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KUNNIAPUHEENJOHTAJAN
PÖYDÄLTÄ
Kiitos kaikille muistamisesta 7.8.2018 kun täytin 95 vuotta.
Jäsenviestimme ilmestyy tänä vuonna vain kerran. Siksi pyrimme tässä lehdessä tuomaan esille koko vuoden tärkeimmät tapahtumat. Mukana on mm.
vuosikokousohjelma, vuoden 2019 kokouskutsu sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelma etukäteen luettavaksi. Erikseen vielä tapahtumakalenteri
johon voi tulla muutoksia, mutta niistä ilmoitamme sitten paikallislehdissä.
Pärnun kuntoutusmatka voidaan tehdä vain jos osanottajia ilmoittautuu riittävästi.
Veteraanit poistuvat. Viime vuonna kutsuttiin kuusi tunnuksen omaavaa veteraania viimeiseen iltahuutoon. Muistamme heitä kunniaa tehden. Jäsenmäärämme voi lukea toimintakertomuksesta.
Muista myös maksaa jäsenmaksusi, josta ilmoitetaan tässä lehdessä.
Kiitos kaikille jäsenille ja tukijoillemme hyvästä yhteistyöstä. Tämä kannustaa meitä jatkamaan palvelemisen hengessä tänäkin vuonna.
Siunausta Uudelle Vuodelle 2019.
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Että heillä
olisi
paremmin
Moni suomalainen saattaa ajatella, että
työ veteraanien parissa on taaksepäin
katsomista. Muistellaan menneitä ja
kerrotaan sotajuttuja. Ihmetellään maailman menoa ja voivotellaan, että ennen
oli paremmin. Moni suomalainen on
väärässä.
Lapsuuteni muistikuvat aikuisista kohdistuvat veteraanien sukupolveen. He olivat aktiivisia ja eteenpäin katsovia ihmisiä. He ajattelivat aina tulevaa. He olivat
kiinnostuneita maailman tapahtumista ja
yhteiskunnallisista asioista. He halusivat
vaikuttaa maailmaan kaikissa asioissa.
Koen veteraanien sukupolven oppineen
pohtimaan, mihin maailman on menossa, koska maailman muutoksilla oli ollut
kohtalokkaita seuraamuksia. Jokainen
heistä oli joutunut perustelemaan olemisensa ja tekemisensä elämänsä perimmäiselle portille asti. Syy elämälle ja taistelulle oli jokin muu kuin minä itse. Heidän
silmissään rakentaminen oli niin paljon
parempaa kuin hajottaminen. Veteraanien
sukupolven yksi ja ainoa elämän tarkoitus
oli, että tulevilla sukupolvilla olisi parem2

min. He antoivat itsensä ja elämänsä tulevaisuuden vuoksi.
Nykysukupolvi ajattelee tulevaisuudesta toisin. Emme enää ajattele, että tulevilla sukupolvilla pitäisi olla paremmin.
Pikemminkin maailman ongelma on, että
tämä sukupolvi vie leivän ja elämän mahdollisuudet tulevilta sukupolvilta. Maailma ei kestä sellaista ajattelua.
Onneksi on myös toisenlaisia ajatuksia. Paremmin ei enää ole vain enemmän.
Ihmiset alkavat nähdä itsekkyytensä seuraukset. Nyt on elettävä paremmin ja vähemmällä, jotta tulevillakin sukupolvilla
olisi tulevaisuus. Mietimme millainen
elämä olisi kestävää ja elämisen arvoista. Siinä ajatuksessa veteraanien perintö
porskuttaa eteenpäin uudessa muodossa.
Veteraanien arvomaailma ei edusta mennyttä, vaan tulevaisuutta.
Kiitos, että olemme saaneet elävän ja
kestävän perinnön!
Ari Paavilainen
Sastamalan kirkkoherra

YHDISTYKSEMME TOIMII
Sastamalan Sotaveteraanit ry.

vuosikokous 2019

Keskiviikkona 20.2.2019 klo 12 Vammalan Seurakuntatalolla.
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)
6. Ilmoitusasiat
7. Kokouksen päätös

Esitetään
- Toimintakertomus vuodelta 2018
(Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018
Toimintatarkastuskertomus vuodelta 2018
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
(Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
- Talousarvio vuodelle 2019

Päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille yhdistyksen tileistä ja
hallinnosta vuodelta 2018
- Toimintasuunnitelman 2019
hyväksymisestä
- jäsenmaksuista vuodelle 2019,

-

hallituksen ehdotus : varsinaiset jäsenet,
veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
kannatusjäsenet 15 e			
Talousarvion 2019 hyväksymisestä
Hallituksen jäsenmäärästä v. 2019,
hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
Kokouspalkkioista, hallituksen ehdotus:
ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
Toiminnantarkastajien palkkioista,
hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan

- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2019
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
vuosiksi 2019-2020 (säännöt § 11)
Hallituksen jäsenet: Pekka Salonen, Olavi
Palomäki, Paavo Sandholm, Tauno
Virtanen ja Lauri Koski
Erovuorossa: Erkki Aaltonen, Markku
Esko, Pekka Koski, Matti Niemi ja
Hannu Toivonen
Toiminnantarkastajat tarkastamaan
vuoden 2019 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.-31.12.2018
YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun yhdistyksemme 52. toimintavuosi.
Toiminta vuonna 2018 oli edelleen monipuolista ulottuen kuntovoimistelusta
juhlatilaisuuksiin. Yhdistyksen talous
on vakaa ja olemme voineet eri tavoin
antaa tukea veteraaneille. Yhdistyksemme vuosikokouksessa 21.2.2018 valittiin
puheenjohtajaksi edelleen Pekka Maaranen. Uutena varapuheenjohtajana aloitti
Markku Esko, Hannu Toivonen jatkaa
sihteerinä ja Pirkko Maaranen taloudenhoitajana. Yhdistyksemme toiminta
on luonnollisesti veteraanikeskeistä, jo
sääntöjenkin velvoittamana. Kannattajajäsentemme aktiivisuus on entistä tärkeämpää ja toiminnan vastuu lepää enenevässä määrin nais- ja perinnejäsenten
harteilla. Veteraanien tukihenkilö Olavi
Palomäki on yhä tunnollisesti käynyt
henkilökohtaisesti tervehtimässä veteraaneja.
Monipuolisen toiminnan kohokohtia
olivat perinteinen, Pekka Maarasen johtama, jo 21. kuntoutusmatka Pärnuun.
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus
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13.3. ja kesäjuhla 30.6. keräävät vuodesta
toiseen runsaasti osallistujia. Ensi vuonna (2019) on tarkoitus tehdä 22. Pärnun
matka. Yhdistyksemme aktiiviset ja ahkerat naiset Paula Juvelan johdolla ovat
loistavasti kahvittaneet ja ruokkineet
osanottajia eri tilaisuuksissamme. Erityismaininnan ansaitsevat ne sastamalalaiset yritykset, jotka kustantavat ja ovat
kustantaneet vuosikymmenten aikana
merkittävällä osuudella mm. jäsenviestien julkaisutoiminnasta ja postituksesta
aiheutuvia kuluja.

