
JÄSENVIESTI
2021

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.



73. Jäsenviesti                      24. ilmestymisvuosi 1997-2021

Jäsenviesti TIEDOTUSLEHTI 2021 

Julkaisija:
Sastamalan Sotaveteraanit ry.
Pankkiyhteydet:
OP Sastamala FI03 5660 0640 0179 68
Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja
Kotisivu:
www.sastamalansotaveteraanit.net
Toimituskunta:
Pekka Maaranen, p. 050 5512 669
pekka.h.maaranen@kopteri.net
Jaakko Lampimäki

Lehti ilmestyy kerran vuodessa 
Painopaikka:
Vammaspaino, Sastamala
Painosmäärä 550 kpl.
Jakelu:
Ilmaiseksi yhdistyksen jäsenille ja 
ulkopuolisille.

Kansikuva: jouluaaton vartio sankarihaudalla.

HALLITUS 2020

Talous
Pirkko Maaranen
050-5375690
pirkko.maaranen@kopteri.net

Tilaisuuksien emäntä
Paula Juvela
040-5133567

Pekka Maaranen 
050-5512669 
pekka.h.maaranen@kopteri.net
puheenjohtaja
Markku Esko   
03-5112917
markku.esko@kopteri.net
varapuheenjohtaja
Lauri Koski  
050-3568355 
lauri.j.koski@gmail.com
kunniapuheenjohtaja

Erkki Aaltonen 
044-5135525
Pekka Koski  
050-5512668
pekka.koski@live.com
Matti Niemi  
050-631431
matti.niemi@niementehtaat.fi
Aapo Nurmi  
050-5126012
aapo.nurmi@nurmet.fi

Pekka Salonen
0500-333109
pekka.salonen@kopteri.net
Antti Ollila  
050-5187340
antti.ollila@kopteri.net
Hannu Toivonen
0400-633734
hannu.toivonen@kopteri.net
Tauno Virtanen
0500-339508
tauno.virtanen@kopteri.net



1

PUHEENJOHTAJAN
PÖYDÄLTÄ

Korona-pandemia vaikuttaa elämäämme!
Vuosi 2020 oli varsin erikoinen korona pandemian takia. Vuosi alkoi 
normaalisti vuosikokouksella ja maaliskuussa järjestimme talvisodan 
päättymisen muistotilaisuuden. Tämä jäikin vuoden viimeiseksi ylei-
sötilaisuudeksi. Tukityötä olemme kuitenkin pystyneet tekemään avus-
tamalla veteraaneja sekä heidän leskiään ja puolisoitaan taloudellisesti 
erilaisin lahjakortein. ”Veljeä ei jätetä.”
Korona vaikuttaa elämäämme vielä tänäkin vuonna. Eduskunnan hyväk-
symän lain perusteella yhdistysten sääntömääräiset kokoukset on kuiten-
kin pidettävä säännöissä määrättynä ajankohtana.
 Jäsenviestissä olevan toimintasuunnitelmamme päivämäärät ovat osit-
tain avoimia. Katsomme tapauskohtaisesti voimmeko järjestää yleisöti-
laisuuksia ja niistä ilmoitamme paikallislehtien järjestöpalstoilla. Toivot-
tavasti pandemia saadaan kuriin pikaisesti niin, että määräyksiä voidaan 
helpottaa ja elämä normalisoituu.
Olemme menossa kohti perinneaikaa. Veteraanit vähenevät. Viime vuona 
kutsun viimeiseen iltahuutoon sai 10 veteraania. Kunnioitamme heidän 
muistoaan.
Jäsenmaksun maksamalla olet Sastamalan Sotaveteraanit ry:n jäsen ja 
samalla tuet toimintaamme. Kannatusmaksu on vapaaehtoinen.
Kiitos jäsenillemme ja tukijoillemme kuluneesta vuodesta!
Siunattua Uutta Vuotta 2021

Pekka Maaranen
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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Jäsentilaisuudet:
xx.01. Kuntovoimistelu alk. klo 9
13.03. Seppeleenlasku Talvisodan
 päättymisen muistopäivänä
24.03. Vuosikokous klo 12, srk-talo
xx.06.  Kesätapahtuma klo 13
 paikka avoin
xx.11.  Pikkujoulu, srk-talo klo13
24.12.  Kunniavartio sankarihaudalla 

Yleisötilaisuudet:
22.03.  Di Erkki Aaltosen luento 
 Mouhijärven Yhteiskoululla
 ”Kävikö Jatkosodan taistelut 
 hermoille”
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
20.05. Kaatuneiden muistopäivä
08.11. Di Erkki Aaltosen luento 
 Sastamalan miesten jatkosota
xx.11.  Kirkkopyhä+lounas srk-talo
06.12. Itsenäisyyspäivän juhla

Sastamalan Sotaveteraanit ry tar-
joaa arkunkantoapua rintamatun-
nuksen omaavien sotaveteraanien 
ja lottien siviilihautajaisissa. Ar-
kunkantoapua annetaan Sastamalan 
Seurakunnan alueella. Arkunkanta-
jina toimivat ensisijaisesti puolus-
tusvoimien sotilasvirassa palvelevat 
tai palvelleet evp-sotilaat. Arkun-
kantajat ovat pukeutuneet sotilas-
pukuun. Kantajat osallistuvat arkun 

kantamiseen vainajan ilmaisemasta 
tahdosta tai omaisten toiveesta.                                                                                                                                   

Palvelun tarkoitus on saattaa 
kunniakansalaisemme arvokkaasti 
haudan lepoon vainajan ja omaisten 
toiveita kunnioittaen.

Yhteyshenkilö
Markku Lindroos 040 5472477
markku.lindroos05@gmail.com                 

Toimintasuunnitelmassa huomioidaan pandemian aiheuttamat kulloisetkin voi-
massa olevat määräykset. Ilmoitamme tapahtumista myös paikallislehdissä.

Evp-sotilaiden saattoapu
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YHDISTYKSEMME TOIMII

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. 
VUOSIKOKOUS 2021

torstaina 24.3.2021 klo 12.00 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)

Esitetään
- Toimintakertomus vuodelta 2020
 (Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
 Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020
 Toimintatarkastuskertomus vuodelta 
 2020                   
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 (Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
- Talousarvio vuodelle 2021

Päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vastuuvapauden myöntämisestä
 tilivelvollisille yhdistyksen tileistä ja
 hallinnosta vuodelta 2020
- Toimintasuunnitelman 2021 
 hyväksymisestä
- jäsenmaksuista vuodelle 2021,

 hallituksen ehdotus: varsinaiset jäsenet,
 veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
 kannatusjäsenet 15 e   
- Talousarvion 2021 hyväksymisestä
- Hallituksen jäsenmäärästä v. 2021, 
 hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
- Kokouspalkkioista, hallituksen ehdotus:
 ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
- Toiminnantarkastajien palkkioista,
 hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan 
- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2021
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 vuosiksi 2021-2022 (säännöt § 11)
 Hallituksen jäsenet: Lauri Koski, Aapo 
 Nurmi, Antti Ollila, Pekka Salonen ja 
 Tauno Virtanen.
 Erovuorossa: 
 Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi, 
 Hannu Toivonen ja Erkki Aaltonen.

 Toiminnantarkastajat tarkastamaan 
 vuoden 2021 tilejä ja hallintoa.
 Nykyiset ovat Veikko Junnila ja Timo 
 Rantanen, varalle Olli Simola ja Peter 
 Johansson.

Ilmoitusasiat 
Kokouksen päätös
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Sastamalan Sotaveteraanit ry.

Perustettu 21.02.1966.  Rn:o 92539

TOIMINTAKERTOMUS
01.01.-31.12.2020

YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun 
yhdistyksemme 54. toimintavuosi. Toi-
minta vuonna 2020 oli koronapandemian 
rajoittamaa.  Kunnioitimme ja noudatim-
me yhteiskunnan asettamia rajoituksia. 
Epidemiasta huolimatta toimintamme 
ulottui kuntovoimistelusta juhlatilaisuuk-
siin ja hallinnon vaatimat kokoukset pi-
dettiin normaalisti.  Puheenjohtaja Pekka 
Maaranen on osallistunut Sotaveteraa-
niliiton piiri- ja valtakunnantason koko-
uksiin. Yhdistyksen talous on vakaa ja 
olemme voineet eri tavoin antaa tukea 
veteraaneille. Yhdistyksemme vuosiko-
kouksessa 20.2.2020 valittiin puheenjoh-
tajaksi edelleen  Pekka Maaranen, vara-
puheenjohtajaksi  Markku Esko.  Hannu 
Toivonen jatkaa  sihteerinä ja Pirkko Maa-
ranen  taloudenhoitajana.  Yhdistyksem-
me toiminta on luonnollisesti veteraani-
henkistä ja isänmaallista, jo sääntöjenkin 
velvoittamana. Kannattajajäsentemme 
aktiivisuus on entistä tärkeämpää ja toi-
minnan vastuu lepää nais- ja perinnejä-
senten harteilla.  Monipuolisen toiminnan 
kohokohtia olivat perinteinen Talvisodan 
päättymisen muistotilaisuus 13.3. sekä 
vuosikokous 20.2.seurakuntatalolla. 

