
heenjohtaja Lauri Koski ilmoitti avates-
saan vuosikokousta 15.2. luopuvansa 
yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä. 
Hän totesi jatkavansa toiminnassa kun-
niapuheenjohtajana. Näin Lauri Kosken 
mittava, 21 vuotta kestänyt puheenjoh-
tajan taival tuli päätökseensä. Vuosiko-
kouksen puheenjohtaja Matti Soini kiitti 
kunniapuheenjohtaja Lauri Koskea pit-
kästä ja suuriarvoisesta sotaveteraanitoi-
minnan hyväksi tehdystä työstä, jolla oli 
vaikuttavuutta sekä piiritasolla kuin myös 
valtakunnan tasolla. Uutena puheenjoh-
tajana, yksimielisesti valittuna , aloitti 
Pekka Maaranen. Osmo Ojansivu valit-
tiin varapuheenjohtajaksi, Hannu Toivo-
nen jatkaa  sihteerinä ja Pirkko Maaranen 
jatkaa taloudenhoitajana.Yhdistyksemme 
toiminta on luonnollisesti veteraanikes-
keistä, jo sääntöjenkin velvoittamana. 
Kannattajajäsentemme aktiivisuus on en-
tistä tärkeämpää ja toiminnan vastuu le-
pää enenevässä määrin nais- ja perinnejä-
senten harteilla. Veteraanien tukihenkilö 
Olavi Palomäki on edelleen tunnollisesti 
käynyt henkilökohtaisesti tervehtimässä 
veteraaneja. 

Monipuolisen toiminnan kohokohtia 
olivat perinteinen, Pekka Maarasen joh-
tama, jo 20. kuntoutusmatka Pärnuun. 
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 
13.3. ja kesäjuhla 17.6. keräävät vuo-
desta toiseen runsaasti osallistujia.  Ensi 
vuonna (2018) on tarkoitus tehdä 21. Pär-
nun matka.    Yhdistyksemme aktiiviset 
ja ahkerat naiset Paula Juvelan johdolla 
ovat loistavasti kahvittaneet ja ruokkineet 
osanottajia eri tilaisuuksissamme. Erityis-
maininnan ansaitsevat ne  sastamalalaiset 
yritykset, jotka kustantavat merkittävällä 
osuudella jäsenviestien julkaisutoimin-
nasta ja postituksesta aiheutuvia kuluja.  

HALLINTO
Hallitus: Pekka Maaranen (pj.), Osmo 
Ojansivu (vpj.), Hannu Toivonen (siht.), 
Lauri Koski, Erkki Aaltonen, Markku 
Esko, Pekka Koski, Matti Niemi, Olavi 
Palomäki, Paavo Sandholm, Tauno Vir-
tanen.

Työvaliokunta: Pekka Maaranen pj., 
Lauri Koski, Osmo Ojansivu,  Hannu 
Toivonen

Toiminnantarkastajat: Veikko Junni-
la ja Timo Rantanen, varalla Olli Simola  
ja Otto Ojansivu



6

Varapuheenjohtaja Osmo Ojansivu: 
hengellinen työ, tilaisuuksien ohjelmat ja 
juonto.

Sihteeri Hannu Toivonen:  pöytäkir-
jat, merkkipäiväonnittelut, juhlajärjeste-
lyt..

Veteraanien tukihenkilö: Olavi Palo-
mäki: kotikäynnit ja neuvonta, seppeleen-
laskut.

Hengellinen työ: Osmo Ojansivu ja 
muut papit. Markku Lindroos: poisnuk-
kuneiden saatto, Olavi Palomäki: kenttä-
työ,  Markku Lindroos ja Hannu Toivo-
nen: havuseppeleet.

Talous: Pirkko Maaranen.
Kuntovoimistelu: ohjaajana Marko 

Mikkola.
Perinnetyö: DVD –näytökset Markku 

Esko, Pekka Salonen ja Erkki Aaltonen
Naisten keittiö- ja tarjoilutoimintaa 

johtaa Paula Juvela.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla: 

Markku Esko
Lipunkantajat: Pekka Maaranen: 

Suomen lippu, Simo Lehtomäki: yhdis-
tyksen lippu.

Sastamalan kaupungin veteraaniasi-
an neuvottelukunta: Lauri Koski (pj), 
Pekka Maaranen

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 
hallitus: Pekka Maaranen

Jäsenviesti: Pekka Maaranen
Jäsenasiat: Pekka Maaranen, Pirkko 

Maaranen

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2017: 
Varsinaisia jäseniä 45, naisia 17 ja miehiä 
28. Kannattajajäseniä 435.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on 
Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Matti 

Niemi, Paavo Kaunisto, Aino Sandholm.  
Vuoden aikana nukkui pois 9 varsinaista 
jäsentä. 

TOIMINTA
Jäsentilaisuudet:
Tapahtuman jälkeinen luku kertoo osal-
listujien määrän.
13.01. Kuntovoimistelu, Torikeskus, 
 kevätkaudella 284 osallistujaa.
19.01. Allasvoimistelu , tiistaisin ja 
 torstaisin, 32 kertaa.
15.02. Vuosikokous srk.talolla, 36.
23.03. Piirin vuosikokous Nokialla, 3.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä, 
 lounas, 40.
17.06. Kesäjuhla seurakuntatalolla. 
 Osallistujia, 110.
23.08. Varusmiesten kutsuntatil., 2.  
26.09. Veteraanien kuntoutuspäivä 
 Tammenlehväkodissa, 5
26.09. Piirin neuvottelupäivä Virroilla, 2.
03.09. Kuntovoimistelu syyskaudella, 
 203.
17.09. Uutispuurojuhla, 100.
30.11. Joulujuhla seurakuntatalolla, 90.           
27.11. Veteraanien joululounas 
 Satakunnan Lennostossa, 23.

Retket:   
15.05. Rosvopaisti -tapahtuma 
 Pirkkalassa, 20.
05.-10.06. Pärnun kuntoutusmatka, 28.

yleisötilaisuudet:
29.01. Tammisunnuntain Etappi,
 VIP Sastamala.
13.03. Talvisodan päättymisen 
 muistotilaisuus, 101.
24.04. Erkki Aaltosen luento Mouhi-
 järven yläkoulussa: Jatkosodan 
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 suurtaistelut, 160.      
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
21.05. Kaatuneitten muistopäivä.
05.11. Kirkkopyhä Vammalassa, 60.  
06.11. Erkki Aaltosen luento museolla: 
 ”Ilmataistelut Suomen taivaalla”, 
 64.
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 tapaamisil-
la.  Lisäksi sosiaalineuvojamme Olavi 
Palomäki käy tapaamassa kaikkia ve-
teraanejamme heidän kotonaan. Kiitos 
Olavi! Kunnon ylläpitämiseksi olemme 
järjestäneet viikoittaiset kunto- ja allas-
voimistelut.  Näihin on vuoden aikana 
osallistunut voimisteluun 487 henkilöä 
ja allasvoimistelu on järjestetty 32 ker-
taa. Erityisesti kiitoksen ansaitsee Mar-
ko Mikkola. Hän on toiminut hyvänä 
kuntovoimistelun ohjaajana viikottain 
vuodesta toiseen ja ilman veloitusta. Kii-
tos Marko! Pärnun kuntoviikolla oli mu-
kana 28 henkilöä.  Veteraanien terveyttä 
ja liikuntakykyä olemme tukeneet mm. 
jalkahoidoilla ja osallistumalla lääkärin 
määräämiin fysikaalisen hoidon kului-
hin.  Lisäksi olemme välittäneet piirin, 
Sastamala Säätiön ym. avustusrahaa ve-
teraanijäsenillemme. Poisnukkuneiden 
veteraanijäsenten muistoa on kunnioi-
tettu laskemalla siunaustilaisuuksissa 
havuseppeleet.  Veteraanijäsentemme 
merkkipäivät on huomioitu myös jalka-

hoitoon tai hierontaan oikeuttavalla lah-
jakortilla.