HALLINTO
Hallitus: Pekka Maaranen (pj.), Lauri
Koski (kunniapj.) Markku Esko (vpj.),
Hannu Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen,
Pekka Koski, Matti Niemi, Olavi Palomäki, Pekka Salonen, Paavo Sandholm,
Tauno Virtanen.
Työvaliokunta: Pekka Maaranen pj., Lauri Koski, Markku Esko, Hannu Toivonen
Toiminnantarkastajat: Veikko Junnila
ja Timo Rantanen, varalla Olli Simola ja
Otto Ojansivu

Aaro Lehtisen siunaustilaisuus Kaatuneiden muistopäivänä 20.5.2018

Varapuheenjohtaja Markku Esko:
hengellinen työ, tilaisuuksien ohjelmat ja
juonto.
Sihteeri Hannu Toivonen: pöytäkirjat,
merkkipäiväonnittelut, juhlajärjestelyt..
Veteraanien tukihenkilö: Olavi Palomäki:
kotikäynnit ja neuvonta, seppeleenlaskut.
Hengellinen työ: Osmo Ojansivu ja muut
papit. Markku Lindroos: poisnukkuneiden saatto, Olavi Palomäki: kenttätyö,
Markku Lindroos ja Hannu Toivonen:
havuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.
Kuntovoimistelu: ohjaajana Marko Mikkola.
Naisten keittiö- ja tarjoilutoimintaa
johtaa Paula Juvela.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla:
Markku Esko
Lipunkantajat: Pekka Maaranen: Suomen lippu, Simo Lehtomäki: yhdistyksen
lippu.

Sastamalan kaupungin veteraaniasian
neuvottelukunta: Pekka Maaranen, Lauri Koski
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n
hallitus: Pekka Maaranen
Jäsenviesti: Pekka Maaranen
Jäsenasiat: Pekka Maaranen, Pirkko
Maaranen

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2018:
Varsinaisia jäseniä 39, joista naisia 14 ja
miehiä 25. Kannattajajäseniä 435.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on
Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Matti
Niemi, Paavo Kaunisto, Aino Sandholm.
Vuoden aikana nukkui pois 6 varsinaista
jäsentä.
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Lauri Kosken 95 -vuotisjuhla 7.8.2018.

TOIMINTA
Jäsentilaisuudet:
Tapahtuman jälkeinen luku kertoo osallistujien määrän.
10.01. Kevätkauden kuntovoimistelu
Torikeskuksessa
21.02. Vuosikokous seurakuntatalolla, 24
30.06. Kesäjuhla Rudolfin Keitaalla.
Osallistujia, 55.
04.09. Syyskauden kuntovoimistelu
Torikeskuksessa
16.09. Uutispuurojuhla, 80.
27.09. Piirin neuvottelupäivä Orivedellä, 2
6

18.10. Veteraanien kuntoutuspäivä
Tammenlehväkodissa, 9
27.11. Veteraanien joululounas
Satakunnan Lennostossa, 23.
29.11. Joulujuhla seurakuntatalolla, 60
Retket:
11.-16.06. Pärnun kuntoutusmatka, 39
07.09. Rosvopaisti -tapahtuma
Pirkkalassa, 17.
Yleisötilaisuudet:
28.01. Tammisunnuntain Etappi,
VIP Sastamala.

05.03. Erkki Aaltosen luento
yläkoululaisille Sylväällä:
”Vammalan seudun miehet
viime sodissamme”, 195
13.03. Talvisodan päättymisen
muistotilaisuus, 82
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
20.05. Kaatuneitten muistopäivä.
07.08. Lauri Kosken 95 -vuotisjuhla,
100 h
03.09. Erkki Aaltosen luento
Pukstaavissa:
”Suomalaiset Viron
vapaussodassa”, 60
04.11. Kirkkopyhä + lounas
Vammalassa, 80.
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
tapaamisilla. Lisäksi sosiaalineuvojamme Olavi Palomäki käy tapaamassa
kaikkia veteraanejamme heidän kotonaan. Kunnon ylläpitämiseksi olemme
järjestäneet viikoittaiset kunto- ja allasvoimistelut. Erityisesti kiitoksen ansaitsee Marko Mikkola. Hän on toiminut hyvänä kuntovoimistelun ohjaajana
viikoittain vuodesta toiseen ja ilman
veloitusta. Pärnun kuntoviikolla oli mukana 39 henkilöä. Veteraanien terveyttä

Pärnun kuntoutusmatkalaisia.
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ja liikuntakykyä olemme tukeneet mm. jalkahoidoilla ja
osallistumalla lääkärin määräämiin fysikaalisen hoidon
kuluihin. Lisäksi olemme
välittäneet piirin, Sastamala Säätiön ym. avustusrahaa
veteraanijäsenillemme. Poisnukkuneiden veteraanijäsenten muistoa on kunnioitettu
laskemalla siunaustilaisuuksissa havuseppeleet. Veteraanijäsentemme merkkipäivät
on huomioitu myös jalkahoitoon tai hierontaan oikeuttavalla lahjakortilla.

PERINNE- JA
TULEVAISUUSTYÖ

Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla kertoo sotaajan 1939-45 tapahtumista
ja puhdetöistä. Näyttelyyn
on vapaa pääsy koulupäivinä. Puheenjohtaja Koski on
käynyt tervehtimässä puheen
kera nuoria miehiä kutsuntatilaisuudessa.
Perinnetyö on edelleen noudattanut vanhaa kaavaa; luento- ja DVD-esityksiä. Kouluilla on toteutettu perinnetyötä.
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2018.
Lukiolaiset ovat vuosittain tutustuneet museolla sotamateriaaliin ja ovat kuulleet Erkki
Aaltosen sotiamme sivuavan
luennon. Toimintamme kokonaisuudessaan noudattaa pääpiirteittäin jo vuosia sitten hyväksyttyä ns. elinkaariohjelmaa. Perinnetyötä ovat ansiokkaasti toteuttaneet mm. Erkki
Aaltonen, Markku Esko ja Pekka Salonen.
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KIITOS
Toiminta vuonna 2018 oli edelleen tapahtumarikasta ja monipuolista. Ilahduttavaa
on todeta kannattajajäsenten runsaslukuinen osallistuminen eri tapahtumissa.
Tunnuksen omaavia jäseniä osallistuu
edelleen kiitettävällä tavalla eri toimintamuotoihin. Aktiiviset naisjäsenet takaavat
tilaisuuksien onnistumisen huolehtien moninaisista tehtävistä. Perinnejäsenet ovat
tehokkaasti ottaneet yhä enemmän vastuuta toiminnasta Pekka Maarasen, Markku
Eskon ja Lauri Kosken ohjauksessa.
Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia
toimijoita ja jokaista jäsentä hyvästä toi-

mintavuodesta 2018. Edelleen lämmin
kiitos kaikille yhdistyksen toimintaa monin tavoin tukeneille. Parhaat kiitokset
Sastamalan kaupungille ja Sastamalan
seurakunnalle.

Sastamalan
Sotaveteraanit ry:n
hallitus
Pekka Maaranen (pj.), Lauri Koski (kunniapj.), Markku Esko (vpj.), Hannu Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen, Pekka
Koski, Matti Niemi, Olavi Palomäki,
Pekka Salonen, Paavo Sandholm, Tauno
Virtanen.

Partiolaiset tarjoilemassa Kansallisen veteraanipäivän juhlassa
27.4.2018.
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ToimintaSUUNNITELMA 2019
Jäsentilaisuudet 2019
9.1. kuntovoimistelu alk. klo 9
20.2. Vuosikokous klo 12, srk-talo
15.6. kesätapahtuma klo 13 srk-talo
14.9. Uutispuurojuhla, srk-talo
28.11. 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

Retket
Kuntoutusmatka Viron Pärnuun jos osanottajia riittävästi.
Tarkemmat tiedot ilmoitamme Alueviestissä.

