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PUHeeNjOHTAjAN
PöydäLTä…

Yhdistyksemme tarkoituksena sääntöjen mukaan on veteraanijäsentemme etu-
jen valvominen sekä toiminnan jatkaminen veteraaniperinteessä ja isänmaal-
lisessa hengessä. Näin on toimittu viime vuonna ja sitä käsitellään tulevassa 
vuosikokouksessamme 18.2.2015.

Toimintakertomus vuodelta 2014 on tässä lehdessä ja alkaneen vuoden toi-
mintasuunnitelma sekä elämänkaariohjelma v.2015 – 2020. Myös vuosiko-
kouskutsu on mukana.                     

Muutoksena aikaisempaan ilmestyy JÄSENVIESTIMME vain kaksi kertaa 
vuodessa (helmikuu ja syyskuu).  Myös suosittu kesätapahtuma (13.6.2015) 
pidetään nyt Vammalan srk-talossa yhdessä Sotainvalidiyhdistyksen kanssa.                        

Yhdistyksemme vilkas toiminta on huomioitu myös valtakunnan tasolla niin, 
että edustajamme kutsuttiin itsenäisyyspäivänä 6.12 Linnan juhlatilausuuteen. 
Täällä kahvitilaisuudessa sain istua presidentti Sauli Niinistön vieressä ja hänen 
toisella puolellaan oli viimeinen Mannerheimristin ritari Tuomas Gerdt. Todel-
la arvokas ja juhlallinen tilaisuus.                                                      

Veteraanit poistuvat. Viime vuonna kutsuttiin 18 rintamasotilas- tunnuksen 
omaavaa miestä ja 5 rintamapalvelutunnuksen omaavaa naista viimeiseen ilta-
huutoon. Muistamme heitä kunniaa tehden!                                           

Jäsen-ja kannatusmaksulomake on jälleen mukana kaikille, koska moni mak-
susta vapautettukin haluaa olla tukemassa vilkasta toimintaamme.   Kiitos kai-
kille jäsenille ja tukijoillemme hyvästä yhteistyöstä. Se kannustaa meitä jatka-
maan palvelemisen hengessä tänäkin vuonna!                                                    

Siunausta Uudelle vuodelle 2015!
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KUTSU 
OSMO OjANSIvU

”Armo teille ja rauha
Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta”

Joulukorttien aika on taas vuodeksi ohi. 
Hienoa oli niitä saada ja lähettääkin. Kaik-
kien voimat eivät kuitenkaan enää riittä-
neet korttien kirjoittamiseen ja lähettämi-
seen, vaikka lämmintä muistamisen mieltä 
olisikin ollut. Puhelinsoitto tai tekstiviesti 
ovat uusia mahdollisuuksia välittää se vies-
ti, että muistan sinua ja olet minulle ole-
massa. Tällaisia viestejä me tarvitsemme, 
ja niitä meidän pitäisi välittää toisillemme 
muulloinkin kuin vain jouluna. Verraton ja 
koskaan vanhentumaton tapa muistaa, on 
rukoilla toisten puolesta. Raamattu opas-
taa, että meidän tulisi rukoilla vihamies-
temmekin puolesta. Moni meistä on huo-
mannut, että kun rukoilee toisen puolesta, 
ei voi enää ajatella hänestä pahaa. Viha ja 
kiukku lauhtuvat rukoilemalla.

Ystävyyden ja kunnioittavan ihmissuh-
teen kulmakivi on tervehtiminen, toisen 
huomioiminen. Kyllä me tämän tiedäm-
me. Apostolitkin aloittivat seurakunnil-
le lähettämänsä kirjeet tervehdyksellä. 
Vanhan perinteen mukaan saarnan pitävä 
pappi aloittaa puheensa apostoliselle ter-
vehdyksellä. Itselleni se on ollut hyvin 
tärkeä. Vaikka muuta en osaisi sanoa, lau-

sun kuitenkin armon ja rauhan tervehdyk-
sen. Se on viesti Jumalta ja saarnaajalta, 
ystävyyden tarjous ihmisten kesken.

Raamatun vaikuttavimpia ja riemulli-
simpia kohtia, vaikkakaan ei tunnetuimpia, 
on 1.Mooseksenkirjan 12 luvun alussa: 
”Herra sanoi Abramille: Lähden maastasi, 
asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maa-
han, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen 
sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja 
sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on ole-
va siunaus...ja sinun saamasi siunaus tulee 
siunaukseksi kaikille maailman kansoil-
le.”. Tämä on Jumalan ensimmäinen yh-
teydenotto ihmiseen luomisen ja syntiin-
lankeemuksen jälkeen. Tiedämme, mitä 
Hän ajattelee, koska Hän lähettää viestin, 
puhuu ihmisten kieltä. Ja se on hyvä viesti. 
Jumala ei vihaa eikä kosta, Hän ei maksa 
pahaa pahalla. Hän antoi Poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen pelastajaksi. Tähän me aina 
palaamme ja luotamme.

Kasteemme on kutsu ja Jumalan suurten 
lahjojen antamisen hetki, Jumalan teko. Sii-
nä annetaan avuttomalle ja pienelle, joka 
vain ottaa vastaan. Jumala puhuu ja ottaa 
yhteyteensä. Ilo elämään ei tule ihmisen 
hurskaudesta ja pyhyydestä, vaan Jumalan 
armosta ja anteeksiantamuksesta. Sen kans-
sa on hyvä mennä uuteen vuoteen.
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yHdISTyKSeMMe TOIMII

SASTAMALAN SOTAveTerAANIT ry. 
vUOSIKOKOUS 2015

Keskiviikkona 18.2.2015 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

LoUNASTARJoILU KLo 12.30-14.00.

VuOSiKOKOuKSEN ESiTySLiSTA
1. Vuosikokouksen avaus,
 Puheenjohtaja Lauri Kosk
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 2014 
 (Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
 Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014
 Toiminnantarkastuskertomus
 vuodelta 2014
 -Toimintasuunnitelma vuodelle 2015  
 (Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
 -Talousarvio vuodelle 2015

Päätetään   
 -Tilinpäätöksen vahvistamisesta
 -Vastuuvapauden myöntämisestä
 tilivelvollisille yhdistyksen tileistä
 ja hallinnosta vuodelta 2014 
 -Toimintasuunnitelman 2015
 hyväksymisestä
 -Jäsenmaksuista vuodelle 2015, 
 hallituksen ehdotus: varsinaiset jäsenet, 
 veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
 kannatusjäsenet 15€

 -Talousarvion 2015 hyväksymisestä
 -Hallituksen jäsenmäärästä v. 2015,
 hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
 -Kokouspalkkioista, hallituksen ehdo-
 tus: ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
 -Toiminnantarkastajien palkkioista,
 hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan 
 -Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2015
 -Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilal-
 le vuosiksi 2015-2016 (säännöt § 11)
 Erovuorossa: (Erkki Aaltonen, Markku
 Esko, Pekka Koski, Matti Niemi ja
 Hannu Toivonen 
 Muut hallituksen jäsenet: Pekka Maa-
 ranen, osmo ojansivu, olavi Palomäki,
 Paavo Sandholm ja Tauno Virtanen.
 Toiminnantarkastajat tarkastamaan
 vuoden 2015 tilejä ja hallintoa.
 Nykyiset ovat Seppo Kallio ja olli
 Simola,. varalla Timo Rantanen ja otto
 ojansivu.
 Yhdistyksen edustajat piirikokoukseen.
 Hyväksytään Sastamalan Sotavete-
 raanit ry:n Elämänkaariohjelma
 vuosille 2015-2020
 ilmoitusasiat
 Kokouksen päätös
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yLEiSTÄ
Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun 
yhdistyksen 48. toimintavuosi. Vuoden 
2014 toiminta on ollut monipuolista ja vi-
reää. Erityismainintana todettakoon, että 
puheenjohtaja Lauri Koski edusti tyylik-
käästi Sastamalaa ja Sastamalan Sotave-
teraaneja Itsenäisyyspäivänä president-
ti Sauli Niinistön vastaanotolla. Tämä 
ikimuistettava tilaisuus ja tapahtuma on 
ikuistettuna Jäsenviestin kansilehdessä.  
Hieno kuva! Yhdistyksemme toiminta 
on luonnollisesti veteraanikeskeistä, jo 
sääntöjenkin velvoittamana. Kannattaja-
jäsenten aktiivisuus on entistä tärkeäm-
pää ja toiminnan vastuu lepää enenevässä 
määrin nais- ja perinnejäsenten harteilla. 
Puheenjohtaja Lauri Kosken ja varapu-
heenjohtaja Pekka Maarasen toimekkuus 
on taannut monipuolisen toimintasisäl-
lön. Sosiaalineuvoja olavi Palomäki on 
edelleen tunnollisesti käynyt henkilökoh-
taisesti tervehtimässä veteraaneja. 

Puheenjohtaja Lauri Kosken kirjoit-
tama ja Sastamalan Sotaveteraanit ry:n 
kustantama kirja ”Muistojen Polku”  jul-
kaistiin 19.6.2010  ja myynnin voidaan 
todeta olleen menestys. Tätä ajatonta 
ja arvokasta kirjaa on tarkoitus myydä 
edelleen vuonna 2015 ja sitä on saata-
vana yhdistyksemme toimihenkilöiltä 

sekä mm. Tyrvään kirjakaupasta. Kirjasta 
saatavat tuotot tulevat sotaveteraanitoi-
minnan hyväksi.  Monipuolisen toimin-
nan kohokohtia olivat perinteinen, jo 17. 
kuntoutusmatka Pärnuun ja matkan joh-
tajana oli Pekka Maaranen.  Ensi vuon-
na (2015) on tarkoitus tehdä 18. Pärnun 
matka.   Erityismaininnan ansaitsevat ne  
sastamalalaiset yritykset, jotka kustanta-
vat merkittävällä osuudella jäsenviestien 
julkaisemista.  

HALLiNTO

Hallitus:
Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen (vpj.), 
Hannu Toivonen (siht.),  Erkki Aaltonen, 
Markku Esko, Pekka Koski, Matti Niemi, 
osmo ojansivu, olavi Palomäki, Paavo 
Sandholm, Tauno Virtanen, taloudenhoi-

Sastamalan Sotaveteraanit ry.

Perustettu 21.02.1966.  Rn:o 92539

TOIMINTAKerTOMUS
01.01.-31.12.2014
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taja Pirkko Maaranen, naistoimikunnan 
edustaja Aino Sandholm.
Työvaliokunta:
Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen, Han-
nu Toivonen.
Toiminnantarkastajat:
Seppo Kallio ja olli Simola, varalla Timo 
Rantanen  ja otto ojansivu.
Varapuheenjohtaja:
Pekka Maaranen: Jäsenviesti, jäsenrekiste-
ri, painotuotteet, retket, matkat, kuljetukset.
Veteraanihuolto:
olavi Palomäki: kotikäynnit ja neuvonta, 
seppeleenlaskut.
Hengellinen työ:
osmo ojansivu ja muut papit. Maila Tilli: 
poisnukkuneiden saatto, olavi Palomäki 
kenttätyö, Paavo Sandholm ja Hannu Toi-
vonen: havuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.
Kuntovoimistelu:
ohjaajina Marko ja Heidi Mikkola.
Perinnetyö:
DVD–näytökset Markku Esko, Pekka Sa-
lonen ja Erkki Aaltonen.
Naistoimikunta:
Aino Sandholm (pj), Raija Järvinen (vpj), 
Heli Järvenpää (siht.),  Paula Juvela, Sir-
pa Kartano, Terttu Kaukainen, Sirpa Ni-
kali ja Eeva-Liisa Niinikoski.
Naistoimikunnan työvaliokunta:
Aino Sandholm (tj), Heli Järvenpää, Rai-
ja Järvinen ja Eeva-Liisa Niinikoski.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla: 
Markku Esko
Lipunkantajat:
Pekka Maaranen: Suomen lippu, Paavo 
Sandholm: yhdistyksen lippu.
Sastamalan kaupungin veteraaniasian 
neuvottelukunta: Lauri Koski (pj).
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 
hallitus: Pekka Maaranen

Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n hen-
gellinen toimikunta: Timo Kökkö

JÄSENiSTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2014 
(31.12.2013) oli  seuraava:

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on 
Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Timo 
Kökkö, Paavo Kaunisto ja Matti Riihimäki.  

Jäsenistä  54 (69)  on rintamasotilastun-
nuksen ja 27 (29) rintamapalvelustunnuk-
sen omaavia.  Yhteensä tunnuksen omaa-
via jäseniä on 81 (98) . Vuoden aikana 
nukkui pois 28 (23) jäsentä, joista varsi-
naisia jäseniä oli 23 (16) ja kannattajajä-
seniä 5 (7).  Pois nukkuneista varsinaisis-
ta jäsenistä oli rintamasotilastunnuksen 
omaavia 18 (11) ja rintamapalvelustun-
nuksen omaavia 5 (5). Kertomusvuonna 
liittyi yhdistykseen yhteensä 11 (14) uutta 
jäsentä. Jäseniä on yhteensä 671 (691).

KOKOuKSET

Vuosikokous pidettiin Vammalan seura-
kuntatalossa 19.2.2014. osallistujia oli 
44(51). Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Matti Soini ja sihteerinä Hannu Toivo-

Vuosikokous 19.2.2014
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nen. Ennen kokousta nautittiin yhdistyk-
sen tarjoama ja Kestikievari Liekorannan 
valmistama lounas. Kokouksen aluksi 
puheenjohtaja Lauri Koski jakoi Suomen 
Sotaveteraaniliitto ry:n myöntämän an-
sioristin Markku Eskolle.  Hopeisen, Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin myöntämän 
ansiomerkin sai Veijo Mäkelä. Pirkan-
maan Sotaveteraanipiiri ry:n vuosikokous 
oli 21.3. Kangasalalla, johon osallistuivat 
Lauri Koski ja Pekka Maaranen. Hallitus 

on pitänyt 4(4) ja työvaliokunta 1 (3) ko-
kousta.   Yhdistyksen edustajat ovat osal-
listuneet Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
sekä moniin muihin veteraanitoimintaa 
käsitteleviin kokouksiin. Naistoimikunta 
on pitänyt 7 (6) kokousta ja sen työvalio-
kunta 4 (3) kokousta.