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-esityk-
siä. Kouluilla on toteutettu perinnetyötä. 
Lukiolaiset ovat vuosittain tutustuneet 
museolla sotamateriaaliin ja ovat kuul-
leet Erkki Aaltosen sotiamme sivuavan 
luennon.  Puheenjohtaja Lauri Koski 
on laatinut perinnetyön strategian, mikä 
käsittää tavoitteen ja toiminnan päälinja-
ukset sekä runsaasti käytännön toimin-
taohjeita. Perinnetyön tavoite: ”Saada 
uusia nuoria jäseniä yhdistyksen tulevan 
toiminnan varmistamiseksi”. Toiminnan 
päälinjoiksi Lauri Koski nostaa: 1) Ny-
kyisen isänmaallisen toiminnan lisäksi 
iäkkään veteraanipolven, unohtamatta 
puolisoita ja leskiä, tukeminen erilaisten 
talkootöiden avulla. 2) Myöhemmin vas-
tuu yhdistyksen perinnetoiminnan jat-
kumisesta ja kehittämisestä, siirtyy VIP 
Sastamalan vastuulle.   Perinnetyötä ovat 
ansiokkaasti toteuttaneet Markku Esko 
ja Pekka Salonen.

KIITOS
Toiminta vuonna 2017 oli edelleen ta-
pahtumarikasta ja monipuolista.  Ilah-
duttavaa on todeta kannattajajäsenten 
runsaslukuinen osallistuminen eri ta-
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pahtumissa.  Tunnuksen omaavat jä-
senet osallistuvat  edelleen kiitettävällä 
tavalla eri toimintamuotoihin.  Aktiivi-
set naisjäsenet  takaavat tilaisuuksien 
onnistumisen huolehtien moninaisista 
tehtävistä. Perinnejäsenet ovat tehok-
kaasti ottaneet yhä enemmän vastuu-
ta  toiminnasta Lauri Kosken ja Pekka 
Maarasen ohjauksessa.

Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia 
toimijoita ja jokaista jäsentä hyvästä toi-
mintavuodesta 2017.  Edelleen lämmin 
kiitos kaikille yhdistyksen toimintaa mo-

nin tavoin tukeneille. Parhaat kiitokset 
Sastamalan kaupungille ja Sastamalan 
seurakunnalle.  

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n 
hallitus

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

Jäsentilaisuudet 2018
10.1. kuntovoimistelu alk. klo 9
21.2. Vuosikokous klo 12, srk-talo
16.6. kesätapahtuma klo 13 srk-talo
16.9. Uutispuurojuhla, srk-talo
29.11. Pikkujoulu, srk-talo
24.12. kunniavartio sankarihaudalla

yleisötilaisuudet 
13.3. Talvisodan päättymisen
 muistotilaisuus                           
27.4. Kansallinen veteraanipv.  
20.5. Kaatuneiden muistopäivä 
4.11. Kirkkopyhä+lounas srk-talo 
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Retket  4.-9.6. kuntoutusmatka Viron Pärnuun jos osanottajia riittävästi.

Tarkemmat tiedot ilmoitamme Alueviestissä.  
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Vuosi 2018 on alkanut rauhallisissa 
merkeissä Sastamalassa. Positiivinen 
piirre on se, että rakennustöitä on aloitettu 
monessa uudessa kohteessa. Ikäihmisten 
palveluasumispalveluita on tulossa lisää 
vähintään kahteen eri kohteeseen. 

Vaikka rakentaminen on vilkastunut 
sekä työllisyystilanne parantunut, Sas-
tamalan asukasluku on laskussa. Viime 
vuonna väki väheni hieman yli 200 asuk-
kaalla. Kaupunkiimme muuttaa noin 700-
800 ihmistä. Suunnilleen saman verran 
muuttaa vuoden aikana pois. Sen sijaan 
syntyvyyden suhde kuolleisuuteen on 
ollut epäsuhtainen. Tästä johtuen asukas-
määrä laskee arvelujen mukaan myös tu-
levina vuosina. 

Kunta olemme me ja toimiva kunta tar-
vitsee hyvän määrän vireitä asukkaita, riit-
tävän hyvät palvelut ja vuoropuhelun eri 
toimijoiden välillä. Mielestäni Sastamalas-
sa perusasiat ovat kunnossa. Lähipalvelu-
ja on saatavilla varsin hyvin. Terveyden-
huollon palvelupisteitä on alueellamme 
kohtuullisesti. Sote-uudistuksen myötä 
epäilen joidenkin palvelupisteiden sulkeu-
tuvan ja esim. terveydenhuoltopalvelujen 
osin keskittyvän. Kuitenkin aluesairaala-
paikkakuntana palvelujen kirjo voi jopa 
osin parantua, kun aluesairaalan alueelle 
saattaa tulla ns. täyden palvelun peruster-
veydenhuollon yksikkö. 

Se mitä tarvitsemme, on rohkeus teh-
dä uusia päänavauksia ja rohkeus katsoa 

muutamaa vuotta kauemmas. Seurakun-
nalta oli rohkea teko myydä pappilan ra-
kennus. Tämä rohkeus näkyy nyt  täysin 
peruskorjatussa rakennuksessa, jota voi-
vat kaikki tahtoessaan käydä katsomassa 
ja varata hyvin monenlaisten tilaisuuksi-
en pitopaikaksi. 

Tästä olisi helppo jatkaa alueen jalos-
tamista. Entä jos pappilan navetan, joka 
on toiminut museorakennuksena, käyttöä 
parannettaisiin, tilaa korjattaisiin ja kehi-
tettäisiin yksityisen tahon avulla. Entä jos 
ajattelisimme rohkeasti ja mahdollistai-
simme alueelle uuden syntymisen ja ke-
hittymisen. Olisi hyvä selvittää yhdessä 
seurakunnan kanssa erilaisia vaihtoehtoja 
siirtyä 2020-luvulle mahdollisesti uuden-
laisten järjestelyjen myötä. Mitäpä, jos 
kosken sillan pielessä oleva kirjastora-
kennus palvelisikin jatkossa seurakunnan 
tarpeita ja seurakuntatalon käyttötarkoi-
tusta voitaisiin laajentaa. Entä jos kau-
punki rakentaisikin Pororannan alueelle 
jotakin aivan uudenlaista julkista tilaa, 
joka palvelisi kirjastona, informaatio- ja 
kokoontumiskeskuksena. Rakennuksessa 
voisi olla osakehuoneistoja ja vaikkapa se 
kauan kaivattu uimahallikin. Elävä kau-
pungin keskus takaa hyvän säteilemisen 
myös kauemmas. 

Kannustan näin vuoden alkaessa jo-
kaista ajattelemaan inan toisin, kuin aina 
perinteisesti. Suuret innovaatiot syntyvät 
helpommin, kun antaa ajatuksille tilaa. 
Aina, kun kohtaamme toisen henkilön, 

HYVÄN UUDEN VUODEN 
TOIVOTUS!
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olisi erittäin tärkeätä keskustella ja vaih-
taa ajatuksia erityisesti juuri silloin, kuin 
huomaa toisen ajattelevan isosti erita-
voin, kuin itse ajattelee. Hegelin oppien 
mukaisesti teesin jälkeen tulee antiteesi ja 
siitä parhaimmillaan seuraa synteesi, joka 

on vielä enemmän, kuin ensimmäinen ja 
toinen teesi yhteensä.

Toivotan mitä rohkeinta ja 
innovatiivisinta vuotta 2018 
Jari Andersson

TOIMINTAKALENTErI 2018
10.1.  Kuntojumppa Pinkissä 
 klo 9.00 Kekiviikkoisin.
21.2.  Vuosikokous srk-talossa 
 klo 12 alkaen.
5.3. Itsenäisyys ja sota - Niet-
 järven taistelu, Erkki 
 Aaltosen luento klo 12-14 
 Sylvään Koulu auditorio
13.3. Talvisodan päättymisen 
 muistotilaisuus srk-talossa 
 klo 13.00
27.4.  Kansallinen veteraanipäivä
20.5. Kaatuneiden muistopäivä
16.6. Kesätapahtuma srk-talo
 klo 13.00 
16.9. Uutispuurojuhla srk-talo
3.9. Suomen Itsenäisyystaistelut, 
 Erkki Aaltosen syksyn luento 
 klo 19.00 Pukstaavi

4.11. Veteraanien kirkkopyhä ja 
 lounas srk-talo
29.11. Pikkujoulu srk-talo
6.12. Itsenäisyyspäivä
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla

Tapahtumista ilmoitetaan
tarkemmin paikallislehden
seurapalstalla.