Kuntoutusmatka Viroon
3.-6.6.2019

Yhdistys järjestää kuntoutusmatkan jäsenilleen Tervis kylpylähotelliin Pärnuun jo
22. kerran. HINTA 425 €
Rintamatunnuksen omaavalle jäsenellemme matka on ilmainen.

Hintaan sisältyy
- meno-paluu bussikuljetukset Sastamala-Tallinna-Pärnu-Sastamala
- laivassa kansipaikat ja matkatavarat
linja-autossa
- kylpylässä lääkärin tulotarkastus (mahdollinen toinen tarkastus)

- täysihoito (tulopäivänä illallinen ja lähtöpäivänä aamiainen)
- kolme lääkärin suosittamaa hoitoa päivässä
- majoitus kahden hengen huoneessa
- lisäveloitus yhden hengen huoneesta
Matkalla on oltava voimassa oleva passi
tai henkilökortti ja matkavakuutus.
Muutokset mahdollisia.
Ennakkoilmoittautuminen
22.2.2019 mennessä Pekka Maaraselle
pekka.h.maaranen@kopteri.net
puhelin 050-5512669

OSOITTEEN MUUTTUESSA

Muistattehan tiedottaa osoitteen muuttuessa:
Pekka Maaranen, puh. 050 551 2669
10

TAPAHTUMAKALENTERI 2019
09.01. Kuntojumppa Pinkissä
		 klo 9.00 Kekiviikkoisin.
20.02. Vuosikokous srk - talossa
		 klo 12.00 alkaen.
13.03. Talvisodan päättymisen
		 muistotilaisuus srk-talossa
		 klo 13.00
25.03. Erkki Aaltosen luento
		 klo 12 Äetsän koululla,
		 osoite Länsitie 10 Kiikka.
		 Lyhyt luento taisteluista
		 Suomen itsenäisyyden
		 säilyttämiseksi v 1939-44
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
20.05. Kaatuneiden muistopäivä
15.06. Kesätapahtuma srk-talossa
		 klo 13.00
14.09. Uutispuurojuhla srk-talo
xx.11. Veteraanien kirkkopyhä ja
		 lounas srk-talossa

Erkki Aaltosen
luennot v. 2019
Maanantai 25. maaliskuuta klo 12 Äetsän
koululla, osoite Länsitie 10 Kiikka. Lyhyt
luento taisteluista Suomen itsenäisyyden
säilyttämiseksi v 1939–44 sekä video
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen torjumisesta Laatokan itäpuolisessa Karjalassa
kesällä 1944. Sota-ajan Ja vaaran vuosien veteraanit vastaavat opiskelijoiden ja
yleisön kysymyksiin.

11.11.		 Erkki Aaltosen luento klo 18
		 Pukstaavissa, osoite
		 Marttilankatu 12 Sastamala.
		 Viron itsenäistymisestä ja
		 vapaussodasta on kulunut 		
		 100 vuotta.
xx.11. Pikkujoulu srk-talossa
06.12. Itsenäisyyspäivä
24.12. Kunniavartio
sankarihaudalla
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin paikallislehden seurapalstalla.
Pärnun kuntoutusmatka jäsenille
toteutetaan, jos ennakkoon
ilmoittautumisia on tarpeeksi.
Ajankohta 3.6 – 8.6 2018
Ilmottaudu 20.2.2018
mennessä Pekka Maaranen
puh. 050-5512669

Maanantai 11. marraskuuta klo 18 Pukstaavissa, osoite Marttilankatu 12 Sastamala.
Viron itsenäistymisestä ja vapaussodasta on
kulunut 100 vuotta. Viron itsenäisyydellä oli
suuri merkitys Suomelle. Yleisöluento käsittelee Viron itsenäisyyden kunniaksi Suomen
salaista apua Virolle, kun maan itsenäisyys
saatiin 1990-luvulla palautetuksi. Asiantuntijana Heikki Rausmaa Tuglas-seurasta. Hän
on tehnyt aiheesta väitöskirjan. Asiantuntija
pyritään saamaan myös Viron lähetystöstä.
Yleisöluento alkaa klo 19.
Klo 18 alkaen DI Erkki Aaltonen pitää
lähinnä lukiolaisille tarkoitetun luennon
Vammalan rykmentin vaiheista jatkosodassa. Yleisö on tervetullut kuulemaan ja
keskustelemaan molemmille luennoille.
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Veteraanien Lahjakortti
Kotikäynnit mahdollisia

JALKAHOITO
Jalkahoitola Hilkka Hakala,
Sammonk. 13,
puh. 050 5020 600
Jalkahoitola Elisanhovi,
Liekolank. 15,
puh. 050-304 0905

HIERONTA

Tyrvään Sairaanhoitopalvelu
puh. 040 740 1400
Tanhuantie 5
38210 Sastamala
- pienet kotisairaanhoidon avut
Tohtorinmäen kuntoutus
Jari Koivumäki
Valkamankatu 2,
puh. 03-511 3500
Karsikas Oy
Puistokatu 14,
puh. 03-514 3344
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Eila Ylisen siunaustilaisuus

Eila Ylisen siunaus. Sastamalan Sotaveteraanien kukkalaitetta laskemassa Pekka Maaranen ja Pekka
Salonen.

13

Lauri Koski ja Pekka Maaranen laskemassa seppelettä.

Talvisodan
päättymispäivän
muistotilaisuus
13.3.2018
Tarja Kopalainen toi seurakunnan tervehdyksen tilaisuuteen.

Vesa Yli-Hongisto pitämässä juhlapuhetta.
Tilaisuuden kahvitus.
14

Lauri Koski ja Jari Kortelahti laskivat seppeleen sankarihaudalle.

Kansallinen
veteraanipäivä
27.4.2018
Pekka Kares pitämässä juhlapuhetta.

Sandy Ahjo laulamassa.

Juhlayleisöä
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Kaatuneitten muistopäivä 20.5.2018.
Aaro Lehtisen siunaustilaisuus
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Matkalaiset yhteiskuvassa.

Pärnun
kuntoutusmatka
11.6.–16.6.2018

Lääkärintarkastukseen odotusta.

Timo piti huolen iltatilaisuuden
musiikista.
Hoitojen jälkeen ruoka maistui.
17

Kunniapuheenjohtaja
Lauri Kosken
95-vuotisjuhla
seurakuntatalolla
7.8.2018

18

Veteraanien kuntoutuspäivä
Tammenlehväkeskuksessa 18.10.2018

19

Itsenäisyyspäivä 6.12.2018
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Kansanedustaja Arto Satonen, Sastamalan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Lauri Koski ja Rehtori Jari Andersson kahvilla

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Joki- Kirkkoherra Kari Koivu pitämässä juhlapuhetta.
nen toi juhlaan kaupungin tervehdyksen.
21

Poimintoja Veikko Kareisen
dentenä lapsena. Lapsia oli kaikkiaan
kahdeksan. Isä sairasteli viimeisinä
aikoinaan paljon, nuorempana hän oli
Veikon mukaan ”mallikirvesmies ja
savottajätkä”, kova yrittämään (liekö
innostus puutöihin ja uuttera mielenlaatu tarttunut Veikkoon isältä?). Isä kuoli lasten ollessa vielä pieniä. Elämä oli
tiukkaa suuren perheen vuoksi. Veikko oppikin tekemään töitä jo nuorena.
14-vuotias Veikko meni, monen muun
aikansa nuoren tavoin, renkipojaksi läheiseen maalaistaloon.