TOiMiNTA
Jäsentilaisuudet:
Tapahtuman jälkeinen luku kertoo osal-
listujien määrän.
08.01. Kuntovoimistelu kevätkaudella,
 292.
09.01. Allasvoimistelu, 170.
05.02. Iltapäivän kahvitilaisuus
 Seurakuntatalolla, 110.
19.02. Vuosikokous seurakuntatalolla, 44.
21.03. Piirin vuosikokous, 2.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä.
14.06. Kesäjuhla pj. Lauri Kosken
 kotipihalla Koskenrannassa.
 osallistujia, 120, mukana oli mm.
 naapuriyhdistysten jäseniä.
18.06. Luento/LK sotamuseossa
 Säkylässä, 2.
27.-28.6. Vanhan kirjallisuuden päivät 
 Sylväällä, 5.
06.07.	 Petteri	Tillin	muistojuhla	Rudolfin	
 keitaalla, 80.
11.08. Kesäjuhla Kiikan Kiimajärvellä, 
 60
26.-27.08. Varusmiesten kutsunta-
 tilaisuus, 2.
4.9-26.11. Miesten kuntovoimistelu
 Torikeskuksen kuntosalilla,
 syyskautena osallistujia, 250.
21.09. Uutispuurojuhla, 120.
15.10. Piirin neuvottelupäivä,
 Hämeenkyrö, 3.
19.11. Pikkujoulu seurakuntatalolla, 110.        

Kahvitilaisuus 5.2.2014

Kunto- ja allasvoimistelijat.
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26.11. Veteraanien joululounas
 Satakunnan Lennostossa, 24.
11.12. Hallituksen joululounas, 43.
24.12. Kunniavartio Tyrvään kirkon
 sankarihaudalla, 4.

Retket:   

30.07. Rosvopaisti -tapahtuma
 Ruovedellä, 50. 
02.-08.06. Pärnun kuntoutusmatka, 42.
05.08. Piirin kirkkopäivä Pirkkalassa, 12.

yleisötilaisuudet:
26.01. Tammisunnuntain Etappi,
 VIP Sastamala.
13.03. Talvisodan päättymisen muisto-
 tilaisuus, 120.
07.04. Erkki Aaltosen luento 
 Pukstaavissa:”Palomiesten sota”, 
 45.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
18.05. Kaatuneitten muistopäivä.
20.09. Rauhanpäivän kävely, 25.
02.11. Kirkkopyhä Vammalassa, 150.
03.11. Erkki Aaltosen luento museolla: 
 ”Naisten sota”, 81.
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 tapaami-
silla. Lisäksi sosiaalineuvojamme olavi 
Palomäki käy tapaamassa kaikkia vete-
raanejamme heidän kotonaan. Kunnon 

ylläpitämiseksi olemme järjestäneet 
viikottaiset kunto- ja allasvoimistelut.  
Näihin on vuoden aikana osallistuttu 
voimisteluun 29 ja allasvoimisteluun 28 
kertaa. Pärnun kuntoviikolla oli muka-
na 42 henkilöä.  Veteraanien terveyttä 
ja liikuntakykyä olemme tukeneet mm. 
jalkahoidoilla ja osallistumalla lääkärin 
määräämiin fysikaalisen hoidon kului-
hin.  Lisäksi olemme välittäneet piirin, 
Sastamala Säätiön ym. avustusrahaa ve-
teraanijäsenillemme. Poisnukkuneiden 
veteraanijäsenten muistoa on kunnioi-
tettu laskemalla siunaustilaisuuksissa 
havuseppeleet.  Veteraanijäsentemme 
merkkipäivät on huomioitu.

Seppeleenlasku Tyrvään sankarihaudalla.

Kuntovoimistelun päättäjäiset 23.4.2014
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PERiNNE- JA 
TuLEVAiSuuSTyÖ
Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla 
kertoo sota-ajan 1939-45 tapahtumista ja 
puhdetöistä. Näyttelyyn on vapaa pääsy 
koulupäivinä. Puheenjohtaja Koski on 
käynyt tervehtimässä puheen kera nuoria 
miehiä kutsuntatilaisuudessa.

Perinnetyö on edelleen noudattanut 
vanhaa kaavaa; luento- ja DVD-esityk-
siä. Kouluilla on toteutettu perinnetyötä. 
Lukiolaiset ovat vuosittain tutustuneet 

museolla sotamateriaaliin ja ovat kuulleet 
Erkki Aaltosen luennon ”Vammalan ryk-
mentti jatkosodassa.  Puheenjohtaja Lauri 
Koski on laatinut perinnetyön strategian, 
mikä käsittää tavoitteen ja toiminnan pää-
linjaukset sekä runsaasti käytännön toi-
mintaohjeita. Perinnetyön tavoite: ”Saada 
uusia nuoria jäseniä yhdistyksen tulevan 
toiminnan varmistamiseksi”. Toiminnan 
päälinjoiksi Lauri Koski nostaa: 1) Ny-
kyisen isänmaallisen toiminnan lisäksi 
iäkkään veteraanipolven, unohtamatta 
puolisoita ja leskiä, tukeminen erilais-

Kuntoutusmatka Viron Pärnussa 2.-8.6.2014

Kesätapahtuma Koskenrannassa 14.6.2014 Kesätapahtuma Kiikan Kiimajärvellä 11.8.2014
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ten talkootöiden avulla. 2) Myöhemmin 
vastuu yhdistyksen perinnetoiminnan jat-
kumisesta ja kehittämisestä, siirtyy VIP 
Sastamalan vastuulle.   Perinnetyötä ovat 
ansiokkaasti toteuttaneet Martti Sipposen 
jalanjäljillä Markku Esko ja Pekka Salo-
nen.

KiiTOS
Toiminta vuonna 2014 oli edelleen tapah-
tumarikasta ja monipuolista.  Ilahdutta-
vaa on todeta kannattajajäsenten runsas-
lukuinen osallistuminen eri tapahtumissa.  
Tunnuksen omaavat jäsenet osallistuvat  
edelleen kiitettävällä tavalla eri toimin-
tamuotoihin.  Aktiivinen naistoimikunta 
takaa tilaisuuksien onnistumisen huoleh-
timalla moninaisista tehtävistä. Perin-
nejäsenet ovat tehokkaasti ottaneet yhä 
enemmän vastuuta operatiivisesta toimin-
nasta Lauri Kosken ja Pekka Maarasen 
ohjauksessa.

Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia 
toimikuntia ja jokaista jäsentä hyvästä 

toimintavuodesta 2014.  Edelleen läm-
min kiitos kaikille yhdistyksen toimintaa 
monin tavoin tukeneille. Parhaat kiitokset 
Sastamalan kaupungille ja Sastamalan 
seurakunnalle.  

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

Vanhan kirjallisuuden päivillä 27.-28.6.2014

Uuutispuurojuhlan väkeä 20.9.2014
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Tasavallan Presidentin Ritarikuntien kansli-
an esityksestä hyväksyneen periaatteen, että 
kaikille myöntökriteerit täyttäville veteraa-
neille myönnettäisiin hakemuksesta SVR 
M1-mitali) vuosien 2015-2017 aikana.  Käy-
täntö astuu voimaan heti.  Tausta-ajatuksena 
on, että mahdollisimman moni myöntökri-
teerit täyttävä ja sotiin osallistunut tulisi huo-
mioiduksi tällä mitalilla, jos aiemmin myön-
nettyjä mitaleja ei ole.  Mitalit on tarkoitus 
jakaa veteraanipäivänä. 
Uusia esityksiä kunniamerkkien (SVR 
M1) saajista. Nyt on sotaveteraaniyhdis-
tyksillä ja -piireillä mahdollisuus ehdottaa 
myöntöön lisää esityksiä. 

•	merkinsaajalla	 ei	 saa	 olla	 aikaisemmin	
myönnettyjä kunniamerkkejä 
•	merkinsaajan	tulee	olla	tunnuksen	omaa-
va rintamaveteraani 

Esityksessä tulee mainita 
•	Osallistunut	 xx	 sotaan	 ja	 hänelle	 on	
myönnetty rintamasotilas/palvelutunnus. 
•	mitä	tehnyt	sodan	jälkeen	
•	osallistuminen	veteraanityöhön,	jäsenyys,	
osallistuminen tilaisuuksiin tai jokin toi-
minta 

ota yhteys Pekka Maaranen 050-5512669

TIedOKSI
Veteraaneille myönnettävät kunniamerkit

LC Sastamala/Linda tarjoaa pientä kotiapua veteraaneille.
Yhteydenotot Leena Toivonen 0400726549.

JÄSENTiLAiSuudET 2015
07.01 Kuntovoimistelu ke klo 9
04.02. ohjelmallinen lounastilaisuus
 srk-talo
18.02. Vuosikokous+lounas, srk-talo
13.06. Kesätapahtuma, srk-talo
05.07.	Rudolfin	Keidas
xx.08.	 Piirin	kirkkopäivä
xx.08.	Kesätapahtuma	Kiikan	Kiimajärvellä
xx.09.	Uutispuurojuhla	srk-talo
xx.11.	 Pikkujoulu	srk-talossa
24.12 Kunniavartio Tyrvään kirkon
  sankarihaudalla, lumipuvut

yLEiSÖTiLAiSuudET
25.01 Tammisunnuntain etappi
13.03 Talvisodan päättymisen muisto-
 tilaisuus
27.04 Kansallinen veteraanipäivä
17.05 Kaatuneiden muistopäivä
01.11 Kirkkopyhä Tyrvään kirkko ja
 srk-talo 
06.12 Itsenäisyyspäivän juhla 

RETKET   
01-06.06 Kuntoutusmatka Viron Pärnuun

TOIMINTASUUNNITeLMA 2015
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1. Tarkoitus
ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että 
yhdistyksen toiminta jatkuu edelleen isän-
maallisessa veteraanihengessä. Varsinaisten 
jäsenten voimien ja toiminnan heikentyessä 
on kannatusjäsenten tehtävänä ottaa vastuu 
sekä toiminnasta että veteraanien tarpeis-
ta huolehtimisen sääntöjen, olosuhteiden 
sekä liiton ja piirin ohjeiden mukaisesti. 
Liiton ja piirin ohjeiden  mukaan vastuum-
me laajenee veteraanien poistuessa koko 
Sastamalan kaupungin alueelle. Tällöin 
toimintavastuu siirtyy VIP-Sastamala ry:n 
johtamaksi tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2. Organisaatio
Veteraanijäseniä pidetään yhdistyksen eri 
johtotehtävissä niin kauan kun heillä on sen 
toimintaan voimia ja haluja. Hallitukseen ja 
muihin tehtäviin valittavien kannatusjäsen-
ten on oltava vastuuta kantavia, aktiivisia 
sekä yhteistyöhön sitoutuneita jäseniä.

3. Talous
Talousvastuu on hallituksella. Varojen käy-
tön kohteena ovat ensisijaisesti veteraanien 
tarpeet ja edut yhdistyksen sääntöjen mu-
kaisesti. Veteraanien tarpeiden vähentyessä 
huolehdittava rahavarojen riittävyydestä 
edelleen jatkuvan toiminnan kuluihin.

4. Toiminnan sisältö
Pääosin nykyistä toimintamallia jatketaan 
ja pyritään tukemaan veteraanien henki-

sen ja fyysisen kunnon ylläpitoa. omia 
retkiä, kesä-ym. tapahtumia ja juhlatilai-
suuksia järjestetään sekä hoidetaan niistä 
tiedottaminen jäsenistölle.

5.  Perinteiden tallennus
1. Hoidetaan omaan toimintaan liittyvien 
historiallista arvoa olevien asiakirjojen ja 
liiton arkistoinnista olevan ohjeen mukai-
nen tallennus Hämeenlinnan maakunta-
arkistoon. Tallennus suoritettu jo v. 2005 
saakka.
2. Veteraanien henkisen perinnön, isän-
mallisuuden, uskonnollisuuden, pyytet-
tömän talkoohengen sekä ”veljeä ei jäte-
tä” – periaatteen jatkumista pidetään aina 
esillä ja pyritään sitä siirtämään myös uu-
sille sukupolville.

6. Muuta
Hyvän yhteistoiminnan vaaliminen kau-
pungin, seurakunnan ja muiden alueen 
veteraanijärjestöjen välillä.
Seurattava sääntöjemme toimivuutta ja 
tarpeen mukaan tehtävä niihin korjauksia 
ja muutoksia.

7. Ohjelman toteutus
Tämän ohjelma vahvistaa yhdistyksen 
vuosikokous helmikuussa 2015. ohjel-
maan  voidaan tehdä muutoksia tulevien 
vuosikokousten päätöksillä.