   Pärnun kuntoutusmatka 
   jäsenille toteutetaan, jos
   ennakkoon ilmoittautumisia
   on tarpeeksi.
   Ajankohta 4.6 – 9.6 2018
   Ilmoittaudu 15.3.2018 mennessä
   Pekka Maaranen
   puh. 050-5512669
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”Rakas kotiväki”, ”Rakkaat kotona 
olijat”, ”Rakas poikani”, ”Rakas Uole-
vi”. Näillä sanoilla alkavia kirjeitä olen 
lueskellut viimeaikoina. Kirjeiden ja 
postikorttien leimana on Kenttäpostia tai 
K.p. Jossain kirjeessä on sensuurin lei-
ma. Ensin Hämeenlinnasta ja sittemmin 
”täältä jostain”  kirjoitteli isäni Uolevi 
Knuutti: ”Terveiset täältä ja täällä ollaan 
jonne tultiin.” Hän oli 17-vuotias, kun 
hänen sotilasuransa alkoi. Kotiväki oli 
täällä Tyrväällä, Näntölän kylän Knuu-
tilla. ”Terve taas täältä nykyisestä kodis-
tani joka ei ole läheskään niin mukava 
kuin lapsuuskotini on. Siellä ollessani 
kaipasin joskus seikkailua ja vaihtelua 
elämään, mutta todellisuudessa ei tämä 
mitään hauskaa ole.”

Uolevi lähetti paljon kirjeitä äidilleen 
Idalle mutta myös isälleen Kallelle. Kir-
jeissään hän kertoi rintamalla tapaamis-
taan tutuista, kiitteli paketeista, kyseli 
kotiväen, sukulaisten ja kylän väen kuu-
lumisia.  Itse sodasta ja kaatuneista hän 
kertoi muutamalla sanalla silloin tällöin: 
”Tänään tuntui vähän sotaisemmalta, 
kun näki kranuja. Tuli verraten lähellekin 
vaikkei mitään henkenvaaraa ollutkaan. 
Tai miten ottaa. Minusta se tuntui muka-
valta muutteesta. En kyllä sellaista toivo 
sillä ei se leikinasia ole.”  ”Sellaista on 
elämä eikä tiedä kenen vuoro on seuraa-
valla kerralla.” 

Uolevia kiinnostivat kovasti kodin 
elonkorjuut ja muut peltotyöt, hän suri 
sitä, ettei voinut tulla auttamaan: ”Mi-
nunkin tyssättiin loma.”, ”Toivotan hy-

vää jatkoa töille. Osallistua en voi itse 
niihin.” Isä-Kalle tiedotti ainoalle pojal-
leen, tulevalle talon isännälle, 21.9.1941 
seuraavaa: ”Ohria tuli 10 hl, ja kauroja 
93 säkkiä. Papuja tuli siinä 3 hl paikkeil-
la.” Hän kertoi myös rukiin kylvämisestä 
samassa kirjeessä.

”Suur kiitos tänään saamastani pake-
tista.” Tosin korput olivat, taas kerran, 
menneet rikki. Kakkoa ja kutunjuustoa 
paketeista löytyi ja pannukakustakin löy-
tyi maininta.: ”Ne pannukakut olivat mitä 
parhaiten tervetulleita.” ”Karamelli on 
myös hyvää imeskellä, silloin kun toiset 
haljut polttaa tupakkia… Paketista saa 
taasen otettua pikku hiljaa, ettei toiset 
huomaakaan ” (Sotkusta ostaessa toiset 
näkivät ja tulivat pyytämään). Villasukkia 
ja villapaitoja lähetettiin tykkimiehelle. 
Ja kotirintamalta tuli tietenkin myös kir-
jeitä: ”Heipä taas! Onneksi olkoon ylen-
nyksen johdosta, Älä sentään mittaa enää 
kasva”, kirjoitti Ulla-sisar. Iida-äiti kir-
joitti 8.9.1941: ”Minä pyydän Sinua har-
kitsemaan tilannetta, ettet vaan tahdo ja 
pyydä päästä rintamalle. Sinä et ole vielä 
tarpeeksi harjaantunut.”

Kirjeitä kirjoitettiin myös sukulaisille 
ja tutuille. ”Se on hauskaa kun saa kir-
jeitä kotoa. Eilen tuli Attolta (Uolevin 
serkku Aatto Knuutti) kirje. Se on jännää 
kuulla rintama kirjeitä sillä Aattokin on 
jo ulkomailla. Meidän vänskä sanoi, että 
emme kerkiä tähän sotaan sillä meitillä 
ei ole tarvittavia välineitä.” Valitettavasti 
he, ja vielä nuoremmatkin, kerkesivät.

KENTTÄPOSTIA
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Yövartiosta tullessa oli taas päivällä 
kovat työt edessä: ”Täytyy vähän pinna-
ta niistä ettei liikaa rasituisi.” ”Matkaa 
minä en maksanut tullessakaan, eikä 
kukaan kysynytkään, tai kohta Tyrvään 
asemalta lähtiessä Konryttööri kysyi että 
onko Tyrväältä tulleita. Minä sanoin että 
olen tullut Porista ja niin säästyin. Jär-
ki se on joka pelaa!” ”…ja yleensä me 
olemme pinnanneet joka paikasta joka 
koskee J.v.” Aika velikultia, saattaisi Väi-
nö Linna tokaista tässä kohtaa. 

”Alkaakohan tästä paukkua jos ei rau-
hanteosta tule mitään. Molemmat oli 
paha paikka johtaville hallitusmiehelle. 

Vahinko ettei Ukko-Pekka nähnyt suur 
Suomen kohtaloa. Sekin kun varmaan toi-
vo sodan onnellista päättymistä. Voihan 
se vielä hyvin päättyä.” Kirje on päivätty 
23.3.1944.

Kirjeiden lopetukset saivat kyyneleen 
silmäkulmaan. ”Jumalan haltuun jääden 
toivon kaikille parasta. Rakkain tervei-
sin! Uolevi”, ”Ja lopuksi kiitos kaikista 
onnen toivotuksista ja jääkää Taivaan 
Isän huomaan, toivoo poikanne Uolevi”

Kirjoittanut  
Irmeli Knuutti
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UUTISPUUrOJUHLA 19.9.2017

Emännät tarjoilivat
puuroa.

Vammalan 
puhallinorkesteri 
musisoi Istvan 
Vilagin johdolla.

Yleisöä oli 
runsaslukuisesti 
tilaisuudessa.
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Seurakunnan järjestämä kirkkopyhä, jossa  Olavi Sorva puhui, 
Anu Mattila säesti ja Helmi Mattila lauloi.

VETErAANIEN KIrKKOPYHÄ 
5.11.2017
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SYYSKAUDEN JUMPAN 
PÄÄTTÄJÄISET 29.11.2017

Osa jumppaajista uhmasi säätä ja kävi lenkillä.

Osa joukosta seurusteli sisällä lämpimässä.
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Tilaisuus aloitettiin joululauluilla.

Seppo Kallio kertoi tilastot ja hauskaa oli.
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VETErAANIEN PIKKUJOULU
30.11.2017

Leena Toivonen esitti 
Sarkian runoja ja 
säesti pianolla 
joululaulut.

Erkki Aaltosen kirjoittama kirja, Unohdettu rykmentti, luovutet-
tiin kirjan oikolukijalle Mirja Miilunpalolle.

Pekka Maaranen 
lausui tilaisuuden 
avaussanat.

Jorma Bäckman 
piti juhlapuheen.

Osmo Ojansivu 
juonsi tilaisuuden.
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HAVUSEPPELETALKOOT

Kiikan kappeliseurakunnassa 
valmistettiin havuseppeleet 
itsenäisyyspäiväksi 
Kiikan sankarihautausmaan 
155 haudalle.                                
Kuvat Marja Putti ja 
Nina Halonen.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
SEPPELEENLASKU 
SANKArIHAUDALLA
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Kirjoittaja oli tyrvääläinen rakennus-
urakoitsija Eino Nurmi (1911-86), sodan 
ajan kersantti, joka palveli talvisodassa, 
jatkosodassa ja vielä Lapin sodassakin. 
Eläkevuosinaan hän kirjoitti pakinatyy-
lisiä, historiallisia muistelmakirjoituksia 
lähinnä Tyrvään Sanomiin. Hänen kirjoi-
tuksiaan, kuten tämäkin, on sittemmin jul-
kaistu kirjassa Eino Nurmi: Tyrvääläisen 
kertomaa. Toim. Jari Nurmi. Turku 1998.