Veikko asuu nykyään Sastamalassa omakotitalossa rauhallisella alueella. Tampereella asuva poika käy usein vanhempiensa luona, naapurit auttelevat talvisin mm.
lumitöiden kanssa.
Huhtikuussa 95 vuotta täyttäneen Veikon vuosipäivää juhlittiin omaisten ja
ystävien kesken, kuulumisia vaihtaen ja
menneitä muistellen. Pitkään elämään on
mahtunut paljon.

LAPSUUS JA NUORUUS:
Syntynyt Kiihtelysvaarassa 16.4.1923
pieneen pirttiin vanhempiensa vii22

Veikko kertoo: ”Aikanaan sitten kun
tuli sota, menin linnoitustöihin. Joensuun lähellä Onttolassa tehtiin tankkiesteitä ja muita (sellaisia) valtatien varteen. Se (paikka) oli joen takana (…)
Maantie meni joen yli ja siitähän ne
odotteli vihollista, jos se tulis, mutta ei
ne sinne asti päässeet. Rintamat muuttu sinne syvemmälle Karjalaan. Kolme vuotta kesti sotaa minun kohalla.”
Myöhemmin, vielä sodan aikana, Veikko lähti lääkintäkouluun Lahteen. Hän
kertoo: ”Silloin kun kouluun otettiin
halukkaita, niin minut valittiin sieltä
sitten lääkintäkouluun… Lahdessa oli
semmonen lääkintäaliupseerikoulu…
Se oli sota-aikana.”
Talvisodan aikana Veikko toimi lääkintämiehenä Syvärin eteläpuolella. Puhdetöinään hän suoritti teknilliseen kouluun
valmistavaa kurssia Kansainvälisyysseuran kirjeopiston kautta.

elämästä
SIVIILIAJASTA:
Sodan loputtua Veikko muutti Lahteen,
jossa työskenteli vaneritehtaalla (Serlachius).
Lahdesta käsin Veikko pyrki Kotkaan
sahateollisuuskouluun. Veikko pääsikin
kouluun ja opiskeli ahkerasti. ”Sieltä sitten, kun koulu päättyi, sain siirron Vammalan vaneritehtaalle”, Veikko kertoo
muutostaan Tyrväälle. Vammalassa on
asuttu siitä asti, ja siellä ovat syntyneet
myös kaksi lasta.
Veikko työskenteli Vammalan vaneritehtaalla työnjohtajana eläköitymiseensä
saakka. Puun veistelystä ja rakentelusta
Veikko on aina pitänyt: oma talo ja kesämökkikin ovat omien kätten töitä. ”Kun
olin vuorotöissä (tehtaalla), vapaa-ajalla
olin täällä kotona töissä.”
Eläkkeelle jäätyään Veikko osallistui
ahkerasti Tyrvään vanhan kirkon (Pyhän Olavin kirkon) paanutalkoisiin.
Kirkon tuhopolton jälkeen hän ryhtyi
kirkon jälleenrakennustalkoisiin yhdessä muiden periksiantamattomien
rakentajien kanssa. Taidolla veistettyjä
paanuja kertyi tuhansittain. Vaikka työhön suhtauduttiin veikkomaisella uutteruudella ja intohimolla, hauskaakin oli
– talkoissa oli mukava tekemisen meininki: siellä tapasi tuttuja ja tarjolla oli
hyvää ruokaa.

Veikko oli mukana veteraanien organisoimassa paperinkeräystoiminnassa monta vuotta.
Veikko on aina viettänyt aktiivista,
tervehenkistä elämää ja osallistunut monenmoiseen. Urheiluseura Voimassa
(Vammalan Seudun Voima eli VSV) hän
toimi pitkään työskennellen muun muassa toimitsijana monissa eri urheilutapahtumissa. Omiin lempiharrastuksiin kuului talvisin hiihto, syksyisin marjastus ja
lentopallo Voiman Ukoissa – lentopalloa
Veikko harrasti vielä kahdeksankymppisenä. Urheilua on tullut seurattua myös
tv:n välityksellä: tyttärentytär muistaa
lapsuudestaan ne monet yleisurheilu-,
hiihto-, mäkihyppy- ja jääkiekkokisat,
joita papan kanssa on yhdessä jännitetty.
Veikon elämänohje nuoremmille: ”rehellisyys ja ahkeruus palkitaan.”
Kirjoittanut Minna Kulmala
(tyttären tytär) ja
Osmo Kareinen(poika)
keväällä 2018
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Talvisodan päättymispäivän
muistotilaisuus Vammalan
seurakuntatalossa 13.3.2018
Arvoisat sotaveteraanit, lotat, sotaveteraanien puolisot ja lesket, hyvät juhlavieraat.
Olemme tänään koolla muistamassa
talvisodan päättymispäivää 13.3.1940
-78 vuotta sitten. Päivää,joka aikalaisille oli surun ja järkytyksen päivä. Päivää,
jota edelsi yli 26.000 suomalaisen sotilaan kaatuminen 105 päivää kestäneessä
sodassa ja joka sinetöi 400.000 ihmisen
kodin menetyksen. Päivää, joka sen kokeneiden mielessä näyttäytyi tappion ja
murheen päivänä.
Tänä päivänä me tiedämme, mikä ratkaiseva merkitys talvisodalla oli Suomen
itsenäisyyden säilyttämisessä.
Olemme koolla talvisodan päättymispäivän muistotilaisuudessa, emme juhlassa, sillä sota ei voi koskaan olla juhlimisen
aihe. Sana muistotilaisuus vie ajatukset
hautajaisiin ja hautaan siunaamisen jälkeiseen vainajan muistohetkeen. Paljolti
samasta asiasta nyt onkin kysymys.
Tänään muistamme ja muistelemme –
surua ja kunnioitusta tuntien – niitä ihmisiä jotka talvisodassa antoivat henkensä
Suomen itsenäisyyden puolesta. Muistelemme sitä uhria jonka karjalaiset ja muut
kotinsa ja omaisuutensa jättämään joutuneet antoivat.
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Kiitollisina muistamme sitä uhria, jonka
te – arvoisat sotaveteraanit, lotat ja kotirintamalla työtä tehneet annoitte kärsien sodan
vaivat, kauhut ja haavoittumisen tuskat.
Sodan elänyt ikäluokka joutui antamaan kohtuuttoman paljon elämästään
yhteisen hyvän eteen. Sitä uhria meidän
ei sovi koskaan unohtaa.
Viime sunnuntai-iltana ajelin kotiin
päin ajatuksissani tämä tilaisuus. Olin
vaipunut mietteisiini kun yhtäkkiä mutkan takaa näin pimeyden keskellä bussipysäkillä hahmon armeijan varusteissa.
Mies oli kovin nuoren ja suojattoman
näköinen. Välähdyksenomaisesti ymmärsin, mitä tarkoittaisi jos eläisimmekin
toisessa ajassa ja tilanteessa, ja tuo nuori
mies ei olisikaan matkalla opettelemaan
maanpuolustustaitoja, vaan matkalla sinne jonnekin mistä ei ehkä elävänä tai ainakaan ehjänä paluuta olisi.
Silloin ymmärsin hyvin kirkkaasti
kuinka hyvin meillä tänä päivänä asiat
ovat. Mieleni täytti syvä kiitollisuus siitä,
että saan elää turvallista ja hyvää elämää,
itsenäisessä ja vakaassa maassa. Että saan
elää pelkäämättä itseni puolesta tai rintamalla olevan puolisoni, isäni, veljeni tai
muun läheiseni puolesta.
Ihanne olisi, että armeijoita ei lainkaan
tarvittaisi. Historia kuitenkin osoittaa,