SASTAMALAN 
SOTAveTerAANIT ry.

eLäMäNKAArIOHjeLMA 
vUOSILLe 2015- 2020
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TAPAHTUMAKALeNTerI
Ke. 4.2.2015 klo 12 - 16 Ohjelmallinen lounastilaisuus srk-talossa
  Lions Clubien Kiitos Veteraanit palveluaktiviteetti
Järjestää: LC Karkku, LC Sastamala / Annastuuna, LC Sastamala / Vammala

Pe 18.2.2015  klo 12 – 16 vuosikokous srk-talossa. (lounas- ja kahvitarjoilu)

Pe 13.3.2015 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus klo 12 – 16
  puhujana Ev. Aarno Liusvaara

Ma 27.4.2015 Kansallinen veteraanipäivä

Ma 30.3.2015 Erkki Aaltosen yleisöluento Jatkosodan tapahtumia
  Sastamalan näkökulmasta klo 19.00

1-6.6.2015 KuNTOuTuSMATKA PÄRNuuN Tervis kylpylään 18. kerran.
 Kuntoutusmatka sisältää: Meno-paluu bussikuljetukset Sastamala
 Tallinna-Pärnu -Sastamala. Laivassa kansipaikat ja matkatavarat 
 linja-autossa.
 Terviksen terveyskylpylässä 2 lääkärintarkastusta, täyshoidon sekä
 3 lääkärin suosittamaa hoitoa hoitopäivässä.
 Matkan hinta: Rintamatunnuksen omaavat yhdistyksen jäsenet.
 Yhdistys maksaa heidän kuntoutusmatkansa, he maksavat vain
 100 € varausmaksun (ei palauteta).
 Kannatusjäsenille matkan hinta on 400 € kahden hengen huoneissa.
 Yhden hengen huoneesta veloitetaan lisähinta. Matkavakuutus on
 suositeltava.
 Matkalla on oltava voimassa oleva passi tai henkilökortti. 
 Ennakko ilmoittautuminen 15.3.2015 mennessä
 Pekka Maaranen 050-5512669 tai pekka.h.maaranen@kopteri.net

La 13.6.2015 Kesäjuhla  srk - talossa klo 13 - 16
  Kutsu kaikille Sastamalan veteraaniyhdistysten jäsenille

Su 5.7.2015	 Rudolfin	Keidas	kesätapahtuma

XX.8.2014 Kesätapahtuma Kiikan Kiimajärvellä
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Tänä veteraanien kirkkopyhän päivänä 
on hyvä muistaa, että sotiemme veteraa-
nit ja heidän rinnallaan taistelleet kaikki 
Suomen naiset voittivat meille nuorem-
mille mahdollisuuden elää vapaassa, 
kehittyvässä ja vaurastuvassa maassa. 
Siitä meidän tulee aina olla kiitollinen.  
Meille on myös kunnia-asia huolehtia 
veteraaneistamme heidän viimeisinä 
elinvuosinaan.

Minulle veteraani on sotaveteraani ja 
he ovat kunniakansalaisiamme, jotka ovat 
puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja va-
pautta. Veteraanit sekä heidän puolisonsa 
ja leskensä haluavat elää mahdollisim-
man pitkään kotona. Sastamalan Säätiö 
on mukana omalta osaltaan edistämässä 
niitä toimia, joilla parannetaan heidän it-
senäistä kotona selviytymistään. 

Mutta, mikä on Sastamalan Säätiö? - 
Jatkosodan päättäneessä Moskovan vä-
lirauhansopimuksessa syyskuun 19. päi-
vänä 1944 Suomi sitoutui lakkauttamaan 
fasistiset sekä liittoutuneiden vastaista 
propagandaa levittäneet järjestöt. Näiden 
joukossa olivat Suojeluskuntajärjestö ja 
sen sisarjärjestö Lotta Svärd. 

Suojeluskuntajärjestön ylimääräinen 
edustajakokous pidettiin kymmenen 
päivää välirauhan solmimisen jälkeen 
Tuusulan päällystökoululla. Se antoi jär-
jestön komentajalle Lauri Malmbergille 
oikeuden lahjoittaa, myydä tai muuten 

siirtää yliesikunnan omaisuutta uudelle 
omistajalle. Tieto yliesikunnan omai-
suuden mahdollisesta kohtalosta levisi 
osanottajien välityksellä kaikkiin suoje-
luskuntapiireihin, joille jäi aikaa pohtia 
omia ratkaisujaan. Ja ratkaisuja tehtiin. 
Aika loppui kuitenkin kesken, kun Neu-
vostoliiton vaatimus suojeluskuntien 
lakkauttamisesta saatettiin hallituksen 
ulkoasianvaliokunnan tietoon 30.10. klo 
14. Järjestö oli lakkautettava viimeistään 
7.11.1944. 

Kun tieto suojeluskuntien tulevasta 
lakkauttamisesta saatiin Sastamalan seu-
dulle, ryhtyivät Etelä-Satakunnan suoje-
luskuntapiirin alueella asuneet henkilöt 
pohtimaan nopeita varautumistoimia 
suojeluskuntien aatteellisen ja aineelli-
sen jäämistön turvaamiseksi. Parhaaksi 
keinoksi nähtiin perustaa säätiö, jolle 
paikalliset suojeluskunnat ja lottajärjes-
töt saattoivat lahjoittaa varojaan ja omai-
suuttaan. 

Puolustusministeriössä nopeasti laa-
dittu suojeluskunnat ja lottajärjestöt 
lakkauttanut hallituksen lakiesitys hy-
väksyttiin eduskunnassa 3.11.1944. 
Edellisenä päivänä eli marraskuun 2. 
päivänä 1944 piti Etelä-Satakunnan suo-
jeluskuntapiirin Esikunta Vammalassa 
Tyrvään Seuratalossa kokouksen, joka 
päätti yksimielisesti perustaa “Sastama-
lan Säätiö” nimisen säätiön. Saapuvilla 

SASTAMALAN SääTIö 70 v.
vammalan seurakuntatalo 2.11.2014

KENRAALiMAJuRi EVP KALERVO SiPi
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oli edustajia viidestätoista suojeluskun-
nasta.  Suojeluskuntapiiri päätti laati-
mallaan säädekirjalla luovuttaa säätiölle 
yksityisomaisuutensa ja lotat seurasivat 
perässä. 

Uuden säätiön toiminta-alue käsitti 
seuraavat kunnat: Huittinen, Hämeenky-
rö, Karkku, Kauvatsa, Keikyä, Kiikka, 
Kiikoinen, Kokemäki, Lavia, Mouhijär-
vi, Punkalaidun, Suodenniemi, Suoniemi, 
Tyrvää, Vammala ja Viljakkala. Säätiön 
tarkoitukseksi määritettiin huolehtia sen 
toiminta-alueen väestön henkisen, ruu-
miillisen ja taloudellisen hyvinvoinnin 
edistämisestä.

Päivälleen 70 vuotta sitten allekir-
joittivat varatuomari Toivo Rantanen ja 
pankinjohtaja Tuomas Rautajoki Vam-
malasta, insinööri Rafael Fraser Hämeen-
kyröstä, maanviljelijä Emil Toivola Huit-
tisista ja insinööri Kosti Varho Keikyältä 
Sastamalan Säätiön säädekirjan ja hyväk-
syivät sen säännöt.  Nuo rohkeat miehet, 
säätiön perustajat ryhtyivät silloin toi-

menpiteisiin ripeästi, päättäväisesti ja uh-
rautuvasti.  Työ vaati myös suurta urhool-
lisuutta, sillä perustajat vaaransivat tuon 
ajan toimillaan oman tulevaisuutensa.

Seuraavan vuoden tammikuun 6. päi-
vänä valittiin säätiön ensimmäinen varsi-
nainen hallitus, johon kuulivat insinööri 
Rafael Fraser, insinööri Kosti Varho, 
pankinjohtaja Toivo Soini, pankinjohtaja 
Tuomas Rautajoki ja kartanonomistaja 
Erik Grönlund. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Kosti Varho ja varapuheenjohtajaksi 
Tuomas Rautajoki. Hallitukselle annettiin 
oikeus valita ja palkata sihteeri, rahava-
rainhoitaja ja muu tarpeellinen henkilö-
kunta. Niinpä ensimmäiseksi sihteeriksi 
palkattiin kapteeni, sittemmin Vammalan 
kaupunginjohtaja, Leino Allinniemi, joka 
astui toimeensa 16.1.1945.

Vasta perustetulle säätiölle siirtyi lah-
joituksina suojeluskuntien ja lottien va-
rallisuutta rahana ja pankkitalletuksina, 
arvopapereina sekä erilaisina osakkeina 
ja kiinteänä sekä irtaimena omaisuutena. 

Yleisöä Sastamala Säätiön 70-vuotisjuhlassa.
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Lahjoituksia kertyi 1944 marraskuun alun 
ja 31.12.1945 välisenä aikana yhteensä 
kirjanpitoarvoltaan runsaat 5.2 miljoonaa 
silloista markkaa, eli tämän päivän rahak-
si muutettuna yli 650 000 euroa.

Säätiölle tammikuun viidenteen päi-
vään 1945 mennessä tehdyt kiinteistö- ja 
kiinteän omaisuuden lahjoitukset käsit-
tivät mm Hämeenkyrössä oy Kyrölän 
osakkeita, oy Ratinanlinnan osakkeita, 
Honkalan harjoitustalon ja Mannanmäen 
näkötornin. Samoin siirtyi Kauvatsan, 
Kiikan, Kiikoisten, Mouhijärven, Punka-
laitumen, Suoniemen ja Tyrvään seurata-
lojen osakkeita tai osuuksia niihin.

Yhtenä esimerkkinä luovutetuista kiin-
teistöistä on syytä mainita Tyrvään Seura-
talo. Itse talo on rakennettu vuonna 1906 
alun perin palokunnantaloksi. Vapaapa-
lokunnan lisäksi taloa käyttivät sen val-
mistuttua nuorisoseura, yhteiskoulu sekä 
vuonna 1908 perustettu Tyrvään VPK:n 
voimistelu- ja urheiluseura, joka muuttui 
myöhemmin Tyrvään Voimaksi. 

VPK myi talon vuonna 1926 Tyrvään 
Säästöpankille ja pankki myi sitten seu-
ratalon yksityisille. Kaupan jälkeen pe-
rustettiin Tyrvään Seuratalo osakeyhtiö.  
Tyrvään Suojeluskunta ja Lotta Svärd´in 
Tyrvään paikallisosasto ostivat tuolloin 
molemmat kymmenen osaketta. Myö-
hemmin osakkeenomistajista 86 lahjoitti 
135 osaketta suojeluskunnalle ja talosta 
tuli suojeluskuntatalo. 

Vuoden 1944 pelastusoperaatiossa 
Sastamalan Säätiölle siirtynyt Tyrvään 
Seuratalo ja sen ylläpito ei tainnut olla 
säätiölle mitenkään kannattavaa toimin-
taa, koska se totesi vuosikokouksessaan 
1956 talon tuottavan jatkuvasti tappio-
ta. Niinpä sihteerille, kaupunginjohtaja 
Leino Allinniemelle annettiin tehtäväksi 

”yrittää löytää ko. kiinteistölle sopiva ja 
hyväksyttävä ostaja niin, että talo jäisi 
edelleen palvelemaan nykyistä tarkoi-
tustaan”. 

Muutaman vuoden kädenväännön jäl-
keen Sastamalan Säätiön hallitus päätti 
vihdoin ylimääräisessä kokouksessaan 
25.4.1959 myydä osakkeet Etelä-Sata-
kunnan Reserviupseerikerholle, Vamma-
lan Seudun Reservin Aliupseereille ja 
Sotainvalidien Veljesliiton Tyrvään-Vam-
malan paikallisosastolle, jotka ”sääntö-
jensä perusteella harjoittavat myöskin 
sodasta kärsimään joutuneiden auttamis-
ta, mikä on Sastamalan Säätiö ry:n pää-
tarkoitus”.  

Seuratalolla pidettiin jatkossa omistaja-
yhteisöjen kokouksia ja muita tilaisuuk-
sia. Talon käyttökustannukset painoivat 
kuitenkin yhtiön taloutta niin, että yhdis-
tykset myivät vuonna 1971 sen osakkeet 
Vammalan kaupungille. Yhtenä pontime-
na kauppoihin oli se, että talo oli kaupun-
gin vuokratontilla. 

Säätiön ensimmäinen puheenjohtaja 
oli siis sen perustajajäsen Kosti Varho 
toimien tehtävässä aina maaliskuuhun 
1998 asti, eli yhteensä 53 vuotta ja kak-
si kuukautta. Varho oli tuolloin lähes 
101-vuotias. Toinen puheenjohtajamme 
pankinjohtaja, ekonomi Matti Santa va-
littiin hallitukseen 1973. Santa oli siellä 
yhteensä 38 vuotta, josta ajasta puheen-
johtajana vuosina 1998 – 2006 ja pariin-
kin otteeseen varapuheenjohtajana. Mi-
nulla on ollut kunnia toimia säätiömme 
kolmantena puheenjohtajana vuodesta 
2006 lähtien.

Jos ensimmäinen puheenjohtaja oli vi-
rassaan pitkäaikainen, niin sitä ovat olleet 
asianhoitajatkin, alkuvaiheessa sihteeri ja 
rahavarainhoitaja nimikkeellä. Leino Al-
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linniemi hoiti näitä tehtäviä yli 23 vuotta 
ja toisena ollut Lauri Suomela lähes 36 
vuotta. Nykyinen asiamies Lasse Liukko 
otti tehtävät vastaan vuonna 2005.

Hallituksessa väki vaihtuu muutenkin 
aika verkkaisesti. Kuluneiden 70 vuo-
den aikana on hallituksessa näkynyt 
yhteensä 20 eri nimeä. Nykykokoonpa-
nossa minä aloitin vuonna 2000, Las-
se Liukko seuraavana vuonna, Jaakko 
Horelli vuonna 2005, nykyinen vara-
puheenjohtajamme Jorma Virta vuonna 
2006 ja uusin hallituksen jäsen Risto 
Tuori vuonna 2011. 

olemme hallituksessa jakaneet toi-
mialueemme, entisen Etelä-Satakunnan 
Suojeluskunnan alueen, jäsenten kesken 
avustustoiminnan vastuu- ja valvonta-
alueiksi.  Sastamalan Säätiön toiminnan 
tarkoituksena on ”huolehtia sotainvali-
dien, kaatuneitten vähävaraisten omais-
ten ja muiden sodan takia puutteeseen 
ja kärsimään joutuneitten henkisestä ja 
aineellisesta tukemisesta.” Säätiö jakaa 
omaisuutensa vuosittaisesta tuotosta 
tai pääomasta raha- ja muita avustuksia 
säätiön hallituksen harkinnan mukaan ja 
jatkaa näin ollen edelleen säädekirjansa 
mukaista toimintaa.  