HALLINTO

Hallitus: Pekka Maaranen (pj.), Lauri Kos-
ki (kunniapj.) Markku Esko (vpj.), Hannu 
Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen, Pekka 
Koski, Matti Niemi, Aapo Nurmi, Antti Ol-
lila, Pekka Salonen, Tauno Virtanen.
Työvaliokunta: Pekka Maaranen pj., 
Lauri Koski, Markku Esko,  Hannu Toi-
vonen.
Toiminnantarkastajat: Veikko Junnila 
ja Timo Rantanen, varalla Olli Simola  ja 
Peter Johansson.
Varapuheenjohtaja Markku Esko: tilai-
suuksien ohjelmat ja juonto.
Sihteeri Hannu Toivonen:  pöytäkirjat, 
merkkipäiväonnittelut, juhlajärjestelyt..
Hengellinen työ: Seurakunnan papit. 
Markku Lindroos ja Hannu Toivonen: ha-
vuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.
Kuntovoimistelu: ohjaajana Marko Mik-
kola.
Naisten keittiö- ja tarjoilutoimintaa 
johtaa Paula Juvela.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla: 
Markku Esko
Lipunkantajat: Pekka Maaranen: Suo-
men lippu, Simo Lehtomäki: yhdistyksen 
lippu.
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Sastamalan kaupungin veteraaniasian 
neuvottelukunta: Pekka Maaranen
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 
hallitus: Pekka Maaranen
Jäsenviesti: Pekka Maaranen
Jäsenasiat: Pekka Maaranen, Pirkko 
Maaranen

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2020: 
varsinaisia jäseniä 21, joista naisia 9 ja 
miehiä 12. Leskijäseniä 33 ja puolisojäse-
niä 3, kannattajajäseniä 364.  Yhteensä 421 
jäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja 
on Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Matti 
Niemi ja Aino Sandholm. Vuoden aikana 
nukkui pois 13 varsinaista jäsentä, 0 puoli-
sojäsentä, 0 leskijäsentä ja 11 kannattajajä-
sentä. Yhteensä 24 jäsentä.

TOIMINTA

Jäsentilaisuudet:
08.01. Kevätkauden kuntovoimistelu 
 Torikeskuksessa.
24.03. Vuosikokous seurakuntatalolla, 
 30 hlöä.
xx.06. Kesätapahtuma peruttu.  
25.11. Pikkujoulujuhla srk.talolla peruttu.
24.12. Kunniavartio sankarihaudalla.

Yleisötilaisuudet:
13.03. Talvisodan päättymisen muistoti-
laisuus, 70 hlöä.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä, sep-
pelten lasku, ei juhlatilaisuutta.
20.05. Kaatuneitten muistopäivä, seppel-
ten lasku, ei juhlatilaisuutta.
08.11. Veteraanien kirkkopyhä + kahviti-
laisuus seurakuntatalossa

Vuosikokous seurakuntatalolla 20.1. Pekka Koski ja Aapo Nurmi
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09.11. Erkki Aaltosen luento:”Kävikö 
sota hermoille?” 25 hlöä.
06.12. Itsenäisyyspäivän seppelten lasku 
sankarihaudoilla, ei juhlaa.
24.12. Veteraanien kunniavartio Tyrvään 
kirkon sankarihaudalla.

VETERAANITYÖ

Toiminnassamme on pyritty tukemaan 
veteraanien henkisen ja fyysisen kunnon 
ylläpitoa.  Arvostusta ja kunnioitusta 
osoitamme  jäsen- ja juhlatilaisuuksilla.   
Veteraanien terveyttä ja liikuntakykyä 
olemme tukeneet mm. jalkahoidoilla ja 
osallistumalla lääkärin määräämiin fysi-
kaalisen hoidon kuluihin.  Lisäksi olem-
me välittäneet piirin, Sastamala Säätiön 
ym. avustusrahaa veteraanijäsenillemme. 

Poisnukkuneiden veteraanijäsenten 
muistoa on kunnioitettu laskemalla siu-
naustilaisuuksissa havuseppeleet.  Vete-

raanijäsentemme sekä leskien ja puoli-
soiden merkkipäivät on huomioitu myös 
jalkahoitoon tai hierontaan oikeuttavalla 
lahjakortilla.

Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla 
kertoo sota-ajan 1939-45 tapahtumista ja 
puhdetöistä. Näyttelyyn on vapaa pääsy 
koulupäivinä.  Toimintamme kokonai-
suudessaan noudattaa pääpiirteittäin jo 
vuosia sitten hyväksyttyä ns. elinkaarioh-
jelmaa.   Perinnetyötä ovat ansiokkaasti 
toteuttaneet  Erkki Aaltonen ja lisäksi 
monet muutkin henkilöt.

KIITOS

Kaikki me yhdessä, sinä ja minä,  kannam-
me vastuuta  toiminnasta ja saamastamme 
arvokkaasta perinnöstä. ” Hoivatkaa, koh-
ta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis 
ol´ maa. Kertokaa lastenlapsille lauluin, 
himmetä ei muistot koskaan saa.”

Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia 
toimijoita ja jokaista jäsentä hyvästä toi-
mintavuodesta 2020.  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 (kun-
niapj.), Markku Esko (vpj.), Hannu Toi-
vonen (siht.),  Erkki Aaltonen, Pekka 
Koski, Matti Niemi, Aapo Nurmi, Antti 
Ollila, Pekka Salonen, Tauno Virtanen.

Ansiomerkkien jakoa. Pekka Salonen ja Markku 
Lindroos.
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Yksi kotiutuva varusmies muisteli pal-
veluksensa kohokohtia näin: ”Vala var-
sinkin oli erittäin hieno ja juhlallinen 
tilaisuus. Tulen muistamaan sen koko 
elämäni.”

Sotilasvalan vannovat nuoret miehet ja 
naiset liittyvät valan vannoessaan vuosi-
sataiseen perinteeseen. Julius Krohnin kir-
joittamat valalaulun ”Kuullos pyhä vala” 
sanat Suomen varjelus-väelle on julkaistu 
helmikuun 6. päivä vuonna 1871 – tasan 
150 vuotta sitten.  Näitä sanoja, joissa lu-
vataan uskollisuutta omalle isänmaalle, on 
opetellut ja laulanut ainakin viisi peräk-
käistä sukupolvea. Ja itsenäisen Suomen 
sotilaiden kansalliselle esivallalle vanno-
masta ensimmäisestä sotilasvalasta (Piek-
sämäellä) tulee helmikuussa kuluneeksi 
103 vuotta. Sotilasvalan historia yltää 
Ruotsin vallan ajalle, 1600-luvulle, ja vielä 
sitäkin kaukaisemmille vuosisadoille.

Olen jonkun kerran kysynyt varusmie-
hiltä, mitä vala heille merkitsee. Sotilas-
vala on selvästi arvokas ja tärkeä perinne. 
Yksi varusmies kirjoitti: ”Minun mielestä-

ni sotilasvala on tärkeä, siinä saa kunnian 
tunnustaa oman osuutensa, halukkuutensa 
ja valmiutensa rakkaan kotimaamme puo-
lustamista varten. Samalla kunnioitamme 
perinteitä, joita isämme, veljemme ja iso-
isämme ovat myös kunnioittaneet.” Toinen 
kirjoitti: ”Sotilasvalassa sitoudun lopulli-
sesti puolustamaan ja palvelemaan isän-
maata. Valan jälkeen olen virallisesti osa 
Suomen puolustusta.” 

Valapäivä on jo vuosikymmeniä ollut 
samalla hieno ja ikimuistoinen omaisten 
päivä. Tällainen järjestely on lisännyt 
entisestään juhlapäivän merkitystä. Omat 
muistoni ovat lähes 40 vuoden takaa: 
kyllä oli hienoa, että morsian ja äiti tulivat 
valalle. Merkillistä kyllä, isäkin, joka ei 
juuri kotoa lähde eikä juhlista piittaa, tuli 
tähän juhlapäivään mukaan. Varusmie-
histä pääosalle tosi tärkeää onkin, ”kun 
on suku tulossa katsomaan” ja vala on 
”myös läheisille tärkeä tilaisuus.”  

Suomalaisessa perinteessä sotilasva-
lan vannomiseen on 1800-luvulta alkaen 
kuulunut joko kenttäjumalanpalvelus tai 

Sotilasvala siirtää 
arvokasta perinnettä 
sukupolvelta toiselle

Vesa Auren.
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kenttähartaus. Sotilassanastosta on valatilai-
suudessa aina käytössä käskysanat ”rukoil-
kaamme” ja ”aamen”. Ehkä on hyvä kysyä, 
mikä on käytännön perusteluna.