että oman maan puolustaminen on välttämätöntä. Jos ihminen jotain on osannut
alusta asti, on sotiminen. Myös Raamatussa puhutaan paljon sodasta ja rauhasta.
Matteuksen evankeliumissa sanotaan
näin:
Matt. 20: 25-28
Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen
ja sanoi: ”Te tiedätte, että hallitsijat ovat
kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa
olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo
teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla
teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei Ihmisen Poikakaan
tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja
antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien
puolesta.”
Palvelemiseen ja itsensä alttiiksi antamisen henkeä on tarvittu paljon, että
tämä maa on saatu säilytettyä vapaana.
Sitä henkeä on tarvittu erityisen paljon
myös maamme sotien jälkeisessä jälleenrakentamisessa ja kotinsa menettäneiden
asutuksessa: kun elämän ehtoja on aivan
konkreettisesti jouduttu uudelleen jakamaan, jotta kaikilla olisi paikka ja mahdollisuudet elämälle. Voimme tänä päivänä olla ylpeitä siitä, että sitäkin tahtoa on
suomalaisista löytynyt.
Suomessa on eletty ja taisteltu siniristilipun alla. Usko puolestamme ristillä
kuolleeseen Jeesukseen on ollut meille
suomalaisille voiman, turvan ja rauhan
lähde kaikissa vaiheissamme.
Kirkkovuodessa kuljemme nyt matkaa
kohti Jerusalemia ja Jeesuksen kärsimis-

tä. Seuraamme Vapahtajaamme sillä tiellä, jolla hän kantoi puolestamme kaikkein
painavimman taakan – meidän syntiemme taakan.
Sen vaelluksen ja pimeyden jälkeen tapahtui kuitenkin jotain ihmeellistä. Tyhjästä haudasta loisti kirkas valo ja enkeli
lausui sanat: ”Miksi etsitte elävää kuolleitten joukosta, ei hän ole täällä, hän on
noussut kuolleista.”
Meidän syntimme sovittanut Vapahtaja on turvamme niin sodan kuin
rauhan aikana. Hän vie meidät kerran perille– sinne missä ei ole itkua,
ei sotaa, eikä kuolemaa. Taivaan kotiin, ikuiseen iloon ja kirkkauteen
Tarja Kopalainen,
seurakuntapastori
Sastamalan seurakunta
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Miinanraivaajat

kauan unohdettu veteraanisukupolvi, jonka ansiosta yksikään
kauppalaivamme ei tuhoutunut.
”Merenkulku on välttämätöntä,
eläminen ei ”
Välirauhansopimuksessa vuonna 1944
Suomi velvoitettiin raivaamaan kiireellisesti miinat Suomenlahdesta. Jo tuolloin
tiedossa oli, että urakasta tulee haastava.
Suurimmat haasteet olivat aluksi siinä,
että Suomi tarvitsi miinanraivaukseen sekä
kalustoa, että koulutettua henkilökuntaa.
Suomella olisi pitänyt olla 200 alusta
miinanraivaukseen, mutta niitä oli vain
neljäsosa tästä määrästä. Tilanne oli siinä mielessä nurinkurinen, että kun Suomi
olisi voinut palata rauhanaikaiseen vahvuuteensa, niin miinanraivaus vaatikin
laivastoon lisäresursseja.
Miinoja oli Suomenlahdella niin paljon, että vuonna 1945 Helsinkiin pääsi
vain pikku aluksilla saaristoväylää pitkin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt jäsenellemme Helsingin Miinanraivaajakillan puheenjohtajalle Erik Erwekselle 4.luokan Vapaudenristi kunniamerkin. Kunniamerkki
luovutettiin pääesikunnassa 3.12.2018.
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Vuoden 1945 raivaus ei kuitenkaan poistanut ongelmaa, koska miinojen raivaus
tapahtui ensin Neuvostoliiton vesillä mm.
Viipurinlahdella ja Koiviston salmessa.
Vuosina 1945 – 1950 saatiin lopullisesti
Suomen rannikkovedet puhdistettua merenkululle turvalliseksi.

Minkälaisia miinoja raivattiin
Miinoja oli lähes 50 erilaista mallia: yleisempien suomalaisten, saksalaisten ja
venäläisten miinojen lisäksi ruotsalaista,
hollantilaista, englantilaista, ranskalaista ja
italialaista alkuperää olevia. Yleisempiä
tyypeistä edusti perinteinen suomalainen
sarvimiina S/43. Suomalainen laatikkoankkurilla varustettu sähkömekaaninen sarvimiina vuodelta 1943 oli 535 kg painava ja
sen lataus oli 100 kg trotyyliä. Miinaa oli
laskettu v. 1944 itäiselle Suomenlahdelle
852 kappaletta ja vuonna 1945 Suomenlahdelle ja Ahvenanmerelle 169 kappaletta. Se
oli myös miinatyyppi, jota viimeiseksi laskettiin jatkosodan jo päätyttyä sodassa Saksaa vastaan. Viimeisimmät 60 kpl laskettiin
28.1.1945 Russarön saaren kaakkoispuolelle. Oudompi miina oli saksalainen, erittäin
vaikeasti raivattava maihinnousun torjuntaan tarkoitettu matalaveden miina KMA.
”Maihinnousumiinoja” laskivat pääasiassa
saksalaiset kesällä 1944 Viipurinlahden länsirannalle ja niiden raivaaminen oli taitoa ja
kärsivällisyyttä vaativaa. Kivikkoista pohjaa laahaavat raivaimet katkeilivat yhtä mittaa. Koska pohjassa seisseet miinat eivät
aina räjähtäneet kalustoon törmättyään, ei
tiedetty oliko kysymyksessä miina vai kivi.

Miinojen erilaiset ominaisuudet hankaloittivat raivaustyötä. Myös se, että miinoja oli
laskettu erittäin tiheästi aiheutti arvaamattomia tilanteita, saattoi syntyä ketjuräjähdys,
ensin räjähti yksi, joka räjäytti seuravaan ja
sitä seuraavan jne. tämä aiheutti oman vaaramomenttinsa raivaustyöhön.

Raivaukseen tarvittava kalusto
Aluksi kalusto oli täysin riittämätön vain
noin neljäsosa tarvittavasta, niinpä jouduttiin inventoimaan myös kaikki rannikko- ja
sisävesialueilla liikkuvat siviilialukset ja
niistä otettiin 90 parasta alusta käyttöön
varustettavaksi
miinanraivauskalustolla.
Niiden kuljettaminen sisävesiltä aiheutti myös oman ongelmansa mm. Saimaan
vesistöltä siirrettiin 35 sisävesihinaajaa
tähän käyttöön. Tämä oli melkoinen isku
talouselämälle, koska samaan aikaan oli
luovutettu kaikkein parhaimmat alukset sotakorvauksena Neuvostoliitolle.
Raivaajalaivastoon tuli 7 raivaajaosastoa,
joissa oli yhteensä 14 raivaajalaivuetta. Raivausosastoista kolme (1-3) tuli laivaston ja
neljä (4-5) rannikkotykistön perustamiksi.
Raivauslaivastoon tuli 205 alusta, joista raivaajia oli 141, viitaveneitä 50, esikunta- ja
emälaivoja 6 ja huoltoaluksia 8. Raivaajalaivaston vahvuus oli 2200 miestä.