Säätiön omaisuutta on kuluneiden vuo-
sien aikana hoidettu niin taitavasti, että 
varoja voidaan vieläkin käyttää avustuk-
seen. Suuri ansio tästä lankeaa perustami-
sesta lähtien 53 vuotta puheenjohtajana 
toimineelle diplomi-insinööri Kosti Var-
holle sekä hänen lisäkseen säätiön toimin-
nan alkuaikojen kahdelle asiamiehelle – 
kaupunginjohtaja Leino Allinniemelle ja 
lakitieteen lisensiaatti Lauri Suomelalle. 
Edeltäjäni, säätiön toinen puheenjohtaja 
Matti Santakaan ei pankkialan ammatti-
laisena ainakaan hävittänyt sen omaisuut-

ta. Nykyinen varainhoitaja, toimitusjoh-
taja, HTM-tilintarkastaja Lasse Liukko 
Kyröskoskelta on myös todellinen sijoit-
tamisen osaaja.

Alkuaikoina avustustyö toteutettiin 
varsin konkreettisesti auttamalla sotales-
kiä, sotaorpoja ja invalideja. Myöhemmin 
pääpaino on ollut toimialueemme sotave-
teraanien henkilökohtaisessa tukemises-
sa. Näin on tänä päivänäkin, mutta py-
rimme nykyään aiempaa korostetummin 
ottamaan huomioon rintamanaiset, kaa-
tuneitten omaiset, sotaveteraanien lesket 
ja sotaorvot. Avustuksia voidaan myös 
myöntää yhdistyksille käytettäväksi kol-
lektiivisesti veteraanien hyvinvointiin, 
esimerkiksi jalkahuoltoon.   

Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
on käyttämämme avustussumma tasai-
sesti kasvanut. Tänä vuonna jaoimme 
avustuksia yhteensä yli 40 000 euroa, 
josta sodasta kärsimään joutuneille hen-
kilökohtaisia avustuksia 44 kappaletta, 
yhteensä 30 800 euroa. Avustuksiin käy-
tetään säätiön omaisuuden vuosittaista 
tuottoa, mutta viime aikoina on alettu 
käyttää yhä enemmän säätiön pääomaa! 
Näemme jo nyt sen, että säätiömme ei ole 
ikuinen!

Suomen marsalkka Mannerheim toteaa 
muistelmissaan, että meidän tulee tun-
tea historiamme, jotta olisimme selvillä 
virheistä ja laiminlyönneistä, jotka ovat 
tuottaneet turmiota. Menneiden sukupol-
vien kalliisti ostetuista kokemuksista on 
tulevien polvien opittava välttämään nii-
den erehdyksiä. 

Marraskuun 1944 alun tapahtumat 
pitävät sisällään tärkeää historiallista 
tietoa, joka on olennainen osa suoma-
laisen kansakunnan muistia. Nuo 70 
vuotta sitten tapahtuneet ovat myös nii-
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Onni Sahan hautajaisissa seppeleen laskivat sotaveteraanien edustajan Lauri Koski ja sotainvalidien 
edustajat Veikko Topi ja Raimo Toivo.

tä merkkipaaluja, jotka itsenäisyyspäi-
vän, talvisodan ja jatkosodankin muis-
topäivien ohella toivottavasti antavat 
uskoa siihen, että Suomi on ansainnut 
paikkansa Euroopassa ja maailmassa 
ja on tämän paikan monin uhrauksin 
lunastanut. Marraskuun viimeisenä tu-
lee täyteen 75 vuotta siitä, kun alkoi 
sarja sotia, joiden aikana vuoden 1918 
tapahtumien jälkeen taasen testattiin 
verisesti haluamme säilyttää itsenäisyy-
temme. Meillä kaikilla on syytä kiittää 
niitä vastuunkantajia, isiämme ja isoisi-
ämme sekä heidän rinnallaan taistelleita 
kaikkia Suomen naisia, jotka saavuttivat 
kaikissa noissa käymissämme kolmes-

sa vapaussodassa voiton, joka takasi 
maamme itsenäisyyden säilymisen. Hei-
dän uhrinsa ja uhrautumisensa ansiosta 
siniristilippumme liehuu vapaan Suo-
men taivalla! Kiitos kuuluu myös kai-
kille heille, jotka silloin elivät kotirin-
tamalla. Voidaan oikeutetusti sanoa, että 
oli kaksi rintamaa jotka Suomen pelasti-
vat, eturintama ja kotirintama. 

Kiitän lopuksi Sastamalan seurakuntaa 
siitä, että olemme saaneet liittää tämän 
Sastamalan Säätiön vuosijuhlan samaksi 
kokonaisuudeksi veteraanien kirkkopy-
hän koskettavan ja lämminhenkisen juh-
lan kanssa. Kiitos myös Kiikan Torvisoit-
tokunnalle isänmaallisesta musiikista. 
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erKKI AALTOSeN LUeNTO

Seppeleenlasku
Sastamala Säätiön
70-vuotispäivänä.

SASTAMALA SääTIöN 70-vUOTISPäIvä
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Voimistelijat kuntolenkillä Ellivuoren maastossa 26.11.2014.

Voimistelun päätöstilaisuudessa 26.11.2014 laulettiin joulu-
lauluja.

Tietokilpailun voitti Marko
Mikkola.
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LeNNOSTO 27.11.2014
Komentaja
Matti Eskola
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LUKION ITSeNäISyySjUHLA 5.12.2014

Rehtori Anni Virnes.

Rovasti Kari Koivu piti juhlapuheen. Oppilaskunnan pj. Anni Liemola.
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ITSeNäISyySjUHLA 
vAMMALAN LUKIOLLA 
6.12.2014
Komentaja Matti Eskola piti juhlapuheen

Ohjelmassa oli Keikyän koulun, Keikyän kyläseuran, Veteraanikuoron ja Iltapäiväkuoron yhteistyö-
projektina toteutettu näytelmä ”Tuokiokuvia talvisodasta”.
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jOULUPUUrO 19.11.2014

Retrotytöt lauloivat.
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Linnan vastaanotto 6.12. Sastamalan Sotaveteraanit ry:n edustaja Lauri Koski ja tytär Leena Rusanen kät-
telyssä ja veteraanipöydässä.
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VIP Sastamala valmistautuu ottamaan 
vastuun veteraaniperinteen vaalimisesta 
Sastamalan alueella.

Yksi askel tähän suuntaan oli syksyllä 
tapahtunut sääntöjen muuttaminen. Koko 
nimi on nykyisin Vapaussotien ja Itse-
näisyyden perinneyhdistys Sastamala ry. 
Näin yhdistyksen nimessäkin esiintyy yksi 
päätehtävistämme, joka on vapaustaiste-
luihimme liittyvän perinteen vaaliminen ja 
niiden muistojen kunnioittaminen. 

Sastamalan sotaveteraanit ry:n puheen-
johtaja Lauri Koski on yhdessä VIP:n va-
rapuheenjohtaja Markku Eskon ja allekir-
joittaneen kanssa kehitellyt askelmerkkejä, 
joiden avulla vastuu perinteiden vaalimi-
sesta siirretään asteittain veteraaniyhdis-
tyksiltä VIP:lle. Sastamalan kaupungin Ve-
teraaniasiain neuvottelukunnassa aiheesta 
on keskusteltu, eikä aistittavissa ole ollut 
vastustusta. Mikään ei kuitenkaan muutu, 
ennen kuin yhdistyksestä on viimeinenkin 
veteraani saateltu asiaan kuuluvin kunnian-
osoituksin viimeiselle matkalleen.

Veteraaniperinteen vaaliminen on mei-
dän kaikkien yhteinen asia. Työ edellyttää 
jatkossakin yhteistoimintaa kaupungin, 
seurakunnan, eri maanpuolustusjärjes-
töjen ja muiden vapaaehtoistoimijoiden 
kesken. Ketju ei saa katketa, ja tässäkin 
mielessä edellä mainitun yhteistyön pitää 
sujua joka kulmakunnalla.

Perinnetyöhön kuuluu oleellisena osana 
paikkakunnalla olevista lukuisista muis-
tomerkeistä ja -tauluista huolehtiminen. 
Vammalassa ja Kiikassa paljastettiin talvi- 
ja jatkosotien kunniataulut viime keväänä 
kaupungin ja seurakunnan tuella. VIP Sas-

tamala kunnosti ilkivallan kohteiksi joutu-
neet laatat Mouhijärvellä. Häijään koulun 
pihassa oleva talvisotaan lähdöstä muis-
tuttava laatta samoin kuin Mouhijärven 
puretun suojeluskuntatalo-yhteiskoulun 
kivijalan juuressa olevat Lottien muisto-
laatta sekä veteraanikiven laatta uusittiin. 
Toiveena on, että paikallinen nuoriso pitää 
näistä jatkossa parempaa huolta muistaen 
isoisien ja -äitien uhraukset hyvinvointim-
me ja vapautemme hyväksi.

Perinnetyötä on myös veteraanien so-
tatien ja siihen ajanjaksoon kuuluvien 
kotirintamatapahtumien kuvaaminen. 
Mouhijärvellä alkoi vuosi sitten matrikke-
liprojekti, joka on melkoisessa vauhdissa. 
Kirjailija Esko Lammin kanssa laadittiin 
sopimus, jonka tavoitteena on kirjan val-
mistuminen ensi vuoden kuluessa. Matrik-
kelitietojen lisäksi kirjaan tulee melkoinen 
määrä veteraanien ja lottien haastatteluja, 
jotka on tehty vuosituhannen vaihtees-
sa. Silloin aloitettu veteraanikirjahanke 
keskeytyi.  onneksi aineisto on tallella ja 
kohtapuoliin jo auki kirjoitettuna. Kiitok-
set kotiseutuneuvos Simo Penttilälle, jolta 
olen saanut hänen hallussaan olevan mate-
riaalin vapaasti käytettäväksi kirjaa varten.

Mikäli jollakulla Jäsenviestin lukijoista 
on ennen julkaisematonta tietoa mouhi-
järveläisten sotatiestä, otan sen kiitollise-
na vastaan.

Veteraaniperinne- ja yhteistyöterveisin

Matti Soini
Puheenjohtaja
VIP Sastamala ry

veTerAANIPerINNe  jA
vIP SASTAMALA
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Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla 
ja yli 100 vuotta Venäjän alamainen.

Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen suo-
malaisten oma maa. Marraskuussa 1939 Suomi 
joutui välivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Yk-
simielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa 
ja sitten vuosia kestäneessä jatkosodassa maa 
säilytti itsenäisyytensä. Itsenäisyyden hinta oli 
kallis: 91 000 kaatunutta, yli 280 000 haavoittu-
nutta, yli 400 000 kotinsa menettänyttä.

Maa jälleenrakennettiin, suunnattomat so-
takorvaukset maksettiin, siirtoväki asutettiin. 
Sen jälkeen ovat uudet sukupolvet rakentaneet 
vauraan maan, hyvinvointivaltion, länsimai-
sen oikeusvaltion.

Sodan koettelema sukupolvi on saanut työl-
leen uutterat jatkajat, jotka ovat rauhan toimilla 
vahvistaneet Suomen itsenäisyyttä, kansainvä-
listä arvostusta ja kunnioitusta.

Silloin kuin me nykyiset veteraanit olimme 
nuoria, meidän tunnuslauseemme oli: Veljeä ei 

jätetä. Tämän viestin myötä me haluamme jät-
tää yhä uusille sukupolville vetoomuksemme: 
Nuoria ei unohdeta.

Toivomme ja uskomme, että tämä viesti 
siirtyy joka vuosi ylimmältä kouluikäluokalta 
seuraavalle. Niin kuin isänmaamme vapauden 
vaaliminen on kulkenut vahvana verenperin-
tönä väistyvältä sukupolvelta nousevalle.

Nuorisossa on itsenäisen maan, vapaan kan-
san tulevaisuus. Pitäkää huolta maanpuolustus-
tahdon säilymisestä, puolustusvoimista ja omas-
ta fyysisestä kunnostanne!

Suomen itsenäisyyspäivänä 2000

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta
Sotainvalidien Veljesliitto
Rintamaveteraaniliitto
Suomen Sotaveteraaniliitto
Rintamanaisten Liitto
Kaatuneiden Omaisten Liitto

vAPAUdeN vIeSTI

Vapauden viestin lukeminen ja luovutus seuraavan luokan vastuulle lukion it-
senäisyysjuhlassa 5.12.2014
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Kunnioitetut sotiemme veteraanit. Ar-
voisat itsenäisyytemme puolesta sodis-
sa kaatuneiden omaiset. Hyvät isän-
maamme ystävät.

Suomi hiljentyy tänään juhlimaan.  on 
Isänmaamme itsenäisyyspäivä.  Vietäm-
me kansallista juhlapäivää.  Saamme 
erityisesti iloita vapaudesta ja itsenäisyy-
destä.  Saamme iloita Isänmaasta. Sini-
ristiliput liehuvat.  Suomi itsenäistyi 97 
vuotta sitten.  Ajan saatossa itsenäisyyt-
tämme on uhattu.  Itsenäisyytemme olem-
me säilyttäneet taistellen, suurin uhrein.

Sastamalassa kunnioitetaan ja hiljen-
nytään lukuisilla sankarihautausmailla. 
Tänään meillä on ilon päivä.  Voimme 
olla yhdessä sankarivainajien omaisten 
ja sotiemme veteraanien kanssa tässä 
hetkessä.  olla yhdessä iloitsemassa isän-
maastamme ja kunnioittamassa itsenäi-
syytemme puolesta taistelleita.