Rukous on tärkeä osa ihmisenä olemista. 
Rukous on asettumista Jumalan eteen. Niin 
kauan kuin ihmisenä olen Jumalan kanssa pu-
heissa, kuuloetäisyydellä hänestä, voin pysyä 
ihmisyyden ja lähimmäisrakkauden suunnassa. 
Missä tämä keskustelu loppuu ja käännetään 
Jumalalle selkä, alkavat kovin helposti viha, 
aseet tai ihmisoikeusloukkaukset puhua. Usko-
kin uhkaa vaihtua ihmistä hyväksikäyttäväksi 
uskonnoksi. Yhteys Jumalaan tuo tarkoituksen 
ja mielen sinnekin, missä ihmisen kokemus 
on, että elämä muuten on mieletöntä. Rukous 
tuo toivon sinne, missä ei toivoa ole. Rukous 
ja siunaus tuovat Jumalan armon ja rakkauden 
ihmisen ja hänen läheistensä elämään.

Asettuminen Jumalan eteen antaa uskal-
luksen katsoa omaan sisimpään – pohjaan 
saakka. Nähdä se pahuus ja rikkinäisyys, mitä 
minussa itsessäni on, kohdata se rehellisesti 
sekä pyytää ja saada anteeksi. Tästä aukeavat 
elämässä myös mahdollisuudet läheisille ja 
toimiville ihmissuhteille.

Sotilasvalalla lähes aina - rukoillen - kiite-
tään menneistä sukupolvista, veteraaneista, 
kiitetään isistä ja äideistä sekä elämänkump-
paneista. Samalla pyydetään voimaa ja rohke-
utta kohdata ja selvitä edessä olevien päivien 
ja viikkojen tuomista tehtävistä ja haasteista. 
Näitä samoja kiitoksen aiheita ja pyyntöjä on 
hyvä tapailla mielessään, vaikka olisi vanno-
nut valansa jo kauan sitten.

Vesa Aurén                                                                                                                                    
Sastamalan kirkkoherra, 
evp kenttärovasti

Muistojen tie
Tässä on kuvien kertomus 
muistojen tiestä, jota kulki  
monta entistä sodan miestä. 
Nuorukaisina olivat tallanneet 
Laatokan rannat, sodan 
melskeessä samoilleet Äänisen 
sannat.
Tuli tutuksi Jandeba- ja 
Mäkäräjoki ja vuolas ja 
kuuluisa Syväri, toki.
Nämä tantereet tuskasta, pelosta 
kertoilla voi ja siitä, että joku 
jossakin armaastaan unelmoi.

Matkaseurueen mietteitä 
kuulostelin, ajoissa menneissä 
mukana hetken elin:                                                                                        

- Tuolla joen varressa 
valmiina oltiin sinne jonnekin, 
lähtökäskyä odoteltiin.                                                                                       
- Tuolla suunnalla taisteli 
patteri meidän.
- Tuossa pellolla eikö ollut It-
tykki teidän?
- Tässä ruohottunut 
juoksuhauta, sitä juostessa 
ehkä sydän huokaili ”auta”.                                                                                        
- Näillä seuduin käytiin 
taistelut kovat, tässä aseveljet 
monet kaatuneet ovat.                                                                                  
- Tätä tietä minua on joku 
sairaalaan vienyt, on kuin 
unta, kuljen samaa tietä nyt.                                                                                  
- Tuossa juuri oli Anteron korsun 
paikka, lyön siitä vetoa vaikka.                                                                                                       
- Tämän saunan me teimme ja 
saimme löylyn hyvän, nyt tässä 
näemme sen ränsistyvän.
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- Muistojen tie vie paikasta toiseen, 
joskus korpeenkin aikamoiseen.                                                                                               
- Tässä tuhoutui kalustoa ja miestä, kun 
soisessa maastossa ei ollut tietoa tiestä.                                                                

Seudut muistoissa säilyneet, unen 
mailla painajaisinakin häilyneet, 
vuosikymmenten jälkeen on nähdä 
saatu. Ihmettelin, miten rauhainen oli 

kulkijoiden mielenlaatu.  Ajan myötä 
valokuvat parhaimmatkin haalistuvat. 

Haalistunevatko koskaan miesten 
muistikuvat.

Sylvi Hyvösen matkakertomus
12 – 16.8.1991 rajan taakse tehdystä 
matkasta

Sastamalan Sotaveteraanit ry. onnittelee
1.2.2021
100 vuotta täyttänyttä
Matti Suuniittua
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Martta ja Veli Pakkalan perheeseen syntyi 
10.3.1920 potra poikavauva, joka sai ni-
mekseen Pekka. Pienen miehenalun mää-
rätietoisuus nousi esiin jo viisivuotiaana, 
jolloin hän lähti sisarensa Mirjan perässä 
kouluun. Ruokatunnilla Sanni-opettaja 
pyysi Pekkaa juomaan sisarensa maito-
pullosta. Pyyntöön tuli tomera vastaus: 
”En juo, tuo kuppi!” 

Alle 20-vuotiaana Pekka lähti naapu-
rin pojan kanssa Tyrväältä katsomaan 
maailmaa. He viettivät viikon Kannak-
sella linnoitustöissä vapaaehtoisena ja 
näkivät Viipurinkin kaikessa loistossaan. 
Vuosi oli silloin 1939. Pian puhkesi sota. 
Sota tuntui nuoresta miehestä ikävältä 
ja mielessä pyöri, että meneekö se koko 
nuoruus tässä.  Sota vei lopulta hänen 
elämästään noin 4 vuotta. Isä ei juuri 
sodasta meille lapsille puhunut. Tässä 
kuitenkin muutamia muistoja.  Hän pal-
veli Tuntemattoman Sotilaan konekivää-
rikomppaniassa tähystäjänä ja kiväärin-
johtajana.  Hän oli etulinjassa Juksovan 
metsässä noin 20 kilometriä Syvärin 
itäpuolella vuodesta 1941 kesään 1944, 
jonka jälkeen alkoi verinen tie täynnä 
kärsimystä ja hikeä päättyen syyskuussa 
Loimolaan. Tämä ei vielä riittänyt vaan 
vuorossa oli Lapin sota Oulu-Ylä-Muo-
nio. Sodan raskaimpana aikana hän pitää 
tätä jaksoa kesästä 1944 sodan loppuun 
saakka 

Itsenäisyyden ajan merkittävimpiä vai-
heita Suomessa oli jälleenrakennus. Kar-
jala menetettiin ja asunnoista oli valtava 
puute, mutta kovalla uurastuksella kui-
tenkin pärjättiin. Pekka rakensi Tyrvään ja 
Punkalaitumen rajalle vaimonsa Sallin ko-
titilasta lohkaistulle tilalle uudisasunnon, 
pienen talouskeskuksen, salaojitti pellot 
ja osti lisämaita. Perheeseen syntyi tässä 
ruletissa viisi lasta, kaksi tyttöä ja kolme 
poikaa. Lapset opetettiin työntekoon ja 
vieläkin silmissä näkyvät ne pitkät sokeri-
juurikasrivit, joita me lapset kontaten har-
vensimme. Kesälauantaisin ajeltiin ensin 
hevosella, sitten traktorilla ja 60-luvulle 
tultaessa autolla isä-Pekan kotirannoille 
Houhajärvelle saunaan ja uimaan. 

Isä auttoi myös konetöissä kylän 70 
taloutta, teki ns. ”trahtia” kuten hän itse 
sanoo.  Hän oli mukana myös monissa 
järjestöissä, joissakin puheenjohtajana, 
sekä Kiikan ja Vammalan valtuustoissa. 
Eläkepäivillä hän on ollut Sotainvalidi-
en Veljesliiton Vammalan paikallisosas-
ton hallituksessa, kuin myös asuntonsa 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana 
87-vuotiaaksi saakka. 

Isä lopetti maanviljelyn 70-vuotiaana ja 
on siitä lähtien asunut kerrostalossa kes-
kellä Vammalaa. Kesät ovat vierähtäneet 
Ylistenjärven mökillä saunoen ja vieraita 
kestiten. Teknisesti taitavana henkilönä 

100-vuotias sotiemme veteraani 
Pekka Pakkala
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hän käyttää sujuvasti läppäriä ja älypu-
helinta ja pitää näillä yhteyttä ystäviin ja 
lapsiin, joista useimmat asuvat muualla 
kuin synnyinseudullaan.

Pekka seuraa aikaa hyvin tarkasti ja 
viimeiset uutiset maailmanlaajuisestikin 
ovat hänen tiedossaan. Hän oli uutisista 
nähnyt korona-viruksen tuhoja Euroopas-
sa ja siksi päätti perua suuret 100-vuotis-
juhlat, jotka sitten pidettiin pienimuotoi-
sesti perheen kesken.

Pekan tyttäret Seija ja Salme

Pekka Pakkala oli Sastamalan Sotavete-
raanit ry:n vanhin veteraanijäsen. Hän sai 
kutsun viimeiseen iltahuutoon itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2020.

Me lähdemme
elämästä

Me lähdemme elämästä  

emmekä kuitenkaan lähde.

Me elämme edelleen kaikessa,

mitä olemme tehneet.

Kaikki, mitä olemme ajatelleet,

sanoneet  ja olleet   

jää elämään ja

valaisee toisten teitä.

Me kuolemme, 

emmekä kuitenkaan kuole,

vaan elämme niiden sydämissä,

jotka ovat rakastaneet meitä.