Miinanraivaajamiehistö
Jos oli kalusto kirjavaa niin oli miehistökin, komentaja evp Tapani Mattilan
sanoin: ”suomalaisen miehen sopeutumiskyky ja venyvyys oli ihmeteltävää”.
Raivausosastojen ja laivueiden komentotehtäviin riitti kantahenkilökuntaan kuuluvia upseereja, mutta alusten päälliköiksi
ja konemestareiksi jouduttiin kutsumaan
siviilejä ja jopa asevelvollisia nuorukaisia. Nuoret raivaajat joutuivat vaativaan ja

vaaralliseen työhön yleensä ilman kokemusta ja koulutuskin oli varsin teoreettista, koulutusta jouduttiin jopa inspiroimaan
talvella jäällä, niin että hevosta apuna käyttäen opeteltiin hinauskaluston kytkentää ja
käyttöä. Vuosi 1945 oli kaikkein vaikein
puutteellisen kaluston ja kokemattoman
miehistön johdosta. Erittäin suureksi onneksi raivaustyö alkoi keväällä ja ahtojäät
olivat nostaneet kaikkein lähimpänä pintaa
olevat olleet miinat, joten raivaus voitiin
aloittaa aluksilla joiden syväys oli matala.
Raivausaikataulu oli tarkasti määritelty:
alue mikä oli raivattava ja määräpäivä mihin mennessä raivaus oli suoritettava, niinpä työtä jouduttiin tekemään käytännöllisesti katsoen ympäri vuorokaudet, ilman
lomia ja vapaapäiviä. Matkaan lähdettiin
aamulla klo 4.00 ja palattiin klo 21.00
maissa ja siinä välissä oli laadittava tarkat
raportit tehdystä raivaustyöstä, joten eipä
jäänyt juurikaan lepoaikaa, kun oli lähdettävä uuteen urakkaan.
Uhrauksiltakaan ei vältytty sillä miinanraivauksessa kuoli 28 ja haavoittui 32 miestä.

Raivauksen tulos
Miinoja ja räjähtäviä raivausesteitä raivattiin sodanjälkeisinä vuosina 19451950 yhteensä 9276 kappaletta, joista
7000 ”trallattiin” kahtena ensimmäisenä
vuonna. Jotta täysi varmuus saatiin 10
meripenikulman alue kuljettiin raivauskalustolla kolmeen kertaan, joka tarkoittaa
40 kierrosta maailman ympäri, niinpä yksikään kauppalaivamme ei sodan jälkeen
ole ajanut merimiinaan Suomen vesillä.
Koonnut Pirkko Maaranen
Lähteet: Erik Erwes Me raivasimme Suomenlahden
Elävä arkisto: Komentaja evp Tapani Mattila haastattelu
1985
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DI Erkki Aaltonen

PALOMIEHEN SOTA
Sota Suomessa on aina merkinnyt suurta määrää tulipaloja. Todettakoon ja
antakoon aihetta ajatteluun, että sodan osapuoli on aina ollut suurvalta.
Turku, Suomen vanhin kaupunki oli olemassa joskus 1200-luvun jälkeen. Venäläiset polttivat sen v. 1318, tanskalaiset v.
1509 ja uudelleen v. 1522, tuhoisampia paloja mainitakseni. Viimeisistä seuraavassa.
Isäni, juuri 19 vuotta täyttänyt vapaaehtoinen oli maaliskuussa 74 vuotta sitten
yhtenä viimeisistä sotilaista kävelemässä
talvista maantietä Viipurista kohti kotiSuomea. Keväinen rauha ja lintujen laulu
jäi mieleen pitkän rytinän jälkeen. Mieleen
jäi myös tieltä kinokseen suistunut punainen paloauto. Kertoessaan tätä minulle isä
mainitsi, että hän luulee auton olevan nyt
täällä meillä, Tyrvään paloautona. Kertomus on yksi syy luennolle, ”palomiehen
sota”. Toinen syy on Tyrvään palokunnan
juhlavuosi, se täyttää 125 vuotta. Kiikan
VPK perustettiin aluksi Tyrvään VPK:n
osastoksi ja isäni oli sodan jälkeen sen
päällikkönä. Syistä merkittävin on kuitenkin palokuntalaisten tärkeä tehtävä sekä
etulinjan että kotirintaman taisteluissa.

”Viipurilaisen” tarina.
Talvisodan aikana Tyrvään palokunnan
kuorma-auto ja tilalle saatu Rannin Konepajan kuorma-autokin olivat rikkoutuneet.
Raskaana välirauhan kesänä 1940 päätettiin ostaa Lappeenrannasta viipurilainen
vuosimallin 1938 Ford, VPK:n letkuauto.
Autolla oli talvisodan aikana sammutettu
palavan Viipurin tulipaloja. Silloinen III
Armeijakunnan huoltopäällikkö, majuri
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Wolf H Halsti mainitsee, että tämä auto
olisi helmi-maaliskuun vaihteessa ollut
ojaan ajettuna Hovinmaan ja Nurmin
asemien välisellä tiellä. Talvisodassa henkihieveriin uupunut ja kovaa autopulaa
poteva Suomi hinasi Fordin lähes sadan
muun auton ohella Lappeenrantaan. Nyt
auto on palokuntalaisten talkoilla entisöimä Tyrvään VPK:n museoauto.

Mikä on palokunta?
Ajattelepa hetki, mitä palokunta on. Palokunta taitaa olla ainoa suuri ja järjestäytynyt joukko, joka on aseistamaton ja joka
oman henkensä uhalla pelastaa ihmisiä.
(Vrt. Puolustusvoimat ja poliisi, jotka
myös pelastavat ihmisiä.)
Tyrvään VPK sai alkunsa Ojansuun
talon tulipalosta. Talo paloi keskellä päivää ja väkeä oli runsaasti palopaikalla.
Minkäänlaista sammutuskalustoa ei ollut,
”niinpä talo sankan katsojajoukon läsnä ollessa saikin palaa perustuksiaan myöten”.
Venäjän vallan loppuvuosina elettiin sortokausia. Venäjän viranomaiset yrittivät
estää kaiken kansallisen yhteenliittymisen Suomessa - myös palokuntien synnyn. Lopulta Tyrvään VPK kuitenkin v.
1889 saatiin perustetuksi. VPK perusti
heti eri kyliin ruotuja, kyläosastoja. Niitä
on ollut yli kymmenessä kyläkunnassa.
Kiikan ruotu perustettiin v. 1892 ja itsenäistyi v.1894.
Palokuntaväki osasi jo sotien alla ainakin henkisesti varautua tulevaan. v. 1937
tehtiin ehdotus valtion liikkuvien sammutusjoukkojen perustamisesta. Talvisota pani vauhtia ja ensimmäiset liikkuvat