Itsenäisen Suomen taivalta voisi kuvail-
la sanoilla työ, kehitys ja menestys.  Teke-
mällä ja tarttumalla, opiskelemalla ja pon-
nistelemalla Suomi on noussut nykyiseen 
asemaansa kansakuntien joukossa. Ilman 
ihanteita ja tavoitteita nousu ei olisi ollut 
mahdollista. Arvoja ja periaatteita on tar-
vittu ja tarvitaan edelleen. Edellisten pol-
vien työn merkityksen ymmärtäminen ja 

arvostaminen on taannut kehityksen.  Koti, 
uskonto ja isänmaa. Tulevaisuus on turvat-
tu pitämällä edelleen nämä sanat arvossa.

Sastamalan kaupunki ja Sastamalan 
seurakunta sopeuttaa ja sopeutuu.  Liitok-
sista on kulunut vähän aikaa, muutama 
vuosi.  Työtä on tehty ja työtä tehdään 
toimintojen ja palveluiden turvaamiseksi. 
Kehitystyössä haetaan laatu- ja kustan-
nustehokkaita ratkaisuja. Viime vuosina 
kaupungin ja seurakunnan henkilöstö 
sekä päättävät elimet ovat eläneet työn-
täyteisiä aikoja. Kehitystä on tapahtunut. 
Eteenpäin on menty.

Voidaan todeta, että Sastamala ja koko 
seutukunta on osaltaan ollut eturivissä 
rakentamassa Isänmaatamme vuosikym-
menten aikana.

Viime aikoina puheet ja uhittelu ovat 
Euroopassa lisääntyneet. Itsenäisyytemme 
arvo nousee entisestään.  Kysellään ja mie-
titään, miten voitaisiin paremmin varau-
tua, mikäli tilanne Euroopassa kärjistyisi.  
Veteraanisukupolven perinnöstä ja ajatus-
maailmasta voisi nostaa esiin realismin. 
Tosiasiat pitää ottaa huomioon, olosuhteet 
on arvioitava.  Ei pidä olla höynäytettävis-
sä.  Ei pidä suhtautua asioihin ja ilmiöihin 
lapsellisen helppouskoisesti.  Suomen ja 
suomalaisten rajoja on rauhansopimuksin 
määritelty yli kymmenen kertaa alkaen 

KUNNIAKäyNTI 
TyrvääN KIrKOLLA 

ITSeNäISyySPäIväNä
HANNu TOiVONEN
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Pähkinäsaaren rauhasta 1323.  Viimeisen 
ja voimassa oleva rauha on Pariisin rauha 
vuodelta 1947.  Sodat päättyvät rauhan-
sopimuksiin.  Rauha lopettaa verenvuo-
datuksen ja sodan kauheudet.  Sinisilmäi-
syyttä olisi väittää tai uskoa, että viimeisin 
rauhansopimuksemme, Pariisissa allekir-
joitettu, olisi ajan saatossa viimeinen.  Toi-
voa ja rukoilla sopii, että seuraavaan Isän-
maatamme koskevaan rauhansopimukseen 
kuluu mahdollisimman paljon aikaa.

Hyvät kuulijat!Itsenäisyyden puolusta-
minen ja ylläpitäminen vaatii realismia ja 
sitä nykyisellä valtiojohdolla varmasti on. 
Erittäin viisaan ja kauaskantoisen ohjeen 
itsenäisyytemme vaalimiseksi antoi vuon-
na 1918 silloinen kenraali Mannerheim 

toukokuisessa voitonparaatissa. Ja kuuluu 
seuraavasti: ”Suojellaksemme vapauttam-
me täytyy armeijamme seistä valmiina.  
Linnoitukset, tykit ja vieras apu eivät auta, 
ellei joka mies tiedä, että juuri hän seisoo 
maansa vartijana. Muistakoot Suomen 
miehet, että ilman yksimielisyyttä ei luoda 
armeijaa ja ainoastaan voimakas kansa voi 
turvallisena käydä kohti tulevaisuutta”.

Rukoilkaamme! Herra, sinä olet osoit-
tanut kansallemme suuren laupeuden pe-
lastamalla meidät sodan kurimuksesta ja 
antamalla meidän säilyttää itsenäisyytem-
me.  Tee meidät vapautemme arvoisiksi.  
Puhdista kansamme hyviä tekoja varten.  
Auta meitä kaikkia kulkemaan palveluk-
sen poluilla nimesi kunniaksi. Aamen.

Sotaveteraaniliitto ei ole omistanut kun-
toutus- eikä hoitolaitoksia. Testamenteilla 
saadut varat on käytetty testamentin anta-
jan määräämään tarkoitukseen.

Liiton taseen loppusumma 2013 lopus-
sa oli 1,06 milj. euroa. Liiton tulot olivat 
1,41 milj. euroa ja kulut 1,78 milj. euroa. 
Liiton varallisuus riittäisi runsaan puolen 
vuoden kuluihin, mikäli tulot loppuisivat.

Liitto saa tuloja lehden ilmoituksista, 
yleisavustusta raha-automaattiyhdistyk-
seltä, veteraanien avustamiseen avustusta 
säätiöiltä, omatoimisesta myyntitoimin-
nasta (joulukortit, adressit ym.), keräys-
tuotoista ja pienimuotoisista lahjoituk-
sista. Liiton kuluista runsas kolmannes 
käytetään avustuksiin veteraaneille ja 
jäsenyhdistyksille, neljännes Sotavete-

raani-lehden kuluihin ja runsas neljännes 
käytetään hallinto- ja henkilöstökuluihin.

Liitto on mukana Veteraanivastuun to-
teuttamassa keräyksessä. Viime vuonna 
keräyksen tuotto veteraania kohti oli noin 
60 euroa. Kullakin alueella kerätyt varat 
käytetään sen alueen veteraanien hyväksi.

Kaikki keräysvarat käytetään veteraa-
nien, heidän puolisoidensa ja leskiensä 
hyväksi antamalla pienimuotoista apua, 
kuten maksamalla lääkekulujen omavas-
tuuosuuksia, jalkahoitoja, pienimuotoista 
kuntoutusta ja järjestämällä virkistystilai-
suuksia.

 
Markku Seppä
toiminnanjohtaja
Suomen Sotaveteraaniliitto

SOTAveTerAANILIITOLLA eI OLe 
TArveTTA SALAILLA vArOjAAN
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Istun marraskuun 17. päivä illalla kotisoh-
valla kynttilän valossa mietteissäni. olin 
juuri saatellut anopin viimeiselle matkalle.

Isä soittaa: - Tänään tuli tällainen kutsu 
kunniapuheenjohtajalle - tasavallan pre-
sidentiltä. Voi, kuinka ilahduin sydämes-
täni -vihdoinkin isäni pääsee edustamaan 
veteraaneja. Sastamalan ahkera ja vilpi-
tön veteraanityö palkitaan arvokkaalla ja 
ansaitulla kutsulla!

Juhlapäivänä isä tietysti osallistui en-
sin Sastamalan veteraanijuhlaan. Kyydin 
Helsinkiin ystävällisesti tarjosi naapuri, 
kansanedustaja Arto Satonen, oli näet 
kutsuttu samoihin juhliin. Automatka 
taittui turvallisesti maailmaa parannellen, 
vaikka ulkona satoi vettä tosi rajusti.

Loppumatkan ajelimme taksilla, alue 
oli suljettu yksityiseltä liikenteeltä. Saa-
vuimme hyvissä ajoin presidentinlinnaan 
Maariankadun sisäänkäyntiin. Adjutantit 
avasivat taksin ovet ja olimme heti par-
rasvaloissa - kamerat välkkyivät ja jo 
ennen sisään astumista isää haastateltiin 
paikallistelevisioon.

Esitimme kutsun ja henkilöllisyyspape-
rit ja siirryimme saateltuna toiseen ker-
rokseen Atriumiin odottelemaan h-hetkeä. 
Atrium oli veteraanien ja saattajien lisäksi 

Mannerheim-ristin Ritari Tuomas Gerd.

LINNAN KUTSUT 6.12.2014
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Talvisodan aikana olin vasta alakoulu-
lainen ja muistot tuolta ajalta ovat kovin 
vähäisiä.  Kävin Kiikoisissa Myönteen 
koulua sen toista luokkaa kun Talviso-
ta syttyi. Kun 30.11 aamulla menimme 
koululle, niin opettaja tuli ulos ja käski 
meidän palata koteihimme. Koulutyö on 
lopetettu toistaiseksi koko Suomessa, hän 

sanoi. Koulujen tilat tarvittiin siirtoväen 
hätämajoitukseen. Heidät täytyit nopeasti 
saada lämpimiin tiloihin, koska oli kova 
pakkanen. Siirtoväki sijoitettiin pikapuo-
liin kyllä yksityiskoteihin, mutta koulutyö 
oli keskeytyneenä tammikuun loppuun 
asti. Kylän yhteinen juhlakin, koulun 
kuusijuhla jäi sinä vuonna pitämättä.

KOULUTyTöN 
MUISTeLMIA
SOTA-AjALTA

LEA HARJuNEN 
marraskuussa v. 2014

täynnä tv:stä tuttuja toimittajia, osa kävi 
isää kättelemässä ja haastattelemassa. 

Kun Jääkärinmarssi kajahti, ovet Val-
tiosaliin aukesivat! Mannerheim-ristin 
Ritari Tuomas Gerd ja everstiluutnantti 
Pekka Kouri astuivat itseoikeutetusti en-
simmäisenä kättelyvuoroon. Muiden ve-
teraanien vuoro oli tämän jälkeen.

Kättelyhetki oli unohtumaton. Presi-
dentti Sauli Niinistö arvokas, puoliso 
Jenni Haukio sydämellinen.

Jatkoimme onnistuneen kättelyn jälkeen 
matkaa punaisella matolla kameroiden 
välkkyessä. Veteraanit ohjattiin kolmannen 
kerroksen neljään saliin. Eversti luutnantti 
Pekka Kouri vinkkasi meille ja sanoi, että 
täällä olisi paikka - presidentin pöydässä!  
Ritari Tuomas Gerdin paikka oli presidentin 
oikealla puolella, isäni vasemmalla!

Juhlahetki oli kun presidentti saapui 
kahvittelemaan ja keskustelemaan vete-
raanien kanssa, ensimmäinen kerta linnan 
kutsujen historiassa. Ikuistin kuvan rait-
tiin isäni nostellessa boolilasia presiden-
tin kanssa!

Mukavatkin juhlat päättyvät aikoinaan. 
Kotimatka jatkui turvallisesti kansan-
edustaja Arto Satosen kyydillä - kiitos 
siitä! Vesisadekin oli lakannut.

Ikimuistoinen päivä - kaunis,
nöyrä kiitos sotiemme veteraanit <3

Kirjoittaja
Leena Rusanen,
kunniatehtävän saanut veteraanin tytär
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Heti sodan alussa annettiin pimennys-
määräykset. Kaikki ikkunat täytyi peittää 
vilteillä tai muilla vaatteilla, vaikkei va-
lona ollut kuin öljylamppu, niin kodeissa 
kuin koulullakin. olisko se pieni valon-
pilkahdus näkynyt viholliskoneeseen, sitä 
ainakin pelättiin. 

Kun kevätlukukausi sitten alkoi, niin 
joukossamme oli paljon vierasta murretta 
puhuvia karjalaislapsia. Mie ja sie olivat 
heidän puheessaan meidän mään ja sään 
tilalla. Muitakin meille tuntemattomia sa-
noja oli. Pian me kuitenkin olimme yhtä 
suurta joukkoa. Niin suurihan se oli, lisä-
pulpetteja jostakin sentään saatiin.        

Kun kevättalvella menimme kouluun, 
niin meillä oli opettajan määräyksestä val-
koiset lakanat yllämme. Jos lentokoneen 
ääni kuului, piti palata aukealta metsän suo-
jaan, jos ei kerinnyt, piti heittäytyä lumi-
hankeen makaamaan. opettaja kertoi, että 
viholliskoneesta voidaan ampua, jos jono 
tummiin pukeutuneita lapsia näkyy valkois-
ta hankea vasten. Näin oli tapahtunutkin.  
Me koululaiset teimme suuren lumilinnan 
lähellä olevaan metsään suurten kuusten 
alle. Suuria lumipalloja kieritettiin seiniksi 
ja katto tehtiin laudasta, lunta tietysti päälle. 
Sinne me juoksimme piiloon, kun ilmahäly-
tys annettiin puhelimella.

Kun menimme kouluun 13.3, niin lip-
pu oli puolitangossa. Pelästyimme, onko 
opettaja kuollut, ei sentään. opettaja sa-
noi, että on tullut rauha ja koko Suomi 
suruliputtaa, kun rauhanehdot ovat niin 
ankarat, koko Karjala on menetetty. Siir-
tolaislapset purskahtivat itkuun, he ym-
märsivät että koti on mennyt. Hartaina 
lauloimme Isänmaan virren: Sun kätes 

Herra voimakkaan suo olla turva Suo-
menmaan, niin sodassa kuin rauhassa ja 
murheen onnen aikana. 

En oikein ymmärtänyt, miksi ollaan su-
rullisia, eikä iloita rauhasta. No olinhan 
vielä pieni ymmärtämätön lapsi. 

Kouluvuosi jäi vajaaksi, vaikka osa 
puuttuvia viikkoja korvattiinkin kesällä. 
Yhteinen syys-kevättodistus on päivät-
ty15.6-1940. 

Kotirintaman elämää Jatkosodan 
aikana koulutytön kokemana.

Täytin 10 vuotta samana päivänä 22.6-
1941 kun Saksa ja Neuvostoliitto aloit-
tivat toisen maailmansodan. Ja pian sen 
jälkeen myös Suomi joutui sotaan, alkoi 
Jatkosota.