Rintamaosalle, jossa palvelin, tulivat 
ensimmäiset kotiseudun lotat kanttiinia 
pitämään syksyllä 1941. Toiminta alkoi 
alkeellisissa, suorastaan kurjissa olosuh-
teissa. Kanttiinikorsuun tuli vähänkin 
suuremmalla sateella nilkkaan ulottuva 
vesi. Olisi luullut hymyn hyytyvän täs-
sä vapaaehtoisessa työssä, mutta aina 
pilkahti hymy suupielessä sotajermulle 
korvikekuppia lämmikkeeksi tarjoavalla 
tytöllä.

Asuntona oli aluksi pahviteltta, jossa 
vuoroin paistui ja paleli. Tukkakin oli 
monasti härmässä, pakkaspykälän laski-
essa neljäänkymmeneen.

Talvi meni, tuli kevät -42. Kotiinpääsy-
toiveet romuttuivat. Häpeillen, miehiset 
miehet, pistäydyimme ostoksilla korsus-
sa, jossa liplatti vesi lattialautojen alla. 
Kanttiinin apupojat Vilho ja Otto toivat 
ilmi, että jotakin parannusta on saatava 
aikaan, tai lottamme lähtevät …

Se oli sysäys, valistusupseerin herät-
telemänä syntyi talkooajatus. Yhteispe-
lillähän ennenkin, talkoovoimin saatiin 
ihmeitä aikaan. Pidettiin neuvottelu, 
toinenkin. Lotat tarjosivat oikein kah-

vit milkin kera, lisäksi lautasellisen 
kuohuvaa vispipuuroa. Vanha toteamus 
”Tie miehen sydämeen käy vatsan kaut-
ta” piti nytkin paikkansa. Talkoolaisia 
lupautui, ja päteviä ammattimiehiä il-
maantui. Käytiin hakemassa kotipuoles-
ta välttämättömiä timpurin työvälineitä, 
ja nuoren koivikon keskelle alkoi kohota 
pyöröhirsinen honkatalo. Näin syntyi 

Eino Nurmi:

LOTTA-MOTIN JOULU 

Talkootyön päätyttyä lokakuussa 1942, kun 
kaikki oli valmiina Lotta-Motin tupaantuliaisia 
varten. Kuistilla talkootyön valvoja, kersantti 
Eino Nurmi.
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monivaiheisen puolivuotiskauden aika-
na talkootuloksena niissä oloissa komea 
hirsilinna. 

Tupaantuliaisissa, jossa vieraili koti-
seudun lähetystökin, rakennus sai osu-
van nimen Lotta-Motti. Lottamme olivat 
ylpeinä ja mielissään uudesta palveluta-
lostaan. Alusta alkaen rakennus oli to-
della monitoimitalo. Se palveli kirkko-
na, vapaa-ajan lukusalina, kahvilana ja 
ostospaikkana.

 
Tulipa sitten itsenäisyyspäivä ja pikku-
jouluaika. Valistusupseeri toivoi, että 
hän saisi pitää oikean joulujuhlan ”va-
raslähdöllä” ennen lähtöään joululo-
malle perheensä luo. Silloin lottaemän-

tämme pistivät hanttiin. ”Koska miehet 
uhrautuivat Lotta-Motin rakennustalkoi-
siin, pidämme velvollisuutena viettää 
yhteinen jouluaaton juhla kanttiinissa”, 
tuumivat lottamme. Pappi vain kirjoitti 
saarnan etukäteen. 

Joulua alettiin valmistella hitaasti 
kiirehtäen. Kanttiinin apupojat olivat 
emäntien pyyntöjen välittäjinä, milloin 
erikoisapua tarvittiin. Turkulainen tyk-
kimies Soukkio sai mielitehtävän lait-
taa kanttiini juhlakuntoon. Peräseinälle 
tuli yksikön sankarivainajien nimitaulu, 
vierelle presidentti Rytin ja marsalkka 
Mannerheimin kuvat. Saatiinpa jonkun 
taiturin käsistä kattoon jouluhimmelikin. 
Tulipa niissä oloissa harvinaisuuskin, 

Jouluostoksilla Lotta-Motissa joulunaluspäivinä 1942. Tiskin takana myyjänä Irja Kupi, ostosvuoros-
sa tykkimies Reunanen.
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poikien laittama moottorivoimainen säh-
kövalo. Kaksi 25 wattista lamppua antoi 
peräti ruhtinaallisen valon.

Kynttilä oli harvinaisuus. Kotiseudulta 
oli pyydetty ja saatu joulupakettien mu-
kana jonkin verran kynttilöitä ja pätkiä. 
Liikuttavalta tuntui, kun eräs äiti kirjoit-
ti: ”Häpeillen lähetän nämä poikani kas-
tepöytää juhlistaneet, puoliksi palaneet 
kynttilät teille. Toivon, että ne säteilisivät 
yhtä kirkkaina siellä korsujoulun ankeu-
dessa, kuin oman poikani silmät täällä 
maaseudun rauhassa.”

Jouluillan ohjelma järjestyi melko mu-
kavasti. Olihan miessakissa valinnan va-
raa ja halukkaitakin esiintymiseen. Vain 
pappimme liikuttava ja muotokaunis jou-
lusaarna ei tahtonut saada esittäjää. Viime 
tingassa eräs leveäharteinen tykkimies 
puolileikillä tokaisi: ”Jos on hyvä präntti, 
ja saan askin holkkisaimaata, niin saatan-
han minäkin sen lukea.” ... Näin oli sekin 
asia ratkaistu ja muonatupakoita kertyi 
kaksikin askia.

Tuli jouluaattoilta. Oli käyty jou-
lusaunassa, toiset jo edellispäivänä. 
Kotoa saadut paketit oli availtu. Nii-
hin oli yritetty saada parasta, mitä ku-
kin sai näinä vaikeina korttiaikoina. 

Kutsua noudattaen vartiosta vapaa, 
harmaapukuinen miesjoukko kokoontui 
Lotta-Mottiin. Pimennysverhoin peite-
tystä kanttiinista tulvahti vastaan kotoi-
nen lämpö ja valo. Pienoisjoulukuusikin 
oli, jossa muutama kynttiläkin lepatti. 

Taisipa silmäkulmaan tulla kosteaa, 
kun valkoessuiset emännät kädestä pitäen 

jokaista tervehtivät ja toivottivat samalla 
tervetulleeksi juhlailtaan.

Illan kuuluttajan piti alkaa ohjel-
ma yksinlaululla viulunsa säestyksellä. 
Kuitenkin kävi niin, että ensi sanojen 
perästä miesjoukko yhtyi tuttuun jou-
lulauluun: ”En etsi valtaa loistoa.” Tie-
tysti myös veisattiin: ”Enkeli Taivaan.” 

Hyvin suoriutui tehtävästään Jou-
luevankeliumin ja saarnan lukijakin, 
papin korvike. Tuntui, että oli salaa har-
joitellut. Vahvalla bassoäänellään hän ju-
listi: ”Älkää peljätkö, minä ilmoitan teille 
suuren ilon.”

Päätöslauluna kaikui mahtavana Lotta-
Motin seinien sisällä jo varusmiesajalta 
hyvin jokaiselle tutuksi tullut Lutherin 
virsi: ”Jumala ompi linnamme.” Silloisen 
jouluaattoillan hartauden lopuksi nautit-
tiin emäntien tarjoama oikea kahvi, aidos-
ta brasilialaisesta keitetty. Jokaiselle riitti 
Lotta-Motin uunissa paistettu pulla, jossa 
oli rusina keskellä. Joulupuuro oli nautit-
tu jo aiemmin omissa korsuissa, ehkäpä 
ilman mantelia.

 
Kahvipöydän ääressä muisteltiin aikai-

sempia kotiseudun rauhan jouluja. Tuu-
mittiin ja arvailtiin, mahtaneeko siellä 
kotikirkossa olla tänä jouluna juhlavalais-
tus – peittämättömin akkunoin. Vartiossa 
olleille oli kutsu jälkipöytään.