- Martti Lindqvist
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ERKKI AALTOSEN LUENNOT
KEVÄT 2021
Maanantai  22.3.2021 klo 12.30
Paikka: Mouhijärven yhteiskoulu
Aihe : Lyhyt luento siitä kävikö sota hermoille.
 Rintama taipui, mutta ei pettänyt ja Suomi vältti Viron kohtalon.
 Katsotaan video 1944 ratkaisu taisteluista.
 Lennolla mukana sota-ajan ja vaaran vuosien veteraaneja.

Syksy 2021
Maanantai 8.11.2021 klo 18.00 lukiolaiset 
Aihe: Sastamalan seudun miesten jatkosota.
 klo 19.00 yleisöluento
Aihe:  Shemenskin kelirikko taistelut 1942

Luentojen toteutuminen riippuu koronatilanteesta.
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Kuvassa ansiomerkkien saajat. Veteraanien  ansioristi Aapo Nurmi,  kultainen ansioristi Markku 
Esko, ansioristi  Pertti-Ala-Tala, hopeinen ansiomerkki Aino Ala-Tala, ansioristi Pekka Salonen, ho-
peinen ansiomerkki  Markku Lindroos.

Kuntovoimistelijoiden jouluruokailu.
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Talvisodan päättymisen 
muistotilaisuus 13.3.2020

Talvisodan päättymisjuhlan yleisöä.

Tilaisuuden juontaja Pirkko 
Esko.

Olavi Laaksonen esitti Veteraa-
nien Iltahuudon tilaisuudessa.

Kirkkoherra Vesa Auren pitä-
mässä juhlapuhetta.
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Talvisodan päättymisen seppeleen laskijat. Veteraanien seppele Aapo Nurmi  ja Pekka Salonen, kar-
jalaisten seppele Oiva Kaasalainen ja Esa Mäkinen.
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Veteraanien kirkkopyhän juhlaliputus marraskuussa 2020.

Kuva Paavo Kauniston siunaustilaisuudesta, jossa kantajina toimi evp-ammattisoitlaiden kantoryhmä.
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Seppeleen laskijat lähdössä tehtäväänsä.

Itsenäisyyspäivä seppeleet kirkossa.
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Pirkko Esko ja Pekka Salonen lukemassa tekstejä.
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Etulinjassa Shemenskin 
kelirikkotaisteluissa keväällä 1942
SOTAVETERAANI URHO AALTOSEN KERTOMAA
KIRJOITTI ERKKI AALTONEN DI

Kartta 1. Kuva Jatkosodan historia 4.

Kartta 2. Syvärin rintama 10.4.1942. Kuva Jatkosodan historia 4.

Suomalaisten huoltotie

Shemenski

Vaaseni



20

Kartta 4. Šemenskin-Pertjärven 
taistelun kulku 11.-15.4.1942. 
Kuva Jatkosodan historia 4.

Kartta 3. Shemenski-Pertjärven taistelut 
huhtikuussa 1942. Kuva Tammidivisioona.
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Venäläisten
kelirikkohyökkäykset

Kelirikkoaikana keväällä 1942 neuvos-
tojoukot hyökkäsivät huhtikuussa Syvä-
rillä. He laskivat, että kelirikko vaikeut-
taa suomalaisten puolustusta, erityisesti 
joukkojen keskitystä ja huoltoa. (Kartta 1)

Shemenski
Suomalaisilla oli sillanpääasemat Sy-
värin yläjuoksulla virran eteläpuolella. 
Sillanpää oli tärkeä, koska ainoa kelvol-
linen huoltotie rintamanosalta toiselle oli 
Syvärin takana. Syvärille venäläiset kes-
kittivät uusia tuoreita joukkoja, jotka 11. 
huhtikuuta aloittivat hyökkäyksen korpi-
alueella V ja VI armeijakuntien saumalla. 
Suomalaisilla miehityksenä oli vain kent-
tävartiot. Shemenskissä oli runsaasti soita 
ja matalia mäkiä soitten keskellä. (Kartta 2)

Tarkoitus oli murtaa suomalaisten puo-
lustus ja työntää suomalaiset Syvärin 
taakse. Suomelle taas oli tärkeää pitää 
helposti puolustettava ja mahdollisimman 
vähän joukkoja vaativa puolustuslinja.

Yhteensä puna-armeijan kuusi divisi-
oonaa ja neljä prikaatia iski neljää suo-
malaista divisioonaa vastaan. Hyökkä-
ykset torjuttiin kaikkialla muualla noin 
150 kilometriä leveällä alueella paitsi 
Pertjärven-Shemenskin suunnalla. Siellä 
neuvostojoukot etenivät suurin voimin 
soitten ja korpien läpi ja katkaisivat suo-
malaisten mainitun tärkeän huoltotien. 
Suomalaisten etulinja jäi saarroksiin. Li-
sävoimia saatuaan suomalaiset tuhosivat 
Pertjärven suuntaan edenneet venäläiset. 
Shemenskin Aukijärvelle (Kartassa 3 Hauki-
lampi) saarrettu venäläisosasto sen sijaan 
pääsi livahtamaan motista 20. huhtikuuta. 
Neuvostoliittolaisten tappiot Syvärillä oli-

vat arviolta 14 000 miestä, suomalaisten 
440 kaatunutta ja runsaat 1700 haavoittu-
nutta. Vaasenin pommituksessa 12. huhti-
kuuta haavoittui kuolettavasti 17.D:n ko-
mentaja kenraalimajuri Aarne Snellman. 
Hän oli toinen sodan aikana kaatuneista 
suomalaiskenraaleista. (Kartta 2)

Urho Aaltonen (UA) kertoo:
”Tulin Kevyt Osasto 4:n (Kev.Os.4) en-
simmäisen jääkärikomppanian ensimmäi-
seen joukkueeseen sotamieheksi. Myö-
hemmin oli joukkueenjohtajan (J-joht.) ja 
komppanian päällikön (K-pääll.) taistelu-
lähetti.”

”Divisioonassa ei ensin oikein uskottu, 
että semmosessa paikassa olisi niin pal-
jon venäläisiä. Sinne lähetettiin luutnantti 
(ltn.) Uimosen johtama tiedustelupartio, 
joka juuttu pahaan paikkaan.” Siellä ltn 
Uimonen ja suuri osa hänen partiostaan 
kaatui 11.4.-42.

Ensimmäinen taistelu 
Saksjärven tiellä Shemenskissä
”Meitit hälytettiin Shemenskiin. Yö-
vyttiin Potporoisissa. Ihmettelimme 
Shemenskisä, kun siihen järven jäähän 
Saksjärven tiestä vasemmalle posah-
teli kranaatteja. Linjoille piti olla vielä 
matkaa. Naapuri olikin jo Shemenskin 
kylän korkeudella järven takana ja ne 
ampu siältä.” EA: kyseessä on Pääjärvi 
eli Šemenitsjärvi (Akjanjärvi) Shemens-
kin kyläryhmän (Bulajevan) eteläpuolel-
la, Saksjärvelle menevän tien varressa. 
(Kuva 1)

Shemenskin rintamasta oli vastuussa 
Jalkavärirykmentti 61 (JR61). Sen komen-
taja oli everstiluutnantti (evl.) T. Roos.

”Evl. Roos käveli hyvin hermostunee-
na, kun tultiin Shemenskiin. Kyseli, että 
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Kuva 6. Pesäke Shemenskissä. Kev. Os, 4:n mie-
hiä, oikealla Urho Aaltonen.Kuva 5. Vartiomies Shemenskissä.

Kuva 3. Kev.os. 4:n alkutaistelujen jälkiä 14.4.-42. 
Kaatuneita venäläisiä takaisinvallatulla alueella.

Kuva 4. 76 LK/13 oli kevyen kenttätykistöpat-
teriston kalustoa. Kuva Suomen Sota, 10. osa.

Kuva 1. Näkymä Smemenskin kirkon tornista ky-
lään. Järvi jäätyi vuoden 1941 syksyllä aikaisin. 
Kuva Tammidivisioona.

Kuva 2. Vallattua korsualuetta tarkastellaan. JR 
61:n reservipataljoonan ent. majoituspaikalla 
14.4.-42.
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misä oomme viivytelleet. Naapuri uhkas 
katkasta tien (Saksjärven tie) etulinjojen 
ja Shemenskin-Syvärin välillä. Suomalai-
set olis jäänyt mottiin. Ne oli jo vallannu 
korsut Saksjärven tien varresta, kun niihin 
törmättiin. Me ne sitten siihen pysäytim-
me. Oltiin asemisa mäen rinteessä huol-
totien takana hyvin liki tietä. Määkin olin 
tien ojasa. Itäpuoli oli alavaa koivupusik-
koo. Mitään kaivettuja asemia meillä ei 
ollu, linja vaan kun juur oli tultu. Korsuja 
niillä vaiheilla oli tiän takana.”