Välirauhan vielä vallitessa jouduin läh-
temään pois omasta kodistani isäni kuole-
man, äitini sairastumisen ja muiden vai-
keuksien vuoksi tammikuussa -41. Minä 
sain kasvatuskodin Kiikasta sukulaisten 
luona. Tämä koti sijaitsi aivan kirkonky-
län keskellä rautatien ja maantien kulma-
uksessa. Perheeseen kuuluivat Mamma 
joka hoiti leipomoa ja pientä kauppaa, hä-
nen tyttärensä Elma hoiti puhelinkeskus-
ta, Toivo kävi sahalla töissä ja apulainen 
oli nimeltään Elsa.

Vuoden -41 lopussa kauppa ja leipomo 
jouduttiin lopettamaan kansanhuollon 
määräyksestä. Kaikki elintarvikkeet oli-
vat säännöstelyn piirissä ja vain korteil-
la ja ostoluvilla saatavissa. 80-vuotias 
Mamma ei enää pystynyt hoitamaan tili-
tyksiä kansanhuollolle. Aina tuli vajaus-
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ta niiden korttilipukkeitten ja ostolupien 
välillä.   Jokaisen leivän ja muun elintar-
vikeostoksen yhteydessä täytyi leikata 
kortista vastaava kuponki ja niitä piti olla 
vastaava määrä kuin ostoluvista näkyi 
saadun jauhoja ym. Mamma sai useita va-
roituksia ja lopulta kaupan ovet suljettiin. 
Ei leipomo kuitenkaan täysin loppunut, 
ei mammaa niin vai nujerrettu. Hän myi 
keittiön kautta leipää ja nisusta maito-
kuskeille ym. Mistä Mamma sai ostettua 
jauhoja ilman kansanhuollon ostolupaa, 
on yhä salaisuus.  Tällainen salakauppa 
kuitenkin jatkui pienessä määrin vuosia 
ja sai uusia käänteitä matkan varrella.

Aloitin koulunkäynnin Kiikan kirkonky-
län kansakoulussa kevätlukukauden alussa 
yläkoulun ensimmäisellä luokalla, tammi-
kuussa -41. Joidenkin erehdysten vuok-
si menin kouluun pari päivää myöhässä. 
oppilaat tietysti tuijottivat minua uteliaa-
na. olin pienikokoinen, laiha, surkea ja 
tavattoman ujo. opettaja sanoi:” Älkää 
tuijottako kun sonni uutta porttia, olette-
han ennenkin saaneet keskuuteenne uuden 
oppilaan. Muistatte kai, että vuosi sitten 
luokkaan tuli toistakymmentä siirtolais-
lasta ja heidät otettiin hyvin vastaan. Tämä 
tyttö ei ole siirtolainen, mutta on isästään 
orpo ja joutunut lähtemään kodistaan mo-
nien vaikeuksien tähden uudelle paikka-
kunnalle ja uuteen kouluun. ottakaa hänet 
nyt joukkoonne ja neuvokaa miten tässä 
koulussa toimitaan”. Nämä opettajan sanat 
ehkä auttoivat, ei minua koskaan kiusattu 
erilaisuuteni tähden. Sain hyviä tovereita. 
Laskento tuotti aluksi vaikeuksia. Täällä 
oltiin siinä aineessa päästy pidemmälle, 
kuin siellä entisessä koulussani. Sain kui-
tenkin opetusta luokkatoveriltani Ullalta ja 
sain toiset kiinni siinäkin asiassa.

Helsinkiin 

Kevätlukukausi loppui 21.5 ja pian sen 
jälkeen minut lähetettiin Helsinkiin  su-
kulaisten Jennyn ja Huugon luokse. olin 
siellä noin kolme viikkoa, mutta uuden 
sodanuhan vuoksi minut lähetettiin takai-
sin.(Myöhemmin sain kuulla, että tarkoi-
tuksena oli minun sijoittamiseni heidän 
luokseen pysyvästi). Pääsin erään ystä-
väperheen seurassa menomatkan, se oli 
minun ensimmäinen junamatkani. 

 
Huugo oli työssä rautateitten konepajalla 

Pasilassa, mutta Jenny ei ollut pysyväisesti 
työssä, teki vähän talonmiehen sijaisuuk-
sia ym. Hän siis kerkisi näyttämään minul-
le Helsingin ihmeellisyyksiä. Ensiksi tie-
tenkin ihmettelin heidän kotiaan, vessa ja 
kylpyamme olivat minulle tuntemattomia 
samoin kaasuhella johon pantiin poletteja.

Koti oli neljännessä kerroksessa ja käy-
tettiin hissiä, se pelotti aluksi. Mutta jo 
kolmantena päivänä ajelin sillä yksikseni 
ylös ja alas, vaikka sen käyttö yksinään 
alle 12- vuotiaalta oli kielletty. Kävelimme 
pitkin kaupunkia kävimme mm.  Stock-
mannilla ihmettelin kierreovea ja liukupor-
taita. Näin myös paljoin Talvisodan tuhoja. 
Kadut olivat kyllä kunnostettu pommien 
tekemistä kuopista, mutta puistoissa ne 
ammottivat pelottavina. Kasarmikadulla 
oli koko kortteli tuhoutunut, rauniot olivat 
purkamatta. Siellä täällä törötti savupiip-
puja, puutalot niiden ympäriltä olivat pala-
neet. Käydessämme Korkeasaaressa, näin 
kuinka leijonalinna oli täysin raunioina, 
pommi oli osunut siihen.   

Ajelimme myös raitiovaunulla sekin 
pelotti aluksi, mutta pian jo ajelin sillä 
ihan yksin, kiersin linjan kahteen kertaan 
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ympäri ja silloin kuljettaja kehotti minua 
poistumaan. 

En viihtynyt siellä pienessä asunnos-
sa, vaan menin ulos pienelle takapihalle, 
ja paljasjaloin. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, 
jalkapohjat tulivat mustiksi auringon kuu-
mentamassa asfaltissa. Jennyllä oli kova 
työ jalkojen puhdistamisessa.      

Monta kertaa menin yksin Huugoa vas-
taan, vaikka sinne konepajalle oli monen 
korttelin matka.   Jenny pelkäsi minun ek-
syvän tai jäävän auton alle, selvisin hyvin, 
olin tarkka. oli hienoa kun ”mettämaan 
mukula” osasi kulkea pääkaupungin ka-
duilla. Kuljeskelin paljon siellä Kallion 
kaupunginosassa. Hakaniemen toria pi-
demmälle en uskaltanut mennä. Minua 
ihmetytti monet, kyltit esim. älä tallaa nur-
mikkoa, miksei ruohossa saanut kulkea? 
olisin riisunut mielelläni kengät ja hyppi-
nyt puiston ruohikossa, mutta kun ei. 

Ihmisten tylyys ja kova kiire oli kum-
mallista. Kun porraskäytävässä tai kadul-
la tervehdin niiaamalla vastaantulevaa, ei 
minua edes huomattu saatikka vastattu 
tervehdykseen. Jenny selitti, ettei kaupun-
gissa kukaan tervehdi ainakaan tuntemat-
tomia, eikä edes saman talon asukkaita. 
Ajattelin jospa minäkin Kiikkaan palattu-
ani olen muka kaupunkilainen, enkä niiaa 
kenellekään, en uskalla, sillä Mamma an-
taa vitsaa ja opettaja toruu, tiesin. 

Sodan uhka tuli yhä kovemmaksi. Sa-
nomalehdet kirjoittivat siitä ja radiosta 
kuului samaa. Huugo kuuli työtovereil-
taan, että monet äidit lapsineen ovat läh-
teneet pois kaupungista sukulaisiin maal-
le. He muistivat Talvisodan ajan kauheat 
pommitukset ja päättivät paeta. Jennykin 

muisteli sitä kun hän juoksi usein pommi-
suojaan ja kerran tuli sirpale ovesta sisään 
ja eräs äiti kuoli, mutta hänen sylissään 
ollut vauva jäi henkiin. Tällaiset vakavat 
asiat mielessä he päätyivät siihen, että 
minut lähetetään heti takaisin Kiikkaan. 
Emme voi odottaa siihen asti kun kesä-
lomani alkaa heinäkuun alussa, jolloin 
voisimme yhdessä lähteä, päätteli Huugo. 
Hän meni tutun konduktorin luokse ja so-
vittiin, että seuraavana päivänä kun hän 
menee Poriin lähtevään junaan työhönsä, 
minut viedään junaan. Hän lupasi huoleh-
tia minusta ja varsinkin siitä, että jään oi-
kealla asemalla junasta pois. Niin tehtiin. 

Juna oli kauhean täynnä, eikä minulle 
järjestynyt istumapaikkaa. osan matkasta 
torkuin vaunun eteistasanteella silakka-
tynnyrin päällä. Matka meni hyvin ja Toi-
vo oli vastassa Kiikan asemalla.

Junassa ollessani olin nähnyt paljon 
sotilasasuisia miehiä ja asemalle tullessa-
ni näin heitä lisää. Kysyin Toivolta joko 
sota on syttynyt. Hän sanoi, ei vielä, mut-
ta liikekannallepano on astunut voimaan. 
Tuosta en kyllä mitään ymmärtänyt, enkä 
kysellyt.  

Sota vaikutti monen ihmisen kohtaloon 
tavalla tai toisella, niin minunkin. Eipä 
tullut minusta helsinkiläistä vaan kiikka-
lainen kymmeneksi vuodeksi.

Sota alkaa.
Liikekannallepano astui voimaan ja reser-
viläisiä määrättiin palvelukseen. Seurojen 
talolle oli perustettu kokoontumispaikka. 
Lähiseudun miehille oli lähetty käsky 
saapua sinne ilmoittautumaan. He sai-
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vat varusteet ja heidät lähetettiin junalla 
eteenpäin koulutuskeskuksiin.    

Katselin ikkunasta tai seisoin tienreu-
nassa kun miehet marssivat parijonossa 
kohti rautatieasemaa. He lauloivat mars-
siessaan. Näin siinä seisoessani tuttuja 
miehiä, muutamia sieltä kotikylästänikin.    

Eipä kulunut kuin viikko tai kaksi, kun 
minulla jo oli toisenlaista katseltavaa, 
paljon surullisempaa. Hevosjono tuli ase-
malta, rattailla oli pienet kuuset neljässä 
kulmassa ja keskellä oli puinen arkku. 
Ensimmäiset jatkosodan sankarivainajat 
tuotiin ruumishuoneelle. omaiset hei-
dät noutivat asemalta, kun olivat saaneet 
tiedon arkkujen purkamisesta vaunusta 
asemalaiturille. Tällaisia hevosjonoja tai 
yksittäisiä hevosia näin näiden vuosien 
aikana usein. Joskus saatoin jo keittiön 
ikkunasta nähdä kun hevonen tulee ase-
malta kohti kirkonkylää ja riensin tien-
viereen katselemaan. Itkin, ajattelin onko 

tuossa arkussa se sama mies jonka äsket-
täin näin reippaana marssivan kohti ase-
maa. Minua vähän koetettiin estääkin kat-
selemasta sitä surullista kuljetusta, mutta 
aina tilaisuuden tullen menin. 

Kun sitten myöhemmin puhuin näistä 
hevosista ja arkuista koulutovereilleni, 
niin kukaan ei sellaisesta muistanut. Ehkä 
minulla oli ainoa hyvä näköalapaikka, ku-
kaan muu ei asunut niin lähellä sitä reittiä 
asemalta kirkolle.

Vaikka sota ei riistänytkään minulta ke-
tään lähiomaista, niin kuitenkin nuo arkut  
jättivät lapsen mieleen pysyvän jäljen.

Sain olla myöhemmin Pikkulotan omi-
naisuudessa monissa sankarihautauksissa 
kunniakujassa isojen Lottien rinnalla.                

Toimintaa  
koulutyön lomassa
Aina kaiketi lapset ovat olleet mukana 
kotitehtävissä. Mutta sota-aikana se tuli 

Lea Harjusen sodan aikaisia työkirjoja.
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entistäkin tarpeellisemmaksi. Suurin osa 
aikuisista miehistä oli armeijan palve-
luksessa ja joukko naisiakin toimi Lotti-
na erilaisissa sota-ajantehtävissä. Monet 
olivat myös työvelvollisina komennet-
tuna eri tehtäviin pois kotoaan. Lasten 
työpanos oli tärkeä. He kantoivat vettä 
ja puita, siivosivat, hoitivat nuorempia 
sisaruksiaan, auttoivat karjanhoidossa ja 
maataloustöissä.  oma kasvimaa oli lähes 
jokaisella kouluikäisellä. Myös kaikenlai-
nen avustamistyö ja keräily oli lasten ja 
nuorten työnä.

Koulunkäynnin ohella ja sen lomassa 
tehtiin monenlaista työtä ja auttamista. oli 
monia kansalaisjärjestöjä, joiden toimin-
taan koululaisetkin osallistuivat.  Kansan-
apu, Punainen risti, Maan romu, Sotilaspo-
jat, Pikkulotat, Maatalouskerho ym.