Kiitollisin mielin hajaannuttiin 30 as-
teen pakkasessa omille korsuille. Joulun 
rauha oli levittäytynyt Korleen ja Lumi-
suon seutujen ylle. Tuntui kuin taivaan 
tähdetkin olisivat vilkuttaneet meille kor-
sujermuille jouluiloa ja rauhaa.
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Sastamalalainen Sammaljoen kyläyhdis-
tys on aktiivinen toimija monella taval-
la. Naapurimaan ”uuden itsenäisyyden” 
alussa vuonna 1992 se hankki itselleen 
kaksi virolaista ”kummipoikaa”. Suomen 
joukoissa jatkosodan aikana taistelleitten 
virolaisten Soomepoisiidien joukosta. 
Heitä oli silloin -92 kuntoutettavana Suo-
messa ja tuosta porukasta löytyi Elmar 
Voitka, hän ei ollut suomenkielen taitoi-
nen. Niinpä kyläaktiivit kyselivät, josko 
joukosta löytyisi suomenkielen taitoista 
toiseksi kummipojaksi, tavallaan tulkik-
si Elmarille. Silloin ilmoittautui Juhan 
Ross, joka puhui ja ymmärsi suomea täy-
dellisesti.

Miehet tulivat nopeasti sammaljokisil-
le tutuiksi ja läheisiksi. Yhteistyö heidän 
kanssaan aloitettiin kohta, se oli monen-
laista kanssakäymistä ja avustustyötä. 
Elmar Voitka perheineen asui Vörussa, 
pikkukaupungissa, itse rakentamassaan 
talossa. Rakentaminen oli tapahtunut 
vaikeimman kautta, alkaen vetisen ton-
tin kuivaamisesta. Mutta Elmar ei ollut 
luovuttanut, talo oli saatu pystyyn. Neu-
vostoaikana ei Suomipoikien joukoissa 
olleita hyvällä katsottu.

Juhan Ross oli myös rakentanut ta-
lon perheelleen Tarttoon. Se oli edelleen 
keskeneräinen, vaikka siinä oli asuttu jo 
vuosikymmenet. Isännän elämäntarina 
oli kertomus ihmeellisestä selviytymises-
tä. Nuorena sairastamastaan lähes aina 
tappavasta keuhkosairaudesta hän parani. 

Karkotuksesta Siperiaan pelasti esimies, 
joka sanoi Johanin olevan työpaikalla 
välttämätön. Haki hänet pois asemalaitu-
rilta, jossa Siperian junia lastattiin. Ross 
oli hintelä ja ketterä, kertoi tulleensa toi-
meen vähällä ruualla ja osanneensa nuk-
kua missä vain, jos oli vapaa hetki. Hyvät 
ominaisuudet vaikeissa oloissa. Rossilla 
oli työpaikka Viron ilmatieteen laitoksel-
la ja häntä kutsuttiin vierailemaan ulko-
maille alan kongresseihin. Suomessakin 
hän kertoi käyneensä muutaman ker-
ran, neuvostoliittolaisella raskaansarjan 
”päällystakilla” varustettuna.

Sammaljoelta tehtiin monta linja-auto-
matkaa Viroon. Tavallaan turistimatkoja, 
mutta auto oli pakattu täyteen avustusta-
varaa. Rakennustarvikkeita, joista siellä 
silloin vielä oli puutetta. Saunan laudetar-
peita ja kiuas. Moottorisahoja ja auton va-
raosia. Kankaita ja vuodevaatteita. Naulo-
ja ja maalia. Monet emännät keräsivät 
tarpeellista keittiötavaraa omista varas-
toistaan sekä kaupoista. Teräskattilat olivat 
Virossa silloin tuntemattomia kapineita.

Uuden itsenäisyyden alkuvuosina Voit-
kan piha oli viimeistä neliötä myöten istu-
tettu täyteen hyötykasveja. Omenapuitten 
alustat ym. käytettiin tarkkaan hyödyksi.

Yksityishenkilöt eivät Virossa saaneet 
helposti ostaa autoa. Ladaa piti jonottaa 
vuosikausia. Toimen nainen Tuomiston 
Kerttu järjesti Suomesta Elmar Voitkalle 
auton, joka sitten palveli monta vuotta.  
Vaikka auto oli vanha, se avasi ihan uudet 

KErTOMUS KAHDESTA 
SUOMIPOJASTA, 
SOOMIPOISIIDEISTA
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ulottuvuudet rakennustarvikkeitten, polt-
topuiden yms. kuljettamisessa, siinä oli 
vetokoukku ja kärry löytyi Virosta. Auto 
toi koko kulmakunnalle hyvinvointia, sitä 
ja kärryä lainattiin puolin ja toisin.

Juhan Ross oli jonotettuaan saanut 
ostaa Ladan, mutta se oli huonossa kun-
nossa. Kaupan ryöstäneet huligaanit oli-
vat paetessaan kolaroineet sen kanssa, 
auto oli jotenkin saatu kulkukelpoiseksi, 
mutta toisen kerran kolarin jälkeen se oli 
mennyttä. Sammaljoen nuorisoseuran ti-
lillä oli avustusrahaa joka päätettiin antaa 
Rossille auton hankkimiseen. Hän haki 
Saksasta vanhan Opelin joka palveli isän-
täänsä loppuun asti. Periytyipä se vielä 
pojanpojalleenkin.

Juhan Ross toimi myös hyvänä oppaa-
na, kun Sammaljoelta ja ympäristöstä ke-
rääntynyt linja-au-
tollinen suomalaisia 
tutustui Viron kau-
punkeihin ja maa-
seutuun yhdistetyl-
lä avustus/turisti/
tutustumismatkalla. 
Hänen venäjänkieli-
taitonsa oli tarpeen, 
kun autoamme ei 
olisi päästetty jon-
nekin kohteeseen. 
Kesti aikansa ennen 
kuin neuvostoliit-
tolainen järjestelmä 
tapoineen uskallet-
tiin jättää taakse. 
Näimme hienoja 
paikkoja mm. Torin 
hevosjalostuslai-
toksen. Juhan Ross 
kertoi oppaana toi-
miessaan paljon asi-

oita. Hän tiesi Neuvostoliitosta muutakin, 
kuin virallisen totuuden, joka meille oli 
kerrottu. Ensimmäisen kosmonautin Juri 
Gagarinin maahan paluusta hänellä oli 
mielenkiintoinen tarina, joka poikkesi 
täysin maailmalle kerrotusta.

Vuodet kuluivat. Virossa talous kohe-
ni loikkauksin, nopeimmin Tallinnassa. 
Tartto, joka Neuvostoliiton aikaan oli ollut 
ulkomaalaisilta kielletty kaupunki avautui 
ja sen maailmankuuluun yliopistoon alkoi 
hakeutua opiskelijoita kaikkialta.

Elmar ja Endla Voitka,  Juhan ja Maimo 
Ross kävivät Suomessa. Sammaljoella he 
viihtyivät useita päiviä kerrallaan. Paik-
kakuntalaiset kuljettivat heitä lähiseu-
duilla ja kaupungeissa.

Sammaalaisten kanssa ja kustantamina 
Johan ja Maimo kävivät myös laivamat-

Maimo Ross ystävineen Benita kodussa.
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kalla Tukholmassa. Se oli suuri elämys, 
Maimo pelkäsi koko ajan, koska ”milii-
sin” koura tarrautuu niskaan. Eivätkä he 
lakanneet ihmettelemästä kuinka:  - Sillä 
lailla vaan mentiin rajojen ylitse, eikä ku-
kaan edes katsonut!

Juhan Ross sai kutsuja Helsinkiin Il-
matieteen laitokselle ja Yliopistolle lu-
ennoimaan. Sammaljokilaiset järjestivät 
hänelle tuttavien kautta majoituksen yksi-
tyisasunnosta, päivärahat  riittivät parem-
min kuin hotellissa asuen.

Elmar Voitka sai aivoverenkiertohäiri-
östä johtuvan halvauksen ja joutui Vörun 
sairaalaan. Sinne laitokseen sammaljoki-
laiset toimittivat Vammalan aluesairaalas-
ta lahjoitettuja tarvikkeita, pyörätuoleja ja 
tekstiilejä mm.