”Meidän vasemmalla puolellamme oli 
toinen joukko-osasto, oliko JR 23:sta, ja 
rintama teki siinä kulman ja jatkui tien 
yli. Shemenskin tiellä kävimme ensim-
mäisen taistelun tultuamme vastaiskuun. 
Venäläiset oli tien vasemmalla [EA: itä-] 
puolella. Konekivääri ampui tietä pitkin 
rintamalinjan kulmauksesta, mutta ve-
näläiset rynnisti siitä huolimatta tielle. 
Hämärää jo oli. Politrukit ajo niitä rivis-
töjen takaa väkisin hyökkäykseen, huuto 
kuului.”

”Niitä tuli vaan tiälle ja huusi URAA-
ta vaikka konekivääri niitti tietä pitkin ja 
paljon kaatu. Hylsyjä oli jo valtava kasa. 
Sitten rintaman kulmaukseen tuotiin 
katkastu kanuuna. Maltari [EA: Urhon 
komppanian päällikkö, 1.K] tuli sanoon, 
että suojautua vähän. Ammutaan tykillä. 
Ne oli kauheita soilauksia kun kanuunalla 

yöllä ammuttiin melkein tietä pitkin, hiu-
kan siittä vasemmalle. Ääni oli valtava 
ja ainakin kymmenen metrin tulenlieska. 
Kyllä ryssän tulo siihen tyrehty. Toi kuu-
ro korvani oli sinne suuntaan, ei se kuulo 
ainakan siittä parantunu.”

”Niitä kaatu siinä nin paljon, että maa 
oli ihan mustana ja röykkiöitä oli. Täyty 
ruumiita käännellä, kun vedettiin sitten 
seuraavana päivän pulkkaa paikan läpi. 
Joku siinä virkos eloonkin, oli tekeytyny 
kualleeks. Hyvät ameriikkalaiset varus-
teet niillä oli, ainakin saappaat. Suksia ei 
niillä nähty. Jostain Siperiasta ne oli jok-
ka Shemenskisä oli.” (Kuvat 2 ja 3, kartta 3)

Tulenjohtajan muistikuvia 
iltayöltä 13.4.1942

Jukka Leikkonen, tulenjohtaja (Kenttäty-
kistörykmentti 8:n 3.Patteri, 3./KTR 8): 
”Tykkinämme oli kevyt 76 LK, lyhennet-
ty kanuuna. …olivat erityisen hyvin suo-
rasuuntausammuntaan soveltuvia. Lyhen-
netty kanuuna oli helposti naamioitavissa 
lumeen suorasuuntaustehtävissä.” (Kuva 4)

Aamupäivällä 13.4. tuli tieto, että noin 
pataljoonan vahvuinen vihollisosasto oli 
tulossa suoraan kohti patteriasemia. ”Hel-
potuksemme oli suuri, kun saimme tiedon 
pataljoonan hyökkäyssuunnan muuttu-
misesta etelämmäksi. Siellä oli tien tun-
tumassa vastassa omia joukkoja suojaa-
massa elintärkeää Saksjärven tietä. Sain 
luvan (käskyn?) viedä tutun tykkini LK:n 
kovassa paineessa olevan jalkaväkikomp-
panian (2.K/JR 23) avuksi. Tykkivaljakot 
ja ratsurit olivat lähellä, joten saimme 
ripeästi tykin liikkeelle. Matkaa oli vain 
muutama sata metriä. Hämärässä ratsurit 
ajoivat ’tuliholvin alla’ puitten oksien ra-
pistessa vanjan konekivääritulessa.”

Konekivääri
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Kuva 7. Bulajevan  tietä Kev. Os. 4:n  saapumisaikana.

Kuva 10. JR 23:n miehiä  Shemenskin tiellä.

Kuva 8. Ranskalaista eleganssia Aunuksen lie-
jussa. Citroen odottaa vetäjäänsä. Kuva Tam-
midivisioona.

Kuva 9. Hevosetkaan eivät selvinneet Aunuksen 
liejusta. Kuva vuoden 1942 huhtikuun lopulta. 
Kuva Tammidivisioona.



25

”Lähin jalkaväen taisteluasema oli vain 
kymmenkunta metriä tien itäpuolella. Hi-
nasimme tykin miesvoimalla matalahkos-
ta kohdasta yli tienpenkan ampumaval-
miiksi. Kiirettä lisäsi edestä kaiuttimesta 
kantanut huuto ’Zarvaitjes’ (antautukaa!). 
Olin todella harmistunut kuultuani am-
musten olevan vain shrapnelleja tavan-
omaisten sirpalekranaattien puutteessa.

Tässä piili kuitenkin odottamaton 
onni, oikea ’kohtalon sormi’, koska jou-
duimme ampumaan tiuhaan metsään ai-
van lähituntumaan aiheuttamatta vaaraa 
omille joukoille. Parin koelaukauksen 
jälkeen määräsin palopituuden nollaksi 
ja korotuksen maata hipovaksi. Nämä 
kartessit lakaisivat etumaaston hirvittä-
vällä teholla niin, että henkiin jääneet 
vanjat -  mikäli heitä juuri oli -  vetäytyi-
vät satoja metrejä taaemmaksi, ja Saks-
järven tie oli tältä osin turvattu. LK:mme 
ajettiin takaisin tulipatterin lähelle yön 
pimeydessä.”

Taivasalla oltiin
Urho Aaltonen: ”Kerran meinattiin She-
menskisä pystyttää teltta. Se homma jäi 
kumminkin kesken. Sanottiin, että ryssät 
on ihal lähellä, ei voi telttaa pystyttää. 
Oltiiv vaan taivasalla. Viistoistaminnuu-
tia saatto torkahtaa puun nojalla. Sitten 
heräs kovvaav villuun. Kaikki paikat tä-
risi. Sovijärvi [EA: II joukkueen johtaja] 
kerran herätti vartioon. Mää nousij ja 
olin heti siittä painunu takasim mykky-
rääj ja nukkunu. Joku toinen tuli sitten 
tuuppiin. Vartiointi oli vähän semmosta 
sitten. Päivällä oli lämmintä, vesi lotisi 
ja kasteli kaikki paikat. Hiitotossut mei-
tillä oli huavasta. Ne oli kippurakärkiset, 
levveenirkkosen lapikkaam malliset, 
matala varsi ja nauhat. Jalkarätti oli si-

sällä. Jallaat kastu täysin, vettä sai vään-
tää jalkaräteistä. Yällä oli toistakym-
mentä astetta pakkasta ja paikat jääty 
kaikki. (Kuva 5)

Tappioita nuotiolla
UA: ”Kerran oltiin nuatiolla, niitä oli 
kaks. Kuivattiin jalkarättejä ja huapik-
kaita päiväsaikaan. Olin ltn. Maltarin 
lähetti. Kuljettiin linjaan päin. Oli ah-
rasta kun kaikki koitti kuivata varusteita. 
Kuinka mun ei sopinu olla siinä. Mää 
menin sitten toiselle nuatiolle. Ei pitäny 
ollav vihollista, mutta kulki joku poruk-
ka. Ne näki nuatiot ja räväytti toiselle. 
Ampu automaattiaseella siihen nuatiolle. 
Tuli isot tappiot, moni haavottu ja joku 
kaatukin. Nosteltiin ahkioihin. Ne voi 
olla perääntyviä ryssiä, niitä tuli siältä. 
Olis voinu ittekkin mennä, jos siinä olis 
ollu. Ihmeellinen johratus siinäkin oli.”

”Haavottunneet saatiin pois, mutta va-
rusteita jäi. Maltari sano, että ne täytys 
hakee. Ei se mua käskenym, mutta aat-
telin että mun täytyy se tehrä. Syäksyn 
sittes siihen nuatiolle ja toin. Lämmitte-
lyt jäi.”

Omassa keskityksessä
UA: Shemenskin kelirikkotaisteluis-
sa keväällä 1942 oma kranaatinheitin 
(Krh.) ampui tulivalmistelun meidän 
eteemme. Vakinainen tulenjohtaja oli 
poissa ja hänen tilallaan oli joku korp-
raali. Krh. ampui ensin koelaukauksen 
ja se meni liian kauaksi. Korotusta muu-
tettiin ja toinenkin koelaukaus meni hiu-
kan liian eteen. Sitten kuului kun koko 
tuliannos lyötiin yhteen menoon putkiin. 
Hetken kuluttua kranaatit alkoivat sataa 
meidän asemiimme. Tappioita tuli. Puita 
oli harvakseltaan, mutta onneksi ei puis-
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sa räjähtänyt. ”Yksikin konekivääriam-
puja makas asemassa ampumavalmiina 
kädet konekiväärin kahvoissa kiinni. 
Se oli vaan lumeen tehty kananpesä. 
Kranaatti osu maahan hänen jalkojensa 
väliin. Alapää meni ihan möyhyks. Ei 
se heti kuallu, ahkioon pantiin, mutta ei 
jääny eloon.”