 Meidän kouluikäisten oma järjestö oli 
nimeltään Nuorten Talkoot.  Koulussa 
jaettiin samannimiset vihkoset kaikille. 
Kauniin kansilehden sisällä oli monta si-
vua hyödyllistä tietoa ja opastusta nuorten 
toimiin koko kansan hyväksi. Monenlai-
seen avustustoimintaan ja ennen kaikkea 
keräilyyn opastettiin. oli myös sivuja kaa-
vakkeineen ja niihin piti kirjata työtunnit, 
kerätty romu, jätepaperi, marjat ym. Kirja-
tuista asioista sai pisteitä ja kun tarvittava 
määrä pisteitä oli, sai talkoolapio merkin 
rintapieleen. Talkoomerkkejä sai suoritus-
ten mukaan ensin rautaisen, sitten hopeoi-
dun ja viimeksi kullatun.  Talkoopäällikkö 
tarkasti viikoittain vihot, sellaisena toimi 
opettajamme Martta Kannari.  

omasta vihostani ilmenee monenlaista 
keräilyä. Keräsin mm. voikukanjuuria, pe-
sin ja kuivasin ne ja vein Kosken kauppaan 
Vammalaan ja sain rahaa. Voikukanjuuria 

käytettiin kahvinkorvikkeena. Keräsin 
vadelmanlehtiä, kuivasin ja vein jälleen 
Koskelle. Vadelmanlehtiä käytettiin teenä. 
Armeijakin osti niitä sotilaittensa teejuo-
maksi. Kerättiin pihkaa puiden kyljistä, 
siitä saatiin hartsia teollisuuden käyttöön 
ja luista saatiin liimaa. Näitä osti mm. Kes-
ki-Satakunnan osuusliike, samoin erilais-
ta romua ja jätepaperia. Saimme kaverini 
Anjan kanssa luvan kerätä romua meijerin 
vintiltä, metallisia putken pätkiä, jopa säh-
kölampun kantoja ja rikkinäisiä laseja sekä 
kumiromua. Yhdessä veimme ne kottikär-
ryllä osuuskauppaan.  Keräsin käpyjä hau-
tausmaan pohjoispuolelta suurten kuusten 
alta monta säkillistä. Raahasin säkin pe-
rässäni peltoa pitkin ja edelleen radan yli 
kotiin. osa kävyistä tuli omaan käyttöön, 
mutta vein niitä myös kylän asukkaille ja 
sain muutaman pennin. Pienessä mökissä 
asuvalle Siina- mummulle annoin niitä il-
maiseksi, Mamman määräyksestä. Marjo-
jen keräily oli itsestään selvää sekä omaan 
tarpeeseen ja myyntiin. Koulukeittolaan 
täytyi viedä puolukoita jokaisen oppilaan 
5litraa jokaisena syksynä.  

Me oppilaat olimme koulun peruna-
maalla, keväisin kylvimme perunat ja 
syksyllä otimme ylös. Kylän isäntä ajoi 
vaot.  Keittolalla ja opettajalla oli omat 
perunamaansa ja molemmilla oltiin työs-
sä. Koulun pihamaan lakaisu sekä syksyi-
sin että keväisin kuului myös oppilaille.

Koulussa oli järjestäjät, kukin oppilas 
aina viikon kerrallaan, ala- ja yläluokassa 
omansa. Järjestäjän tehtävänä oli avata tuu-
letusikkuna välitunnin alussa ja tietysti taas 
sulkea sen päätyttyä. Hän järjesti opettajan 
pöydän, avasi aamulla päiväkirjan oikealta 
kohdaltaan ja pyyhki liitutaulun sienel-
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lä. Kartan asettaminen telineeseen kuului 
järjestäjälle ja yleisen siisteyden ylläpito. 
Puiden kantaminen halkolaatikkoon täy-
tyi sekin muistaa. Siivota ja lämmittää ei 
meidän tarvinnut, ne työt kuuluivat keittäjä 
- Suomalle. olimme vuorollamme avussa 
keittolassa kuorimassa perunoita keitto-
päivinä. Ruokailu tapahtui veistoluokassa. 
Seinälle kiinnitetyt höyläpenkit laskettiin 
alas ja niiden ääressä söimme seisaaltaan. 
Jonossa seisten olimme sitä ennen hakeneet 
keittolan puolella täytetyn ruoka-astiamme. 
Meillä ei ollut kuin lusikka ruokailuvälinee-
nä ja sillä me kuorimme kokonaiset kuori-
neen keitetyt perunammekin.

Monenlaista avustustoimintaa myös 
teimme. Minä esim. kävin katsomassa 
vanhaa Siina-mummua. Tein pieniä as-
kareita, kannoin puita ja vettä sekä lakai-
sin lattiaa. Lauantaisin hain hänet sau-
naan. Pientä kapeaa polkua me tulimme 
peräkanaa joskus ihan umpihankeakin. 
Autoin häneltä vaatteita pois ja ammen-
sin pesuvettä vatiin, pesin selän, pään ja 
vähän muutakin paikkaa. Autoin taas pu-
kemisessa ja saatoin  hänet kotiin. Erään 
toisenkin talon asukkaille kävin sanomas-
sa, että sauna on vapaa. Kaikenlainen asi-
oilla juokseminen, kauppa-asioilla käynti 
ja muu sellainen kuului tehtäviini, niin 
kylän vanhoja ihmisiä, kuin myös kotivä-
keä palvellen.

Keväällä -41 oli Suomi-Ruotsi maaot-
telumarssi. Me kirkonkylän koululaiset 
suoritimme sen 12.5. Matka oli 10 kilo-
metriä. Lähdimme koulun pihasta kello 
12. Marssimme Vaunusuon sillalle ja ta-
kaisin. Minun ajakseni on merkitty 1,22, 
joten alitin rajatuloksen, joka oli 1tunti 
40min, 18:ta minuutilla. Valvojanamme 

oli Raili Kannari. Sain merkin rintapie-
leeni. Suomi voitti maaottelun.       

Täytettyäni 11 vuotta liityin Pikku-
lottiin. Tarvittiin holhoojan suostumus 
ja Mamma sen minulle antoi. Tämän 
Lotta-Svärd järjestön tyttöosaston joh-
tajana Kiikassa oli opettajamme Martta 
Kannari. Lottien paikallisjohtaja oli Elin 
Pelttari. 

Kerran viikossa kokoonnuimme kou-
lulle laulamaan isänmaallisia lauluja, ja 
urheilemaan kentällä. Muutaman kerran 
olimme Seurojentalolla isojen Lottien 
kanssa repimässä vanhoista lakanoista 
kaistaleita siteiksi. Ne lähetettiin sotasai-
raalaan. olimme myös avussa kun pakat-
tiin taloissa leivottuja leipiä rintamalle lä-
hetettäviksi. Ja lähetimme myös paketteja 
tuntemattomille sotilaille. 

Kaikista suurin kunniatehtävä oli seistä 
rivissä Lottien mukana sankarihautajai-
sissa. Monta kertaa palelimme, ei sen pik-
kulotan puvun päälle saanut panna taval-
lista takkia. Puvun alle laitettiin lämmintä 
niin paljon kuin suinkin mahtui. Jalat ja 
kädet ainakin palelivat. Säikähdin aina 
kauheasti kun kunnianlaukaukset ammut-
tiin, vaikkakin olin niistä tietoinen. 

Viimeinen Pikkulotan tehtävä kohdal-
lani oli perunoitten kuoriminen kunnanta-
lolla myöhään syksyllä -44. Kotiutuville 
sotilaille tarjottiin Lottien toimesta pe-
runakeittoa, suuri kenttäkeittiö oli tuotu 
kunnantalon pihaan.

Marraskuussa samana vuonna lope-
tettiin Suojeluskunta- ja Lottajärjestöt. 
Lottapuvut hävitettiin tai piilotettiin, niin 
minunkin. Mutta Pikkulotta-merkki ja jä-
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senkirja ovat minulla tallella, samoin Pik-
kulotan kultaiset säännöt. 

opettajan toimesta koululaiset myi-
vät Punaisen Ristin, Sotainvalidien ja 
Kansanavun arpoja.  Maatalouskerhon 
toiminta (nyk.4H) oli silloin lähes yksin-
omaan kasvimaan hoitoa.  

Koulussa jaettiin ilmoittautumiskaa-
vakkeet, ne täytettyinä menimme kerho-
neuvojan kotiin. Hän tilasi meille sieme-
net. Kerhoneuvoja järjesti niille joiden 
kotona ei ollut maata, sopivan alan jonkin 
lähitalon pellon päästä. Keväällä hän kävi 
jokaisen kerholaisen luona neuvomassa 
maan kunnostusta ja kylvötyötä.  Kesän 
kuluessa kerhoneuvoja kävi useita kertoja 
tarkastuskäynnillä. Minulla oli aarin ala 
maata omana kerhomaanani, lähes koko 
pihamme kasvimaa. Sen laitossa tuli eri-
mielisyyksiä Mamman kanssa. Aina oli 
kasvit kylvetty vähän koholla oleviin 
penkkeihin, joiden välissä oli käytävät. 
Nyt kerhoneuvojan opastamana tein ta-
samaahan 30sentin välein vaot ja kylvin 
niihin siemenet. Ei siis mitään käytäviä 
välille. Lopuksi Mamma ihme kyllä hy-
väksyi uudenlaisen tavan. 

Kesän uurastuksen jälkeen pidettiin sa-
donkorjuujuhla Seurojentalolla. Monipuo-
lisen ohjelman lisäksi palkittiin parhaiten 
onnistuneet kerholaiset. Eräänä vuonna oli 
minun lanttuni suurin, 2,200 gr. 

Kesällä -42 me kerholaiset teimme 
pyöräretken Karkkuun. Kävimme Pirun-
vuoren maisemissa ja siellä Danielssonin 
kivilinnassa.  Näimme Suoniemen ker-
holaisia ja takaisin tullessa poikkesimme 
Tyrvään kunnantalon puistoon katsomaan 
Akseli Gallen-Kallelan muistomerkkiä.

Me koululaiset osallistuimme pappilan 
riihimäellä pidettäviin pilketalkoisiin. 
Pilkkeitä käytettiin autojen häkäpöntöis-
sä voimanlähteenä. Puukaasu eli häkä oli 
bensiinin korviketta ja sen avulla auton 
moottorit silloin kävivät.  Mäelle oli tuotu 
valtavat kasat puita ja koneella niistä teh-
tiin pilkkeitä (rouhetta). Me koululaiset 
säkitimme sitä.

Sodan jatkuessa kirkkokuoron toiminta 
vaikeutui, koska kuoroa johtanut kantto-
ri joutui lähtemään sotaan, samoin useat 
kuorossa laulaneet miehet. Myös muu-
tama mukana ollut nainenkin oli Lotta-
komennuksella. Lopulta kuoron toiminta 
oli pakko keskeyttää. Niinpä kirkkoher-
ran rouva Kerttu Heikkilä kokosi meistä 
lähialueen tytöistä tyttökuoron. Mieleeni 
on jäänyt esiintyminen ensimmäisenä ad-
venttina, lauloimme komeasti kaksiääni-
sesti Hoosiannan ja pääsiäisajan laulut.  

on ikäviäkin muistoja kouluajalta. 
oli lokakuu -43, yläluokkien oppilaat 
määrättiin menemään Ruotsilan karta-
non sokerijuurikasmaalle. Me noin kol-
menkymmenen viiden oppilaan jouk-
ko marssimme puolentoista kilometrin 
matkan koululta Ruotsilaan. Silloin oli 
vielä poutasää, mutta pian alkoi sataa 
lumiräntää. Sokerijuurikkaat oli nostet-
tu maasta pitkiin riveihin joiden ääreen 
nyt asetuimme veitsinemme ja aloimme 
listiä juurikkaita. Heittelimme ne kasoi-
hin. Koska räntäsade vain lisääntyi, niin 
meille tuotiin säkkejä jotka kiinnitettiin 
narulla selkään, ettemme olisi aivan li-
timäräksi kastuneet. Puolilta päivin 
saimme kartanon työväen ruokatilassa 
kuumaa ruisvelliä. Se olikin tarpeen, se 
virkisti vähän kylmäksi kangistuneita, 



38

nälkäisiä oppilaita. Iltapäivällä oli taas 
edessä toinen kolmen tunnin työrupea-
ma. Neljän aikaan pääsimme lähtemään 
kohti koulu. Rivissä taas marssimme me 
läpimärät 12-13vuotiaat työläiset.  Jal-
kineet painoivat paksuine savimöykkyi-
neen, kädet olivat aivan kohmeessa ja 
vaatteista tippui kuravesi. Eivät ne säkit 
selässä olleet paljoa auttaneet, jokainen 
tunsi olevansa alusvaatteita myöten ai-
van märkä. Kasvotkin olivat kurassa, 
nenää oli pyyhitty kuraisella märällä 
käsineellä.  oli siinä näky, kun oppilaat 
marssivat koulua kohti kuin ryysyläisar-
meija.  Moni meistä sairastui tuon päi-
vän jälkeen. Itse en sairastunut, sain ko-
tiin tullessa heti kuivaa ylleni ja kuumaa 
sipulimaitoa juodakseni.

Toinen ikävä muisto. olin vapaana kou-
lusta, oli hiihtolomalla ja siksi oli mah-
dollisuus mennä maitojonoon. Maitoa 
myytiin meijerillä olevasta pienestä myy-
mälästä asukkaan kannuun mitaten. Mai-
toa sai kortilla 3dl aikuinen ja 6dl lapsi 
päivässä. Kuorittua maitoa(joppia) sai il-
man korttia muutaman litran kerralla. Tuo 
kuorittu maito kai houkutteli ostajia aina 
Vammalasta saakka ja siksi jono oli usein 
pitkä, aina maantielle asti. Jonon etene-
minen oli hidasta, koska rahan oton lisäk-
si myyjän piti irrottaa asiakkaan kortista 
ostoa vastaava määrä kuponkeja.  Jouduin 
seisomaan jonossa toista tuntia. Pakkanen 
oli kova ja lisäksi kävi jäätävä viima poh-
joisen puolelta. Vaikka hyppelin muiden 
mukana ja tömistelin jalkojani, niin ne 
jäätyivät. Molemmat isovarpaat muut-
tuivat parin päivän kuluessa mustiksi ja 
kynnet irtosivat, tulehtuneissa varpaissa 
oli kova särky ja jalkineet eivät tahto-
neet sopia jalkaan. Ajan kuluessa varpaat 

kuitenkin paranivat ja kynnet kasvoivat 
uudelleen. Jonkinlainen tuntohäiriö kui-
tenkin varpaisiin jäi koko elämän ajaksi. 
Tällainen ”sotavamma” minulla on.  