Elmar Voitka kuoli v. 2007 ja Juhan 
Ross viisi vuotta aikaisemmin v. 2002. 
Heitä ei ole kuitenkaan Suomessa unoh-
dettu. Vähintään kerran vuodessa käy-
dään viemässä heidän haudoilleen kukkia 
ja kynttilät, samalla kun vieraillaan hei-
dän leskiensä luona.

Maimo Ross on 96 vuotias. Johanin 
kuoleman jälkeen hän myi omakotitalon 
ja osti Tartosta tilavan kerrostaloasunnon. 
Siihen tehtiin remonttia, laitettiin ainakin 
uudet nykyaikaiset ikkunat. Sinne kol-
manteen kerrokseen kipusimme monena 
vuotena Maimoa tervehtimään. Vielä v. 
2013 hän tarjosi meille omaa leipomaan-
sa kasvispiirakkaa, silloin hän ei enää 
jaksanut lähteä kanssamme Juhanin hau-
dalle Väikke-Maarian hautausmalle 100 
kilometrin päähän. Osteoporoosi vaivasi 
ja pitkä istuminen olisi ollut vaikeaa.

Seuraavana syksynä ja joka syksy sen 
jälkeen olemme tavanneet Maimo-rouvan 
Keilan kuntaan rakennetussa Benita ko-

dussa. Verkkokalvorappeuma vei rouvan 
näön niin, että elämä hissittömässä ker-
rostalossa tuli mahdottomaksi. Rossien 
poika myi asunnon ja järjesti äidilleen 
paikan tässä hoitokodissa. Hoitokoti on 
uusi, valoisa ja nykyaikainen. Rouvalla 
on oma huone ja vaikka hän on nyt soke-
utunut täysin, osaa hän rollaattorin kans-
sa kulkea siellä hyvin. Myöskin, kun v. 
2017  tapasimme Maimon, hän oli pirteä 
ja muisti toimi kuin vuosia sitten. Hän on 
perillä Suomen ja maailman asioista pa-
remmin kuin monet täällä ja tekee teräviä 
kysymyksiä joihin vastausta joutuu todel-
la miettimään.

Endla Voitka asuu edelleen entisessä 
kotitalossaan Vörussa. Taloa on remon-
toinut hänen tyttärenpoikansa Laur, joka 
perheineen asuu siinä mummon kanssa. 
Endla oli viimeksi syksyllä 2017 tava-
tessamme vuoteessa, mutta nousi istu-
maan ja silmänsä tuikkivat iloisesti kuin 
ennenkin, kun hän tunsi ystävänsä Ker-
tun. Tyttärensä Aive käy häntä päivittäin 
hoitamassa, silloin kun Laur ja vaimonsa 
Maarja ovat töissä ja lapset päiväkodissa 
ja koulussa.

Monena vuonna Endla on kulkenut 
kahden kepin kanssa, mutta yhtä iloinen 
ja pirteä hän on ollut vuodesta toiseen. 
Hän puhuu ainoastaan viroa ja sen vuoksi 
seurustelu hänen kanssaan on aina vähän 
yksipuolista.

Eikä Voitkan puutarhassa jokaiselle 
neliömetrille enää ole istutettu hyöty-
kasveja. Rehevien omenapuitten juurella 
viheriöi Suomessakin niin tavallinen nur-
mikko. Sellainen jota täytyy leikata.

Leena Tiensuu
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Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu 
lakiin ja asetukseen rintamaveteraanien 
kuntoutuksesta. Valtio myöntää kunnille 
vuosittain rintamaveteraanien kuntoutuk-
seen määrärahan, jolla kunta järjestää ve-
teraaneilleen kuntoutusta. 

Kuntoutukseen oikeutetun rintamavete-
raanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 
1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamaso-
tilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen 
tai rintamatunnuksen omaava rintamavete-
raani. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi 
osallistua laitoskuntoutukseen ja päivä-
kuntoutukseen rintamaveteraanin kanssa. 
Sotainvalideille, joiden työkyvyttömyys-
aste on vähintään 10 prosenttia, kuntou-
tuksen järjestää Valtiokonttori. Tehostetus-
sa palveluasumisessa asuvalla veteraanilla 
on oikeus saada kuntoutusta.

Kuntoutuksen tarkoituksena on rinta-
maveteraanin toimintakyvyn edistäminen 
ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy 
mahdollisimman pitkään itsenäisesti jo-
kapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan 
toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkun-
toutuksena tai avokuntoutuksena. Rinta-
maveteraanille ja hänen puolisolleen ei 
aiheudu kuntoutuksesta tai kuntoutusmat-
koista kustannuksia. Rintamaveteraanin 
laitoskuntoutusjakson pituus on 10–14 
vrk, päiväkuntoutusjakson pituus 10 kun-
toutuspäivää ja avokuntoutussarjat ovat 
20–30 hoitokerran mittaisia. 

Rintamaveteraanikuntoutus perus-
tuu aina hakemukseen, jonka veteraani 
voi tehdä itse tai joku . tekee sen hänen 
puolestaan. Hakemukseen liitetään teksti 

tehdystä palvelutarpeen arvioinnista tai 
lääkärinlausunto. Kuntoutusta voi hakea 
ympäri vuoden. 

Sastamalassa vuonna 2017 kuntoutusta 
sai 58 rintamaveteraania ja 3 puolisoa. 
Sastamalan veteraaneista valtaosa haluaa 
kuntoutuksensa avokuntoutuksena, fy-
sioterapeutin ja jalkahoitajan käynteinä. 
Käynnit toteutetaan kotikäynteinä vete-
raanin niin halutessa. Kaikille halukkaille 
veteraaneille on kuntoutusta vuosittain 
järjestetty. Valtiokonttorin myöntämä 
kuntoutusmäärä on käytetty kokonaan. 
Rintamaveteraanien kuntoutusasioita hoi-
taa sosiaalityöntekijä Leena Rajakallio.

Rintamaveteraanien etuudet
Sastamalan kaupunki tarjoaa rintamave-
teraaneille maksuttomia etuuksia, joiden 
tarkoituksena on tukea veteraanin kotona 
asumista. Ilmainen ateriapalvelu tarjotaan 
kolmena päivänä viikossa. Ateriaan ovat 
oikeutettuja veteraanit, joilla on rintama-
sotilastunnus tai rintamapalvelutunnus. 
Maksuttoman aterian voi saada sekä ko-
tona että palvelutalossa asuva veteraani. 
Ateriat voidaan kuljettaa kotiin tai vete-
raani voi käydä ruokailemassa erikseen 
osoitetuissa ruokasaleissa.

Rintamaveteraaneilta ei peritä terveys-
keskusmaksuja. Palveluliikenteessä ja 
paikallisliikenteessä veteraani saa mat-
kustaa maksuttomasti kerran viikossa ja 
käydä uimahallissa ilmaiseksi kerran vii-
kossa. Kotona tai palvelutaloissa asuvat 
rintamaveteraanit saavat kaupungilta ker-
ran vuodessa maksuttoman siivouksen. 

rINTAMAVETErAANIEN 
KUNTOUTUS
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Veteraanien hiustenleikkauksia suunnitte-
limme alunperin jo viime keväänä, mutta 
yhdistyksen ydinryhmässä olevat neljä kii-
reistä ja perheellistä yrittäjää saivat raivat-
tua kalentereistaan tilaa tapaamiselle vasta 
lokakuussa. Tuolloin ideoimme nopealla 
aikataululla suomi100 -teemaa myötäillen 
#Juhlatukka100 -hyväntekeväisyyskon-
septin, jonka halusimme osoittaa kiitolli-
suudeksi heille, jotka ovat maamme puo-
lesta jo oman osuutensa tehneet. 

Ajatuksena oli tarjota sotaveteraaneille 
ja lotille maksuton hiustenleikkaus ennen 
itsenäisyyspäivää. Saimme viestin leviä-
mään parturi-kampaajien keskuudessa 
sosiaalisen median kautta tehokkaasti ja 
kampaajat ottivat idean vastaan innolla. 
Loppujen lopuksi mukana olleita kam-
paajia oli noin sata ja kampanjan nimissä 
kaiken kaikkiaan yli 500 veteraania sai 
uuden juhlatukan. Koska kyse on hyvänte-
keväisyydestä, emme halunneet rajata eri 
veteraaniryhmiä kampanjan ulkopuolelle, 
vaan kunkin hyväntekijän oman harkinnan 
mukaan hiuksia saksittiin maksutta lottien, 
sotaveteraanien sekä -invalidien lisäksi 

myös pikkulotilta, sotilaspojilta ja joiltain 
osin jopa henkilökohtaisilta avustajiltakin.