Täpärä pelastuminen  
Shemenskin talvitiellä
UA: ”Oltiin Saksjoella, erämaassa lähel-
lä armeijakuntien rajaa. Niillä oli talvi-
tie huoltotienä. Kalustoo siinä tieuralla 
oli kulkenu, vaikka ei me hevosia nähty. 
Maltari sano, että kattotaan kuinka pitkäl-
le ne on jo perääntyny. Kävelimme talvi-
tietä. Sitten nähtiin kun heitettiin pikaki-
väärin lipas tiän yli toiselle pualelle. Se 
meitin pelasti. Ne oli nähny, että oomme 
tulosa ja väistänyt tiältä. Pikakivääri oli 
valmiina asemisa, mutta ei ne sitten am-
punu kun ketän ei tullu. Mettäaluetta se 
oli, palasimme mutkan taka. Joku jouk-
kuueenjohtaja oli mukanamme.”

Luutnantti Sovijärven 
haavoittuminen
UA: ”Komppaniani oli Saksjoella She-
menskissä. Oltiin kaukana divisioonien 
sauman alueella, suomalaisten linjoja ja 
asemia ei ollu. Hyökkäyksenkin teim-
me Saksjoen yli. Kahdestakin kohdasta 
yritettiin yli. Joen yli oli kaadettu puita. 
Mentiin niitä pitkin yli, joen levi oli vaan 
2-3 metriä eikä ollu erityisemmin ranta-
törmiä meitin puolella varsinkan. Mitään 
tulivalmistelua ei ollu. Venäläisten asemat 
oli joen takana. Venäläisten pesäkket oli 
ylempänä, maasto nousi sinne. Panssa-
ritorjuntakiväärikin sinne tuotiin, en tiä 
ammuttiinko sillä pesäkkeitä. Ei me päästy 

niitten asemiin. Täyty tulla takasin. Vääpe-
li Rämö kaatu, oliko se konekiväärikomp-
paniasta. Ei se meitin [EA: ei 1.K:sta] ollu. 
Sovijärvi haavottu hyökkäyksessä. Siinä 
rinteesä haavottu joku miäs. Sovijärvi 
meni apuun ja kun hän veti haavottunut-
ta haavottu itte rintaan. Sano, että se oli 
kimmake. Ei ollu kallioita Shemenskisä, 
jostain kivestä täyty olla. Kimmake meni 
selkäpuolelta ja tuli rinnan puolelle lähel-
le pintaa. Lääkintämiehet toi Saksjoen yli. 
Sovijärvi pantiin pulkkaan ja vedettiin. Se 
sano, että älkää häntä sitten ryssille jättä-
kö. Korpialueella liikku ryssiä ja omia se-
kasin. Päivänpuoleiset rinteet oli ihan sulia 
ja notkoisa oli vettä. Maltari sano mulle, 
että mes sääkin vetään. Se varmaan jollail 
lailla luatti, että hoidan käsketyn tehtävän, 
ja oli mulla korpraalin natsakin. Meitin 
täyty nostaa sitä välillä ja kaataa vettä pois 
pulkasta. Se valitti kun puolkka kolhi ki-
viin ja kantoihin. Pantiin sitten hakojakin 
alle. Sidontapaikka (Jsp) oli aika kaukana 
korpialueella. Kyllä me sen sinne vedim-
me.” (Kartta 4)

Takuumiehiä
UA: ”Tappiot oli Shemenskisä suuret. 
Joukkueestani puuttu johtaja ja jäljellä 
oli vaan kahdeksan miestä. Meitille tuli 
täyrennysmiähiä jostain kaasusuajelu-
komppaniasta. Poijaat puhu niitä takkuu-
miähiks, ei niillä oikein ollu semmosta 
meininkiä. Se oli tilapäinev vahvistus, 
vaan Shemenskin ajaan. Semmonen po-
rukka on huano, kun on paljon täyden-
nyksiä. Miähet ei tuntenu ryhmäjjohtajia 
eikä ryhmäjjohtajat miähiä.” Käytyjen 
taistelujen kovuutta kuvaa se, että Kev.
Os:4:n taisteluvahvuus oli Shemenskin 
taistelujen loppupuolella enää alle 100 
miestä. [EA: Kevyen osaston, joka vas-
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Veteraaniperinne ja sen säilyminen on ol-
lut muutamia vuosia veteraanijärjestöjen 
puheenaiheena niin liitto-, piiri- kuin pai-
kallistasollakin. Huoli siitä, mitä tapahtuu 
sen jälkeen, kun viimeinenkin kunniakan-
salaisemme on saateltu viimeiselle mat-
kalleen, on herättänyt keskustelua laajalti.

Sastamalassa asiaa mietittiin syvälli-
sesti jo lähes 15 vuotta sitten, siis vuo-
sikausia ennen kuin liittotasolla alettiin 
aiheesta keskustella. Meidän kaikkien 
tuntemat emeritusrovasti Timo Kökkö ja 

Sastamalan Sotaveteraaniyhdistyksen pu-
heenjohtaja Lauri Koski kutsuivat koolle 
alueella toimivat veteraani- ja reservi-
läisyhdistykset tavoitteena luoda etupai-
notteisesti valmius vääjäämättä edessä 
olevaan perinneaikaan. Lähtökohtana oli 
silloin ja on nytkin, että mitään ei muuteta 
niin kauan kuin yksikin veteraani elää ja 
hengittää paikkakunnalla.

Perinneaika lähestyy – 
oletko valmis?

taa jääkäripataljoonaa, määrävahvuus on 
n. 600 miestä].

Valokuva Shemenskin 
konekivääripesäkkeellä
UA: Kuvassa 6 on etulinjan koneki-
vääripesäke, jossa oli vartiossa koneki-
väärimies. Paikka on lähellä Sakspuroa 
17.D:n ja 11.D:n sauma-alueella. Kuvan 
otti 1.K:n päällikkö ltn. Maltari. Kuvassa 
on oikealla korpr. Urho Aaltonen katse-
lemassa rintamalehti Aunuksen Viestiä. 
Olin tällöin tappioitten takia Maltarin 
lähettinä. ”Maltari sano, että me sääkin 
siihen, mää otan kuvan. En viittiny kat-
tella kameraan, kattelin lehtee. Telttamme 
oli siinä lähellä pesäkettä. Maltari tarkasti 
asemia. Taistelut oli silloin jo rauhottu-
nu. Maltari sano, että saat lähtee lomalle. 
Siinä ketään vanhoja ennää ollukkan. 

Mää nousin sitten junaan Syvärin asemal-
la.” Välillä Shemenskissä oli rauhallista, 
mutta välillä tuli suuria vihollislaumoja. 
Ne  peräänty ja yritti linjojen läpi omalle 
puolelle. Niitten takia siinä se konekivää-
rikin oli. ”Shemenskissä on tapahtunut 
myös Väinö Linnan Tuntemattomassa So-
tilaassa oleva Rokan tapaus. Siinä Rokka 
tuhosi kokonaisen joukkueen.” (Kuvat 7, 8, 
9 ja 10)

Lähteet: Urho Aaltosen haastattelut vv. 1999-2009
E. Palmunen 1966, Shemenskin – Pertjärven taistelut. 
Kuvat, joiden lähdettä ei mainita ovat tästä teoksesta.
E-V. Sovijärvi 1985, ”Lentävät hämäläiset”, Kev.Os.4 
historia
Anssi Vuorenmaa, Kirjoitus Sotaveteraani-lehdessä nro 
6/2012
Tammidivisioona 1999, s. 90-92
Suomen sota 1941-45, 10. osa
Jatkosodan historia 4
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Näin onkin menetelty. Juhlimme edel-
leen varsin näyttävästi veteraanisuku-
polveamme ja kiitämme heidän työtään 
itsenäisyyspäivänä, kansallisena vete-
raanipäivänä ja kaatuneitten muistopäi-
vänä seppeleenlaskuin, juhlapuhein ja 
kahvitilaisuuksin. Viime vuosina vete-
raanien rivien harvenemisen myötä on 
jäänyt yksittäistä veteraania kohti myös 
enemmän taloudellisia resursseja heidän 
tukemiseensa kuntoutuksessa, kotona 
asumisessa, laitoshoidossa ja terveyden-
hoidossa. 

Sastamalan kaupunki on näissä tukitoi-
missaan yksi malliesimerkki. Kaupunki 
ei ole palauttanut veteraanitukeen saatu-
ja valtion avustuksia senttiäkään vuosi-
kymmeniin vaan pikemminkin löytänyt 
keinoja lisätuen hankkimiseen. Tämä toi-
minta osoittaa, että asiasta vastuussa ole-
viin tehtäviin on valittu oikeat henkilöt, 
jotka ainakin kirjoittajan mielestä tunte-
vat veteraaneista huolehtimisen virka-
velvollisuuden lisäksi henkilökohtaiseksi 
velvoitteekseen. Näissä tukirahanjaon 
avaintehtävissä ovat viime vuosina toimi-
neet kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika ja 
sosiaalityöntekijä Leena Rajakallio, joka 
toimii samalla Veteraaniasian neuvotte-
lukunnan sihteerinä. Oman merkittävän 
ja näkyvän osansa veteraanien hyväksi 
on tehnyt myös kulttuuripalvelupäällikkö 
Päivi Mäki-Kerttula huolehtimalla juhli-
en järjestelyistä. Kiitokset näistä toimista 
kaupungin johdolle ja yksittäisille viran-
haltijoille. 