sammutuskomppaniat lähtivät liikkeelle
ennen Viipurin takaisin valtausta v. 1941.
Palopäällystökoulu kehitti tavallisista
kuorma-autoista halpoja ”irtosammutusautoja”, jotka osoittautuivat hyviksi.
Talvisodan alkaessa 1939 kansakoulun
päättänyt, 16-vuotias Mauno Koivisto
liittyi heti Turun palokuntaan. Työtä oli,
satamakaupunkia pommitettiin usein. Jatkosodan alussa hän palasi vapaaehtoiseksi ja siirtyi 1941 kenttäsammutusjoukkoihin ensin Karjalan Kannakselle ja sitten
Laatokan pohjoispuolelle.
Sotilaspalotoimi on lähes yhtä vanhaa
kuin järjestäytynyt sotaväki. Näin oli jo
1800-luvun Suomen venäläisvaruskunnissa. Suomen itsenäistyttyä varuskuntiin
perustettiin sotilaspalokuntia kantahenkilökunnasta.
Sotien aikana puolustusvoimien palontorjunta joutui kovalle koetukselle.
Päämajaan perustettiin v. 1942 Palontorjuntatoimisto ja palopäällikkö. (Sijoitus
Päämaja II:een eli sotatalousesikuntaan.)
Kussakin yhtymässä (Div,Pr ja vast.)
oli palontorjuntaupseeri. Rintamalle perustettiin24 kenttäsammutusjoukkuetta.
Vakinaisia sotilaspalokuntia oli suurissa
huoltokeskuksissa ja puolivakinaisia tehdas-, varikko-,varasto- ja laitosalueilla.
Jos siviilipalokunta oli, hoidettiin palontorjunta yhteistyössä. Ilmasuojelujoukot
osallistuivat kulovalvontaan. (Js. hist 6
siv. 335)
Siviilipalotoimessa kiinnitettiin jo sodan alla huomiota päällystön koulutukseen
ja toimintaan suurina, monen palokunnan
järjestettyinä yksikköinä suurpaloissa ja
sodan varalta. Tyrväällä todetaan: Sota
rajoitti VPK:n toimintaa ”valtaosa jäsenistöstä oli kutsuttuna maanpuolustustehtäviin kuka minnekin”. Palokunnat

jäivät siis vanhojen ja nuorten varaan.
Talvisodan alussa NL:n ilmapommituskaadareita vastaan Suomella oli asettaa
1500 koulutettua koneruiskuyksikköä.
Sotavahingoiksi laskettiin 675 milj.mk,
jos ¾ palovahinkoja. Jatkosodan aikana jäsenpalokuntien päälliköt, johto- ja
toimihenkilöt sekä lähes poikkeuksetta
myös palokuntalaiset joutuivat rintamalle
v. 1945 saakka. 1941 liittopalokuntia oli
n. 270 ja jäseniän. 10 000. (Suomen Yleinen palokuntaliitto)

Rintamalta
Taisteluissa vihollinen käytti kaikkia keinoja, mm. sytytti tahallaan tulipaloja.
Vammalan rykmentin (JR36) ensimmäisissä taisteluissa oli niin sankka savu,
että muutaman metrin päästä menevän
vihollisosaston ”molitus” kuului, mutta
mitään ei näkynyt. Kaasusuojelukomppania määrättiin palonsammutukseen. (JR36
sotapvk).
Autovaurioita vältettiin määräämällä
kuljettajat ajamaan omia autojaan. Palomiehiä määrättiin varmasti paloautoihin
ja ambulansseihin, joihin heillä oli paras
ammattitaito. Kaasusuojelukomppaniat
tarvitsivat palomiesten taitoja, samoin
pioneerit. Tietoja palokuntalaisten sijoituksista minulla ei ole.

Turun palotoimi
Sodan alussa monet palomiehet kutsuttiin
rintamalle. Palokunnantalo takavarikoitiin armeijalle. Jo ennen Talvisotaa paloasemat suojattiin ja miehet varustettiin.
Ikkunat peitettiin santalaatikoin tai järeällä puulla, kellarien katot vahvistettiin,
valot pimennettiin ja paloautojen lyhdyt pimennettiin. Miehistölle hankittiin
runsaasti öljytakkeja, -housuja ja kumi29

saappaita. Lotat ja muut naiset kutoivat
villapukineita paitsi rintamalle, myös palomiehille. Lotat toivat palopaikalle lämmintä juotavaa, joskus ruokaakin. Pakkasta oli usein -30 C, sammutus saattoi
jatkua eri pommituspaloissa yhtä mittaa
10 tuntia, joskus vuorokauden ympäri.
Varusteiden ansiosta vilustumissairauksia ei juuri ollut. Ruotsi lahjoitti kuormaautotyypin paloauton (Chevrolet) ja kaksi
moottoriruiskua. (Pori samanlaiset).
Turun VPK toimi sotilaallisesti järjestettynä 204 Ilmasuojelukomppaniana.
Turkuun perustettiin erillinen palontorjuntakomppania (EPK). Vahvuudet
yhteensä 240-250 m.
EPK:n otettiin
vapaaehtoisia nuorukaisia, miehiä ja työvelvollisia. He vapauttivat palomiehet
huoltotöistä. Letkut olivat usein paksun
jään alla ja niitä voi olla käytössä yli 14
km yhtenä vuorokautena.
Heti sodan alussa ilmoittautui palokuntaan kahdeksan reipasta neitiä tai rouvaa
sairasautojen kuljettajiksi ja paarinkantajiksi. He hoitivat työnsä hyvin. Myös palopäällikön autonkuljettajana oli nainen
ajaen isänsä palokunnalle luovuttamaa
autoa. Talvisodan aikana Turussa oli 126
ilmahälytystä, joista pommituksia oli 65,
pommeja yli 6 000. Koot: 1,5 kg elektronipalopommi -> 50 kg naftapommi,
sytytti talon äkkiä -> satojen kilojen miinapommi. Vauriot: 680 rakennusta vaurioitui pahoin ja 132 rakennusta tuhoutui
kokonaan.

Helsingin palotoimi
Talvisota syttyi 30.11.1939 mm. Helsingin pommituksella. Palolaitos ei juuri
ollut varautunut sotaan. Tilanne oli sekasortoinen. Miehistön ja kaluston määrä oli riittämätön. Miesten muonitusta ja
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huoltoa ei ehditty järjestää. Palosuojelu
saatiin kuitenkin nopeasti kohennetuksi.
Palomiehet osoittivat suurta rohkeutta ja
ripeyttä. Jopa pommitusten alla oli toimittava. Suuret tuhot saatiin estetyksi.
Jatkosodan syttyessä palokunta kokonaisuudessaan alistettiin 18.6.1941 puolustusvoimille ilmasuojelukomppanioina
(Is.K). Vahvuus oli 8 Is.Kaa ja lisäksi lähiympäristön 6 Is-joukkuetta.

Sammutusvahvuudet
Talvisodassa Helsingin sammutusvahvuus oli vajaa 400 miestä. Se saatiin likimain vastaamaan tarvetta (650m) 200
nostomiehellä ja 20 Tukholman palokunnan vapaaehtoisella. Jatkosodassa
vahvuus oli vain kolmannes 750 miehen
tarpeesta. Miehet olivat rintamalla. Viimeisen suurpommitukseen saatiin kuitenkin 165 miestä maaseudun palokunnista.
Paloautoja oli Talvisodassa 22 ja kaksi
lahjoitusautoa Englannista, jatkosodassa
28 autoa.
Pommituspalot: Talvisota 25 – 1941/
14 – 1942/ 8 – 1943/ 7 – 1944/ n. 250.
Suurpaloa ei syttynyt.