Ongelmalliseksi ja työläimmäksi 
osaksi kampanjassa muodostui itse asi-
akkaiden löytäminen. Valtakunnalliset 
veteraanijärjestöt ovat sen verran suuria 
organisaatioita, että nopealla aikataululla 
jalkautettu kampanja löysi kohteensa par-
haiten paikallisesti joko paikallisjärjestö-
jen avulla, kampaajien oma-aloitteisista 
yhteydenotoista hoitolaitoksiin tai vete-
raanien lähiomaisten yhteydenotoista.

Kampaajat tekivät kukin hyväntekeväi-
syyttä omien resurssien puitteissa. Osa 
otti vastaan veteraaneja kampaamoissaan 
ja osa keräsi iskuryhmiä ja jalkautuivat 
vanhustentaloihin ja hoitolaitoksiin.

Kampaajat ovat jakaneet suljetussa FB-
ryhmässään raportteja kampauskeikoil-
taan ja kaikilla oli päällimmäisenä tunte-
muksen kiitollisuus veteraaneja ja heidän 
uhrauksia kohtaan. Useat kertoivat ko-
keneensa liikutuksen hetkiä tapaamisis-
sa veteraanien kanssa. Kampaajat saivat 
kuulla ennen kokemattomia kertomuksia 
sota-ajoista, ihmisten kohtaloista ja Suo-

#JUHLATUKKA100

Lisäksi kaupunki myöntää veteraani- ja 
sotainvalidijärjestöille avustuksia.

Valtiokonttori myöntää kunnille määrä-
rahaa, jonka turvin on tarkoitus järjestää 
kotona asumista tukevia palveluja. Sasta-
malassa Valtiokonttorin määrärahalla tar-
jotaan siivouspalveluja, pihatyöpalveluja 
sekä kaupungin tarjoamien aterioiden li-
säksi kaksi maksutonta ateriaa viikossa. 
Jokaisen rintamaveteraanin luo tehdään 
kotikäynti, jolla arvioidaan hänen palve-

lujen tarvettaan. Mikäli hän täyttää alueen 
sote-lautakunnan hyväksymät kriteerit, 
hänelle voidaan myöntää maksutta ko-
tihoidon käynnit, päivätoimintakäynnit, 
fysioterapeutin tekemä arviointi- ja ohja-
uskäynti sekä muita kotona asumista tu-
kevia tukipalveluita. 

Marita Pitkänen
Palvelukoordinaattori
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Vaihtoehtoisesti lahjakorttia voit käyttää myös hiustenleikkuuseen. 
Parturikampaamo Number One Sari Komulainen

Asemakatu 10, 38210 Sastamala
puh. 03 5113443 tai 0407504893

KASVO- JA JALKAHOITOLA
Hilkka Hakala

Huom! uusi puh. 050 5020600
Sammonkatu 13 38200 SASTAMALA

                      
JALKAHOITOLA ELISANHOVI

puh. 050 3040905
Liekolankatu 15 38200 SASTAMALA

men uudelleenrakentamisesta. Nämä ovat 
sellaisia asioita, jotka herättävät kuuli-
joissaan suurta kunnioitusta niitä ihmisiä 
kohtaan, jotka ovat näitä asioita kokeneet.

Molemmat osapuolet tunsivat saavansa 
jotain näistä kohtaamisista. Osalla vete-
raaneista ei aina ollut juurikaan tukkaa 
leikattavana, mutta monet kampaajat viet-
tivät heidän kanssaan hiustenleikkausta 
vastaavan ajan keskustelemalla. Parasta 
antia kampaajille olikin erityisesti ihmis-
ten aidot kohtaamiset, ilahtuneet ilmeet 
sekä kiitokset. 

Timo Pyrrö/Hiuksilla Hyvää ry    

Sastamalassa #Juhlatukka100  haasteen 
otti vastaan Parturi-kampaamo Num-
ber One Sari Komulainen. Hän oli saa-
nut tiedon haasteesta Facebookista ja il-
moittautui saman tien mukaan.

Sari leikkasi kaikkiaan 11 henkilön 
hiukset omassa liikkeessään ja jalkauten 
myös hoitokotiin. Kiitolliseen joukkoon 
kuului niin veteraaneja, lottia kuin pikku-
lottia. Kiitos Sarille.

Meeri Määttänen ja Sari Komulainen. Kuva 
Pauliina Vilenius.

VETERAANIEN LAHJAKORTTI
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Valkoisten ylipäällikkö kenraali Manner-
heim halusi ratkaisevan voiton kapinoit-
sijoista ennen saksalaisten maihinnousua 
Suomeen. Keskitettiin joukkoja Tampe-
reen valtaamiseksi. Mouhijärven ja Kar-
kun alueelta siirrettiin viisi komppaniaa 
Tampereen valtaukseen. Syntyi pariksi 
viikoksi Karkun rintama. Pitkälle Tyr-
vään puolelle paenneet punaiset joukot 
palautetttiin takaisin ja syntyi vesistön 
pohjoispuolelle asemat Karkun uudelle 
kirkolle. Tie ja rautatie kulkivat aivan kir-
kon vieritse. Vuonna 1913 kivinen kirkko 
oli valmistunut. Kirkosta tuli Karkun rin-
taman keskus. Kirkon ikkunoihin laitet-
tiin asemiin konekiväärit ja kivisen aidan 
taakse saatiin hyvät asemat. Asemat jat-
kuivat kirkolta Rautaveden rantaan ollen 
tänäänkin paikoin havaittavissa. Samoin 
löytyy Järventauksen vuorelta asemia. 
Metsäteknikko Punkari näytti Anijärvel-
le johtavilla rinteillä punaisten tekemiä 
kivistä kasattuja asemia. Valkoinen puoli 
oli vallannut Palvialan, Toijalan, Kiuralan 
ja kutalan kylät. Rautaveden toisella puo-
lella oli punaisten asemia Hiedan talon 
paikoilla ja isäni syntymäkodin piirissä.

Isäni oli melkein 8-vuotias ja on kerto-
nut kokemuksistaan. Eskon talon raken-
nuksissa oli n. joukkueellinen punaisia, 
joiden johtopaikka Tyrvään puolella Jar-
tulla. Kärppälän suunnan aukeiden reu-
noihin oli kaivettu matalat makuupote-
reot, joista osa on vieläkin nähtävissä. 
Kun 17.4. 1918 alkoi Karkun taistelut, 
tulivat valkoiset joukot myös Kärppälään 

ja parikilometrisen aukean yli ammuskel-
tiin näkyviä maaleja. Isäni väistyi isovan-
hempiensa mukana Lantulan Ala-Pohjal-
le, josta isänsä oli tullut Eskon isännäksi. 
Silloisen tavan mukaan talon nimestä tuli 
sukunimi. Isäntäpari ja talon sisä- ja na-
vettapiika jäivät hoitamaan talon aska-
reita punaisten läsnäollessa. Jossakin on 
mainittu, että Eskon ahteessa sai surman-
sa hevonen ja punasoturi. Melko lyhyen 
ammuskelun jälkeen punaiset vetäytyivät 
kohti Stormia ja edelleen Sammaljokea. 
Isä isovanhempineen palasi kotiin. Liki 
ensimmäiseksi hänelle näytettiin Jartun 
isännän verijäljet Kärppälän joen sillalla. 
Kerrottiin myös, että naapuritalon Tyr-
väältä Ollilasta tullut isäntä oli jo reessä 
ammuttavaksi vietävänä. Tuli paikalle 
navettapiika Fanni Koskinen Vatajalta ja 
hän sanoi, että älkää viekö, hän on ihan 
hyvä isäntä. Isäntä vapautettiin. Fanni eli 
koko elämänsä Ryömällä ikäänkuin per-
heeseen kuuluvana.