Ilman Sastamalan seurakunnan tukea 
ei yhdenkään veteraaniperinteeseen liit-
tyvän tapahtuman järjestäminen olisi 
mahdollista. Meillä on ollut onni saada 
seurakuntaan sellaista henkilöstöä, jotka 
arvostavat veteraaniperinnettä ja muis-

tavat juhlasaarnoissaan ja-puheissaan ja 
päivittäisissä töissään korostaa veteraani-
sukupolven ansioita ja merkitystä nyky-
hetken hyvinvoinnillemme. Tämä koskee 
koko henkilöstöä kirkkoherrasta nuorim-
paan kesätöissä hautausmaalla toimivaan 
nuoreen.

Veteraaniperinnettä on myös isänmaan 
historian välittäminen nuorisolle. VIP 
Sastamala on jo muutaman vuoden ajan 
luovuttanut sastamalalaisille ylioppilail-
le kirjan Isänmaan parhaaksi - suojelus-
kunta- ja lottatyötä Sastamalan seudul-
la muistuttamaan vuosina 1918 - 1945 
tehdystä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä. 
Lahjoitukset aloitettiin 2017 Suomen juh-
liessa itsenäisyytensä 100-vuotistaivalta. 
Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta 
tärkeimmän valtiosopimuksemme, Tar-
ton rauhansopimuksen, allekirjoituksesta 
ja vielä tämän vuoden ylioppilaat saavat 
kirjan ylioppilaslahjaksi.

Mitä sitten jatkossa tehdään Sastama-
lassa?     

Keskustelulla veteraaniperinteen jat-
kosta kaupungin, seurakunnan ja eri 
järjestöjen piirissä etsitään vaihtoehtoja 
jatkolle. Mitä juhlia tullaan jatkossa jär-
jestämään, missä kulloinkin juhlitaan, 
milloin lasketaan seppeleitä ja kuka kul-
loinkin on vastuussa tapahtumien järjes-
telyistä. Myös tapahtumien aiheuttamista 
kustannuksista keskustellaan.

VIP Sastamala on kolmekymmen-
vuotisen historiansa aikana järjestänyt 
Tammisunnuntain etappijuhlat siten, 
että joka toinen vuosi juhla järjestetään 
Vammalassa ja joka toinen vuosi kappe-
liseurakunnissa. Tätä samaa periaatet-
ta soveltaen voitaisiin tulevaisuudessa 
järjestää kansallisen veteraanipäivän, 
kaatuneitten muistopäivän ja itsenäi-
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syyspäivän juhlallisuudet esimerkiksi 
seuraavalla tavalla:

 27.4. Kaat 6.12. 27.4. Kaat 
Vammala 2021 2025 2024 2023 2022
Kiikoinen 2022 2021 2025 2024 2023
Mouhijärvi 2023 2022 2021 2025 2024
Suodenniemi 2024 2023 2022 2021 2025
Äetsä 2025 2024 2023 2022 2021

Keskustelun alla on myös, onko joi-
takin muita juhlapäiviä, joita jatkossa 
vietetään säännöllisesti veteraaniperin-
teen merkeissä. Hyvin äkkiä unohdam-
me talvisodan päättymispäivän 13.3. ja 
jatkosodan päättymisen syyyskussa, el-
lei asiaa julkisuudessa muisteta ja siitä 
muistuteta.

Juhlallisuuksien lisäksi sosiaalisen 
median käyttö historian merkkipäivien 
informaation välittäjänä tulee entistä tar-
peellisemmaksi. Facebook, instagram ja 
twitter ovat helppoja kanavia täsmätiedon 
levittämiseen ja lyhyet, pelkistetyt tarinat 
luetaan varmimmin.

Valtakunnan tasolla Suomen Sotavete-
raaniliitto ja Tammenlehvän Perinneliitto 
pohtivat perinnetyön jatkamista ja sen 
ohjeistamista. Tammenlehvän Perinne-
liitto tuntuisi luontevimmalta katto-orga-
nisaatiolta, jonka sateenvarjon alla kaikki 
perinnetyötä tekevät paikallisyhdistykset 
voisivat toimia sen jälkeen, kun varsinai-
set sotaveteraaniyhdistykset ovat toimin-
tansa päättäneet.

Tapahtuu ylätasolla mitä tahansa, VIP 
Sastamala ry on valmis ottamaan vete-
raanien perinnetyön vaalimisesta vastuun 
koko Sastamalan alueella. Jo nyt hallituk-
sessamme on jäseniä kaikista kappeliseu-
rakunnista tai kaupunginosista ja nämä 
jäsenet ovat mukana myös paikallisten 

veteraaniyhdistysten toiminnassa. Lähtö-
kohtana on, ettei mikään muutu entises-
tä veteraaniyhdistyksen lakkauttamisen 
myötä. Yhteistyötä tehdään perinteen yl-
läpidon tiimoilla kaikkien asiassa mukana 
olevien yhdistysten, kaupungin ja seura-
kunnan kanssa.

Toivon, että kaikki veteraaniyhdis-
tysten kannattajajäsenet ovat mukana 
toiminnassa jatkossakin, jotta voimme 
yhdessä pitää yllä kotikaupunkimme ja 
kaupunginosiemme veteraaniperinnettä 
ja huolehtia niihin liittyvistä muistoista ja 
muistomerkeistä asiaan kuuluvalla arvok-
kuudella.

Liitän tähän loppuun otteita pöytäkir-
jasta alussa mainitsemastani kokouksesta:

MUISTIO
Vammalan Seudun Sotaveteraanit ry:n 
koolle kutsumasta perinneneuvottelu-
kokouksesta keskiviikkona 24.01.2007 
klo 17 – 18.55 Vammalan Museossa. 
 

Osallistujat: 
Lauri Koski                Vammalan Seudun
 Sotaveteraanit  
Timo Kökkö                 -”-
Martti Sipponen          -”-
Rauno Laitinen            -”-
Hannu Haapaniemi    Vammalan Sotainvalidit 
  
Pentti Lumme Karkun Sotainvalidit 
Semmi Lähteenmäki  -”-
Kalle Rikala Suodenniemen
 Sotaveteraanit
Teemu Turppa  -”-
Elina Ikonen Vammalan Seudun
 Rintamanaiset
Kaija Peräinen  -”-
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Matti Santa Impolan Poppoo ja
 Sastamala Säätiö 
Veikko Topi Kaatuneiden Omaiset
Markku Esko Vapaussodan ja Itsenäisyyden 
 Perinneyhdistys Sastamala ja
 Vammalan Seudun
 Rauhanturvaajat  
Jaakko Lampimäki Vammalan Reservinupseerit  
Erkki Pyhälahti Vammalan Reserviläiset 
Pirkko Esko Vammalan Sotilaskotisisaret 
Tuuve Aho  -”-
Pekka Salonen Vammalan Karjalaiset  
Heikki Kiuru  -”-
Olli Simola Aikapojat  
Pekka Koskinen Vammalan Museo   

1.
Vammalan Seudun Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Lauri Koski toivotti kaikki 
osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouk-
sen. Avauspuheenvuorossa hän mainitsi 
mm: Tämän tilaisuuden tarkoituksena on 
keskustella sodan perintönä saaduista yh-
teisistä arvoista  ja siitä, kuinka niitä voi-
taisiin alueellamme jatkaa ja hyödyntää. 
Sotiemme veteraanit ovat pian poistumas-
sa keskuudestamme. Tästä seuraa, että 
useat yhdistykset, jotka eivät ole huoleh-
tineet perinteen jatkamisesta, joutuvat pian 
vaikeuksiin tai lopettamaan kokonaan toi-
mintansa. Ajatuksemme on, että nyt kes-
kusteltaisiin ja mahdollisesti päätettäisiin 
siitä, ovatko saavutetut isänmaalliset arvot 
ja siihen liittyvä hyvä yhteishenki sellaista 
henkistä perintöä, jota tulisi säilyttää ja tu-
kea ja siirtää omaksuttavaksi seuraa-ville 
sukupolville. Veteraanipolvi kääntyy nyt 
nuorempien puoleen niin mahdollisissa 
toimenpi-teissä kuin vastuukysymyksis-
säkin. Toivon, että nyt käytävä keskustelu 
voisi johtaa käytännön toimenpiteisiin. 

2.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi 
Timo Kökkö ja sihteeriksi Rauno Laitinen.

3.
Rauno Laitinen alusti kokousasiaa puhu-
malla asiasta otsikolla ”Veteraanikausi 
päättyy –perinne-kausi alkaa. Hän kertoi 
Suomen Sotaveteraaniliiton liittokokouk-
sen 2006 hyväksymän tulevaisuus-suunni-
telman aiheuttamista sääntö- ym. muutok-
sista, joiden mukaan veteraaniaikakauden 
viimeisten vuosien edunvalvonta- asiat 
hoidetaan, ja että siirtyminen perinneai-
kakauden arvoasioiden hoi-toon tapahtuu 
hallitusti ja arvokkaasti sotaveteraanien 
määrän vähetessä ja keski- iän kohotessa. 
Hän totesi myös, että Vammalan Sotavete-
raaniyhdistyksessä on asia jo vuoden 2000 
alusta voimaan tulleen elämänkaariohjel-
man mukaisesti säännöissä ja yhdistyksen 
hallituksen kokoonpanossa huomioitu.