Puhelinkeskuksen toimintaa 
sota-aikana
Monenlaista vartiointia järjestettiin sodan 
alusta asti täällä Kiikassakin. Teitten ris-
teyksissä oli aseellisia miehiä samoin rau-
tatiesillalla ja asemalla yötä päivää.

Sotilaspiirin käskystä ja paikallisen 
aluepäällikön toimesta vartiointitehtävät 
järjestettiin. Sotilaspojat ja vanhemmat 
suojeluskuntalaiset, jotka eivät ikänsä puo-
lesta joutuneet sotaan, olivat näissä tehtä-
vissä. Kirkontornissa oli ilmavartiointi, 
siellä oli Lottiakin vuorollaan. Vartiointi 
järjestettiin myös puhelinkeskukseen, ei 
kuitenkaan vihollisen pelosta, vaan toi-
sesta syystä. oletettiin kaikkien tärkeissä 
yhteiskunnallisissa tehtävissä toimivien 
olevan suojeluskunnan tai lottajärjestön 
jäseniä. Jos jokainen esim. rautatien, pos-
tin tai muiden vastaavien laitosten henki-
lökuntaan kuuluva ei ollut liittynyt näiden 
järjestöjen jäseneksi, niin nyt viimeistään 
heitä kehotettiin liittymään. 

Lotta-Svärd paikallisosastossa huomat-
tiin, että puhelinkeskuksen hoitaja ei ollut 
liittynyt useista kehotuksista huolimatta 
osaston jäseneksi. Jo Talvisodan aikana 
häntä oli siihen kehotettu, jopa vaadittu. 
Hän ei kuitenkaan tehnyt niin ja asian an-
nettiin olla, koska hänet tunnettiin rehellise-
nä ja kaikin puolin vastuullisena henkilönä.  
Nyt asia tuli uudestaan esiin ja alkoi pai-
nostus. Puhelinyhtiön hallitusta vaadittiin 
erottamaan tällainen muka epäisänmaalli-
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nen henkilö työstään. Yhtiön hallitus ei kui-
tenkaan tehnyt niin, kaikki tiesivät Elman 
hyväksi työntekijäksi, vaitiololupauksensa 
pitäväksi kunnon kansalaiseksi. osoitukse-
na isänmaanmaan hyväksi tehdystä työstä 
hänelle oli myönnetty Talvisodan muisto-
mitali, maininnalla kotijoukot. Myöskään 
kukaan Kiikan keskukseen liitetty puheli-
men omistaja ei voinut osoittaa hänen mil-
lään tavalla lyöneen laimin työtään. Hänen 
ainoa rikkeensä oli se, ettei hän omantun-
non syistä katsonut voivansa liittyä Lottiin.

Puhelinkeskus oli tietenkin tärkeä paik-
ka, kaikki niin siviili- kuin sotilaspuhelut-
kin kulkivat sen kautta. Seurojentalolla ja 
myöhemmin koulutiloissa toimivat soti-
lasyksiköt tilasivat puhelunsa sen kautta. 
Useita kertoja päivässä näitä puheluita 
välitettiin sotilaspiiriin ja kauemmaksi-
kin sodan johdon yksiköihin. Ja puheluita 
niistä tuli keskuksen välitettäväksi.  Nämä 
sotilasvirkapuhelut olivat etuoikeutettuja, 
ne täytyi välittää ennen muita puheluita ja 
ne jopa katkaisivat muun linjalla olevan 
puhelun. Kaikkikin kaukolinja- puhelut 
oli määritelty eri kiireellisyysluokkaan. 
oli tavallinen puhelu, pikapuhelu, kiireel-
linen ja erittäin kiireellinen. Ne hinnoitel-
tiin erikseen, kolmen minuutin sarjoihin. 
Sarjakello raksutti kutakin puhelua varten 
ja keskuksenhoitaja merkitsi määrän ylös. 
Hätäpuhelut olivat ilmaisia samoin virka-
puhelut. Keskuksella oli luettelo henkilöis-
tä joilla oli virkapuheluoikeus. Niitäkin oli 
kahdenlaisia, oli tavallisia virkapuheluita 
ja sotilasvirkoja. Paikallispuhelut olivat il-
maisia, mutta puheluitten määrän mukaan 
hinnoiteltiin vuosimaksu. Aika ajoin teh-
tiin viikon mittainen luettelo kustakin nu-
merosta soitetuista puheluista (tukkimie-
hen kirjanpito) eli neljä viivaa pystyyn ja 

yksi vinoon päälle. Kaikki toiseen keskus-
alueeseen menevät puhelut kirjattiin ylös 
pienille lipukkeille ja lähettiin konttoriin 
laskutettaviksi. Kiikan puhelinkeskukseen 
oli tuolloin kytketty lähes kahdensadan 
puhelimen verkko. 

Rintamalta alkoi myös tulla puheluita 
ja koska kuuluvaisuus oli pitkällä linjalla 
usein huono, niin keskuksen täytyi ottaa 
vastaan näitä puheluita ja sanella ne edel-
leen suojeluskunnan paikallispäällikölle. 
Nämä arkaluontoiset, salaiset puhelut si-
sälsivät usein tietoja kaatuneista. A niin 
kuin Aatami, N niin kuin Niilo jne. , näin 
nimet lueteltiin ja keskus saneli ne edel-
leen numeroon 8 joka oli paikallispäällik-
könä toimineen VT:n kotinumero. Näiden 
ennakkotietojen lisäksi tuli tietysti kirk-
koherranvirastoon kirjallinen tieto. 

Keskus toimi myös ilmahälytysten an-
tajana. Saatuaan tiedon viholliskoneitten 
tulosta, joko paikalliselta ilmavalvonnal-
ta tai kauempaa, paikallispäällikkö antoi 
keskukselle määräyksen hälytyksen anta-
misesta. Keskus ilmoitti jokaiseen taloon 
ilmavaaran, samoin kuin se teki tulipalo-
hälytyksenkin palopäällikön käskystä. Pu-
helinkeskus siis toimi hätäkeskuksenakin. 
Ilmavaaran tullessa palopillikin huusi.                

Myös siviilikeskuksilla oli peitenimet 
esim. Vammala oli Salola ja Kiikka Salo-
la tuhat. Näitä peitenimiä käytettiin aina 
vastattaessa ulkolinjalle.

Koska Elma edelleen kieltäytyi liitty-
mästä lottajärjestöön, niin puhelinkes-
kukseen asetettiin ympärivuorokautinen 
vartiointi. Ei sentään sotilasta pyssyi-
neen, vaan lottavartio. Aluksi Lottia oli 
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kaksi kerrallaan aina neljä tuntia päiväl-
lä, yövuorot olivat pitempiä. Lotat sei-
soivat asennossa ovensuussa, yöllä he 
sentään makasivat lattialla. Muutaman 
vuorokauden kuluttua Lotat kuitenkin 
istuivat ja kutoivat sukkia sotilaille. 
Mitä he vartioivat, ei kellään ollut tie-
toa. Elman työstä ei monellakaan ollut 
harmainta aavistusta, eivät olleet edes 
keskusta nähneet. Hän sai välittää edel-
leen puheluita rauhassa, nuo Lotat eivät 
siihen puuttuneet, eivätkä olisi osanneet-
kaan. Mitenkä nämä tästä työstä täysin 
tietämättömät nuoret tytöt olisivat mo-
nen metrin päässä istuessaan voineet 
valvoa puheluita ja keskuksenhoitajan 
työtä. Koko asia tuntui naurettavalta, 
mutta Elmasta se oli kiusallista, kun 
koko ajan hänen vierellään oli tarkkaili-
joita. Vähitellen vartiointia lievennettiin 
siten, että se toimi vain päivällä. Päivien 
aikana tunnelma vapautui ja Lotat alkoi-
vat puhua keskenään, vaikka se oli an-
karasti kielletty, eihän keskuksesta saa-
nut kuulua mitään sivuääniä. Kuitenkin 
näiden tyttöjen puheensorina ja naurun-
kikatus alkoi häiritä keskuksen toimin-
taa, kuuleminen vaikeutui. Linjat olivat 
huonoja ja kuuluvaisuus niillä huono 
ja nyt Lottien samassa huoneessa pitä-
mä äänekäs juttelu kuului jopa tilaajien 
korviin. Sattuipa sitten seuraava tapaus, 
puhelinyhtiön isännöitsijä keskusteli El-
man kanssa ja Lotat puhuivat ja nauroi-
vat kovalla äänellä. Elma piti puhelimen 
luurissa olevaa painiketta tahallaan koko 
ajan painettuna ja niin Lottien äänekäs 
puhe kantautui isännöitsijän korvaan. 
Se oli Elmalla tarkoituskin. Isännöitsijä 
teki vielä muutaman tarkistussoiton ja 
huomasi asioitten olevan pahasti vialla. 
Lotat eivät olleet huomanneet mitään, 

koska Elma ei heidän kuultensa voinut 
mitään kertoa isännöitsijälle. He olivat 
omalla huonolla käytöksellään antaneet 
itsensä ilmi ja isännöitsijä huomasi se. 
Hän soitti heti Lottien paikalliselle joh-
tajalle ja määräsi heidät pois häiritse-
mästä keskuksen työtä. Vartiointi loppui 
kohta seuraavana päivänä, sen syytä ei 
kerrottu, mutta Elma tiesi. 

Sodan alkuaikoina minä 10-vuotias 
koululainen en tietenkään voinut osallis-
tua puhelinkeskuksen toimintaan. Siinä 
huoneessa oleskelu sivullisilta oli kiel-
letty, mutta koska se huone oli talon kes-
kellä, niin sen lävitse oli pakko kulkea 
muihin huoneisiin. Mikä olisikaan pik-
kutyttöä voinut täysin estää pysähtymästä 
keskushuoneeseen ja oleskelusta siellä. 
Istuin nurkassa ja kuuntelin kun Elma 
antoi ilmahälytystä. Pelkäsin, muistin ne 
pommitusten rauniot, jotka olin nähnyt 
Helsingissä käydessäni ja Jennyn kerto-
mukset pommisuojasta. En muista, että 
Kiikassa olisi mihinkään suojaan juostu 
ilmahälytyksen tullessa, saattoihan joku 
kellariin mennä, en tiedä. 

Vähitellen Elma antoi minun vastata 
hiljaisena aikana sunnuntaisin ja ilta-
myöhään soittoihin ja opin yhdistämään 
puheluita.  Täytettyäni kolmetoista vuotta 
Elma sai puhelinyhtiöltä luvan, pitää mi-
nua harjoittelijana keskuksessa. Minua 
ei kuitenkaan saanut jättää yksin, vaan 
Elman piti olla aina lähettyvillä. Viisi-
toistavuotiaana minut palkattiin Tyrvään 
puhelinyhtiön työntekijäksi edelleen har-
joittelijan nimikkeellä. Siitä alkoi minun 
urani puhelunvälittäjänä ja jatkui myö-
hemmin valtion palveluksessa viestittäjä-
nä 33 vuotta. 
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Sotaveteraanin elämänkoulu kertoo harras-
tuksista (partio, ilmailu), sotakokemuksista ja 
purjehdusmatkasta Etelä-Amerikkaan, työstä 
viidakkoseudulla, sotaveteraanityöstä ym.
Sopiva lahjakirja kaiken ikäisille!
Hinta 20 eur. Tulot veteraaneille.

Myynti tai tilaukset: Lauri Koski,
Johannes Bäckin katu 2 as. 13,
38210 Sastamala
Gsm 050 356 8355
lauri.j.koski@gmail.com

MUISTOJEN POLKU 

 

Lauri Koski 

MUISTOJEN POLKU 

 

Lauri Koski 

Bambin purjehdus Etelä-Amerikkaan

RUL liittovaltuuston ko-
kouksesta Katajanokal-
ta marraskuun lopulta, 
kun veteraani Sakari 
Sipppola sai kenraali 
llkka Asparalta maan-
puolustusmitalin miek-
kojen kera.

Miinanraivaaja patsas 10 vuotta.  Kuvassa kommodori Timo Hirvonen 
ja Helsingin Miinanraivaajakillan  puheenjohtaja Eri Erwes.

Reservin Ratsastajat ry pj Mika Lehtinen luovuttaa mitalin Lauri Koskelle.
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●  www.kopteri.net/kuitukaista

●  Kuitumyyjä Teppo Oras
 p. 0500 928 266 
 ja Marco Salmi 
 p. 0400 836 424

Lisätietoja:

 

● Huippunopean häiriöt-
tömän nettiyhteyden

● Viiveettömät nettipelit 
ja videopalvelut

● Yli 180 TV-kanavaa

● Kaikki kodin laitteet langat-
tomalla yhteydellä nettiin

● Nopeat etätyö-
mahdollisuudet

● Edullinen kuukausimaksu 
sopii peruskäyttäjällekin

 

Moni taloyhtiö on 
jo ottanut kuidun, 
miten oma taloyhtiösi?
● Kuidulla saa huippuedullisen 

netin, kaapeli-TV:n ja puhelin-
liittymän joka huoneistoon

● Taloautomaatio toimii 
luotettavasti kuidussa

● Edullinen ja helppo toteutus 
uuteen tai vanhaan taloyhtiöön

● Ota yhteyttä isännöitsijääsi 
tai ESP:lle

-liittymällä
SAAT MAHTAVAT EDUT

On talosi uusi tai vanha, 
niin kuituliittymä 
on helppo toteuttaa
● Kopteri Kuitukaistan saa jo 

useille Sastamalan asuinalueille

● Kiinteistösi arvo nousee

Olisiko jo aika siirtyä 
nopeampaan tiedonsiirtoon?

112953