Samasta Ryömän talosta oli lähtenyt 
opiskelemaan Hannes Ryömä. Hän liit-
tyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen 
ja kuului sen johtohenkilöihin. Hän kir-
joitti kirjasen vallankumousvuoden ta-
pahtumista. Hän on allekirjoittanut sen 
alkuselityksen 18.3.1918, siis jo ennen 
Tampereen taisteluja. Kopioin tähän osia 
alkuselityksestä: ”Työväenasiain ajami-
sessa on valheen - sekä koko että puoli-
valheen - käyttö ehdottomasti tuomittava 
ja työväestölle on sanottava kaikissa ti-
lanteissa koko totuus, vaikka katkerakin. 

VÄLÄHDYKSIÄ TAPAHTUMISTA 100 VUOTTA SITTEN
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- - -  Tarkoitukseni on ollut vain osoittaa, 
mitenkä nimeltämainitut henkilöt, joita 
kohtaan työväenluokan jäsenet ovat osoit-
taneet niin rajatonta luottoa, ovat johta-
neet työväenliikkeemme uuteen suuntaan, 
joka on epäsosialidemokraattista ja tulok-
siltaan Suomen työväenluokalle turmiol-
lista, jotenka tuo uusi suunta, ns. ”uus-
sosialismi” (bolshevismi, kirj. huom.) 
on perin juurin hyljättävä ja palautettava 
työväenliikkeemme jälleen länsimaisen 
sosialidemokratian koetellulle pohjalle” 
Kirjasen sanoma yksinkertaistettuna on: 
bolshevikit tekivät vallankumouksen so-

sialidemokraattisessa puolueessa. Hannes 
Ryömä toimi myöhemmin ministerinä ja 
lääkintähallituksen pääjohtajana.

Palataanpa vielä Eskolle. Isän ker-
toman mukaan Eskolla olleet punaiset 
käyttäytyivät kohtuullisen hyvin, eikä 
vihantunteita juurikaan tullut. Eskolla oli 
6 torppaa. Ei tilalta eikä torpista osallis-
tuttu vapaussotaan, kapinaan tai sisällis-
sotaan. Tapailin isäni kanssa Eskon met-
siin tutustuessani torppien myöhempiä 
omistajia. En kohdannut vihan tunnetta. 
Muun muassa Liekoniityn torpan asukki 

VÄLÄHDYKSIÄ TAPAHTUMISTA 100 VUOTTA SITTEN

Sovinnonristi. Kuva Paavo ja Jaana Haapamäki.
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toimi Eskon metsän vartijana ilmoitellen 
kaatuneista tai pystyyn kuivuneista puis-
ta. Polttopuut sai ottaa sopivasti metsää 
hoitaen. Minulle syntyi tunne, ettei lähi-
seudun taloista eikä torpista osallistuttu 
aseelliseen toimintaan. Tosin joitakin 
poikkeuksiakin oli.

Karkun kirkon taistelut alkoivat 17.4. 
valkoisten hyökkäyksellä Palvialasta. 
Oulun ja Tornion miehet hyökkäsivät 
Rautaveden ja Riippilänjärven välissä 
kera panssarijunan vain tulitukseen saak-
ka. Peräpohjalan 2 komppaniaa ja Oulun 
komennuskunta (yhteensä 250 miestä) 
kiersivät Aluskylän (Karkun) koululta 
lähtien Riippilänjärven punaisten sivus-
taan. Tämä ratkaisi puoliltapäivin taiste-
lun, joka tosin jatkui vielä iltaan saakka. 
Osa punaisista joutui väistämään jäälle, 
joka murtui ja Pakulan kirjan mukaan yli 
sata miestä upposi jäihin. Kirkon taiste-
lussa punaisten tappiot olivat toistasa-
taa kaatunutta ja 70 vankia. Valkoisten 
suunnitelman oli tehnyt jääkärikapteeni 
Aarne Heikinheimo, joka yleni kenraa-
liksi, mutta sai surmansa ennen talvisotaa 
koeammuntaonnettomuudessa. Hyvänä 
neuvojana oli paikallistuntija, myöskin 
jääkäri (luutnantti) Veikko Heikinheimo, 
Tyrvään kirkkoherran Heikalin poika, 
Aarnen serkku.

Suoraa kävelyä ei Vammalaan synty-
nyt mutta ei myöskään kunnon taistelui-
ta. Erikoisin oli Rautajoen taistelu. Joen 
Vammalan puoleisen aukean reunaan 
punaiset ryhmittyivät noin kahden kilo-
metrin matkalle ja tuli avattiin, kun val-
koiset tulivat tien suunnassa näkyviin. 
Luutnantti Veikko Heikinheimo lopetti 
valkoisen tulituksen ja laittoi parivartiot 

50 metrin välein ja loput miehet Koske-
lon riihen suojaan lepäämään. Puolel-
taöin Veikko meni joelle ja huuteli ko-
valla äänellä saksankielisiä komentoja. 
Punaisten ammunta kiihtyi. Pelko tieyh-
teyden katkeamisesta aiheutti irtaantu-
mista laidoilla ja pian koko joukko lähti 
kohti Vammalaa valkoisten ampumatta 
laukaustakaan.

Aika pian oltiin Vammaskosken ran-
nalla. Serkukset Heikinheimo tulivat 
palaneen pappilan raunioille. Kirkko oli 
jälleen punaisten tukikohta. Kirkon tor-
nissa ja sakastissa oli konekiväärit val-
miina ampumaan sillalle. Siltaa oli yri-
tetty räjäyttääkin, mutta oli saatu aikaan 
vain mitätön monttu. Oululaiset toivat 
konekiväärin pappilan saunan viereen, 
josta tulitettiin kirkon asemia. Punaiset 
sytyttivät Vammalan ja lähtivät kohti 
Sammaljokea. Osa Vammalalaisista oli 
paennut Roismalan aukeille, osan olles-
sa suljettuina talojen kellareihin. Kesken 
palon valkoiset ryntäsivät laskemaan 
ihmiset pois kellareista. Karkun kirkon 
taistelu ja Vammalan palo olivat pahim-
mat tapahtumat Sastamalassa. Tapahtu-
mista on vierähtämässä 100 vuotta. Ne 
voidaan kyllä muistaa, mutta syyttämät-
tä ja anteeksiantaen. Karkun kirkon hau-
tausmaalla on sovinnon risti punaisille, 
valkoisille ja vuosien 1939-44 sotien 
uhreille. Ristin saivat aikaan opettaja, 
myöhemmin sosialidemokraattinen kan-
sanedustaja Timo Roos ja Karkun seura-
kunnan kirkkoherra K. E. Rinne. Tuntuu 
mielestäni viisaalta selviytyä yhdessä 
nykyisestä ”taloudellisesta maailmanso-
dasta” sovintoa rakentaen.

Markku Esko
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Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Maksaja
Betalare

Tililtä nro
Från konto nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

TILISIIRTO  GIRERING

EUR

Saaja
Mottagare

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagaren i Finland enligt Allmänna villkor för
innrikes betalningsmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

€
EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Jäsenmaksu 15 eur

Vapaaehtoinen kannatusmaksu                eur

PANKKI
BANKEN

OP FI03 5660 0640 0179 68

31.03.2018

Sastamalan
Sotaveteraanit ry.

50        Jäsenviestin postitus
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n toiminta jatkuu vuonna 2018 
kuten ennenkin monipuolisella ohjelmalla.

Jäsenviestimme on tärkeä yhdysside, joka kertoo toiminnastam-
me kaikille jäsenillemme ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä. 

Sääntöjemme mukaan vain jäsenmaksun maksaneet ovat jäse-
niämme.

Jäsenmaksu on vuonna 2018 vain 15 €

Kannatusmaksu, joka on vapaaehtoinen, mutta sillä tuemme 
taloudellisissa vaikeuksissa olevien veteraanijäsenten tarpeita. 
Rintamatunnuksen omaavat veteraanit, heidän puolisonsa sekä 
veteraanien lesket ovat vapautettu jäsenmaksusta.

(Irroita lomake ja suorita maksu 31.3.2018 mennessä)

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n Hallitus



34

Va
m

m
as

pa
in

o 
20

18

Kiitos jäsenille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta ja

hyvää vuotta 2018!

SASTAMALAN 
SOTAVETERAANIT RY.