Suurpommitukset 1944
6.2 -44 Yli 10 hälytystä keskustassa, pystyttiin lähettämään pieni yksikkö joka paloon. Apua Lohjalta, Hyvinkäältä ja Kuusankoskelta asti, sammutuksesta selvittiin
hyvin.
16.2 -44 Paloja pohjoisissa kaupunginosissa. Palokunta rajoitti palot, apuvoimia
ei tarvittu.
26.2 -44 Rajuin n. 900 lentoa, suuret
tuhot. Sammutusyksiköt eivät riittäneet
joka paloon. 16 maaseudun VPK:ta, 165
miestä osallistui sammutukseen, 3 miehen tappiot (liik.onn.)

Pommeja pudotettiin n. 16500, suurimmat painoivat tonneja, palopommeja
lähes puolet kaikista.
Helsingin pommitus oli Neuvostoliiton kaukotoimintailma-armeijan suurin
operaatio. Tarkoitus oli tuhannen koneen
tekemällä tulimyrskyllä panna Suomen
kotirintama polvilleen. Suomalaisten torjunta onnistui hyvin, 95 % pommeista ei
osunut. Pääosa putosi mereen.
Pari viikkoa myöhemmin NL:n kaukotoimintailmavoimat saivat valtavaa tuhoa
aikaan Tallinnassa. Pommitus oli merkittävästi pienempi kuin Helsingissä, mutta
kuolleita oli ainakin 700. Helsingissä kuolleita siviilejä oli n. 150 (toisissa lähteissä
162-190). Tallinnan noin 9 000 talosta tuhoutui tai vaurioitui yli 5 000. Helsingissä
tuhoutui tai vaurioitui 434 rakennusta.

Tampereen palotoimi
Talvisodassa Tamperetta pommitettiin ankarasti. Pahin päivä oli 2.4.1940, jolloin
palokunta sai 22 hälytystä samaan aikaan.
Palokunta koottiin vanhemmista miehistä
ja nuorista pojista (n. 30 m). Yksi palokuntapoika kuoli, syynä oli kova pakkanen, yli vrk:n kestänyt sammutustyö, liikarasitus ja keuhkokuume.
Jatkosodan aikana Tamperetta ei pommitettu, ilmahälytyksiä oli vähän.

Sodan jälkeinen pula-aika
Tyrväällä
Laukulan osasto osti v. 1945 liittoutuneiden ylijäämävarastosta Ford Sussex
kuorma-auton ja rakensi sen talkoilla kalustoautoksi.
1940-luvun lopulla tilattiin Sisu-paloauto, hankinta kariutui sodanjälkeisiin toimitusvaikeuksiin. Lopulta Nuupalan osasto
sai Vanaja-paloauton alkukesällä 1951.

Määräraha-asia oli edennyt Tyrvään kunnanvaltuustoon, jossa käytettiin pääasiassa hylkääviä puheenvuoroja. VPK:n
kalustohuone oli kunnantalo-Jaatsin sivurakennus. ”Keskustelun kestäessä VPK sai
hälytyksen tehdaspaloon Mouhijärvelle ja
lähtö tapahtui juuri kunnantalon pihassa
olevalta tallilta. Valtuuston kokous keskeytyi valtuutettujen rientäessä pihamaalle
katsomaan palokunnan lähtöä. Kun tilanteen rauhoituttua kokoonnuttiin jatkamaan
määrärahan käsittelyä, ei pyydettyjäkään
puheenvuoroja haluttu käyttää, vaan autohankintamääräraha hyväksyttiin puheenjohtajan nuijan kopautuksella”. Tosin
kokous päätti, että auton tilaaja ja ostaja
on Tyrvään kunta. Sodan vaikutukset näkyivät. Auton valmistuksessa oli käytetty
käytettyjäkin osia. Osat olivat peräisin liittoutuneiden armeijan Eurooppaan jääneistä ylijäämävarastoista.

Historiaa
Kunnia ensimmäisestä järjestetystä palokunnasta kuuluu Ranskalle. Pariisiin palkattu, sotilaallisesti järjestetty palokunta
perustettiin v. 1716. Myöhemmin palokunta liitettiin armeijaan, jonka hoidossa
Pariisin palontorjunta oli ainakin vielä
1980-luvulla.
Suomen ensimmäinen vapaaehtoinen
palokunta perustettiin v. 1838 Turkuun.
Venäjän vastahangan vuoksi seuraava saatiin vasta 25 vuotta myöhemmin
Poriin. Krimin eli Oolannin sota osoitti miten puutteellista palontorjunta oli.
Maailman mitassa ensimmäinen vapaapalokunta oli perustettu 102 vuotta aiemmin Yhdysvaltoihin v. 1736. Ajatuksen
isä oli Benjamin Franklin.
(Esitelmä Pukstaavissa 7.4.2014)
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Palkitut toimihenkilöt 2018
Sastamalan Veteraaniasiain neuvottelukunta palkitsi kaupungin toimihenkilöitä Suomen Sotaveteraanien mitalilla.
Palkittavat olivat Mari Ollinpoika, kotihoitojohtaja,
Leena Rajakallio, sosiaalityöntekijä ja Veteraaniasiain
neuvottelukunnan sihteeri sekä Päivi Mäki-Kerttula, kulttuuripalvelupäällikkö.
Mitalit jakoivat Lauri Koski, Sastamalan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja, Pekka Maaranen em yhdistyksen puheenjohtaja ja Veteraaniasiain neuvottelukunnan
varapuheenjohtaja sekä allekirjoittanut Veteraaniasiain
neuvottelukunnan puheenjohtaja.
Toisesta kuvasta käy ilmi, mistä mitalista on kyse.
Palkitut ovat omissa virkatehtävissään edistäneet Sastamalan alueen sotaveteraanien niin henkistä, fyysistä
kuin taloudellistakin viihtyvyyttä tavalla, mikä ylittää normaalin virkatyön rajat.
Yhtenä osoituksena siitä on viimeisessä Sotaveteraani-lehdessä oleva tilasto Suomen
kuntien ja kaupunkien määrärahojen käytöstä veteraanien tukemiseen. Sastamala on
sijalla 12 jättäen kaikki suuremmatkin kaupungit Turkua lukuun ottamatta taakseen.
Matti Soini
Veteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja
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Jäsenviestin postitus

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n toiminta jatkuu vuonna 2019
kuten ennenkin monipuolisella ohjelmalla.
Jäsenviestimme on tärkeä yhdysside, joka kertoo toiminnastamme kaikille jäsenillemme ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä.
Sääntöjemme mukaan vain jäsenmaksun maksaneet ovat jäseniämme.

Jäsenmaksu v. 2019 vain 15 €
Kannatusmaksu on vapaaehtoinen, mutta sillä tuemme taloudellisissa vaikeuksissa olevien veteraanijäsenten tarpeita. Rintamatunnuksen omaavat veteraanit, heidän puolisonsa sekä
veteraanien lesket ovat vapautetut jäsenmaksusta.
(Irroita lomake ja suorita maksusi 28.2.2019 mennessä)
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n Hallitus

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare
Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

OP

FI03 5660 0640 0179 68

TILISIIRTO GIRERING

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.

Sastamalan
Sotaveteraanit ry.

Jäsenmaksu 15 eur

€

Vapaaehtoinen kannatusmaksu

eur

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

28.02.2019

EUR
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PANKKI

BANKEN

Vammaspaino 2019

Kiitos jäsenille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta ja
hyvää vuotta 2019!

SASTAMALAN
SOTAVETERAANIT RY.
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