8.
Kokouksen puheenjohtaja Timo Kökkö 
kiitti Lauria Koskea kokousaloitteesta. 
Hän kantaa monella tavalla vastuuta vete-
raanien perinnöstä myös näin tulevaisuu-
teen katsellen. 
”Olemme olleet tärkeän asian äärellä. 
Kiitos mielenkiinnosta ja että te kaikki 
olette tulleet tätä asiaa yhdessä pohtimaan 
ja kantamaan meidän kanssamme vastuu-
ta veteraaniperinteestä. Odottakaa kutsua 
tämän saman asian ääreen. Lippu korke-
alla. Veteraanien perintö elää. ”

Matti Soini
Sastamalan kaupungin veteraani-
asiain neuvottelukunnan puheenjohtaja                                                   
VIP Sastamala ry:n puheenjohtaja  
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Olin kumitehtaalla töissä ennen varus-
miespalveluani. Tehtaalla työskenteli 
myös Kauko Suojanen, innokas veren-
luovuttaja. Hän oli lähdössä Tampereelle 
verenluovutukseen ja autossa oli tilaa. 
Lähdin mukaan. Matkalla Kauko kertoi 
haavoittuneensa räjähtävästä luodista kä-
sivarteen. Hänet pelasti saatu veri ja kiitol-
lisena hän halusi auttaa muita. Palattuani 
kotiin kerroin äidilleni verenluovutukses-
ta. Äiti kertoi, että hän oli ollut Varkauden 
kenttäsairaalan verilottana ja joutuneensa 
pari kertaa luovuttamaan verta suoraan 
haavoittuneelle. Minut oli motivoitu ve-
renluovuttamiseen. Luovutin kaikkiaan 
172 kertaa.  Huovinrinteellä johtaessani 
joukkuetta tai komppaniaa kerroin edellä 
olevat kokemukseni ennen verenluovu-
tusta. Sitten sanoin: ”verenluovutukseen 
perässäni – mars, seuratkaa.” Poikkeuk-
setta verta tultiin tarjoamaan.

Huovinrinteellä, Säkylässä olin usein 
oppaana ja isäntänä veteraaneille. Heille 
esiteltiin varuskunnan tiloja ja koulutus-
ta. Usein esittely päättyi upseerikerholle 
iltapalalle ja vapaaseen seurusteluun. Oli 
upseereita, aliupseereita ja miehistöä. Oli 

johtajia, virkamiehiä ja työläisiä. Panin 
merkille, kuinka kovat taistelut olivat luo-
neet hienon yhteishengen. Muisteluissa 
kävi ilmi, kuinka kovissa vihollisen tuli-
keskityksissä ei ollut paljon muuta tehtä-
vissä kuin olla poteron tai kuopan pohjal-
la ja toivoa, ettei kohdalle osuisi. Selvästi 
kävi ilmi, että moni risti kätensä ja sanoi: 
”Tapahtukoon sinun tahtosi.” Sen jälkeen 
ei enää tuntenut pelkoa. Itselläkin oli pari 
samankaltaista kokemusta Kyproksella 
rauhanturvaamistehtävissä.

Ensimmäinen merkittävä osapuoli oli 
kyproksenkreikkalainen kapteeni Diakos 
Vasilios. Hänen kanssaan vietimme yh-
dessä vapaa-aikojamme. Tutustuin maa-
laiskylien elämään, paaston aloittamiseen 
ja lopettamiseen sukujuhlissa, häihin, 
jumalanpalvelukseen, luostareihin, tais-
telupaikkoihin englantilaisia vastaan, 
kanien metsästykseen ja paljon muuhun. 
Muihin kansallisuuksiin tuli tutustuttua. 
Suomalaisena olin yleensä pidetty. Meil-
lä ei ollut siirtomaarasitetta ja sotam-
me Neuvostoliittoa vastaan oli yleisesti 
tunnettu. Turkin upseerit olivat muun 
muassa tenttineet Talvisodan taisteluja. 

Kokemuksia 
veteraanisukupolven 
perinnöstä
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Virallisten päivällisten jälkeen, kun siir-
ryttiin nojatuoleihin kahville ja konjakille 
irlantilaisia upseereita ryntäsi suomalais-
ten pöytiin. He olivat perehtyneet Suo-
men historiaan: vapaussotaan, talvi- ja 
jatkosotaan, karjalaisten asuttamiseen, 
velkojen maksuihin, sotakorvauksiin ja 
silloiseen elintasoomme. Näistä asioista 
he halusivat keskustella myös silmäk-
käin. Pian kävi myös selväksi, että irlan-
tilaiset vihasivat englantilaisia enemmän 
kuin suomalaiset ryssää. Pitipä se vaimon 
kanssa käydä toteamassa oikein parilla 
viikon matkalla Irlantiin.

Minulla oli yksi joukkue vahtimassa 
englantilaisessa campissä niin kutsuttuja 
makarioksen aseita, 30.000 Tsekkoslo-
vakiassa valmistettua rynnäkkökivääriä. 
Ne oli eräästä laivasta takavarikoitu ja 
osapuolet luottivat vain suomalaiseen 
vartiointiin. Samalla joukkue vartioi suo-
malaisia arestilaisia ja toimi campin pa-
lokuntana. Joukkue asui campissa ja ruo-
kailivat siellä campin ruokaa ja kävivät 
siellä myös messissä, kerholla,  oluella 
ja tikkaa heittelemässä. Suomalaiset kuu-
livat mainintoja: women army,  naisten 
armeija, ja muutakin samankaltaista huo-
mauttelua. Puvut eivät olleet yhtä hienot 
eikä muukaan olemus ollut siirtomaaso-
tilaan tyylistä. Suomen pojat eivät kestä-
neet ja nukkumaan mennessään potkivat 
englantilaisten ovia. Campin päällikkö 
kutsui minut puheilleen ja kysyi mihin 
rankaisutoimiin ryhdyn. Selviteltyäni 
poikieni kanssa mekkalaa kysyin, voi-
sinko pitää esitelmän poikieni isien tais-
telusta Neuvostoliittoa vastaan. Lupa 
annettiin ja pidin esitelmän Talvisodasta 
englanninkielellä melkein koko campil-
le. Pimeässä ja kylmässä Suomen mies 

hiihti ja motitti ylivoimaisen vihollisen 
tankkeineen ja tykkeineen. Tuhosi motit 
pala palalta. Ei kukaan voi puhua naisten 
armeijasta, ei ainakaan se maa, joka pa-
keni Dunkerquesta. Hetken kuluttua tuli 
pojiltani palaute, jossa he kertoivat hal-
veksunnan loppuneen ja heille oli tarjottu 
juotavaa ja englanninkielentaitoiset sai-
vat juttuseuraa.

Kyyditessäni Sastamalakodin asuk-
kaita kuulin monenlaisia sankaritekoja 
kotirintamalta. Eräs asukkinainen kertoi 
asuneensa sodan aikana Ekojärvellä. Lyp-
settyään 3 lehmää hän pyöräili Niemelän 
Leipomoon leipomaan rintamalle leipää. 
Leivontaurakan jälkeen takaisin pyöräily 
Ekojärvelle lehmiä lypsämään ja muuta-
kin karjaa huoltamaan. Vapaina päivinä 
piti tehdä metsässä polttopuita ja pilk-
koakin. Näitäkin tarinoita kuulin kaikilta 
sota-aikana lapsinakin eläneiltä.

Veteraanisukupolven taistelu ja sodan 
jälkeinen maan jälleenrakentaminen on 
maailmassa ainutlaatuista. Veteraani-
sukupolvi on ansainnut sekä kiitoksen 
että kunnioituksen. Kuulun veteraani pe-
rinteen vaalimista miettivään organisaati-
oon VIP-Sastamalan edustajana. Vuonna 
2007 Timo Kökön ja Lauri Kosken joh-
tamissa kokouksissa päätettiin yksimieli-
sesti, että Vapaussotien ja itsenäisyyden 
perinneyhdistys Sastamala kokoaa eri 
järjestöt ja organisaatiot pohtimaan ja 
päättämään, miten veteraanisukupolven 
perintö siirretään seuraaville sukupol-
ville. Ensin on myös saatettava henkilöt 
kunniallisesti iltahuutoon.

Markku Esko
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Saajan
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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

30.3.2021

Sastamalan
Sotaveteraanit ry.

50        Jäsenviestin postitus
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n toiminta jatkuu vuonna 2021.

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

Sääntöjemme mukaan vain jäsenmaksun maksaneet ovat jäse-
niämme.

Jäsenmaksu v. 2021 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 30.3.2021 mennessä)

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n Hallitus
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Kiitos jäsenille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta ja

hyvää vuotta 2021!

SASTAMALAN 
SOTAVETERAANIT RY.


